
B A N K  S Ł Ó W

MP3•18  DANE OSOBOWE
age (n)  /eɪdʒ/  wiek 
birth (n)   /bɜːθ/  narodziny

date of ~  /deɪt əv ˈbɜːθ/  data 
urodzenia 

place of ~  /pleɪs əv ˈbɜːθ/  
miejsce urodzenia

citizen (n)  /ˈsɪtɪzən/  obywatel 
divorced (adj)  /dəˈvɔːst/  

rozwiedziony 
female (n)  /ˈfiːmeɪl/  kobieta
fi rst name (n)  /ˈfɜːst neɪm/  imię
job (n)  /dʒɒb/  zawód 
male (n)  /meɪl/  mężczyzna 
marital status (n)  /ˈmærətl 

ˌsteɪtəs/  stan cywilny 
married (adj)  /ˈmærid/  żonaty, 

zamężna 
nationality (n)  /næʃəˈnæləti/  

narodowość 
occupation/profession (n)  

/ɒkjʊˈpeɪʃn, prəˈfeʃən/  zawód 
wymagający kwalifi kacji

personal details (n)  /ˌpɜːsənəl 
ˈdiːteɪlz/  dane osobowe

sex (n)  /seks/  płeć 
single (adj)  /ˈsɪŋgəl/  stanu 

wolnego 
surname/family name (n) 

/ˈsɜːneɪm, fæməli neɪm/ 
nazwisko

widow (n)  /ˈwɪdəʊ/  wdowa 
widower (n)  /ˈwɪdəʊə/  wdowiec

MP3•19  CZĘŚCI CIAŁA
CIAŁO
ankle (n)  /ˈæŋkl/  kostka
arm (n)  /ɑːm/  ręka
back  (n)  /bæk/  plecy 
body (n)  /ˈbɒdi/  ciało
bottom (n)  /ˈbɒtəm/  pupa 
chest (n)  /tʃest/  klatka 

piersiowa 
elbow (n)  /ˈelbəʊ/  łokieć 
fi nger (n)  /ˈfɪŋgə/  palec 

(u dłoni) 
fi st (n)  /fɪst/  pięść 
foot (n)  /fʊt/  stopa 
feet (n)  /fiːt/  stopy
forearm (n) /ˈfɔːrɑːm/ 

przedramię
hand (n)  /hænd/  ręka 
head (n)  /hed/  głowa 
heel (n)  /hiːl/  pięta 
hip (n)  /hɪp/  biodro
knee (n)  /niː/  kolano 
leg (n)  /leg/  noga 
neck (n)  /nek/  szyja 
shoulder (n)  /ˈʃəʊldə/  ramię
skin (n)  /skɪn/  skóra 
stomach (n)  /ˈstʌmək/  brzuch 
thigh (n)  /θaɪ/  udo 
thumb (n)  /θʌm/  kciuk 
toe (n)  /təʊ/  palec (u stopy) 
waist (n)  /weɪst/  talia 
wrist (n)  /rɪst/  nadgarstek

TWARZ    
cheek (n)  /tʃiːk/  policzek 
chin (n)  /tʃɪn/  podbródek 
ear (n)  /ɪə/  ucho
eye (n)  /aɪ/  oko
eyebrow (n) /ˈaɪbraʊ/ brew
eyelash (n)  /ˈaɪlæʃ/  rzęsa
face (n)  /feɪs/  twarz
forehead (n)  /ˈfɔːhed/  czoło 
jaw (n)  /dʒɔː/  szczęka 
lip (n)  /lɪp/  warga
mouth (n)  /maʊθ/  usta 
nose (n)  /nəʊz/  nos 
throat (n)  /θrəʊt/  gardło 
tongue (n)  /tʌŋ/  język 
tooth (n)  /tuːθ/  ząb 
teeth (n)  /tiːθ/  zęby

MP3•20  UBRANIA
I AKCESORIA
STYL
casual (adj)  /ˈkæʒuəl/  

nieformalny, codzienny 
classy (adj)  /ˈklɑːsi/  szykowny
dress code (n)  /ˈdres kəʊd/  

zasady dotyczące ubioru
elegant/smart (adj)  /ˈeləgənt, 

smɑːt/  elegancki 
fashionable (adj)  /ˈfæʃənəbəl/  

modny 
formal (adj) /ˈfɔːml/ formalny
label (n)  /ˈleɪbl/  metka

designer ~ s  /dɪˌzaɪnə
ˈleɪblz/  ubrania od znanych 
projektantów

outfi t (n) /ˈaʊtfɪt/ strój
quality (n)  /ˈkwɒləti/  jakość

good ~ (adj)  /ˌgʊd ˈkwɒləti/  
dobrej jakości

stunning (adj)  /ˈstʌnɪŋ/  
olśniewający

style (n)  /staɪl/  styl
stylish (adj)  /ˈstaɪlɪʃ/  stylowy

UBRANIA
anorak (n)  /ˈænəræk/  kurtka 

przeciwdeszczowa
blouse (n)  /blaʊz/  bluzka 
boxer shorts (n)  /ˈbɒksə ʃɔːts/  

bokserki 
bra (n)  /brɑː/  stanik 
clothes (n)  /kləʊðz/  ubrania
coat (n)  /kəʊt/  płaszcz 
dress (n)  /dres/  sukienka 
jacket (n)  /ˈdʒækɪt/  marynarka, 

żakiet, kurtka
jeans (n)  /dʒiːnz/  dżinsy 
jumper (n)  /ˈdʒʌmpə/  sweter
pants (n)  /pænts/  majtki (BrE); 

spodnie (AmE)
pullover (n)  /ˈpʊləʊvə/  pulower
pyjamas (n)  /pəˈdʒɑːməz/  

piżama 
shirt (n)  /ʃɜːt/  koszula 
shorts (n)  /ʃɔːts/  szorty 
skirt (n)  /skɜːt/  spódnica 
sock (n)  /sɒk/  skarpetka 
suit (n)  /suːt/  garnitur 
sweater (n)  /ˈswetə/  sweter 
sweatpants (n) (AmE)  

/ˈswetpænts/  spodnie dresowe
sweatshirt (n)  /ˈswetʃɜːt/  bluza

hooded ~  /ˌhʊdɪd ˈswetʃɜːt/  
bluza z kapturem 

tie (n)  /taɪ/  krawat 
tights (n)  /taɪts/  rajstopy
top (n)  /tɒp/  top

football ~  /ˈfʊtbɔːl tɒp/  
koszulka piłkarska

tracksuit (n)  /ˈtræksuːt/  dres 
~ bottoms  /ˌtræksuːt ˈbɒtəmz/  

spodnie od dresu
trousers (n)  /ˈtraʊzəz/  spodnie 
T-shirt (n)  /ˈtiː ʃɜːt/  podkoszulek 
underpants (n)  /ˈʌndəpænts/  

slipy 
underwear (n)  /ˈʌndəweə/  

bielizna 
uniform (n)  /ˈjuːnəfɔːm/  mundur

school ~  /skuːl ˈjuːnəfɔːm/  
mundurek szkolny

BUTY I AKCESORIA
accessories (n)  /əkˈsesərɪz/  

akcesoria
baseball cap (n)  /ˈbeɪsbɔːl kæp/  

czapka z daszkiem  
belt (n)  /belt/  pasek 
boots (n)  /buːts/  kozaki
bracelet (n)  /ˈbreɪslət/  

bransoletka
briefcase (n)  /ˈbriːfkeɪs/  teczka, 

aktówka 
earrings (n)  /ˈɪərɪŋz/  kolczyki

fl at shoes (n)  /flæt ˈʃuːz/  buty na 
płaskim obcasie 

glasses (n)  /ˈglɑːsɪz/  okulary 
gloves (n)  /glʌvz/  rękawiczki 
handbag (n)  /ˈhændbæg/  

torebka 
hat (n)  /hæt/  kapelusz 
high-heeled shoes (n)  /ˌhaɪˈhiːld 

ˈʃuːz/  buty na wysokim obcasie 
jewellery (n)  /ˈdʒuːəlri/  biżuteria 
necklace (n)  /ˈnekləs/  naszyjnik
piercing (n)  /ˈpɪəsɪŋ/  piercing
sandals (n)  /ˈsændəlz/  sandały 
scarf (n)  /skɑːf/  szalik, apaszka
shoes (n)  /ʃuːz/  buty
sneakers (n)  /ˈsniː.kəz/  tenisówki
sunglasses (n)  /ˈsʌnglɑːsɪz/  

okulary przeciwsłoneczne
trainers (n)  /ˈtreɪnəz/  buty 

sportowe 
woolly hat (n)  /ˌwʊli ˈhæt/  

czapka zimowa 

PRZYMIOTNIKI
baggy (adj)  /ˈbægi/  luźny
checked (adj)  /tʃekt/  w kratę
comfortable (adj) /ˈkʌmftəbl/ 

wygodny
cotton (adj)  /ˈkɒtn/  bawełniany
denim (adj)  /ˈdenɪm/  dżinsowy
knitted (adj)  /ˈnɪtɪd/  zrobiony 

na drutach
leather (adj)  /ˈleðə/  skórzany
lightweight (adj)  /ˈlaɪtweɪt/  lekki
patterned (adj)  /ˈpætənd/  

wzorzysty
silk (adj)  /sɪlk/  jedwabny
sleeveless (adj)  /ˈsliːvləs/  bez 

rękawów
striped (adj)  /straɪpt/  w paski
tight (adj)  /taɪt/  obcisły
waterproof (adj)  /ˈwɔːtəpruːf/  

nieprzemakalny
woolly (adj)  /ˈwʊli/  wełniany

CZASOWNIKI
dress (v)  /dres/  ubierać (się)
fi t (v)  /fɪt/  pasować (pod 

względem rozmiaru)
match (v)  /mætʃ/  pasować (pod 

względem koloru, wzoru)
suit (v)  /suːt/  pasować (do 

osoby, jej stylu)
wear (v)  /weə/  nosić, mieć na 

sobie

ZWROTY
dress up  ubrać się elegancko  
dress up as sb/sth  przebrać 

się za kogoś/coś  
get a haircut  ostrzyc się  
get dressed  ubrać się  
get one’s hair done  zostać 

uczesanym przez fryzjera  
get one’s nails done  pójść do 

manikiurzystki  
go to a fancy-dress party  iść 

na bal kostiumowy  
iron a shirt  wyprasować koszulę  
polish shoes  wypastować buty  
put on clothes  zakładać 

ubranie  
put on make-up  nakładać 

makijaż  
take off clothes  zdjąć z siebie 

ubranie  

MP3•21  WYGLĄD
ZEWNĘTRZNY
PRZYMIOTNIKI
attractive (adj)  /əˈtræktɪv/  

atrakcyjny
beautiful (adj)  /ˈbjuːtəfəl/  

piękny
good-looking (adj)  /ɡʊd ˈlʊkɪŋ/   

przystojny, atrakcyjny 
gorgeous (adj)  /ˈgɔːdʒəs/  

olśniewający 

1 Podkreśl w Banku słów 
wszystkie przymiotniki, których 
użyłbyś/użyłabyś do opisania 
wyglądu i charakteru swojego 
najlepszego przyjaciela / swojej 
najlepszej przyjaciółki.

2 Wymień swoje ulubione 
ubrania oraz akcesoria. Znajdź 
wymienione przez siebie 
wyrazy w Banku słów.

3 Odpowiedz na pytania, 
korzystając z Banku słów.

1 If someone wears dirty jeans 
and an old T-shirt, how do they 
probably look?
A smart B neat C scruffy

2 Which word doesn’t fi t this 
sentence: Our adventure 
was … ?
A exciting B excited
C funny

3 Which word doesn’t fi t this 
sentence: I felt very … ?
A depressing
B depressed
C miserable

4 Which preposition fi ts both 
sentences?

I’m very angry _ you.
I’m fed up _ this job.

5 Which preposition fi ts all three 
sentences?

I’m fond _ cats.
I’m not afraid _ him.
She’s got a sense _ 
humour.

4 MP3•17  Posłuchaj wyrazów 
i zwrotów w języku polskim 
i zapisz ich odpowiedniki 
w języku angielskim. Sprawdź 
ich pisownię w Banku słów.

1 _
2 _
3 _

4 _
5 _
6 _

Wskazówka

Jadąc autobusem, tramwajem 
lub metrem, przyjrzyj się ludziom 
dookoła. Spróbuj nazwać jak 
najwięcej cech ich wyglądu 
i ubrania, np.: That man’s tall and 
skinny. He’s got long straight hair, 
a leather jacket and an earring …
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Człowiek

handsome (adj)  /ˈhænsəm/  przystojny 
pretty (adj)  /ˈprɪti/  ładny
scruffy (adj)  /ˈskrʌfi/  niechlujny 
ugly (adj)  /ˈʌgli/  brzydki 

WIEK
child (n)  /tʃaɪld/  dziecko 

children (n)  /ˈtʃɪldrən/  dzieci
elderly (adj)  /ˈeldəli/  w starszym wieku 
in his/her early twenties  /ɪn hɪz, hə 

ˌɜːli ˈtwentiz/  po dwudziestce 
in his/her late thirties  /ɪn hɪz, hə 

leɪt ˈθɜːtiz/  przed czterdziestką
in his/her mid fi fties  /ɪn hɪz, hə 

mɪd ˈfɪftiz/  około pięćdziesięciu 
pięciu lat

middle-aged (adj)  /ˌmɪdəl ˈeɪdʒd/  
w średnim wieku 

old (adj)  /əʊld/  stary 
teenager (n)  /ˈtiːneɪdʒə/  nastolatek
young (adj)  /jʌŋ/  młody 

WZROST
foot (n)  /fʊt/  stopa (jednostka miary 

używana do opisu wzrostu)
six ~ two (inches)  /sɪks fʊt tuː 

ɪntʃəs/  6 stóp 2 cale (187,96 cm)
height (n)  /haɪt/  wzrost 

(of) medium ~  /əv ˌmiːdiəm ˈhaɪt/  
średniego wzrostu

short (adj)  /ʃɔːt/  niski 
tall (adj)  /tɔːl/  wysoki 

BUDOWA CIAŁA    
broad shoulders (n)  /brɔːd ˈʃəʊldəz/  

szerokie ramiona
build (n)  /bɪld/  budowa ciała

athletic ~  /æθˌletɪk ˈbɪld/  sportowa 
sylwetka

fat (adj)  /fæt/  gruby 
fi t (adj)  /fɪt/  w dobrej formie, 

wysportowany
muscular arms (n)  /ˌmʌskjələ ˈɑːmz/  

umięśnione ręce
overweight (adj)  /əʊvəˈweɪt/  

z nadwagą
plump (adj)  /plʌmp/  puszysty 
skinny/thin (adj)  /ˈskɪni, θɪn/  chudy 
slim (adj)  /slɪm/  szczupły
well-built (adj)  /wel ˈbɪlt/  dobrze 

zbudowany 

WŁOSY
bald (adj)  /bɔːld/  łysy 
curly (adj)  /ˈkɜːli/  kręcone
dark (adj)  /dɑːk/  ciemne 
dyed (adj)  /dɑɪd/  farbowane
fair (adj)  /feə/  jasne 
fringe (n)  /frɪndʒ/  grzywka 
ginger/red (adj)  /ˈdʒɪndʒə, red/  rude 
grey/white (adj)  /greɪ, waɪt/  siwe
hair (n)  /heə/  włosy
ponytail (n)  /ˈpəʊniteɪl/  kucyk 
shiny (adj)  /ˈʃaɪnɪ/  lśniące
shoulder-length (adj)  /ˈʃəʊldə leŋkθ/  

do ramion
spiky (adj)  /ˈspaɪkɪ/  nastroszone
straight (adj)  /streɪt/  proste
wavy (adj)  /ˈweɪvi/  faliste

INNE SŁOWA I ZWROTY
appearance (n)  /əˈpɪərəns/  wygląd 
beard (n)  /bɪəd/  broda 
complexion (n)  /kəmˈplekʃən/  cera

pale ~  /peɪl kəmˈplekʃən/  blada cera 
tanned ~  /tænd kəmˈplekʃən/  

opalona cera 
freckles (n)  /ˈfrekləz/  piegi
go bald (v)  /gəʊ bɔːld/  łysieć
looks (n)  /lʊks/  wygląd
make-up (n)  /ˈmeɪkʌp/  makijaż 
moustache (n)  /məˈstɑːʃ/  wąsy
put on weight (v)  /pʊt ɒn weɪt/  

przybierać na wadze
scar (n)  /skaː/  blizna
shave one’s head (v)  /ʃeɪv wʌnz hed/  

ogolić sobie głowę
smile (n)  /smaɪl/  uśmiech

lovely ~  /ˈlʌvli smaɪl/  ładny uśmiech
tattoo (n)  /tæˈtuː/  tatuaż
wrinkles (n)  /ˈrɪŋkəlz/  zmarszczki

MP3•22  CECHY CHARAKTERU
aggressive (adj)  /əˈgresɪv/  agresywny 
ambitious (adj)  /æmˈbɪʃəs/  ambitny 
apologetic (adj)  /əˌpɒləˈdʒetɪk/  

przepraszający
argumentative (adj)  /ˌaːgjuˈmentətɪv/  

lubiący dyskutować, kłótliwy
arrogant (adj)  /ˈærəgənt/  arogancki 
artistic (adj)  / aːˈtɪstɪk/  uzdolniony 

artystycznie
bossy (adj)  /ˈbɒsi/  apodyktyczny 
brave (adj)  /breɪv/  odważny 
bright (adj)  /braɪt/  bystry 
calm (adj)  /kɑːm/  opanowany 
careful (adj)  /ˈkeəfəl/  ostrożny

careless (adj)  /ˈkeələs/  nieostrożny 
caring (adj)  /ˈkeərɪŋ/  troskliwy 
cheerful (adj)  /ˈtʃɪəfəl/  radosny 
clever (adj)  /ˈklevə/  zdolny, 

inteligentny, sprytny 
cold (adj)  /kəʊld/  oschły, chłodny
compassionate (adj)  /kəmˈpæʃənət/  

współczujący 
conceited (adj)  / kənˈsi:tɪd/  

zarozumiały
confi dent (adj)  / ˈkɒnfɪdənt/  pewny 

siebie
cruel (adj)  /ˈkruːəl/  okrutny 
dependent (adj) /dɪˈpendənt/  

zależny, na czyimś utrzymaniu
independent (adj)  /ˌɪndɪˈpendənt/  

niezależny
disciplined (adj)  /ˈdɪsəplɪnd/  

zdyscyplinowany
dull (adj)  /dʌl/  nieciekawy 
easy-going (adj)  /i:zɪˈgəʊɪŋ/  łatwy 

w obejściu, wyluzowany
friendly (adj)  /ˈfrendli/  przyjazny 

unfriendly (adj)  /ʌnˈfrendli/  
nieprzyjazny

funny (adj)  /ˈfʌni/  zabawny 
generous (adj)  /ˈdʒenərəs/  szczodry, 

wspaniałomyślny, uczynny
gentle (adj)  /ˈdʒentl/  łagodny 
hard-working (adj)  /hɑːd ˈwɜːkɪŋ/  

pracowity 
helpful (adj)  /ˈhelpfəl/  uczynny,

pomocny 
honest (adj)  /ˈɒnɪst/  uczciwy 

dishonest (adj)  /dɪsˈɒnɪst/  
nieuczciwy

hospitable (adj)  /hɒˈspɪtəbl/  
gościnny

insecure (adj)  /ɪnsɪˈkjʊə/  niepewny
intelligent (adj)  /ɪnˈtelɪdʒənt/  

inteligentny
irony (n)  /ˈaɪrəni/  ironia
kind (adj)  /kaɪnd/  miły, uprzejmy 

unkind (adj)  /ʌnˈkaɪnd/  niemiły, 
nieuprzejmy

kind-hearted (adj)  /ˌkaɪnd ˈhɑːtɪd/  
dobrotliwy, o wielkim sercu

lazy (adj)  /ˈleɪzi/  leniwy 
lively (adj)  /ˈlaɪvli/  żywiołowy 
loyal (adj)  /ˈlɔɪəl/  lojalny 

disloyal (adj)  /dɪsˈlɔɪəl/  nielojalny
mature (adj)  /məˈtʃʊə/  dojrzały 

immature (adj)  /ɪməˈtʃʊə/  
niedojrzały

mean (adj)  /miːn/  skąpy 
messy (adj)  /ˈmesi/  nieporządny 
modest (adj)  /ˈmɒdɪst/  skromny 

immodest (adj)  /ɪˈmɒdɪst/  
nieskromny

nasty (adj)  /ˈnɑːsti/  wstrętny
neat (adj)  /niːt/  staranny
open-minded (adj)  /ˌəʊpənˈ 

maɪndɪd/  o otwartym umyśle
narrow-minded (adj)  /nærəʊˈ

maɪndɪd/  ograniczony
outgoing (adj)  /aʊtˈgəʊɪŋ/  otwarty, 

towarzyski

patient (adj)  /ˈpeɪʃənt/  cierpliwy
impatient (adj)  /ɪmˈpeɪʃənt/  

niecierpliwy
peaceful (adj)  /ˈpi:sfl/  spokojny
personality (n)  /pɜːsəˈnæləti/  

osobowość
polite (adj)  /pəˈlaɪt/  uprzejmy 

impolite (adj)  /ɪmpəˈlaɪt/  
nieuprzejmy

politeness (n)  /pəˈlaɪtnɪs/  
uprzejmość

quiet (adj)  /ˈkwaɪət/  cichy 
rebellious (adj)  /rɪˈbeljəs/  

buntowniczy 
relaxed (adj)  /rɪˈlækst/  wyluzowany
reliable (adj)  /rɪˈlaɪəbəl/  godny 

zaufania 
reserved (adj)  /rɪˈzɜːvd/  

powściągliwy 
responsible (adj)  /rɪˈspɒnsəbəl/  

odpowiedzialny
irresponsible (adj)  /ɪrɪˈspɒnsəbəl/  

nieodpowiedzialny
rude (adj)  /ruːd/  niegrzeczny
self-confi dent (adj)  /self ˈkɒnfɪdənt/  

pewny siebie 
selfi sh (adj)  /ˈselfɪʃ/  samolubny 

selfl ess (adj)  /ˈselfləs/  
bezinteresowny

sense of humour (n)  /sens əv 
ˈhjuːmə/  poczucie humoru

sensible (adj)  /ˈsensəbəl/  rozsądny 
sensitive (adj)  /ˈsensətɪv/  wrażliwy 

insensitive (adj)  /ɪnˈsensətɪv/  
niewrażliwy

shallow (adj)  /ˈʃæləʊ/  płytki
shy (adj)  /ʃaɪ/  nieśmiały 
sociable (adj)  /ˈsəʊʃəbəl/  towarzyski 

unsociable (adj)  /ʌnˈsəʊʃəbəl/  
nietowarzyski

stubborn (adj)  /ˈstʌbən/  uparty 
stupid (adj)  /ˈstjuːpɪd/  głupi 
talkative (adj)  /ˈtɔːkətɪv/  gadatliwy 
tolerant (adj)  /ˈtɒlərənt/  tolerancyjny 

intolerant (adj)  /ɪnˈtɒlərənt/  
nietolerancyjny

vain (adj)  /veɪn/  próżny 
violent (adj)  /ˈvaɪələnt/  agresywny, 

porywczy
wise (adj)  /waɪz/  mądry

MP3•23  UCZUCIA
PRZYMIOTNIKI
annoyed (adj)  /əˈnɔɪd/  zirytowany

annoying (adj)  /əˈnɔɪɪŋ/  irytujący
bored (adj)  /bɔːd/  znudzony 

boring (adj)  /ˈbɔːrɪŋ/  nudny
depressed (adj)  /dɪˈprest/  załamany

depressing (adj)  /dɪˈpresɪŋ/  
przygnębiający 

disappointed (adj)  /dɪsəˈpɒɪntɪd/  
rozczarowany 
disappointing (adj)  /ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ/  

rozczarowujący
embarrassed (adj)  /ɪmˈbærəst/  

zażenowany, zawstydzony 
embarrassing (adj)  /ɪmˈbærəsɪŋ/  

wprawiający w zażenowanie
excited (adj)  /ɪkˈsaɪtɪd/  

podekscytowany
exciting (adj)  /ɪkˈsaɪtɪŋ/  

ekscytujący
frightened (adj)  /ˈfraɪtnd/  

przerażony
frightening (adj)  /ˈfraɪtnɪŋ/  

przerażający
frustrated (adj)  /frʌˈstreɪtɪd/  

sfrustrowany
frustrating (adj)  /ˈfrʌˈstreɪtɪŋ/  

frustrujący
miserable (adj)  /ˈmɪzrəbl/  

nieszczęśliwy 
moved (adj)  /mu:vd/  wzruszony 

moving (adj)  /ˈmu:vɪŋ/  wzruszający
pleased (adj)  /pliːzd/  zadowolony

stressed out (adj)  /strest ˈaʊt/  
zestresowany

surprised (adj)  /səˈpraɪzd/  zdziwiony
surprising (adj)  /səˈpraɪzɪŋ/  

zadziwiający 
worried (adj)  /ˈwʌrɪd/  zmartwiony

worrying (adj)  /ˈwʌriɪŋ/  martwiący

CZASOWNIKI
admire (v)  /ədˈmaɪə/  podziwiać 
adore (v)  /əˈdɔː/  uwielbiać 
detest (v)  /dɪˈtest/  nie znosić 
dislike (v)  /dɪsˈlaɪk/  nie lubić 
hate (v)  /heɪt/  nienawidzić 
like (v)  /laɪk/  lubić 
reject (v)  /rɪˈdʒekt/  odtrącić
respect (v)  /rɪˈspekt/  szanować 

MP3•24  ZWROTY
at the age of w wieku
be angry with sb  być złym na kogoś
be afraid of sb/sth  bać się kogoś/

czegoś  
be attracted to sb  uważać, że ktoś 

jest pociągający  
be/feel/get fed up with sb/sth  

mieć kogoś/czegoś dość  
be fond of sb/sth  lubić kogoś/coś  
be good at sth  być w czymś 

dobrym  
be in a good/bad mood  

w dobrym/złym nastroju  
be interested in sth interesować 

się czymś
be keen on sth  bardzo coś lubić
be nervous about sth denerwować 

się czymś
can’t stand sb/sth  nie cierpieć 

kogoś/czegoś  
change one’s mind  zmienić zdanie  
cheer up  rozweselić, rozchmurzyć się
do sb a favour  zrobić komuś 

przysługę  
fall in love with sb  zakochać się 

w kimś  
feel like sth  mieć na coś ochotę
function well under stress dobrze 

funkcjonować pod wpływem stresu 
get a laugh  wywoływać śmiech  
get to know someone  poznać 

kogoś  
grow up  dorastać  
have a bad day mieć zły dzień
have something in common with 

sb  mieć coś wspólnego z kimś  
in aid of sth  na rzecz czegoś  
laugh at sb/sth  śmiać się z kogoś/

czegoś  
look down on sb  patrzeć na kogoś 

z góry, pogardzać kimś  
look up to sb  podziwiać kogoś  
lose one’s temper  stracić 

panowanie nad sobą  
make fun of sb  wyśmiewać się 

z kogoś  
make sb laugh  rozśmieszać kogoś  
make up one’s mind  zdecydować 

się 
put sb in a good mood wprawiać 

kogoś w dobry nastrój
speak in a funny voice  mówić 

śmiesznym głosem  
take part in sth  brać w czymś udział  
talk to a stranger  rozmawiać 

z nieznajomym  
tell a joke  opowiedzieć dowcip
worry about sth martwić się czymś
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MP3•36  CZĘŚCI DOMU I POMIESZCZENIA
attic/loft (n)  /ˈætɪk, lɒft/  strych, poddasze 
balcony (n)  /ˈbælkəni/  balkon 
basement/cellar (n)  /ˈbeɪsmənt, ˈselə/  piwnica
bathroom (n)  /ˈbɑːθruːm/  łazienka
bedroom (n)  /ˈbedruːm/  sypialnia
ceiling (n)  /ˈsiːlɪŋ/  sufi t

high ~ /haɪ ˈsiːlɪŋ/ wysoki sufi t
chimney (n)  /ˈtʃɪmni/  komin
corridor (n)  /ˈkɒrɪdɔː/  korytarz
door (n)  /dɔː/  drzwi

back ~  /bæk ˈdɔː/  tylne drzwi 
front ~  /frʌnt ˈdɔː/  drzwi frontowe

doorway (n)  /ˈdɔːweɪ/  wejście, drzwi
downstairs (adv)  /daʊnˈsteəz/  na dole 
drive (n)  /draɪv/  podjazd 
fence (n)  /fens/  płot 
fl oor (n)  /flɔː/  piętro; podłoga

wooden ~ /ˌwʊdn flɔː/ drewniana podłoga
fl owerbed (n) /ˈflaʊəbed/ klomb
games room (n)  /ˈgeɪmz ruːm/  pomieszczenie 

rekreacyjne
garage (n)  /ˈgærɪdʒ/  garaż 

underground ~  /ˌʌndəgraʊnd ˈgærɪdʒ/  garaż 
podziemny

garden (n)  /ˈgɑːdn/  ogród 
front ~  /frʌnt ˈgɑːdn/  ogród z przodu budynku
rear ~  /rɪə ˈgɑːdn/  ogród z tyłu budynku

gate (n)  /ˈgeɪt/  furtka
hall (n)  /hɔːl/  przedpokój 
kitchen (n)  /ˈkɪtʃɪn/  kuchnia
laundry (area) (n)  /ˈlɔːndri ˌeərɪə/  pralnia
lawn (n)  /lɔːn/  trawnik 
letterbox (n)  /ˈletəbɒks/  skrzynka na listy 
living room/sitting room (n)  /ˈlɪvɪŋ ruːm, ˈsɪtɪŋ 

ruːm/  pokój dzienny, salon
path (n) /pɑːθ/ ścieżka
porch (n) /pɔːtʃ/ ganek
roof (n)  /ruːf/  dach 

~ terrace  /ruːf ˈterəs/  taras na dachu
staircase (n)  /ˈsteəkeɪs/  klatka schodowa 
stairs (n)  /steəz/  schody 
step (n) /step/ schodek
study (n)  /ˈstʌdi/  gabinet
toilet (n)  /ˈtɔɪlət/  toaleta
upstairs (adv)  /ʌpˈsteəz/  na górze 
wall (n)  /wɔːl/  ściana
WC (n)  /ˌdʌbljuː ˈsiː/  ubikacja
window (n)  /ˈwɪndəʊ/  okno

MP3•37  RODZAJE DOMÓW I MIESZKAŃ
apartment/fl at (n)  /əˈpɑːtmənt, flæt/  mieszkanie 
block of fl ats (n)  /blɒk əv ˈflæts/  blok mieszkalny 
building (n)  / ˈbɪldɪŋ/  budynek

offi ce ~  /ˈɒfɪs ˌbɪldɪŋ/  biurowiec
residential ~  /ˌrezɪˈdenʃəl ˈbɪldɪŋ/ budynek 

mieszkalny 
bungalow (n)  /ˈbʌŋgələʊ/  dom parterowy 
castle (n)  /ˈkɑːsl/  zamek
cottage (n)  /ˈkɒtɪdʒ/  domek wiejski 
detached house (n)  /dɪˌtætʃt ˈhaʊs/  dom 

wolnostojący 
farmhouse (n)  /ˈfɑːmhaʊs/  dom 

w gospodarstwie wiejskim 
high rise/tower block (n)  /ˈhaɪ raɪz, ˈtaʊə blɒk/  

wieżowiec 
houseboat (n) /ˈhaʊsbəʊt/ łódź mieszkalna
mansion (n)  /ˈmænʃən/  luksusowa rezydencja 
one-bedroom fl at (n)  /ˌwʌn bedruːm ˈflæt/  

mieszkanie z jedną sypialnią
semi-detached house (n)  /semi dɪˌtætʃt ˈhaʊs/  

połówka bliźniaka 
skyscraper (n)  /ˈskaɪskreɪpə/  drapacz chmur 
studio fl at (n)  /ˈstjuːdiəʊ flæt/  kawalerka 
terraced house (n)  /ˌterəst ˈhaʊs/  dom 

szeregowy

two-roomed fl at (n)  /tuːˌruːmd ˈflæt/  mieszkanie 
dwupokojowe

MP3•38  MEBLE I SPRZĘT DOMOWY
W CAŁYM DOMU 
blind (n)  /blaɪnd/  roleta, żaluzja
central heating (n)  /ˌsentrəl ˈhiːtɪŋ/  centralne 

ogrzewanie 
clock (n) /klɒk/ zegar
curtain (n)  /ˈkɜːtn/  zasłona 
door handle (n)  /ˈdɔː ˈhændl/  klamka
doorbell (n)  /ˈdɔːbel/  dzwonek
doormat (n)  /ˈdɔːmæt/  wycieraczka do butów 
electrical appliances (n)  /ɪˌlektrɪkəl əˈplaɪənsəz/  

urządzenia elektryczne
fi tted carpet (n)  /ˌfɪtɪd ˈkɑːpɪt/  wykładzina 

dywanowa
fi tting (n)  /ˈfɪtɪŋ/  element instalacji, armatura
furniture (n)  /ˈfɜːnɪtʃə/  meble

antique ~  /ænˈtiːk ˈfɜːnɪtʃə/  zabytkowe meble
household appliances (n)  /ˌhaʊshəʊld əˈplaɪənsəz/  

sprzęt AGD 
light (n)  / ˈlaɪt/  lampa
light bulb (n)  /ˈlaɪt bʌlb/  żarówka 
net curtain (n)  /net ˈkɜːtn/  fi ranka 
plant (n)  /plɑːnt/  roślina 

house ~  /ˈhaʊs plɑːnt/  roślina doniczkowa
radiator (n)  /ˈreɪdieɪtə/  grzejnik 
vacuum cleaner (n)  /ˈvækjuəm ˌkliːnə/  odkurzacz
wallpaper (n)  /ˈwɔːlpeɪpə/  tapeta 
windowsill (n)  /ˈwɪndəʊsɪl/  parapet okienny 

ŁAZIENKA  
bath (n)  /bɑːθ/  wanna 
mirror (n)  /ˈmɪrə/  lustro 
shower (n)  /ˈʃaʊə/  prysznic 
shower cabin (n)  /ˈʃaʊə  ̩kæbɪn/  kabina 

prysznicowa
soap (n)  /səʊp/  mydło 
tap (n)  /tæp/  kran
toilet seat (n)  /ˈtɔɪlət siːt/  sedes
toothbrush (n)  /ˈtuːθbrʌʃ/  szczoteczka do zębów 
towel (n)  /ˈtaʊəl/  ręcznik 
washbasin (n)  /ˈwɒʃbeɪsən/  umywalka 
washing machine (n)  /ˈwɒʃɪŋ məˌʃiːn/  pralka 

SYPIALNIA
bed (n)  /bed/  łóżko 

bunk ~ /ˈbʌŋk bed/ łóżko piętrowe
double ~ / ˌdʌblˈbed / łóżko dwuosobowe

bedding (n)  /ˈbedɪŋ/  pościel
bedside table (n)  /ˌbedsaɪd ˈteɪbəl/  szafka nocna 
blanket (n)  /ˈblæŋkɪt/  koc 
bookshelf (n)  /ˈbʊkʃelf/  półka na książki 
chair (n)  /tʃeə/  krzesło 
chest of drawers (n)  /tʃest əv ˈdrɔːz/  komoda 
desk (n)  /desk/  biurko
dressing table (n)  /ˈdresɪŋ ˌteɪbəl/  toaletka 
duvet (n)  /ˈduːveɪ/  kołdra, pierzyna
lamp (n)  /læmp/  lampa 
mattress (n)  /ˈmætrɪs/  materac
pillow (n)  /ˈpɪləʊ/  poduszka 
rug (n)  /rʌg/  dywanik 
sheet (n)  /ʃiːt/  prześcieradło 
shelf (n)  /ʃelf/  półka 
wardrobe (n)  /ˈwɔːdrəʊb/  szafa

fi tted ~  /ˌfɪtɪd ˈwɔːdrəʊb/  szafa wnękowa

POKÓJ DZIENNY  
armchair (n)  /ˈɑːmtʃeə/  fotel 
audio system/stereo (n)  /ˌɔːdiəʊ ˈsɪstɪm, ˈsteriəʊ/  

sprzęt audio 
bookcase (n)  /ˈbʊkkeɪs/  biblioteczka 
carpet (n)  /ˈkɑːpɪt/  dywan 
CD player (n)  /siː ˈdiː ˌpleɪə/  odtwarzacz płyt CD 
coffee table (n)  /ˈkɒfi ˌteɪbəl/ stolik kawowy
couch/sofa (n)  /kaʊtʃ, ˈsəʊfə/  kanapa

1 Podkreśl w Banku słów nazwy 
wszystkich obowiązków 
domowych, których nie lubisz 
wykonywać.

2 Zastanów się, jaki byłby 
twój idealny dom i co by się 
w nim znajdowało. Opisz go 
w myślach po angielsku. Znajdź 
w Banku słów wyrazy, których 
użyłeś/użyłaś. 

3 Odpowiedz na pytania, 
korzystając z Banku słów.

1 What word completes all four 
compound nouns?

bedside
coffee
dressing
kitchen

_

2 Which of these is not 
a domestic appliance?
A a washing machine
B a dishwasher
C a washbasin

3 Which of these is half 
a building?
A a detached-house
B a semi-detached house
C a bungalow 

4 Which covers the whole fl oor: 
a fi tted carpet or a rug?

5 If you want to rent a house, 
which sign will you look for: 
FOR SALE or TO LET?

6 Where would you put a house 
plant: on the radiator or on 
the windowsill?

4 MP3•35  Posłuchaj wyrazów 
i zwrotów w języku polskim 
i zapisz ich odpowiedniki 
w języku angielskim. Sprawdź 
ich pisownię w Banku słów.

1 _
2 _
3 _

4 _
5 _
6 _

Wskazówka

Do mebli i innych przedmiotów 
znajdujących się w twoim pokoju 
przylep karteczki z ich angielskimi 
nazwami.

ZAPAMIĘTAJ WIĘCEJ

54 CZĘŚĆ TEMATYCZNA
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Dom

for sale  /fə ˈseɪl/  na sprzedaż 
fully fi tted kitchen (n)  /ˈfʊliˌfɪtɪd ˈkɪtʃɪn/  w pełni 

wyposażona kuchnia
house rules (n)  /haʊs ruːlz/  zasady panujące 

w domu
landlady (n)  /ˈlændleɪdi/  osoba wynajmująca 

komuś mieszkanie/pokój (kobieta)
landlord (n)  /ˈlændlɔːd/  osoba wynajmująca 

komuś mieszkanie/pokój (mężczyzna) 
location (n)  /ləʊˈkeɪʃn/  położenie
on-street parking (n)  /ˌɒnˈstriːt ˈpɑːkɪŋ/  parking 

na ulicy
per month  /pə ˈmʌnθ/  miesięcznie 
per week  /pə ˈwiːk/  tygodniowo 
public transport (n)  /ˌpʌblɪk ˈtrænspɔːt/  transport 

publiczny
reasonable price (n)  /ˌriːznəbl ˈpraɪs/  rozsądna 

cena
rent (n)  /rent/  czynsz 
roommate (n)  /ˈruːmmeɪt/  współlokator, 

z którym dzielimy pokój
spare room (n)  /speə ˈruːm/  pokój gościnny
tenant (n)  /ˈtenənt/  najemca
to let  /tə ˈlet/  do wynajęcia 
view (n)  /vjuː/  widok

ZWROTY  
can/could afford sth  móc sobie pozwolić na coś  
exchange fl ats zamienić się mieszkaniami
fi nd a place of your own  znaleźć swój kąt  
let a fl at  wynajmować mieszkanie (komuś)  
pay in advance  płacić z góry  
pay the bills  płacić rachunki  
pay the rent  płacić czynsz  
rent a fl at  wynajmować mieszkanie (od kogoś)  
share a fl at/a room with sb  dzielić z kimś 

mieszkanie/pokój  
split the costs dzielić się kosztami

MP3•41  LOKALIZACJA  
area (n)  /ˈeəriə/  okolica 
capital/capital city (n)  /ˈkæpətl, ˌkæpətl ˈsɪti/  

stolica 
city (n)  /ˈsɪti/  duże miasto 
conveniently located (adj)  /kənˌviːniəntli 

ləʊˈkeɪtəd/  dogodnie położony 
countryside/the country/village (n)  /ˈkʌntrisaɪd, 

ðə ˈkʌntri, ˈvɪlɪdʒ/  wieś
district (n)  /ˈdɪstrɪkt/  okręg, dzielnica 
easy access to sth (n)  /ˈiːzi ˈækses tə/  łatwy 

dostęp do czegoś
home town (n)  /həʊm ˈtaʊn/  miasto rodzinne 
housing estate (n)  /ˈhəʊzɪŋ ɪˌsteɪt/  osiedle 

mieszkaniowe
inhabitant/resident (n)  /ɪnˈhæbɪtənt, ˈrezɪdənt/  

mieszkaniec
neighbour (n)  /ˈneɪbə/  sąsiad 
neighbourhood (n)  /ˈneɪbəhʊd/  okolica
old town (n)  /əʊld ˈtaʊn/  starówka 
residential area (n)  /ˌrezɪˈdenʃl ˈeəriə/  dzielnica 

mieszkaniowa
rural (adj)  /ˈrʊərəl/  wiejski 
slums (n)  /slʌmz/  slumsy 
suburbs (n)  /ˈsʌbɜːbz/  przedmieścia 
tourist resort (n)  /ˈtʊərɪst rɪˌzɔːt/  kurort 
tourist town (n)  /ˈtʊərɪst taʊn/  miasto 

turystyczne 
town (n)  /taʊn/  małe miasto 
underground station (n)  /ˈʌndəgraʊnd ˌsteɪʃən/  

stacja metra
urban (n)  /ˈɜːbən/  miejski  

ZWROTY  
across the street  po drugiej stronie ulicy  
at the top of (a building)/on the top fl oor  na 

ostatnim piętrze  
by the sea  nad morzem  
go inside  wejść do środka  
in front of  przed  

cushion (n)  /ˈkʊʃn/  poduszka dekoracyjna
dining table (n)  /ˈdaɪnɪŋ ˌteɪbəl/  stół jadalny
fi replace (n)  /ˈfaɪəpleɪs/  kominek 
TV set (n)  /tiː viː ˈset/  telewizor 

KUCHNIA
cooker (n)  /ˈkʊkə/  kuchenka 

electric ~  /ɪˌlektrɪk ˈkʊkə/  kuchenka elektryczna
crockery (n)  /ˈkrɒkəri/  zastawa stołowa
cupboard (n)  /ˈkʌbəd/  szafka kuchenna 
cutlery (n)  /ˈkʌtləri/  sztućce
dishwasher (n)  /ˈdɪʃwɒʃə/  zmywarka 
freezer (n)  /ˈfriːzə/  zamrażarka 
fridge (n)  /frɪdʒ/  lodówka 
kettle (n)  /ˈketl/  czajnik

electric ~  /ɪˌlektrɪk ˈketl/  czajnik elektryczny
kitchen table (n)  /ˈkɪtʃɪn ˌteɪbəl/  stół kuchenny 
microwave oven (n)  /ˌmaɪkrəweɪv ˈʌvən/  

kuchenka mikrofalowa 
microwave with a grill (n)  /ˌmaɪkrəweɪv wɪð ə 

grɪl/  kuchenka mikrofalowa z funkcją grilla
oven (n)  /ˈʌvən/  piekarnik 
running water (n)  /ˌrʌnɪŋ ˈwɔːtə/  bieżąca woda 
sink (n)  /sɪŋk/  zlew 
teapot (n)  /ˈtiːpɒt/  dzbanek do herbaty
toaster (n)  /ˈtəʊstə/  toster

MP3•39  WARUNKI MIESZKANIOWE
ancient (adj)  /ˈeɪnʃənt/  starożytny, wiekowy, 

bardzo stary
bare (adj)  /beə/  pusty
bright (adj)  /braɪt/  jasny 
comfortable (adj)  /ˈkʌmftəbl/  wygodny

uncomfortable (adj)  /ʌnˈkʌmftəbl/  niewygodny
cosy (adj)  /ˈkəʊzi/  przytulny 
furnished (adj)  /ˈfɜːnɪʃt/  umeblowany

unfurnished (adj)  /ʌnˈfɜːnɪʃt/  nieumeblowany
in bad condition  /ɪn bæd kənˈdɪʃən/  w złym 

stanie 
in good condition  /ɪn ɡʊd kənˈdɪʃən/  w dobrym 

stanie 
messy (adj)  /ˈmesi/  nieuporządkowany, 

zabałaganiony
modern (adj)  /ˈmɒdn/  nowoczesny 
neat (adj)  /niːt/  schludny
old-fashioned (adj)  /ˌəʊldˈfæʃənd/  staroświecki, 

staromodny
recently renovated (adj)  /ˌriːsəntli ˈrenəʊveɪtəd/  

odnowiony, po remoncie 
roomy/spacious (adj)  /ˈruːmi, ˈspeɪʃəs/  

przestronny
stylish (adj)  /ˈstaɪlɪʃ/  stylowy
tidy (adj)  /ˈtaɪdi/  uporządkowany
tiny (adj)  /ˈtaɪni/  malutki 

CZASOWNIKI I ZWROTY  
collapse/fall down  walić się  
do up one’s house/redecorate  odnowić dom

MP3•40  WYNAJMOWANIE MIESZKANIA
accommodation (n)  /əkɒməˈdeɪʃn/  

zakwaterowanie 
amenities/facilities (n)  /əˈmiːnətɪz, fəˈsɪlətɪz/  

udogodnienia, infrastruktura
bill (n)  /bɪl/  rachunek

electricity ~  /ɪlekˈtrɪsəti bɪl/  rachunek za prąd 
excluding ~s  /ɪkˌskluːdɪŋ ˈbɪlz/  rachunki 

niewliczone w cenę
including ~s  /ɪnˌkluːdɪŋ ˈbɪlz/  rachunki wliczone 

w cenę
telephone ~  /ˈteləfəʊn bɪl/  rachunek za telefon 

en suite bedroom (n)  /ˌɒnˈswiːt ˈbedruːm/  pokój 
z łazienką

estate agent (n)  /ɪˈsteɪt ˈeɪdʒənt/  agent 
nieruchomości 

estate agent’s offi ce (n)  /ɪˈsteɪt ˈeɪdʒənts ˈɒfɪs/  
biuro agenta nieruchomości

fl atmate (n)  /ˈflætmeɪt/  współlokator, z którym 
dzielimy mieszkanie

in the city centre  w centrum miasta  
in the countryside  na wsi  
in the suburbs  na przedmieściach  
next to  obok  
on the corner  na rogu  
on the (fi rst) fl oor  na (pierwszym) piętrze  
on the outskirts (of a city/town)  na obrzeżach 

(miasta)  
opposite  naprzeciwko  
turn into a street  skręcić w ulicę  
walk along (a street)  iść (ulicą)  
walk past sth  minąć (coś)  
within walking distance of cinemas/shops  

w bliskiej odległości od kin/sklepów  

MP3•42  PRACE DOMOWE I ŻYCIE 
CODZIENNE
CZASOWNIKI  
clean (v)  /kliːn/  myć, sprzątać
commute (v)  /kəˈmjuːt/  dojeżdżać do pracy 
cook (v)  /kʊk/  gotować
vacuum (v)  /ˈvækjuəm/  odkurzać

ZWROTY
be at home/be in  być w domu  
change light bulbs  zmieniać żarówki  
clean the bathroom  sprzątać łazienkę  
clean the fl oors  myć podłogi  
clean the windows  myć okna  
clean up  sprzątać  
clear up the mess  posprzątać bałagan  
clear up the table  sprzątać ze stołu  
do household jobs/do the housework  

wykonywać prace domowe 
do the cleaning sprzątać
do the cooking  gotować  
do the dishes/the washing-up  myć naczynia  
do the ironing  prasować  
do the shopping  robić zakupy  
do the washing  prać  
draw the curtains zaciągać zasłony
dry the dishes wycierać naczynia
dust the surfaces  ścierać kurze  
empty the dishwasher  wyjmować naczynia 

ze zmywarki  
feel homesick  tęsknić za domem  
get home  dotrzeć do domu  
hang up the washing  wieszać pranie  
iron clothes  prasować ubrania  
leave the house  wychodzić z domu  
lie on the bed  leżeć na łóżku  
lock the door  zamknąć drzwi na klucz  
make the beds  ścielić łóżka 
mend a dripping tap naprawiać cieknący kran 
mop the fl oor  myć podłogę mopem  
move house  przeprowadzać się  
move in  wprowadzać się  
move out  wyprowadzać się  
mow the lawn  kosić trawę  
put away (clothes, things) odkładać na miejsce 

(ubrania, rzeczy)  
take out the rubbish  wynosić śmieci  
throw out the rubbish  wyrzucać śmieci  
see sb home  odprowadzić kogoś do domu  
share the housework  dzielić się pracami 

domowymi  
stay in  zostać w domu  
stay out  przebywać poza domem  
switch on the light  włączyć światło  
take the dog for a walk  wyprowadzić psa na 

spacer 
take turns doing sth robić coś na zmianę
tidy one’s room  posprzątać  pokój  
vacuum the carpet  odkurzyć dywan  
wash clothes  prać ubrania  
water the fl owers podlewać kwiaty
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MP3•52  SYSTEM OŚWIATY  

academy (n) /əˈkædəmi/ akademia
college (n) /ˈkɒlɪdʒ / szkoła wyższa, kolegium
elementary school/primary school (n) 

/eləˈmentəri skuːl, ˈpraɪməri skuːl/ szkoła 
podstawowa

fee-paying school (n) /fiː ˈpeɪŋ skuːl/ płatna 
szkoła

high school/secondary school (n) /ˈhaɪ skuːl, 
ˈsekəndəri skuːl/ szkoła średnia

independent school (n) /ɪndəˌpendənt ˈskuːl/ 
szkoła niepubliczna, społeczna

kindergarten/nursery school (n) 
/ˈkɪndəgɑːtn, ˈnɜːsəri skuːl/ przedszkole

middle school/junior high school (US) (n) 
/ˌmɪdl ˈskuːl, ˌdʒuːniə ˈhaɪ skuːl/ gimnazjum

mixed school/co-educational school (n) 
/ˌmɪkst ˈskuːl, kəʊedjuˌkeɪʃnəl ˈskuːl/ szkoła 
koedukacyjna

private school/public school (UK) (n) 
/ˌpraɪvət ˈskuːl, ˌpʌblɪk ˈskuːl/ szkoła 
prywatna

single-sex school (n) /sɪŋɡəl ˈseks skuːl/ 
szkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt

state school (UK)/public school (US) (n) 
/steɪt ˈskuːl, ˌpʌblɪk ˈskuːl/ szkoła państwowa

university (n) /juːnəˈvɜːsəti/ uniwersytet
vocational school (n) /vəʊˌkeɪʃnəl ˈskuːl/ 

szkoła zawodowa

MP3•53  PRZEDMIOTY SZKOLNE  

Art (n) /ɑːt/ plastyka
Biology (n) /baɪˈɒlədʒi/ biologia
Chemistry (n) /ˈkeməstri/ chemia
Civic studies/Civics/Citizenship (n) 

/ˌsɪvɪk ˈstʌdɪz, ˈsɪvɪks, ˈsɪtɪzənʃɪp/ wiedza 
o społeczeństwie

English language and literature (n) /ˌɪŋglɪʃ 
ˈlæŋgwɪdʒ ən ˈlɪtərətʃə/ język angielski

foreign languages (n) /ˌfɒrɪn ˈlæŋgwɪdʒəz/ 
języki obce

Geography (n) /dʒiˈɒgrəfi/ geografi a
humanities (n) /hjuːˈmænətiz/ przedmioty 

humanistyczne
History (n) /ˈhɪstəri/ historia
Information and Communication 

Technology/Information Technology/ 
ICT/IT (n) /ɪnfəˈmeɪʃən ən kəmjuːnɪˈkeɪʃən 
tekˌnɒlədʒi, ɪnfəˈmeɪʃən tekˌnɒlədʒi, ai siː ˈtiː, 
ai ˈtiː/ informatyka

Mathematics/Maths (n) /ˌmæθəˈmætɪks, 
mæθs/ matematyka

Music (n) /ˈmjuːzɪk/ muzyka
Physical Education/PE (n) /ˌfɪzɪkəl 

edjʊˈkeɪʃən, piː ˈiː/ wychowanie fi zyczne, 
WF

Physics (n) /ˈfɪzɪks/ fi zyka
Polish language and literature (n) /ˌpəʊlɪʃ 

ˈlæŋgwɪdʒ ən ˈlɪtərətʃə/ język polski
Religious Education/RE (n) /rɪˌlɪdʒəs 

edjʊˈkeɪʃən, ɑːr ˈiː/ religia
Science (n) /ˈsaɪəns/ przedmioty ścisłe, nauki 

przyrodnicze
subject (n) /ˈsʌbdʒəkt/ przedmiot szkolny

MP3•54  SZKOŁA – OSOBY  

classmate (n) /ˈklɑːsmeɪt/ kolega z klasy
deputy head/assistant principal (US) 

(n) /ˈdepjəti hed, əˌsɪstənt ˈprɪnsəpəl/ 
wicedyrektor

examiner (n) /ɪgˈzæmɪnə/ egzaminator 

form teacher (n) /ˈfɔːm ˌtiːtʃə/ wychowawca
headmaster/head teacher/principal (US) 

(n) /hedˈmɑːstə, hed ˈtiːtʃə, ˈprɪnsəpəl/ 
dyrektor

headmistress/head teacher/principal 
(US) (n) /hedˈmɪstrɪs, hed ˈtiːtʃə, ˈprɪnsəpəl/ 
dyrektorka

lecturer (n) /ˈlektʃərə/ wykładowca
professor (n) /prəˈfesə/ profesor
schoolboy/pupil (n) /ˈskuːlbɔɪ, ˈpjuːpəl/uczeń
schoolgirl/pupil (n) /ˈskuːlgɜːl, ˈpjuːpəl/ 

uczennica
schoolmate (n) /ˈskuːlmeɪt/ kolega ze szkoły
secretary (n) /ˈsekrətəri/ sekretarz
student (n) /ˈstjuːdənt/ uczeń, student
teacher (n) /ˈtiːtʃə/ nauczyciel
teaching staff (n) /ˈtiːtʃɪŋ stɑːf/ grono 

pedagogiczne
university student (n) /juːnəˈvɜːsəti ˌstjuːdənt/ 

student uniwersytetu

PRZYMIOTNIKI   

absent from school (adj) /ˈæbsənt/ 
nieobecny

active (adj) /ˈæktɪv/ aktywny
cooperative (adj) /kəʊˈɒpərətɪv/ chętny do 

współpracy
uncooperative (adj) /ʌnkəʊˈɒpərətɪv/ 

niechętny do współpracy
demanding (adj) /dɪˈmɑːndɪŋ/ wymagający
fair (adj) /feə/ sprawiedliwy

unfair (adj) /ʌnˈfeə/ niesprawiedliwy
gifted (adj) /ˈgɪftɪd/ utalentowany
hard-working (adj) /ˌhɑːdˈwɜːkɪŋ/ pracowity
imaginative (adj) /ɪˈmædʒənətɪv/ obdarzony 

wyobraźnią
lazy (adj) /ˈleɪzi/ leniwy
lenient (adj) /ˈliːniənt/ pobłażliwy
motivated (adj) /ˈməʊtɪveɪtəd/ 

zmotywowany
motivating (adj) /ˈməʊtɪveɪtɪŋ/ motywujący
passive (adj) /ˈpæsɪv/ bierny
present at school (adj) /ˈprezənt/ obecny
professional (adj) /prəˈfeʃənəl/ profesjonalny
punctual (adj) /ˈpʌŋktʃuəl/ punktualny
strict (adj) /strɪkt/ surowy
systematic (adj) /sɪstəˈmætɪk/ systematyczny
talented (adj) /ˈtæləntɪd/ utalentowany
weak (adj) /wiːk/ słaby

MP3•55  PRZEDMIOTY UŻYWANE W SZKOLE 

blackboard (n) /ˈblækbɔːd/ tablica (czarna)
board (n) /bɔːd/ tablica
calculator (n) /ˈkælkjuleɪtə/ kalkulator
chalk (n) /tʃɔːk/ kreda
copybook/notebook (n) /ˈkɒpibʊk, 

ˈnəʊtbʊk/ zeszyt
coursebook/textbook (n) /ˈkɔːsbʊk, 

ˈtekstbʊk/ podręcznik
desk (n) /desk/ ławka
duster (n) /ˈdʌstə/ gąbka do tablicy
exercise book/workbook (n) /ˈeksəsaɪz bʊk, 

ˈwɜːkbʊk/ zeszyt ćwiczeń
fi le (n) /faɪl/ segregator
folder (n) /ˈfəʊldə/ teczka tekturowa
interactive whiteboard (n) /ɪntərˌæktɪv 

ˈwaɪtbɔːd/ tablica interaktywna
locker (n) /ˈlɒkə/ szafka
PE kit (n) /piː ˈiː kɪt/ strój gimnastyczny
pen (n) /pen/ pióro, długopis
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1 Podkreśl w Banku słów 
wszystkie nazwy przedmiotów 
szkolnych, które lubisz.

2 Zajrzyj do swojego plecaka 
lub torby. Ile ze znajdujących 
się w nim/niej rzeczy potrafi sz 
nazwać po angielsku? Znajdź 
te wyrazy w Banku słów.

3 Odpowiedz na pytania, 
korzystając z Banku słów.

1 Which of these can you take?
A an exam
B good grades
C notes

2 Which of these can you make?
A exam results
B progress
C mistakes

3 What verb completes all three 
phrases?

_
well in an exam
homework
your best

4 Which of these can a teacher 
set?
A homework
B an essay
C a lesson

5 Read these three sentences. 
Which speaker doesn’t know 
his/her results yet?
A I passed the exam.
B I took the exam.
C I failed the exam.

4 MP3•51  Posłuchaj wyrazów 
i zwrotów w języku polskim 
i zapisz ich odpowiedniki 
w języku angielskim. Sprawdź 
ich pisownię w Banku słów. 

1 _
2 _
3 _
4 _
5 _
6 _

Wskazówka

W czasie przerwy w lekcjach nazwij 
w myślach po angielsku wszystkie 
przedmioty i miejsca w szkole, 
które widzisz.

ZAPAMIĘTAJ WIĘCEJ

68 CZĘŚĆ TEMATYCZNA

M03_MATURA_SB_BASPOL_6918_U03.indd   68 14-03-25   16:53



Szkoła

staff meeting (n) /ˈstɑːf ˌmiːtɪŋ/ rada 
pedagogiczna

strict rules (n) /ˈstrɪkt ruːlz/ surowe zasady
term (n) /tɜːm/ semestr
timetable (n) /ˈtaɪmteɪbəl/ plan lekcji
tutorial (n) /tjuːˈtɔːriəl/ zajęcia w niewielkiej 

grupie (na uniwersytecie)
written work (n) /ˈrɪtn wɜːk/ praca pisemna

CZASOWNIKI  

attend (v) /əˈtend/ uczęszczać
collaborate (v) /kəˈlæbəreɪt/ współpracować
chatter (v) /ˈtʃætə/ paplać, trajkotać
learn (v) /ˈlɜːn/ uczyć się
set (v) /set/ zadawać

ZWROTY  

attend a course uczęszczać na kurs
attend classes uczęszczać na zajęcia
attend school uczęszczać do szkoły
discuss set books omawiać lektury
copy homework przepisywać od kogoś 

pracę domową
do a course robić kurs
do a project robić projekt
do a task/an activity wykonywać zadanie
do an exercise robić ćwiczenie
do an experiment przeprowadzić 

eksperyment
do homework odrabiać pracę domową
do one’s best bardzo się starać
do well dobrze sobie radzić
expel sb from school wydalić kogoś ze 

szkoły
go to school chodzić do szkoły
hand in homework oddawać pracę 

domową
have a break zrobić sobie przerwę, mieć 

przerwę
learn a new skill nabyć nową umiejętność
make a good impression zrobić dobre 

wrażenie
make a presentation zrobić prezentację
make mistakes robić błędy
make notes robić notatki
make progress robić postępy
memorise/learn by heart uczyć się na 

pamięć
miss lessons opuszczać lekcje
participate/take part in a lesson brać 

udział w lekcji
pay attention in class uważać na lekcji
read maps czytać mapy
set an essay zadawać wypracowanie
set homework zadawać pracę domową
skip classes/play truant opuszczać zajęcia, 

chodzić na wagary
solve a problem rozwiązywać zadanie 

matematyczne
study hard uczyć się pilnie
study sources studiować teksty źródłowe
take the register sprawdzać listę obecności 

w dzienniku
turn up late/be late spóźniać się
wipe the board ścierać tablicę
work in groups pracować w grupach
write an essay pisać wypracowanie

pencil (n) /ˈpensəl/ ołówek
pencil case (n) /ˈpensəl keɪs/ piórnik
pencil sharpener (n) /ˌpensəl ˈʃɑːpənə/ 

temperówka
row of desks (n) /rəʊ əv ˈdesks/ rząd ławek
rubber (n) /ˈrʌbə/ gumka
ruler (n) /ˈruːlə/ linijka
school bag (n) /ˈskuːl bæg/ tornister, plecak 

szkolny
whiteboard (n) /ˈwaɪtbɔːd/ tablica (biała)
whiteboard marker (n) /ˈwaɪtbɔːd mɑːkə/ 

pisak do tablicy

MP3•56  SZKOŁA – MIEJSCA I POMIESZCZENIA  

canteen/dining room (n) /kænˈtiːn, ˈdaɪnɪŋ 
ruːm/ stołówka

classroom (n) /ˈklɑːsruːm/ klasa, sala lekcyjna
common room (n) /ˈkɒmən ruːm/ świetlica
computer room (n) /kəmˈpjuːtə ruːm/ 

pracownia komputerowa
corridor (n) /ˈkɒrədɔː/ korytarz
gym (n) /dʒɪm/ sala gimnastyczna
headmaster’s offi ce (n) /hedˈmɑːstəz ˌɒfɪs/ 

gabinet dyrektora
laboratory/lab (n) /ləˈbɒrətri, læb/ pracownia
library (n) /ˈlaɪbrəri/ biblioteka
offi ce (n) /ˈɒfɪs/ sekretariat
playground (n) /ˈpleɪgraʊnd/ boisko do 

zabawy
science lab (n) /ˈsaɪəns læb/ sala do nauki 

biologii, chemii, fi zyki
sports fi eld (n) /ˈspɔːts fiːld/ boisko sportowe
staffroom (n) /ˈstɑːfruːm/ pokój nauczycielski

MP3•57  NAUKA W SZKOLE  

absence (n) /ˈæbsəns/ nieobecność
attendance (n) /əˈtendəns/ obecność
break (n) /breɪk/ przerwa
bully (n) /ˈbʊli/ uczeń prześladujący 

/zastraszający innych uczniów
class (n) /klɑːs/ lekcja
club (n) /klʌb/ kółko zainteresowań
competition (n) /kɒmpəˈtɪʃən/ olimpiada 

przedmiotowa
compulsory (adj) /kəmˈpʌlsərɪ/ obowiązkowy
curriculum (n) /kəˈrɪkjələm/ program  

nauczania
deadline (n) /ˈdedlaɪn/ termin wykonania 

pracy
extracurricular activities (n) /ˌekstrə kəˈrɪkjələ 

ækˈtɪvətiz/ zajęcia pozalekcyjne
grade/mark (n) /greɪd, mɑːk/ stopień, ocena
grant/scholarship (n) /grɑːnt, ˈskɒləʃɪp/ 

stypendium
holiday (n) /ˈhɒlədeɪ/ wakacje
learning diffi culties (n) /ˈlɜːnɪŋ ˌdɪfɪkəltɪz/ 

trudności w nauce
lesson (n) /ˈlesən/ lekcja
lunch break (n) /ˈlʌntʃ breɪk/ przerwa na lunch
newcomer (n) /ˈnjuːkʌmə/ nowy uczeń
optional (adj) /ˈɒpʃənl/ nieobowiązkowy
school certifi cate (n) /skuːl səˈtɪfɪkət/ 

świadectwo szkolne
school fee (n) /skuːl ˈfiː/ czesne
school trip (n) /ˈskuːl trɪp/ wycieczka szkolna
set books (n) /set ˈbʊks/ lektury szkolne
sports club (n) /ˈspɔːts klʌb/ SKS (Szkolny 

Klub Sportowy)

MP3•58  EGZAMINY

academic results (n) /ækəˌdemɪk rɪˈzʌlts/ 
wyniki w nauce

academic standards (n) /ækəˌdemɪk 
ˈstændədz/ poziom nauczania

exam paper (n) /ɪgˈzæm peɪpə/ arkusz 
egzaminacyjny

past exam paper /pɑːst ɪgˈzæm peɪpə/ 
arkusz egzaminacyjny z ubiegłych lat

exam results (n) /ɪgˈzæm rɪˌzʌlts/ wyniki 
egzaminu

examination/exam (n) /ɪgzæməˈneɪʃən, 
ɪgˈzæm/ egzamin

get a place at a university (v) /get ə pleɪs ət 
ə ˌjuːnəˈvɜːsəti/ dostać się na uniwersytet

school-leaving exam (n) /skuːl ˈliːvɪŋ ɪgˌzæm/ 
egzamin końcowy (na zakończenie szkoły)

university entrance exam (n) 
/ˌjuːnəˌvɜːsəti ˈentrəns ɪgˌzæm/ egzamin 
wstępny na uczelnię

ZWROTY  

cheat in an exam ściągać na egzaminie
do/sit/take an exam przystępować do 

egzaminu
do badly in an exam źle sobie poradzić 

na egzaminie
do well in an exam dobrze sobie poradzić 

na egzaminie
fail an exam oblać egzamin
get/score 56 marks in a test dostać 56 

punktów z testu
grade/mark exam papers sprawdzać 

arkusze egzaminacyjne
grade/mark a test sprawdzać test
grade/mark homework sprawdzać pracę 

domową
pass an exam zdać egzamin
prepare for an exam przygotowywać się 

do egzaminu
retake an exam ponownie przystępować 

do egzaminu
revise for an exam powtarzać do egzaminu
study for an exam uczyć się do egzaminu

MP3•59  UKOŃCZENIE SZKOŁY  

BA (Bachelor of Arts) (n) /biː ˈeɪ, ˌbætʃələ əv 
ˈɑːts/ licencjat (nauki humanistyczne)

BSc (Bachelor of Science) (n) /biː es ˈsiː, 
ˌbætʃələ əv ˈsaɪəns/ licencjat (nauki ścisłe)

graduate (n) /ˈgrædʒuət/ absolwent
MA (Master of Arts) (n) /em ˈeɪ, ˌmɑːstə əv 

ˈɑːts/ magister (nauki humanistyczne)
MSc (Master of Science) (n) /em es ˈsiː, 

ˌmɑːstə əv ˈsaɪəns/ magister (nauki ścisłe)
PhD (Doctor of Philosophy) (n) /piː eɪtʃ 

ˈdiː, ˌdɒktə əv fəˈlɒsəfi/ doktor (nauki 
humanistyczne i ścisłe)

ZWROTY  

get into university dostać się na uczelnię
graduate from university skończyć 

uniwersytet
receive/obtain/get a certifi cate otrzymać 

świadectwo
receive/obtain/get a degree uzyskać 

stopień naukowy
receive/obtain/get a diploma otrzymać 

dyplom
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MP3•69  ZAWODY 

accountant (n)  /əˈkaʊntənt/  
księgowy

architect (n)  /ˈɑːkɪtekt/  architekt
(personal) assistant (n)  /ˈpɜːsənl 

əˌsɪstənt/  asystent/asystentka
beautician (n)  /bjuːˈtɪʃən/  

kosmetyczka 
builder (n)  /ˈbɪldə/  budowniczy
bus driver (n)  /ˈbʌs ˌdraɪvə/  

kierowca autobusu 
busboy (AmE) (n)  /ˈbʌsbɔɪ/  

pomocnik kelnera
car mechanic (n)  /ˈkɑː mɪˌkænɪk/  

mechanik samochodowy 
career advisor (n)  /kəˈrɪə 

ədvaɪzə/  doradca zawodowy
carpenter (n)  /ˈkɑːpəntə/  stolarz
chef (n)  /ʃef/  szef kuchni 
chemist/pharmacist (n)  

/ˈkemɪst, ˈfɑːməsɪst/  
farmaceuta

cleaner (n)  /ˈkliːnə/  sprzątacz/
sprzątaczka

computer programmer (n)  
/kəmˈpjuːtə ˌprəʊgræmə/  
programista

cook (n)  /ˈkʊk/  kucharz 
dentist (n)  /ˈdentɪst/  dentysta 
doctor (n)  /ˈdɒktə/  lekarz 
dressmaker (n)  /ˈdresmeɪkə/  

krawiec
driving instructor (n)  /ˈdraɪvɪŋ 

ɪnˌstrʌktə/  instruktor nauki 
jazdy 

dustman/rubbish collector (n)  
/ˈdʌstmən, ˈrʌbɪʃ kəˌlektə/  
śmieciarz

economist (n)  /ɪˈkɒnəmɪst/  
ekonomista

electrician (n)  /ɪlekˈtrɪʃən/  
elektryk 

engineer (n)  /endʒəˈnɪə/  
inżynier 

executive (n)  /ɪgˈzekjətɪv/  
pracownik na kierowniczym 
stanowisku 

farmer (n)  /ˈfɑːmə/  rolnik 
fashion designer (n)  /ˈfæʃən 

dɪˌzaɪnə/  projektant mody 
fi lm director (n)  /ˈfɪlm dəˌrektə/  

reżyser
fi refi ghter (n)  /ˈfaɪəfaɪtə/  

strażak 
fl ight attendant (n)  /ˈflaɪt 

əˌtendənt/  steward/stewardesa  
hairdresser (n)  /ˈheədresə/  

fryzjer
housewife (n)  /ˈhaʊswaɪf/  

gospodyni domowa 
instructor (n)  /ɪnˈstrʌktə/  

instruktor
interior designer (n)  /ɪnˌtɪəriə 

dɪˈzaɪnə/  projektant wnętrz
IT specialist (n)  /ai ˈtiː ˌspeʃlɪst/  

informatyk
journalist (n)  /ˈdʒɜːnəlɪst/  

dziennikarz
lawyer (n)  /ˈlɔːjə/  prawnik
lecturer (n)  /ˈlektʃərə/  

wykładowca
librarian (n)  /laɪˈbreəriən/  

bibliotekarz
lollipop lady (n)  /ˈlɒlɪpɒp ˌleɪdɪ/  

pani przeprowadzająca przez 
ulicę dzieci idące do szkoły

lollipop man (n)  /ˈlɒlɪpɒp mæn/  
pan przeprowadzający przez 
ulicę dzieci idące do szkoły

lorry driver (n)  /ˈlɒriˌdraɪvə/  
kierowca ciężarówki

manager (n)  /ˈmænɪdʒə/  
menedżer, kierownik

miner (n)  /ˈmaɪnə/  górnik 
musician (n)  /mjuːˈzɪʃən/  muzyk 
nurse (n)  /nɜːs/  pielęgniarz/

pielęgniarka
painter (n)  /ˈpeɪntə/  malarz
photographer (n)  /fəˈtɒgrəfə/  

fotograf
pilot (n)  /ˈpaɪlət/  pilot 
plumber (n)  /ˈplʌmə/  hydraulik 
police offi cer (n)  /pəˈliːs ˌɒfəsə/  

policjant
politician (n)  /pɒləˈtɪʃən/  polityk 
postman (n)  /ˈpəʊstmən/  

listonosz 
postwoman (n)  /ˈpəʊstwʊmən/  

listonoszka 
psychologist (n)  /saɪˈkɒlədʒɪst/  

psycholog
receptionist (n)  /rɪˈsepʃənɪst/  

recepcjonista 
sailor (n)  /ˈseɪlə/  żeglarz
sales representative/sales rep 

(n)  /ˈseɪlz reprɪˌzentətɪv, ˈseɪlz 
rep/  przedstawiciel handlowy

scientist (n)  /ˈsaɪəntɪst/  
naukowiec 

secretary (n)  /ˈsekrətəri/  
sekretarz/sekretarka 

security guard (n)  /sɪˈkjʊərəti 
gɑːd/  pracownik ochrony 

shop assistant (n)  /ˈʃɒp 
əˌsɪstənt/  sprzedawca

shopkeeper (n)  /ˈʃɒpkiːpə/  
sklepikarz 

stockbroker (n)  /ˈstɒk ˌbrəʊkə/  
makler giełdowy

surgeon (n)  /ˈsɜːdʒən/  chirurg 
tailor (n)  /ˈteɪlə/  krawiec męski
taxi driver (n)  /ˈtæksi ˌdraɪvə/  

taksówkarz
teacher (n)  /ˈtiːtʃə/  nauczyciel
ticket inspector (n)  /ˈtɪkɪt 

ɪnˌspektə/  kontroler biletów 
translator (n)  /trænsˈleɪtə/  

tłumacz
travel agent (n)  /ˈtrævəl 

ˌeɪdʒənt/  agent biura podróży 
TV presenter (n)  /tiː ˈviː 

prɪˌzentə/  prezenter 
telewizyjny

vet (n)  /vet/  weterynarz 
waiter (n)  /ˈweɪtə/  kelner 
waitress (n)  /ˈweɪtrɪs/  kelnerka

MP3•70  PRZYMIOTNIKI 
OPISUJĄCE PRACĘ

badly paid (adj)  /ˌbædli ˈpeɪd/  
źle płatny 

full-time (adj)  /fʊl ˈtaɪm/  
pełnoetatowy 

manual (adj)  /ˈmænjuəl/  fi zyczny
monotonous (adj)  /məˈnɒtənəs/  

monotonny 
part-time (adj)  /pɑːt ˈtaɪm/  

w niepełnym wymiarze godzin 
permanent (adj)  /ˈpɜːmənənt/  

stały 
satisfying (adj)  /ˈsætɪsfaɪɪŋ/

satysfakcjonujący

stressful (adj)  /ˈstresfl/  stresujący
temporary (adj)  /ˈtempərəri/  

tymczasowy 
well-paid (adj)  /wel ˈpeɪd/  

dobrze płatny

MP3•71  W POSZUKIWANIU 
PRACY

applicant (n)  /ˈæplɪkənt/  osoba 
starająca się o pracę 

candidate (n)  /ˈkændədət/  
kandydat
suitable ~  /ˌsuːtəbl ˈkændədət/  

odpowiedni kandydat
(work) contract (n)  /ˈwɜːk 

ˌkɒntrækt/  umowa (o pracę), 
kontrakt

curriculum vitae/CV (n)  
/kəˌrɪkjələm ˈviːtaɪ, siː ˈviː/  
życiorys, CV

employment contract (n)  
/ɪmˈplɔɪmənt ˌkɒntrækt/  
umowa o pracę 

experience (n)  /ɪkˈspɪəriəns/  
doświadczenie
fi ve years’ ~  /faɪv jɪəz 

ɪkˈspɪəriəns/  pięcioletnie 
doświadczenie

previous ~  /ˌpriːviəs 
ɪkˈspɪəriəns/  dotychczasowe 
doświadczenie

work ~ /wɜːk ɪkˈspɪəriəns/  
doświadczenie zawodowe

form (n)  /fɔːm/  formularz
application ~  /æplɪˈkeɪʃən 

fɔːm/  formularz podania 
o pracę 

interview/job interview (n)  
/ˈɪntəvjuː, ˈdʒɒb ˌɪntəvjuː/  
rozmowa kwalifi kacyjna

interviewer (n)  /ˈɪntəvjuːə/  
osoba przeprowadzająca 
rozmowę kwalifi kacyjną

job (n)  /dʒɒb/  zawód, praca
current ~  /ˌkʌrənt ˈdʒɒb/  

obecna praca
~ advertisement  /ˈdʒɒb 

ədˌvɜːtəsmənt/  ogłoszenie 
o pracy 

~ application  /ˈdʒɒb 
æplɪˌkeɪʃən/  podanie o pracę 

~ centre  /ˈdʒɒb ˌsentə/  biuro 
pośrednictwa pracy 

odd ~s  /ɒd ˈdʒɒbz/  
różnorodne, drobne prace 
na zlecenie

letter of reference (n)/ˈletə əv 
ˈrefrəns/  list referencyjny

occupation (n)  /ɒkjʊˈpeɪʃn/  
zawód

opportunity (n)  /ɒpəˈtjuːnəti/  
okazja, szansa

personal details (n)  /ˌpɜːsənl 
ˈdiːteɪlz/  dane osobowe

position/post (n)  /pəˈzɪʃən, 
pəʊst/  stanowisko, posada

profession (n)  /prəˈfeʃən/  zawód 
(wymagający kwalifi kacji)
by ~  /baɪ prəˈfeʃən/  z zawodu

qualifi cations (n)  
/kwɒlɪfɪˈkeɪʃnz/  kwalifi kacje 

recruitment (n)  /riˈkruːtmənt/  
rekrutacja 

skills (n)  /skɪlz/  umiejętności 
administrative ~  

/ədˈmɪnɪstrətɪv skɪlz/   
umiejętności 
administracyjne

1 Podkreśl w Banku słów nazwy 
wszystkich zawodów, których 
nie chciałbyś / nie chciałabyś 
wykonywać, i wyjaśnij dlaczego.

2 Pomyśl o kimś z twojej rodziny 
lub znajomych, kto ma ciekawą 
pracę. Używając wyrazów 
i zwrotów z Banku słów, opisz 
jego/jej pracę.

3 Odpowiedz na pytania, 
korzystając z Banku słów.

1 If you work three days a week, 
you’ve got a _________ job.
A temporary B  part-time
C well-paid 

2 If you’d like to earn more, you 
may ask for a _________ rise.
A salary B  bonus C  pay

3 What word completes all three 
phrases?

maternity
sick
paid

_

4 Which preposition fi ts all three 
sentences?

I’m responsible _ 
customer service.
What do you do _ 
a living?
He works _ a small 
company.

5 If you run your own small 
business, you are _ .
A self-employed
B unemployed C  retired

6 You receive a pension when 
you are _ .
A in a full-time job
B retired C  unemployed

4 MP3•68  Posłuchaj wyrazów 
i zwrotów w języku polskim 
i zapisz ich odpowiedniki 
w języku angielskim. Sprawdź 
ich pisownię w Banku słów.

1 _
2 _
3 _

4 _
5 _
6 _

Wskazówka

Wybierz osiem dorosłych osób 
z twojej rodziny. Określ ich 
sytuację i/lub miejsce pracy każdej 
z nich, np.: My father runs his own 
company. He is an electrician.

ZAPAMIĘTAJ WIĘCEJ
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Praca

communication ~  /kəˌ mjunɪˈkeɪʃn 
skɪlz/  umiejętności komunikacyjne

computer/IT ~  /kəmˈpjuːtə, ˌaɪ 
ˈtiː skɪlz/  umiejętność obsługi 
komputera

language  ~  /ˈlæŋgwɪdʒ skɪlz/  
znajomość języka

organisational ~  /ˌɔːgənaɪˈzeɪʃnl 
skɪlz/  umiejętności organizacyjne

training (n)  /ˈtreɪnɪŋ/  szkolenie
~ session  /ˈtreɪnɪŋ ˌseʃən/  sesja 

szkoleniowa 
vacancy (n)  /ˈveɪkənsi/  wolna 

posada, wakat 

CZASOWNIKI    
advertise (v)  /ˈædvətaɪz/  ogłaszać
recruit (v)  /rɪˈkruːt/  rekrutować

ZWROTY    
apply for a job  złożyć podanie 

o pracę  
apply for a position  ubiegać się 

o stanowisko  
enclose/attach a CV  załączyć 

życiorys  
fi ll in a form  wypełnić formularz  
fi nd a job/work  znaleźć pracę  
interview applicants  

przeprowadzać rozmowę 
kwalifi kacyjną z kandydatami  

look for a job  szukać pracy  
sign a work contract  podpisać 

umowę o pracę  
the job involves dealing with 

people  praca wymaga kontaktów 
z ludźmi  

MP3•72  PRACA I PIENIĄDZE    

bonus (n)  /ˈbəʊnəs/  premia 
annual ~  /ˈænjuəl ˌbəʊnəs/  roczna 

premia
earnings (n)  /ˈɜːnɪŋz/  zarobki 
fee (n)  /fiː/  wynagrodzenie za usługi 

(np. lekarzy, adwokatów) 
fringe benefi ts/perks (n)  /ˈfrɪndʒ 

ˌbenəfɪts, pɜːks/  świadczenia 
dodatkowe 

income (n)  /ˈɪŋkʌm/  dochód 
minimum wage (n)  /ˌmɪnɪməm 

ˈweɪdʒ/  płaca minimalna
pay (n)  /peɪ/  płaca 

decent ~  /ˌdiːsnt ˈpeɪ/  przyzwoita 
płaca

~ rise  /ˈpeɪ raɪz/  podwyżka 
wynagrodzenia

reasonable ~  /ˌriːznəbl ˈpeɪ/  
rozsądna płaca

sick ~  /ˈsɪk peɪ/  wynagrodzenie 
za czas choroby 

pension (n)  /ˈpenʃən/  emerytura 
(pieniądze) 

profi t (n)  /ˈprɒfɪt/  zysk 
salary (n)  /ˈsæləri/  pensja 

(np. miesięczna, roczna) 
starting ~  /ˈstɑːtɪŋ ˌsæləri/  pensja 

początkowa
competitive ~  /kəmˈpetətɪv ˌsæləri/  

konkurencyjne wynagrodzenie
tax (n)  /tæks/  podatek
tip (n)  /tɪp/  napiwek
wages (n)  /ˈweɪdʒəz/  płaca 

tygodniowa, dzienna 
lub godzinowa (za pracę 
niewykwalifi kowaną) 

CZASOWNIKI    
earn (v)  /ɜːn/  zarabiać

pay (v)  /peɪ/  płacić

ZWROTY    
get a pay rise  dostać podwyżkę  
get paid  otrzymać wypłatę  
get paid overtime  otrzymać 

wynagrodzenie za pracę 
w nadgodzinach 

MP3•73  PRACOWNICY    

boss (n)  /bɒs/  szef
chief executive offi cer (CEO) (n)  

/ˌtʃiːf ɪgˈzekjətɪv ɒfɪsə, ˌsiː iː ˈəʊ/  
dyrektor generalny

colleague/workmate (n)  /ˈkɒliːg, 
ˈwɜːkmeɪt/  kolega z pracy 

employee (n)  /ɪmˈplɔɪ-iː/  pracownik
employer (n)  /ɪmˈplɔɪə/  pracodawca
staff (n)  /stɑːf/  personel 

support ~  /səˈpɔːt stɑːf/  
pracownicy obsługi technicznej

team (n)  /tiːm/  zespół 
~ worker  /tiːm ˈwɜːkə/   członek 

zespołu
worker (n)  /ˈwɜːkə/  pracownik 

fi zyczny
factory ~  /ˈfæktri wɜːkə/  pracownik 

fabryki

MP3•74  W PRACY    

career (n)  /kəˈrɪə/  kariera zawodowa
~ prospects  /kəˈrɪə ˌprɒspekts/  

perspektywy rozwoju 
zawodowego

company (n)  /ˈkʌmpəni/  fi rma, 
przedsiębiorstwo

deadline (n)  /ˈdedlaɪn/  termin 
wykonania zadania/pracy

employment (n)  /ɪmˈplɔɪmənt/  
zatrudnienie 

hard work (n)  /haːd ˈwɜːk/  ciężka 
praca

management (n)  /ˈmænɪdʒmənt/  
zarządzanie 

offi ce (n)  /ˈɒfɪs/  biuro 
overwork (n)  /əʊvəˈwɜːk/  

przepracowanie 
service sector (n)  /ˈsɜːvɪs sektə/  

sektor usług
teamwork (n)  /ˈtiːmwɜːk/  praca 

zespołowa 
trade union (n)  /ˌtreɪd ˈjuːniən/  

związek zawodowy
working conditions (n)  /ˌwɜːkɪŋ 

kənˈdɪʃənz/  warunki pracy 
workplace (n)  /ˈwɜːkpleɪs/  miejsce 

pracy 

CZASOWNIKI    
assist sb (v)  /əˈsɪst ˌsʌmbɒdi/  

pomagać, asystować komuś
employ (v)  /ɪmˈplɔɪ/  zatrudniać
manage (v)  /ˈmænɪdʒ/  zarządzać
work (v)  /wɜːk/  pracować

ZWROTY
be at work  być w pracy  
be good at sth  być w czymś 

dobrym  
be in charge of sth  kierować czymś, 

być za coś odpowiedzialnym  
be on duty  być na dyżurze  
be on strike  strajkować  
be open for business  być czynnym 

(np. o sklepie)  

be part of a team  być częścią 
zespołu  

be punctual  być punktualnym  
be qualifi ed  być wykwalifi kowanym  
be responsible for sb/sth  być 

odpowiedzialnym za kogoś/coś
be self-employed  prowadzić 

działalność gospodarczą, 
pracować na własny rachunek  

be/get promoted  awansować  
clock in/clock on  odbić kartę 

zegarową, przychodząc do pracy  
deal with people  pracować 

z ludźmi  
do a hard day’s work  pracować 

ciężko cały dzień  
do/take a training course  brać 

udział w szkoleniu  
do one’s job well  wykonywać 

dobrze swoją pracę  
do physical work  pracować 

fi zycznie  
do sth for a living/earn a living  

zarabiać na życie  
do/work overtime  pracować 

w nadgodzinach  
get a job  dostać pracę  
give sb a hand  pomagać komuś  
go on strike  rozpocząć strajk  
go to work  iść do pracy   
pay per hour  płacić za godzinę 

pracy 
pay per month  płacić za miesiąc 

pracy
pay per week  płacić za tydzień pracy
run one’s own business  prowadzić 

własną fi rmę
start one’s own business założyć 

własną fi rmę
take over duties from sb  

przejmować od kogoś obowiązki
work (well) in a team  (dobrze) 

pracować w zespole  
work as (an engineer)  pracować 

jako (inżynier)  
work for (a company/a person)  

pracować (w fi rmie / dla kogoś)  
work from home  pracować z domu
work hard  ciężko pracować  
work long hours  pracować wiele 

godzin dziennie  
work on one’s own  pracować 

samodzielnie  
work on sth  pracować nad czymś  
work/do shifts  pracować na zmiany  
work to deadlines  pracować 

z zachowaniem terminów  
work under pressure  pracować 

pod presją  
work with someone  pracować 

z kimś 

MP3•75  URLOPY I ZWOLNIENIA    

holiday (n)  /ˈhɒlədeɪ/  urlop
bank ~  /ˌbæŋk ˈhɒlədeɪ/  dzień 

wolny od pracy (święto)
leave (n)  /liːv/  urlop, zwolnienie

maternity ~  /məˈtɜːnəti liːv/  urlop 
macierzyński

paid ~  /peɪd ˈliːv/  urlop płatny
sick ~  /ˈsɪk liːv/  zwolnienie 

lekarskie 

ZWROTY    
be off sick  być na zwolnieniu 

lekarskim  
be on holiday  być na urlopie

take (a week’s) leave  wziąć 
(tydzień) urlopu  

take a day off work  wziąć dzień 
wolny 

MP3•76  BRAK ZATRUDNIENIA    

economic crisis (n)  /iːkəˌnɒmɪk 
ˈkraɪsɪs/  kryzys gospodarczy

job losses (n)  /dʒɒb ˈlɒsəs/  
zlikwidowane miejsca pracy

pensioner (n)  /ˈpenʃənə/  emeryt
retirement (n)  /rɪˈtaɪəmənt/  

emerytura (okres w życiu 
człowieka) 
early ~  /ˌɜːli rɪˈtaɪəmənt/  

wcześniejsza emerytura
unemployed/out of work 

(adj)  /ʌnɪmˈplɔɪd, aʊt əv ˈwɜːk/  
bezrobotny 

unemployment (n)  /ʌnɪmˈplɔɪmənt/  
bezrobocie 
high ~  /haɪ ʌnɪmˈplɔɪmənt/  

wysokie bezrobocie 
low ~  /ləʊ ʌnɪmˈplɔɪmənt/  niskie 

bezrobocie 
~ benefi t  /ʌnɪmˈplɔɪmənt ˌbenəfɪt/  

zasiłek dla bezrobotnych 

CZASOWNIKI    
resign (v)  /rɪˈzaɪn/  złożyć 

wypowiedzenie 
retire (v)  /rɪˈtaɪə/  odejść na 

emeryturę

ZWROTY    
be on the dole  być na zasiłku dla 

bezrobotnych
close down a company/a store  

zamknąć fi rmę/sklep (zakończyć 
działalność)  

fi re sb/let sb go/sack sb/give sb 
the sack  zwolnić kogoś z pracy  

give up/quit one’s job  rzucić pracę  
go bankrupt  zbankrutować  
hand in one’s resignation  złożyć 

wypowiedzenie  
leave a job  odejść z pracy  
lose one’s job  stracić pracę  
make sb redundant  zwolnić kogoś 

z powodu redukcji etatów  

MP3•77  PRACA DORYWCZA

au pair (n)  /əʊ ˈpeə/  au pair 
babysitter (n)  /ˈbeɪbisɪtə/  opiekun/

opiekunka do dziecka
fruit picking (n)  /ˈfruːt pɪkɪŋ/  

zbieranie owoców
fruit picker (n)  /ˈfruːt ˌpɪkə/  osoba 

zbierająca owoce
holiday/summer job (n)  /ˈhɒlədeɪ, 

ˈsʌmə dʒɒb/  praca wakacyjna
lifeguard (n)  /ˈlaɪfgaːd/  ratownik/

ratowniczka
pizza delivery (n)  /ˈpiːtsə dɪˈlɪvəri/  

dostawa pizzy
seasonal work (n)  /ˈsiːzənl wɜːk/  

praca sezonowa
summer camp supervisor (n)  /ˈsʌmə 

kæmp ˈsuːpəvaɪzə/  kierownik obozu 
wakacyjnego

tour guide (n)  /ˈtʊə gaɪd/  
przewodnik

voluntary work (n)  /ˈvɒləntri wɜːk/  
wolontariat
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MP3•86  CZŁONKOWIE 
RODZINY

adopted child (n)  /əˌdɒptɪd 
ˈtʃaɪld/  adoptowane 
dziecko 

adoption (n)  /əˈdɒpʃn/  
adopcja 

aunt (n)  /ɑːnt/  ciocia 
brother (n)  /ˈbrʌðə/  brat 
brother-in-law (n)  /ˈbrʌðər ɪn 

lɔː/  szwagier 
child (n)  /tʃaɪld/  dziecko

children (n)  /ˈtʃɪldrən/  
dzieci 

cousin (n)  /ˈkʌzn/  kuzyn 
daughter (n)  /ˈdɔːtə/  córka 
daughter-in-law (n)  /ˈdɔːtər ɪn 

lɔː/  synowa 
ex-husband (n)  /eks ˈhʌzbənd/  

były mąż 
ex-wife (n)  /eks ˈwaɪf/  była 

żona 
family member (n)  /ˈfæməli 

ˌmembə/  członek rodziny
family tree (n)  /ˈfæməli triː/  

drzewo genealogiczne 
father (n)  /ˈfɑːðə/  ojciec 
father-in-law (n)  /ˈfɑːðər ɪn 

lɔː/  teść 
foster children (n)  /ˈfɒstə 

ˌtʃɪldrən/  przybrane dzieci 
foster parents (n)  /ˈfɒstə 

ˌpeərənts/  przybrani rodzice 
grandchildren (n)  

/ˈgræntʃɪldrən/  wnuki 
granddaughter (n)  

/ˈgrændɔːtə/  wnuczka 
grandfather (n)  /ˈgrænfɑːðə/  

dziadek 
grandmother (n)  

/ˈgrænmʌðə/  babcia 
grandparents (n)  

/ˈgrænpeərənts/  dziadkowie 
grandson (n)  /ˈgrænsʌn/  wnuk 
great-grandchildren (n)  

/greɪtˈgræntʃɪldrən/  prawnuki 
great-granddaughter (n)  

/greɪtˈgrændɔːtə/  
prawnuczka 

great-grandfather (n)  
/greɪtˈgrænfɑːðə/  pradziadek 

great-grandmother (n)  /
greɪtˈgrænmʌðə/  prababcia 

great-grandparents (n)  
/greɪtˈgrænpeərənts/  
pradziadkowie 

great-grandson (n)  
/greɪtˈgrænsʌn/  prawnuk 

half-brother (n)  /ˈhɑːfbrʌðə/  
brat przyrodni 

half-sister (n)  /ˈhɑːfsɪstə/  
siostra przyrodnia 

husband (n)  /ˈhʌzbənd/  mąż 
mother (n)  /ˈmʌðə/  matka 
mother-in-law (n)  /ˈmʌðər ɪn 

lɔː/  teściowa 
nephew (n)  /ˈnefjuː/  

siostrzeniec, bratanek 

niece (n)  /niːs/  siostrzenica, 
bratanica 

only child (n)  /ˌəʊnli ˈtʃaɪld/  
jedynak 

orphan (n)  /ˈɔːfn/  sierota 
parents (n)  /ˈpeərənts/  

rodzice 
relative  /ˈrelətɪv/  krewny
siblings (n)  /ˈsɪblɪŋz/  

rodzeństwo
single father (n)  /ˌsɪŋɡl 

ˈfɑːðə/  ojciec samotnie 
wychowujący dziecko 

single mother (n)  /ˌsɪŋɡl 
ˈmʌðə/  matka samotnie 
wychowująca dziecko 

sister (n)  /ˈsɪstə/  siostra 
sister-in-law (n)  /ˈsɪstər ɪn lɔː/  

szwagierka, bratowa 
son (n)  /sʌn/  syn 
son-in-law (n)  /ˈsʌn ɪn lɔː/  zięć 
stepbrother (n)  /ˈstepbrʌðə/  

syn ojczyma lub macochy
stepdaughter (n)  /ˈstepdɔːtə/  

pasierbica 
stepfather (n)  /ˈstepfɑːðə/  

ojczym 
stepmother (n)  /ˈstepmʌðə/  

macocha 
stepsister (n)  /ˈstepsɪstə/  

córka ojczyma lub 
macochy

stepson (n)  /ˈstepsʌn/  pasierb 
twins (n)  /twɪnz/  bliźniaki 
uncle (n)  /ˈʌŋkl/  wujek 
widow (n)  /ˈwɪdəʊ/  wdowa 
widower (n)  /ˈwɪdəʊə/  

wdowiec
wife (n)  /waɪf/  żona

MP3•87  ŚWIĘTA 
I UROCZYSTOŚCI    

anniversary (n)  /ænɪˈvɜːsəri/  
rocznica 

birthday (n)  /ˈbɜːθdeɪ/  
urodziny 

birthday cake (n)  /ˈbɜːθdeɪ 
keɪk/  tort urodzinowy 

birthday present (n)  
/ˈbɜːθdeɪ ˌprezənt/  prezent 
urodzinowy 

Christmas (n)  /ˈkrɪsməs/  Boże 
Narodzenie 

Christmas card (n)  
/ˈkrɪsməs kɑːd/  kartka 
bożonarodzeniowa 

Christmas Eve (n)  /ˌkrɪsməs 
ˈiːv/  Wigilia 

Easter (n)  /ˈiːstə/  Wielkanoc 
family gathering (n)  /ˌfæməli 

ˈgæðərɪŋ/  spotkanie 
rodzinne 

Father’s Day (n)  /ˈfɑːðəz deɪ/  
Dzień Ojca 

festival (n)  /ˈfestɪvl/  festiwal, 
święto

funeral (n)  /ˈfjuːnərəl/  
pogrzeb

gift/present (n)  /gɪft, ˈpreznt/  
prezent

Mother’s Day (n)  /ˈmʌðəz 
deɪ/  Dzień Matki 

New Year’s Day (n)  /njuː jɪəz 
ˈdeɪ/  Nowy Rok 

New Year’s Eve (n)  /njuː jɪəz 
ˈiːv/  Sylwester 

Valentine’s Day (n)  
/ˈvæləntaɪnz deɪ/  walentynki

wedding (n)  /ˈwedɪŋ/  ślub 
~ reception  /ˈwedɪŋ 

rɪˌsepʃn/  przyjęcie 
weselne 

CZASOWNIKI

celebrate (v)  /ˈselɪbreɪt/  
świętować

ZWROTY

blow out candles  
zdmuchiwać świeczki  

celebrate sb’s birthday  
obchodzić czyjeś urodziny   

decorate the Christmas tree  
ubierać choinkę   

dress up as  przebrać się za   
have a celebration  

świętować  
paint eggs  malować jajka  
unwrap a present  

odpakować prezent  

MP3•88  ETAPY W ŻYCIU 
CZŁOWIEKA

adolescence (n)  /ædəˈlesns/  
okres dorastania 

adolescent (n)  /ædəˈlesnt/  
dorastający chłopak/
dorastająca dziewczyna 

adult (n)  /ˈædʌlt/  dorosły 
adulthood (n)  /ˈædʌlthʊd/  

wiek dorosły 
age group (n)  /ˈeɪdʒ gruːp/  

grupa wiekowa 
at the age of (thirty)  /ət 

ði eɪdʒ əv ˈθɜːti/  w wieku 
(trzydziestu) lat 

birth (n)  /bɜːθ/  narodziny 
childhood (n)  /ˈtʃaɪldhʊd/  

dzieciństwo 
dead (adj)  /ded/  umarły
death (n)  /deθ/  śmierć 
generation (n)  /dʒenəˈreɪʃn/  

pokolenie 
grown-up (n)  /ˈgrəʊn ʌp/  

dorosły (osoba)
grown-up (adj)  /grəʊn ˈʌp/  

dorosły
middle age (n)  /ˌmɪdl ˈeɪdʒ/  

wiek średni 
middle-aged (adj)  /ˌmɪdl 

ˈeɪdʒd/  w średnim wieku  
old age (n)  /əʊld ˈeɪdʒ/  

starość 
youth (n)  /juːθ/  młodość 

CZASOWNIKI

die (v)  /daɪ/  umrzeć

1 Podkreśl w Banku słów nazwy 
wszystkich czynności, które 
lubisz wykonywać w wolnym 
czasie.

2 Używając wyrazów i zwrotów 
z Banku słów, podaj kolejne 
etapy związku. Zacznij od: First 
you are attracted to someone. 
Then …

3 Odpowiedz na pytania, 
korzystając z Banku słów.

1 Which word completes the 
sentence: I was _ in 
1993?
A birth B  born C  baby

2 What verb completes all four 
collocations?

_

dressed
ready
married
divorced

3 If a woman is pregnant, she is 
_ a baby.
A bringing up B looking after
C expecting

4 Which preposition fi ts all three 
sentences?

My cousin is married 
_ an Australian.
I like listening _ 
music.
We took turns _ look 
after our baby brother.

5 If you end a relationship with 
somebody, you _ with 
this person.
A get engaged B  split up
C get on well

6 Your sister’s daughter is your 
_.
A nephew B  aunt C  niece

4 MP3•85  Posłuchaj wyrazów 
i zwrotów w języku polskim 
i zapisz ich odpowiedniki 
w języku angielskim. Sprawdź 
ich pisownię w Banku słów.

1 _
2 _
3 _

4 _
5 _
6 _

Wskazówka

W niedzielę wieczorem napisz jak 
najwięcej zdań o tym, co robiłeś/
robiłaś w czasie weekendu. 

ZAPAMIĘTAJ WIĘCEJ
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Życie rodzinne i towarzyskie

ZWROTY

be born  urodzić się
grow up  dorastać

MP3•89  MAŁŻEŃSTWO I DZIECI

divorce (n)  /dɪˈvɔːs/  rozwód
divorce/get a divorce (v)  /dɪˈvɔːs, 

get ə dɪˈvɔːs  /  rozwieść się
divorced (adj)  /dɪˈvɔːst/  

rozwiedziony, rozwiedziona 
engaged (adj)  /ɪnˈgeɪdʒd/  

zaręczony, zaręczona 
engagement ring (n)  

/ɪnˈgeɪdʒmənt rɪŋ/  pierścionek 
zaręczynowy

honeymoon (n)  /ˈhʌnimuːn/  
miesiąc miodowy 

marriage (n)  /ˈmærɪdʒ/  
małżeństwo (związek)

married (to sb) (adj)  /ˈmærɪd 
tə ˌsʌmbɒdi/  żonaty/zamężna 
(z kimś)

married couple (n)  /ˌmærid ˈkʌpl/  
małżeństwo (para małżeńska)

pregnant (adj)  /ˈpregnənt/  w ciąży 
quality time (n)  /ˈkwɒləti taɪm/  

czas przeznaczony dla rodziny
single (adj)  /ˈsɪŋɡl/  stanu wolnego 

CZASOWNIKI I ZWROTY

be a strict parent  być surowym 
rodzicem  

be expecting a child  spodziewać 
się dziecka

become/get engaged  zaręczyć 
się

bring up/raise children  
wychowywać dzieci

care for somebody  troszczyć się 
o kogoś

get married to sb/marry sb  
poślubić kogoś

give birth to a child/have 
a baby  urodzić dziecko

look after children/take care of 
children  opiekować się dziećmi 

look alike  wyglądać podobnie  
propose marriage  oświadczyć się  
run away from home  uciec 

z domu
tell somebody off  ganić kogoś

MP3•90  CZYNNOŚCI DNIA 
CODZIENNEGO

CZASOWNIKI

babysit (v)  /ˈbeɪbisɪt/  opiekować 
się dzieckiem (kogoś innego) 

dress (v)  /dres/  ubierać się
lie (v)  /laɪ/  leżeć
undress (v)  /ʌnˈdres/  rozbierać się

ZWROTY

daily routine  ustalony porządek 
dnia  

eat out  jeść poza domem   
get dressed  ubierać się   
get ready (for bed/school)  

szykować się (do snu / 
do szkoły)  

get up  wstawać   
go to bed early/late  kłaść się 

spać wcześnie/późno  
go to school  iść do szkoły   
go to work  iść do pracy 
have a coffee wypić kawę  
have a meal  zjeść posiłek   
have breakfast  jeść śniadanie   
have dinner  jeść obiad   
have lunch  jeść lunch   
have supper  jeść kolację  
have tea  jeść podwieczorek   
have/take a bath  brać kąpiel  
have/take a rest  odpoczywać   
have/take a shower  brać 

prysznic  
lie down  położyć się   
lie in  wylegiwać się   
make one’s bed  posłać łóżko   
prepare a meal  przygotowywać 

posiłek   
sweep the fl oor  zamiatać 

podłogę  
take a nap  zdrzemnąć się  
take the children to school  

zaprowadzić/zawieźć dzieci do 
szkoły   

take the dog for a walk  
wyprowadzić psa na spacer   

take turns to do sth  wykonywać 
coś na zmianę   

tidy up one’s room  posprzątać 
swój pokój  

wake up  budzić się  

MP3•91  ZAJĘCIA W CZASIE 
WOLNYM

ball (n)  /bɔːl/  bal
entertainment (n)  /entəˈteɪnmənt/  

rozrywka 
free time (n)  /friː ˈtaɪm/  czas 

wolny 
leisure activities (n)  /ˈleʒə 

ækˌtɪvətɪz/  zajęcia w czasie 
wolnym

party (n)  /ˈpɑːti/  impreza
dance ~  /dɑːns ˈpɑːti/  

potańcówka
fancy-dress ~  /ˌfænsi dres ˈpɑːti/   

bal kostiumowy
house ~  /haʊs ˈpɑːti/  impreza w 

domu, domówka
weekend plans (n)  /ˈwiːkend 

plænz/  plany na weekend 

CZASOWNIKI
dance (v)  /dɑːns/  tańczyć
play (v)  /pleɪ/  grać

ZWROTY
ask sb out  umówić się z kimś na 

randkę
dress up  ubierać się elegancko
go bowling  iść na kręgle
go clubbing  iść do klubu/klubów 
go dancing  iść potańczyć
go for a walk  iść na spacer
go out  wychodzić z domu (np. do 

kina, restauracji)

go out for a meal  iść do 
restauracji

go swimming  iść popływać
go to a concert  iść na koncert
go to a disco  iść na dyskotekę
go to a party  iść na przyjęcie
go to the cinema  iść do kina
hang out with friends  spędzać 

czas z przyjaciółmi
have a party  wydawać przyjęcie
listen to music/to the radio  

słuchać muzyki/radia
look forward to sth  

z niecierpliwością czekać na coś   
meet friends  spotykać się 

z przyjaciółmi
pass time  spędzać czas
play board games  grać w gry 

planszowe
play cards  grać w karty
play chess  grać w szachy
play computer games  grać w gry 

komputerowe
play the guitar  grać na gitarze
play the piano  grać na 

fortepianie/pianinie
play video games  grać w gry 

wideo
read aloud (to sb)  czytać (komuś) 

na głos
read books/comics/magazines  

czytać książki/komiksy/
czasopisma

spend time outdoors  spędzać 
czas na świeżym powietrzu

spend time together  spędzać 
czas razem

stay at home zostawać w domu
watch a fi lm/a video/TV  oglądać 

fi lm/wideo/telewizję

MP3•92  ZWIĄZKI I RELACJE 

acquaintance (n)  /əˈ kweɪntəns/  
znajomy

boyfriend (n)  /ˈbɔɪfrend/  chłopak 
(sympatia)

circle of friends (n)  /ˈsɜːkl əv 
frendz/  grono przyjaciół

close friend (n)  /kləʊs ˈfrend/  bliski 
przyjaciel

colleague (n)  /ˈkɒliːg/  kolega 
z pracy

fi ancé (n)  /fiˈɒnseɪ/  narzeczony
fi ancée (n)  /fiˈɒnseɪ/  narzeczona
friend (n)  /frend/  przyjaciel, 

przyjaciółka
family ~  /ˈfæməli frend/  

przyjaciel rodziny
girlfriend (n)  /ˈgɜːlfrend/  

dziewczyna (sympatia)
lovebirds (n)  /ˈlʌvbɜːdz/  zakochani, 

„gruchające gołąbki”
mate (n)  /meɪt/  kumpel, 

kumpelka
schoolmate (n)  /ˈskuːlmeɪt/  kolega 

ze szkoły

ZWROTY
be attracted to sb  czuć pociąg 

do kogoś
be in love  być zakochanym  
be ready for a serious 

relationship  być gotowym na 
poważny związek  

go out with sb  chodzić z kimś, 
umawiać się z kimś na randki

love somebody  kochać kogoś
make new friends zawierać nowe 

przyjaźnie
start a relationship with sb  

wejść z kimś w związek

MP3•93  STYL ŻYCIA; KONFLIKTY
I PROBLEMY

ZWROTY
be grounded mieć szlaban na 

wyjścia
break up/split up with sb zerwać 

z kimś
cross boundaries przekraczać 

granice
divorce rate  wskaźnik liczby  

rozwodów
end a relationship with sb 

zakończyć z kimś związek
enjoy oneself/have fun/have 

a good time dobrze się bawić
fall out/have a row/have an 

argument/quarrel with sb 
pokłócić się z kimś

family values wartości rodzinne
generation gap konfl ikt pokoleń
get divorced rozwieść się
get on (well) with sb być z kimś 

w dobrych stosunkach
get the shock of one’s life 

doznać ogromnego szoku
get together with sb spotykać 

się z kimś
ground sb dać szlaban na wyjścia
have a bad relationship with sb 

być z kimś w złych stosunkach
make up with sb pogodzić się 

z kimś
push the limits przesuwać 

granice
run away from home uciekać 

z domu
set boundaries ustalać granice
talk sth through omówić coś

  97

M05_MATURA_SB_BASPOL_6918_U05.indd   97 14-03-25   16:59



B A N K  S Ł Ó W Nagrania list słów w formacie MP3 dostępne są na stronie 
www.pearson.pl/angielski/matura

MP3•103  ARTYKUŁY
SPOŻYWCZE

PRODUKTY ZBOŻOWE
bread (n)  /bred/  chleb

brown ~  /braʊn ˈbred/  ciemny 
chleb

white ~  /waɪt ˈbred/  biały 
chleb 

wholemeal ~  /ˌhəʊlmi:l ˈbred/  
chleb razowy

breakfast cereal (n)  /ˈbrekfəst 
ˌsɪəriəl/  płatki śniadaniowe 

cereal products (n)  /ˈsɪəriəl 
ˌprɒdʌkts/  produkty zbożowe

cornfl akes (n)  /ˈkɔːnfleɪks/  płatki 
kukurydziane

croissant (n)  /ˈkwɑːˈsɒŋ/  rogalik
muesli (n)  /ˈmjuːzli/  muesli
noodles/pasta (n)  /ˈnuːdlz, 

ˈpæstə/  makaron
rice (n)  /raɪs/  ryż 
roll (n)  /rəʊl/  bułka 
toast (n)  /təʊst/  pieczywo 

tostowe 

NABIAŁ
butter (n)  /ˈbʌtə/  masło 
cheese (n)  /tʃiːz/  ser 

blue ~  /bluː ˈtʃiːz/  ser 
pleśniowy (niebieski)

cottage ~  /ˈkɒtɪdʒ tʃiːz/  
twarożek 

grated ~  /ˌgreɪtɪd ˈtʃiːz/  starty 
ser

Parmesan ~  /ˌpɑːmɪzæn ˈtʃiːz/  
parmezan

cream (n)  /kriːm/  śmietana
dairy products (n)  /ˈdeəri 

ˌprɒdʌkts/  nabiał
egg (n)  /eg/  jajko
margarine (n)  /mɑːdʒəˈriːn/  

margaryna 
yoghurt (n)  /ˈjɒgət/  jogurt 

MIĘSO
bacon (n)  /ˈbeɪkən/  bekon 
beef (n)  /biːf/  wołowina 
chicken (n)  /ˈtʃɪkɪn/  kurczak 
ham (n)  /hæm/  szynka 
horsemeat (n) /ˈhɔːsmi:t/ konina
meat (n)  /miːt/  mięso
pork (n)  /pɔːk/  wieprzowina 
sausage (n)  /ˈsɒsɪdʒ/  kiełbasa 
turkey (n)  /ˈtɜːki/  indyk

RYBY I OWOCE MORZA
anchovy (n)  /ˈæntʃəvɪ/  anchois
cod (n)  /kɒd/  dorsz 
fi llet (n)  /ˈfɪlɪt/  fi let 
fi sh (n)  /fɪʃ/  ryba/ryby

~ paste  /fɪʃ peɪst/  pasta rybna
herring (n)  /ˈherɪŋ/  śledź 
prawn (n) /prɔːn/ krewetka
salmon (n)  /ˈsæmən/  łosoś 
sardine (n)  /sɑːˈdiːn/  sardynka 
seafood (n)  /ˈsiːfuːd/  owoce 

morza
shellfi sh (n)  /ˈʃelfɪʃ/  skorupiaki 
tuna (n)  /ˈtjuːnə/  tuńczyk 

OWOCE
apple (n)  /ˈæpəl/  jabłko 
apricot (n)  /ˈeɪprəkɒt/  morela
avocado (n)  /ævəˈkɑːdəʊ/  

awokado 

banana (n)  /bəˈnɑːnə/  banan 
blackcurrant (n)  /blækˈkʌrənt/  

czarna porzeczka
blueberry (n)  /ˈbluːbəri/  jagoda 
cherry (n)  /ˈtʃeri/  wiśnia 
coconut (n)  /ˈkəʊkənʌt/  kokos 
fruit (n)  /fruːt/  owoce
grapefruit (n)  /ˈgreɪpfruːt/  

grejpfrut 
grapes (n)  /greɪps/  winogrona 
kiwi fruit (n)  /ˈkiːwiː fruːt/  kiwi 
lemon (n)  /ˈlemən/  cytryna 
lime (n)  /laɪm/  limonka 
mango (n)  /ˈmæŋgəʊ/  mango 
melon (n)  /ˈmelən/  melon 
orange (n)  /ˈɒrəndʒ/  

pomarańcza 
peach (n)  /piːtʃ/  brzoskwinia 
pear (n)  /peə/  gruszka 
pineapple (n)  /ˈpaɪnæpəl/  

ananas 
plum (n)  /plʌm/  śliwka 
strawberry (n)  /ˈstrɔːbəri/  

truskawka 
watermelon (n)  /ˈwɔːtəmelən/  

arbuz 

WARZYWA
asparagus (n)  /əˈspærəgəs/  

szparag
aubergine (n)  /ˈəʊbəʒiːn/  

bakłażan
beans (n)  /biːnz/  fasola 
broccoli (n)  /ˈbrɒkəli/  brokuły 
cabbage (n)  /ˈkæbɪdʒ/  kapusta
carrot (n)  /ˈkærət/  marchewka 
caulifl ower (n)  /ˈkɒlɪflaʊə/  

kalafi or 
celery (n)  /ˈseləri/  seler 
chilli (n)  /ˈtʃɪli/  papryczka chilli
cucumber (n)  /ˈkjuːkʌmbə/  

ogórek 
green peas (n)  /griːn ˈpiːz/  

groszek 
kohlrabi (n)  /ˌkəʊlˈrɑːbi/  

kalarepa
lettuce (n)  /ˈletɪs/  sałata 
maize (n)  /meɪz/  kukurydza
mushroom (n)  /ˈmʌʃrʊm/  grzyb
olive (n) /ˈɒlɪv/ oliwka
onion (n)  /ˈʌnjən/  cebula 
parsley (n)  /ˈpɑːsli/  pietruszka 
pepper (n)  /ˈpepə/  papryka

green ~  /griːn ˈpepə/  zielona 
papryka 

red ~  /red ˈpepə/  czerwona 
papryka 

potato (n)  /pəˈteɪtəʊ/  ziemniak
radish (n)  /ˈrædɪʃ/  rzodkiewka 
spinach (n)  /ˈspɪnɪtʃ/  szpinak
sweetcorn (n)  /ˈswiːtkɔːn/  

słodka kukurydza 
tomato (n)  /təˈmɑːtəʊ/  pomidor 
vegetable (n)  /ˈvedʒtəbl/  

warzywo

SŁODYCZE I SŁONE 
PRZEKĄSKI
apple pie (n)  /ˌæpəl ˈpaɪ/  

szarlotka, jabłecznik
biscuit (BrE)/cookie (AmE) 

(n)  /ˈbɪskɪt, ˈkʊki/  herbatnik, 
ciasteczko

cake (n)  /keɪk/  ciasto, ciastko, 
tort

cheesecake (n)  /ˈtʃiːzkeɪk/  
sernik 

chocolate (n)  /ˈtʃɒklət/  
czekolada, czekoladka

crisps  /krɪsps/  czipsy
dessert (n)  /dɪˈzɜːt/  deser 
fruitcake (n)  /ˈfruːtkeɪk/  ciasto 

z suszonymi owocami 
honey (n)  /ˈhʌni/  miód
sweets (n)  /swi:ts/  słodycze

PRZYPRAWY I DODATKI
basil (n)  /ˈbæzl/  bazylia
custard (n)  /ˈkʌstəd/  słodki sos 

na bazie mleka, jajek i cukru
fat (n)  /fæt/  tłuszcz
garlic (n)  /ˈgɑːlɪk/  czosnek 
ginger (n)  /ˈdʒɪndʒə/  imbir
herbs (n)  /hɜːbz/  zioła
jam (n)  /dʒæm/  dżem
ketchup (n)  /ˈketʃəp/  keczup 
marmalade (n)  /ˈmɑːməleɪd/  

marmolada (zazwyczaj 
z owoców cytrusowych)

mayonnaise (n)  /meɪəˈneɪz/  
majonez 

mustard (n)  /ˈmʌstəd/  
musztarda 

olive oil (n)  /ˌɒləv ˈɔɪl/  oliwa 
oregano (n)  /ˌorɪˈgɑːnəʊ/  

oregano
pepper (n)  /ˈpepə/  pieprz 

black ~  /blæk ˈpepə/  czarny 
pieprz 

salad dressing (n)  /ˌsæləd 
ˈdresɪŋ/  sos do sałatek 

salt (n)  /sɔːlt/  sól 
a pinch of ~  /ə pɪntʃ əv sɔːlt/  

szczypta soli
sauce (n)  /sɔːs/   sos

barbecue ~  /ˌbɑːbɪkjuː ˈsɔːs/  
sos barbecue

sweet and sour ~  /ˌswiːt ən 
saʊə ˈsɔːs/  sos słodko-
-kwaśny

tomato ~  /təˈmɑːtəʊ ˈsɔːs/  sos 
pomidorowy

spice (n)  /spaɪs/  przyprawa 
sugar (n)  /ˈʃʊgə/  cukier 
vinegar (n)  /ˈvɪnɪgə/  ocet 

NAPOJE
beer (n)  /bɪə/  piwo 
cocoa (n)  /ˈkəʊkəʊ/  kakao
coffee (n)  /ˈkɒfi/  kawa 

freshly-brewed ~  /ˌfreʃli bruːd 
ˈkɒfi/  świeżo parzona kawa

cola (n)  /ˈkəʊlə/  cola
drink (n)  /drɪŋk/  napój

fi zzy ~  /ˌfɪzi ˈdrɪŋk/  napój 
gazowany

soft ~  /sɒft ˈdrɪŋk/  napój 
bezalkoholowy 

juice (n)  /dʒuːs/  sok 
freshly-squeezed ~  /ˌfreʃli 

skwiːzd ˈdʒuːs/  świeżo 
wyciśnięty sok

milkshake (n)  /ˈmɪlkʃeɪk/  koktajl 
mleczny

smoothie (n)  /ˈsmuːði/  
smoothie (koktajl owocowy)

tea (n)  /tiː/  herbata 
water (n)  /ˈwɔːtə/  woda

tap ~  /tæp ˈwɔːtə/  woda 
z kranu

wine (n)  /waɪn/  wino

110

1 Podkreśl w Banku słów 
nazwy produktów i potraw, 
których nigdy nie próbowałeś/
próbowałaś.

2 Używając wyrazów i zwrotów 
z Banku słów, podaj przepis na 
swoje ulubione danie.

3 Odpowiedz na pytania, 
korzystając z Banku słów.

1 Which two of these are fi sh?
A beef C turkey
B herring D salmon

2 You put a lot of pepper 
on your food if you like it 
_.
A spicy B stale
C sour

3 Which word completes 
the sentence: I ate a whole 
_ of chocolate?
A carton B loaf C bar

4 Which word completes the 
sentence: I added a pinch of 
_ to the dish?
A butter B salt 
C water

5 If you are too thin, you need 
to _ weight.
A put on 
B lose
C watch your

6 When you’re eating at home, 
which two of these do you 
have to do?
A lay the table
B leave a tip
C clear the table

4 MP3•102  Posłuchaj wyrazów 
i zwrotów w języku polskim 
i zapisz ich odpowiedniki 
w języku angielskim. Sprawdź 
ich pisownię w Banku słów.

1 _
2 _
3 _

4 _
5 _
6 _

Wskazówka

Zajrzyj do lodówki i spróbuj po 
angielsku nazwać jak najwięcej 
produktów żywnościowych, które 
w niej widzisz.

ZAPAMIĘTAJ WIĘCEJ

110 CZĘŚĆ TEMATYCZNA
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Żywienie

POTRAWY
baked beans (n)  /beɪkt ˈbiːnz/  

fasolka w sosie pomidorowym
black pudding (n)  /blæk ˈpʊdɪŋ/  

kaszanka
burger (n)  /ˈbɜːgə/  hamburger
chicken nuggets (n)  /ˌtʃɪkɪn ˈnʌgɪts/  

kawałki kurczaka
chicken wings (n)  /ˌtʃɪkɪn ˈwɪŋz/  

skrzydełka z kurczaka
curry (n)  /ˈkʌri/  curry (potrawa)
fi sh and chips (n)  /fɪʃ ən ˈtʃɪps/  ryba 

z frytkami 
hot dog (n)  /ˈhɒt dɒg/  hot dog
kebab (n)  /kɪˈbæb/  kebab
lasagne (n)  /ləˈzænjə/  lasagne
mashed potatoes (n)  /mæʃt 

pəˈteɪtəʊz/  tłuczone ziemniaki 
omelette (n)  /ˈɒmlət/  omlet 
pancake (n)  /ˈpæŋkeɪk/  naleśnik
pork rib (n) /ˈpɔːk rɪb/ żeberko 

wieprzowe
salad (n)  /ˈsæləd/  sałatka
sandwich (n)  /ˈsænwɪtʃ/  kanapka
soup (n)  /suːp/  zupa
spring roll (n)  /ˌsprɪŋ ˈrəʊl/  sajgonka
steak (n)  /steɪk/  stek
stew (n)  /stju:/  gulasz
sweet and sour chicken (n) /ˈswi:t 

ən saʊə ˈtʃɪkɪn/ kurczak w sosie 
słodko-kwaśnym

tortilla (n)  /tɔːˈtiːjə/  tortilla

MP3•104  OPAKOWANIA
I OKREŚLANIE ILOŚCI

bag (n)  /bæg/  torebka
bar (n)  /bɑː/  tabliczka
bottle (n)  /ˈbɒtl/  butelka
box (n)  /bɒks/  pudełko
bunch (of bananas, grapes) (n)  

/bʌntʃ/  kiść (bananów, winogron)
can/tin (n)  /kæn, tɪn/  puszka 
carton (n)  /ˈkɑːtn/  karton 
jar (n)  /dʒɑː/  słoik
loaf (n)  /ləʊf/  bochenek
packet (n)  /ˈpækɪt/  paczka
portion (n)  /ˈpɔːʃn/  porcja

MP3•105  PRZYMIOTNIKI 
OPISUJĄCE JEDZENIE

crunchy (adj)  /ˈkrʌntʃi/  chrupki, 
chrupiący

delicious (adj)  /dɪˈlɪʃəs/  pyszny 
disgusting (adj)  /dɪsˈgʌstɪŋ/  ohydny
dry (adj)  /draɪ/  wytrawny
easy-to-spread (adj)  /ˌiːzi tə ˈspred/  

łatwy do rozsmarowania (np. 
masło)

fatty (adj)  /ˈfæti/  tłusty 
fi zzy/sparkling (adj) /ˈfɪzi, ˈspɑːklɪŋ/ 

musujący, gazowany
fresh (adj)  /freʃ/  świeży 
hot (adj)  /hɒt/  ostry
juicy (adj)  /ˈdʒuːsi/  soczysty
lean (adj)  /liːn/  chudy (np. mięso)
medium (adj)  /ˈmi:dɪəm/  średnio 

wysmażony 
mild (adj)  /maɪld/  łagodny 
nutritious (adj)  /njuˈtrɪʃəs/  pożywny, 

odżywczy
rare (adj)  /reə/  niedosmażony 
raw (adj)  /rɔː/  surowy
smelly (adj)  /ˈsmeli/  śmierdzący
smoked (adj) /sməʊkt/ wędzony
sour (adj)  /saʊə/  kwaśny 

spicy (adj)  /ˈspaɪsi/  pikantny
stale (adj)  /steɪl/  czerstwy
still (adj)  /stɪl/  niegazowany
strong (adj)  /strɒŋ/  mocny 
sweet (adj)  /swiːt/  słodki
tasty (adj)  /ˈteɪsti/  smaczny
weak (adj)  /wiːk/  słaby
well-done (adj)  /wel ˈdʌn/  dobrze 

wysmażony 
yummy (adj)  /ˈjʌmi/  pyszny, 

„pycha”

MP3•106  PRZYGOTOWYWANIE 
POSIŁKÓW

GOTOWANIE
bowl (n)  /bəʊl/  miska 
fi nely chopped (adj)  /ˌfaɪnli ˈtʃɒpt/  

drobno posiekany
frying pan (n)  /ˈfraɪŋ pæn/  patelnia
ingredient (n)  /ɪnˈgriːdɪənt/  składnik 
kettle (n)  /ˈketl/  czajnik 
leftovers (n)  /ˈleftəʊvəz/  resztki
oven (n)  /ˈʌvən/  piekarnik 
pan (n)  /pæn/  rondel
pot (n)  /pɒt/  garnek
recipe (n)  /ˈresəpi/  przepis 
saucepan (n)  /ˈsɔːspən/  rondelek
slice (n)  /slaɪs/  plasterek 
spoonful (n)  /ˈspuːnfʊl/  łyżeczka 

(ilość)
tablespoonful (n)  /ˈteɪbəlspuːnfʊl/  

łyżka stołowa (ilość)
tin opener (n)  /ˈtɪn ˌəʊpənə/  

otwieracz do puszek

POSIŁKI
afternoon tea (n)  /ɑːftəˌnu:n ˈtiː/  

podwieczorek 
barbecue (n)  /ˈbɑːbɪkjuː/  grill 
breakfast (n)  /ˈbrekfəst/  śniadanie 
course (n)  /kɔːs/  danie (część 

posiłku) 
dinner (n)  /ˈdɪnə/  obiad 
dish (n)  /dɪʃ/  danie, potrawa 
lunch (n)  /ˈlʌntʃ/  lunch 
meal (n)  /miːl/  posiłek
packed lunch (n)  /pækt ˈlʌntʃ/  

drugie śniadanie 
picnic (n)  /ˈpɪknɪk/  piknik 
snack (n)  /snæk/  przekąska 

light ~  /laɪt ˈsnæk/  lekka 
przekąska 

supper (n)  /ˈsʌpə/  kolacja
takeway (n)  /ˈteɪkəweɪ/  posiłek na 

wynos

ZASTAWA STOŁOWA
cutlery (n)  /ˈkʌtləri/  sztućce 
eggcup (n) /ˈegkʌp/ kieliszek do 

jajek
fork (n)  /fɔːk/  widelec
glass (n)  /glɑːs/  szklanka, kieliszek
knife (n)  /naɪf/  nóż
napkin/serviette (n)  /ˈnæpkɪn, 

sɜːviˈet/  serwetka
plate (n)  /pleɪt/   talerz
soup bowl (n)  /ˈsu:p bəʊl/   talerz 

do zupy
spoon (n)  /spu:n/  łyżka

CZASOWNIKI
add (v)  /æd/  dodawać 
bake (v)  /beɪk/  piec (chleb, ciasto)
barbecue (v)  /ˈbɑːbɪkjuː/  grillować, 

piec coś na grillu (na dworze)
beat (v)  /biːt/  ubijać 

boil (v)  /bɔɪl/  zagotować do 
wrzenia, wrzeć 

chop (v) /tʃɒp/ siekać
cook (v)  /kʊk/  gotować 
cut (v)  /kʌt/  kroić 
freeze (v)  /friːz/  zamrażać 
fry (v)  /fraɪ/  smażyć 
grate (v)  /greɪt/  zetrzeć (na tarce)
grill (v)  /grɪl/  grillować, piec coś na 

grillu w kuchni 
heat (v)  /hiːt/  zagrzać, rozgrzać 
melt (v)  /melt/  rozpuszczać, topić 
mix (v)  /mɪks/  mieszać (kilka 

składników) 
overcook (v)  /ˌəʊvəˈkʊk/  

rozgotować, gotować zbyt długo
peel (v)  /piːl/  obierać 
pour (v)  /pɔː/  nalewać 
rise (v)  /raɪz/  rosnąć (o cieście)
roast (v)  /rəʊst/  piec (mięso)
season (v)  /ˈsiːzn/  doprawić
slice (v)  /slaɪs/  kroić na plasterki 
stir (v)  /stɜː/  mieszać (jedną 

substancję, np. zupę)

ZWROTY
be thirsty  być spragnionym 
brew tea/coffee zaparzać herbatę/

kawę 
clear the table  sprzątać ze stołu  
cook a meal  ugotować posiłek  
do the washing-up/wash up  myć 

naczynia
grab a coffee  wypić szybko kawę  
grab a bite to eat  przekąsić coś  
have a meal  jeść posiłek
prepare a meal  przygotowywać 

posiłek
put sth on  nastawić coś  
roll up  zawijać (np. naleśniki) 
set/lay the table  nakryć do stołu
top sth with sth  posypać coś 

czymś 

MP3•107  DIETY

calorie (n)  /ˈkæləri/  kaloria
diet (n)  /ˈdaɪət/  dieta

vegetarian ~  /vedʒəˌteəriən ˈdaɪət/  
dieta wegetariańska 

fattening (adj)  /ˈfætnɪŋ/  tuczący
non-fattening (adj)  

/ˌnɒnˈfætnɪŋ/ nietuczący
healthy (adj)  /ˈhelθi/  zdrowy
mineral (n)  /ˈmɪnrəl/  minerał
vegetarian food (n)  /ˌvedʒəˌteəriən 

ˈfu:d/  jedzenie wegetariańskie
vitamin (n)  /ˈvɪtəmɪn/  witamina
weight (n)  /weɪt/  waga

ZWROTY
be fussy  grymasić  
be on a diet  być na diecie   
eat junk food  jeść niezdrowe 

jedzenie  
go on a diet  rozpocząć dietę   
have a sweet tooth  mieć słabość 

do słodyczy  
have an appetite  mieć apetyt  
high in sth  o wysokiej zawartości 

czegoś  
keep one’s weight down  

utrzymywać niską wagę  
lose weight  tracić na wadze  
low in sth  o niskiej zawartości 

czegoś  

put on weight  przybierać na 
wadze   

skip breakfast  nie jeść śniadania  
starve  głodować, umierać z głodu  
throw up  wymiotować  
watch one’s weight  pilnować wagi  

MP3•108  LOKALE
GASTRONOMICZNE

all-you-can-eat restaurant/
buffet (n)  /ˌɔːl juː kən iːt ˈrestərɒnt, 
ˈbʌfeɪ/  restauracja, w której po 
zapłaceniu określonej kwoty 
można zjeść dowolną liczbę dań

bill (n)  /bɪl/  rachunek 
buffet breakfast (n)  /ˈbʌfeɪ ˌbrekfəst/  

śniadanie w formie szwedzkiego 
stołu

buffet car (n)  /ˈbʌfeɪ kaː/  wagon 
restauracyjny 

café (n)  /ˈkæfeɪ/  kawiarnia 
canteen/cafeteria (n)  /kænˈtiːn, 

kæfəˈtɪəriə/  stołówka
diner (AmE) (n) /ˈdaɪnə/ niedroga 

restauracja
fast food restaurant (n)  /fɑːst ˈfuːd 

ˌrestərɒnt/  bar szybkiej obsługi 
main course (n)  /meɪn ˈkɔːs/  danie 

główne 
menu (n)  /ˈmenjuː/  karta dań 
order (n)  /ˈɔːdə/  zamówienie
pub (n)  /pʌb/  pub
self-service restaurant (n)  

/self ˌsɜːvɪs ˈrestərɒnt/  restauracja 
samoobsługowa 

service (n)  /ˈsɜːvɪs/  obsługa 
speciality (n)  /ˌspeʃiˈæləti/  

specjalność
starter (n)  /ˈstɑːtə/  przystawka 
tablecloth (n)  /ˈteɪblklɒθ/  obrus
takeaway (n)  /ˈteɪkəweɪ/  restauracja 

sprzedająca jedzenie na wynos 
tip (n)  /tɪp/  napiwek 
waiter (n)  /ˈweɪtə/  kelner 
waitress (n)  /ˈweɪtrɪs/  kelnerka 
wine list (n)  /ˈwaɪn lɪst/  karta win 

CZASOWNIKI
order (v)  /ˈɔːdə/  zamówić 
serve (v)  /sɜːv/  obsługiwać, 

podawać

ZWROTY
book a table  zarezerwować stolik  
eat out  jeść poza domem 

(w restauracji)  
Enjoy your meal!  Smacznego!
leave a tip  zostawić napiwek
mix up orders pomylić zamówienia
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MP3•119  RODZAJE SKLEPÓW
antique shop (n)  /ænˈtɪk ʃɒp/  

sklep z antykami
baker’s/bakery (n)  /ˈbeɪkəz, 

ˈbeɪkəri/  piekarnia 
bookshop (n)  /ˈbʊkʃɒp/  

księgarnia 
boutique (n)  /buːˈtiːk/  butik
butcher’s (n)  /ˈbʊtʃəz/  sklep 

mięsny 
chain store (n)  /ˈtʃeɪn stɔː/  

sklep należący do sieci 
handlowej 

charity shop (n)  /ˈtʃærəti ʃɒp/  
sklep z rzeczami używanymi, 
z którego dochód 
przeznaczony jest na cele 
dobroczynne 

chemist’s/pharmacy (n)  
/ˈkemɪsts, ˈfɑːməsi/  apteka

clothes shop (n)  /ˈkləʊðz ʃɒp/  
sklep odzieżowy 

delicatessen (n)  /delɪkəˈtesən/  
delikatesy 

department store (n)  
/dɪˈpɑːtmənt stɔː/  dom 
towarowy 

DIY store (n)  /diː aɪ ˈwaɪ 
stɔː/  sklep budowlany, 
sklep z materiałami do 
wykonywania remontów 

fashion boutique (n)  /ˈfæʃən 
buːˌtiːk/  butik z modnymi 
ubraniami 

fi shmonger’s (n)  /ˈfɪʃmʌŋgəz/  
sklep rybny 

fl orist’s/fl ower shop (n)  
/ˈflɒrɪsts, ˈflaʊə ʃɒp/  
kwiaciarnia

furniture shop (n)  /ˈfɜːnɪtʃə 
ʃɒp/  sklep meblowy 

garden centre (n)  /ˈgɑːdn 
ˌsentə/  sklep ogrodniczy

greengrocer’s/fruit and veg 
shop (n)  /ˈgriːngrəʊsəz, fruːt 
ən ˈvedʒ ʃɒp/  warzywniak 

hardware shop (n)  /ˈhɑːdweə 
ʃɒp/  sklep z artykułami 
metalowymi

health food shop (n)  /ˈhelθ 
fuːd ʃɒp/  sklep ze zdrową 
żywnością 

(the) High Street (n)  /ðə 
ˈhaɪ striːt/  główna ulica 
handlowa

independent shop (n)  
/ɪndɪˌpendənt ˈʃɒp/  sklep 
nienależący do sieci 
handlowej

jeweller’s (n)  /ˈdʒuːələz/  
jubiler

market (n)  /ˈmɑːkɪt/  rynek, targ 
farmers’ ~  /ˈfɑːməz ˌmɑːkɪt/  

targ, na którym handlują 
okoliczni rolnicy

music shop (n)  /ˈmjuːzɪk ʃɒp/  
sklep muzyczny 

newsagent’s (n)  
/ˈnjuːzeɪdʒənts/  kiosk 
z gazetami 

off-licence (n)  /ˈɒf laɪsəns/  
sklep z alkoholem 

pet shop (n)  /ˈpet ʃɒp/  sklep 
z artykułami dla zwierząt

retail park (BrE) (n)  /ˈriːteɪl 
pɑːk/  centrum handlowe za 
miastem

second-hand shop (n)  
/ˌsekəndˈhænd ʃɒp/  sklep 
z używanymi rzeczami

shoe shop (n)  /ˈʃuː ʃɒp/  sklep 
obuwniczy 

shopping centre/shopping 
mall (n)  /ˈʃɒpɪŋ ˌsentə, ˈʃɒpɪŋ 
mɔːl/  centrum handlowe 

sports shop (n)  /ˈspɔːts ʃɒp/  
sklep sportowy 

stationer’s (n)  /ˈsteɪʃənəz/  
sklep papierniczy 

supermarket (n)  
/ˈsuːpəmɑːkɪt/  supermarket

toy shop (n) /ˈtɔɪ ʃɒp/ sklep 
z zabawkami

MP3•120    SPRZEDAWANIE 
I KUPOWANIE

W SKLEPIE
aisle (n)  /aɪl/ alejka (między 

regałami)
baby changing facilities (n)  

/ˈbeɪbɪ ˌtʃeɪndʒɪŋ fəˌsɪlɪtiz/  
pokój matki z dzieckiem

bar code (n)  /ˈbɑː kəʊd/  kod 
kreskowy

basket (n)  /ˈbɑːskət/  koszyk
brand-new (adj)  /ˌbrænd ˈnjuː/  

nowiutki, fabrycznie nowy
cheap (adj)  /tʃiːp/  tani 
checkout assistant/cashier 

(n)  /ˈtʃekaʊt əˌsɪstənt, kæʃˈɪə/  
kasjer 

checkout/till (n)  /ˈtʃekaʊt, tɪl/  
kasa w sklepie 

choice (n)  /tʃɔɪs/  wybór 
convenience food (n)  

/kənˈviːnɪəns fuːd/  gotowe 
potrawy

conveyor belt (n)  /kənˈveɪə 
belt/  taśma przy kasie, na 
którą wykładamy towar

counter (n)  /ˈkaʊntə/  lada, 
kontuar

customer (n)  /ˈkʌstəmə/  klient
department (n)  /dɪˈpɑːtmənt/  

dział
entrance (n)  / ˈentrəns/  

wejście
escalator (n)  /ˈeskəleɪtə/  

schody ruchome
expensive (adj)  /ɪkˈspensɪv/  

drogi 
food hall (n)  /ˈfʊd hɔːl/  dział 

spożywczy
for sale  /fə ˈseɪl/  na sprzedaż 
frozen foods section (n)  

/ˌfrəʊzn fʊdz ˈsekʃn/  dział 
mrożonek

level (n)  /ˈlevl /  poziom
lift (n)  /lɪft/  winda
meeting point (n)  /ˈmiːtɪŋ 

pɔɪnt/  miejsce spotkań
on sale  /ɒn ˈseɪl/  w sprzedaży 
pet food (n)  /ˈpet fuːd/  karma 

dla zwierząt
price tag (n)  /ˈpraɪs tæg/  

metka z ceną

queue (n)  /kjuː/  kolejka 
range of products (n)  

/reɪndʒ əv ˈprɒdʌkts/  gama 
produktów 

second-hand (adj)  /ˌsekənd 
ˈhænd/  używany 

self-service checkout (n)  
/ˌself sɜːvɪs ˈtʃekaʊt/  kasa 
samoobsługowa

shelf (n)  /ʃelf/  półka
shop assistant (n)  /ˈʃɒp 

əˌsɪstənt/  sprzedawca
shopaholic (n)  /ʃɒpəˈhɒlɪk/  

osoba uzależniona od 
zakupów 

shopper (n)  /ˈʃɒpə/  osoba 
robiąca zakupy

shopping bag (n)  /ˈʃɒpɪŋ 
bæg/  torba na zakupy

shopping list (n)  /ˈʃɒpɪŋ lɪst/  
lista zakupów

stall (n)  /stɔːl/  stragan 
tinned food (n)  /tɪnd ˈfuːd/  

konserwy
toiletries (n)  /ˈtɔɪlətriz/  

artykuły higieniczne
toilets (n)  /ˈtɔɪləts/  toalety
trolley (n)  /ˈtrɒli/  wózek na 

zakupy
underground car park (n)  

/ˌʌndəgraʊnd ˈkɑː pɑː k/  
parking podziemny 

CZASOWNIKI
purchase (v)  /ˈpɜːtʃəs/  

zakupić, nabyć
queue (up) (v)  /kjuː ˈʌp/  stać 

w kolejce

ZWROTY
Can I help you?  Czym mogę 

służyć?
pick a product off a shelf  

wybrać produkt z półki 
sklepowej  

shop online  kupować przez 
Internet  

stand in line  stać w kolejce

KUPOWANIE UBRAŃ
changing room/fi tting room 

(n)  /ˈtʃeɪndʒɪŋ ruːm, ˈfɪtɪŋ 
ruːm/  przymierzalnia 

designer clothes (n)  /dɪˌzaɪnə 
ˈkləʊðz/  markowe ubrania 

fashion (n)  /ˈfæʃən/  moda
~ accessories  /ˌfæʃən 

əkˈsesəriz/  modne dodatki 
~ label  /ˈfæʃən ˌleɪbəl/  znana 

marka ubrań, producent 
modnych ubrań

the latest ~s  /ðə ˌleɪtɪst 
ˈfæʃənz/  najnowsza moda 

fashionable (adj)  /ˈfæʃənəbəl/  
modny 

label (n)  /ˈleɪbəl/  metka
designer ~  /dɪˌzaɪnə ˈleɪbəl/  

znana marka ubrań 
last year’s model (n)  

/lɑːst jɪəz ˈmɒdl/  model 
z ubiegłego roku 

men’s wear (n)  /ˈmenz weə/  
moda męska

outfi t (n)  /ˈaʊtfɪt/  strój

1 Podkreśl w Banku słów nazwy 
wszystkich dodatkowych 
usług, które oferuje centrum 
handlowe, gdzie najczęściej 
robisz zakupy.

2 W jakim sklepie specjalistycznym 
kupiłbyś/kupiłabyś następujące 
produkty: bread, meat, 
vegetables, fl owers, shampoo, 
a newspaper, pet food, 
a necklace, fresh fi sh?

3 Odpowiedz na pytania, 
korzystając z Banku słów.

1 If an item of clothing is the 
right size for you, it _.
A fi ts B  matches C  suits

2 When you want to return 
something to a shop, what do 
you need?
A a bargain
B a recipe
C a receipt

3 Which preposition fi ts both 
phrases?

It was _ special offer.
I haven’t got enough cash 
_ me.

4 Which preposition fi ts both 
phrases?

I bought it _ a sale.
I paid _ cash.

5 If you are dissatisfi ed with 
goods or services, what do 
you make? 

6 What sort of room do you 
look for if you want to try 
something on in a shop?

7 If you are shopping and you 
run out of cash, what sort of 
machine do you look for?

4 MP3•118  Posłuchaj wyrazów 
i zwrotów w języku polskim 
i zapisz ich odpowiedniki 
w języku angielskim. Sprawdź 
ich pisownię w Banku słów.

1 _
2 _
3 _

4 _
5 _
6 _

Wskazówka

Idąc po zakupy, zrób listę zakupów 
po angielsku zamiast po polsku. 
Jeśli idziesz do kilku sklepów, 
zanotuj, co kupisz w którym z nich.

ZAPAMIĘTAJ WIĘCEJ

124 CZĘŚĆ TEMATYCZNA
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Zakupy i usługi

size (n)  /saɪz/  rozmiar
the right ~  /ðə raɪt ˈsaɪz/  

odpowiedni rozmiar 
too loose (adj)  /tuː ˈluːs/  za luźny 
too small (adj)  /tuː ˈsmɔːl/  za mały 
too tight (adj)  /tuː ˈtaɪt/  za ciasny 
trendy (adj)  /ˈtrendi/  modny, na 

topie
women’s wear (n)  /ˈwɪmɪnz weə/  

moda damska 

CZASOWNIKI
fi t (v)  /fɪt/  pasować (pod 

względem rozmiaru) 
gift-wrap (v)  /ˈgɪft ræp/  

zapakować na prezent
match (v)  /mætʃ/  pasować (pod 

względem koloru, wzoru) 
suit (v)  /suːt/  pasować (do osoby, 

jej stylu)

ZWROTY
go round the shops  chodzić po 

sklepach  
go shopping  iść na zakupy  
I’m size 38.  Noszę rozmiar 38.  
look for sth  szukać czegoś  
shop for clothes  kupować 

ubrania  
try sth on  przymierzać coś

OKAZJE
50 per cent discount/off  /fɪfti 

pəˌsent ˈdɪskaʊnt, fɪfti pəˌsent ˈɒf/  
pięćdziesiąt procent zniżki 

bargain (n)  /ˈbɑːgɪn/  okazja, 
produkt w niskiej cenie 

deal (n)  /diːl/  okazja, dobry interes
great reductions (n)  /greɪt 

rɪˈdʌkʃnz/  znaczne obniżki cen 
price (n)  /praɪs/  cena

fair ~  /feə ˈpraɪs/  uczciwa cena 
half ~ (adj, adv)  /hɑːf ˈpraɪs/  za 

pół ceny
low ~ /ləʊ ˈpraɪs/ niska cena 

sale (n)  /seɪl/  wyprzedaż 
special offer (n)  /ˌspeʃəl ˈɒfə/  

oferta specjalna 
on ~  /ɒn ˌspeʃəl ˈɒfə/  w ofercie 

specjalnej 

ZWROTY
be reduced from 100 pounds to 

50 pounds  być przecenionym 
ze 100 funtów na 50 funtów  

buy sth at a discount kupić coś 
ze zniżką

buy sth in a sale  kupić coś na 
wyprzedaży  

buy two, get one free  jeśli kupisz 
dwa, jeden dostaniesz gratis 

MP3•121    USŁUGI

beauty salon (n)  /ˈbjuːti sælɒn/  
salon piękności

car wash (n)  /ˈkɑː wɒʃ/  myjnia 
samochodowa 

daycare centre for children (n)  
/ˈdeɪkeə ˌsentə fə ˈtʃɪldrən/  punkt 
opieki nad dziećmi, przedszkole, 
żłobek

dry cleaner’s (n)  /draɪ ˈkliːnəz/  
pralnia chemiczna 

eatery (n)  /ˈiːtəri/  knajpka, mała 
restauracja

food court (n)  /ˈfuːd kɔːt/  miejsce 
w centrum handlowym, gdzie 
znajdują się restauracje

garage (n)  /ˈgærɪdʒ/  warsztat 
samochodowy 

hairdresser’s (n)  /ˈheədresəz/  
fryzjer 

in-store café (n)  /ɪnˌstɔː ˈkæfeɪ/  
kawiarnia w sklepie

launderette (n)  /lɔːndəˈret/  pralnia 
samoobsługowa 

laundry (n)  /ˈlɔːndri/  pralnia 
multi-screen cinema (n)  /ˌmʌlti 

skriːn ˈsɪnəmə/  multipleks
petrol station (n)  /ˈpetrəl ˌsteɪʃən/  

stacja benzynowa 
photographer’s (n)  /fəˈtɒgrəfəz/  

fotograf 
post offi ce (n)  /ˈpəʊst ˌɒfɪs/  poczta 
service station (n)  /ˈsɜːvɪs ˌsteɪʃən/  

stacja obsługi pojazdów 
services (n)  /ˈsɜːvɪsəz/  usługi
shoe repairs (n)  /ˈʃuː rɪˌpeəz/  

naprawa obuwia 

BANKI
account number (n)  /əˈkaʊnt 

ˈnʌmbə/  numer konta
bank (n)  /bæŋk/  bank 

branch of a ~ /brɑːntʃ əv ə 
ˈbæŋk/ oddział banku

bank account (n)  /ˈbæŋk əˌkaʊnt/  
konto bankowe

exchange rate (n)  /ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt/  
kurs wymiany walut

insurance (n)  /ɪnˈʃʊərəns/  
ubezpieczenie

interest rate (n)  /ˈɪntrəst reɪt/  
stopa procentowa

ZWROTY 
borrow money  pożyczać 

pieniądze (od kogoś)  
change money  wymienić 

pieniądze  
get into debt  popaść w długi  
invest in stocks and shares  

inwestować w akcje  
lend money  pożyczać pieniądze 

(komuś)  
open an account  otwierać konto  
pay off a loan  spłacać pożyczkę  
put money in a bank  wpłacić 

pieniądze na konto bankowe  
take out a loan  wziąć pożyczkę  
take out money  wypłacić 

pieniądze  
transfer money  przelewać 

pieniądze

MP3•122    ŚRODKI PŁATNICZE

ATM (automatic teller machine)/
cash machine/cashpoint (n)  /eɪ 
tiː ˈəm, ɔːtəˌmætɪk ˈtelə məˌʃiːn, ˈkæʃ 
məˌʃiːn, ˈkæʃpɔɪnt /  bankomat 

bank transfer (n)  /bæŋk ˈtrænsfɜː/  
przelew bankowy

banknote/note (n)  /ˈbæŋknəʊt, 
nəʊt/  banknot

cash (n)  /kæʃ/  gotówka
change (n) /tʃeɪndʒ/ reszta, 

drobne

cheque (n)  /tʃek/  czek
coin (n)  /kɔɪn/  moneta
credit card (n)  /ˈkredɪt kɑːd/  karta 

kredytowa
debit card (n) /ˈdebɪt kɑːd/ karta 

debetowa

CZASOWNIKI
haggle (v) /ˈhægl/ targować się
pay (v)  /peɪ/  płacić

ZWROTY
accept/take credit cards  

honorować karty kredytowe  
be broke  być spłukanym  
cost a bomb  kosztować fortunę  
enter your PIN  wprowadzić 

numer PIN  
get money out of a cash 

machine  wypłacić pieniądze 
z bankomatu  

not have enough cash on 
oneself  nie mieć przy sobie 
wystarczającej ilości gotówki  

pay by bank transfer  płacić 
przelewem  

pay by cheque  płacić czekiem  
pay by credit card  płacić kartą  
pay in cash  płacić gotówką  
save money  oszczędzać 

pieniądze  
spend a fortune/money on sth  

wydać fortunę/pieniądze na coś  

MP3•123    SKŁADANIE
REKLAMACJI

broken (adj)  /ˈbrəʊkən/  zepsuty
chipped (adj)  /tʃɪpt/  

wyszczerbiony
complaint (n)  /kəmˈpleɪnt/  

reklamacja
cracked (adj)  /krækt/  pęknięty
dissatisfi ed (adj)  /dɪsˈsætɪsfaɪd/  

niezadowolony 
faulty (adj)  /ˈfɔːlti/  wadliwy, mający 

usterki
past the sell-by date (adv)  

/pɑːst ðə ˈsel baɪ deɪt/  po dacie 
przydatności, przeterminowany 

receipt (n)  /rɪˈsiːt/  paragon 
replacement (n)  /rɪˈpleɪsmənt/  

produkt na wymianę
return (n)  /rɪˈtɜːn/  zwrot 
rip-off (n)  /ˈrɪp ɒf/  zdzierstwo, 

złodziejstwo
scratched (adj)  /skrætʃt/  

porysowany 
stain (n)  /steɪn/  plama
torn (adj)  /tɔːn/  rozdarty

CZASOWNIKI
exchange/replace (v)  /ɪksˈtʃeɪndʒ, 

rɪˈpleɪs/  wymienić 
work (v)  /wɜːk/  działać

ZWROTY
get a refund/get your money 

back  otrzymać zwrot pieniędzy  
give refunds  zwracać pieniądze  
keep crashing  ciągle się 

zawieszać, psuć  
make a complaint  złożyć 

reklamację  

return/take sth back  zwrócić, 
oddać coś do sklepu  

talk to the manager  
porozmawiać z kierownikiem 
sklepu  

MP3•124    REKLAMA

ad/advert/advertisement (n)  
/æd, ˈædvɜːt, ədˈvɜːtɪsmənt/  
reklama

advertising campaign (n)  
/ˈædvətaɪzɪŋ kæmˌpeɪn/  kampania 
reklamowa 

billboard (AmE)/hoarding (BrE)
(n)  /ˈbɪlbɔːd, ˈhɔːdɪŋ/  billboard

brand/make (n)  /brænd, meɪk/  
marka 

brand name (n)  /ˈbrænd neɪm/  
nazwa handlowa 

brochure (n)  /ˈbrəʊʃə/  broszura 
reklamowa 

classifi ed ad (n)  /ˌklæsɪfaɪd ˈæd/  
ogłoszenie drobne 

commercial (n)  /kəˈmɜːʃəl/  reklama 
telewizyjna/radiowa 

jingle (n)  /ˈdʒɪŋgəl/  melodyjka 
reklamowa, dżingiel 

leafl et (n)  /ˈliːflət/  ulotka 
reklamowa 

logo (n)  /ˈləʊgəʊ/  logo 
peer pressure (n)  /ˈpɪə ˌpreʃə/  

presja grupy rówieśniczej 
poster (n)  /ˈpəʊstə/  plakat 
slogan (n)  /ˈsləʊgən/  hasło 

reklamowe 

CZASOWNIKI
advertise (v)  /ˈædvətaɪz/  

reklamować

ZWROTY
attract the crowds  przyciągać 

tłumy  
place an advertisement  

zamieścić ogłoszenie  

MP3•125    HANDEL

consumer (n)  /kənˈsjuːmə/  
konsument

consumer society (n)  /kənˈsjuːmə 
səˌsaɪəti/  społeczeństwo 
konsumpcyjne 

consumerism (n)  /kənˈsjuːmərɪzəm/  
konsumpcjonizm 

consumption (n)  /kənˈsʌmpʃən/  
konsumpcja 

free market (n)  /friː ˈmɑːkɪt/  wolny 
rynek 

goods (n)  /gʊdz/  towary 
product (n)  /ˈprɒdʌkt/  produkt
profi t (n)  /ˈprɒfɪt/  zysk 
protectionism (n)  /prəˈtekʃənɪzəm/  

protekcjonizm 
trade (n)  /treɪd/  handel

  125
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B A N K  S Ł Ó W

MP3•136  ŚRODKI
TRANSPORTU

bicycle/bike (n)  /ˈbaɪsɪkəl, baɪk/  
rower 

boat (n)  /bəʊt/  łódź 
bus (n)  /bʌs/  autobus 
coach (n)  /kəʊtʃ/  autokar
double decker bus (n)  /ˌdʌbəl 

ˌdekə ˈbʌs/  autobus piętrowy 
ferry (n)  /ˈferi/  prom 
lorry (BrE)/truck (AmE) (n)  

/ˈlɒri, trʌk/  ciężarówka 
means of transport (n)  

/miːnz əv ˈtrænspɔːt/  środek 
transportu

minibus (n)  /ˈmɪnibʌs/  mikrobus 
motorbike/motorcycle (n)  

/ˈməʊtəbaɪk, ˈməʊtəsaɪkəl/  
motocykl 

plane (n)  /pleɪn/  samolot 
taxi/cab (n)  /ˈtæksi, kæb/  

taksówka 
train (n)  /treɪn/  pociąg 
underground (BrE)/subway 

(AmE) (n)  /ˈʌndəgraʊnd, 
ˈsʌbweɪ/  metro 

van (n)  /væn/  furgonetka 
yacht (n)  /jɒt/  jacht

MP3•137  PODRÓŻOWANIE    

POJĘCIA OGÓLNE    
arrival (n)  /əˈraɪvəl/  przylot, 

przybycie 
backpack/rucksack (n)  

/ˈbækpæk, ˈrʌksæk/  plecak
baggage/luggage (n)  /ˈbægɪdʒ, 

ˈlʌgɪdʒ/  bagaż
business trip (n)  /ˈbɪznəs trɪp/  

podróż służbowa, delegacja
cancellation (n)  /ˌkænsəˈleɪʃn/  

odwołanie (np. lotu) 
commuter (n)  /kəˈmjuːtə/  

osoba, która codziennie 
dojeżdża do pracy

delay (n)  /dɪˈleɪ/  opóźnienie
delayed (adj)  /dɪˈleɪd/  

opóźniony 
departure (n)  /dɪˈpɑːtʃə/  odlot, 

odjazd 
destination (n)  /destəˈneɪʃən/  

docelowy punkt podróży 
expedition (n)  /ekspɪˈdɪʃn/  

ekspedycja
explorer (n)  /ɪkˈsplɔːrə/  badacz, 

podróżnik
excursion (n)  /ɪkˈskɜːʃən/  

wycieczka 
fare (n)  /feə/  opłata za przejazd, 

cena biletu 
journey/trip (n)  /ˈdʒɜːni, trɪp/  

podróż
left luggage offi ce (n)  /left 

ˈlʌgɪdʒ ˌɒfɪs/  przechowalnia 
bagażu 

luggage trolley (n)  /ˈlʌgɪdʒ 
ˌtrɒli/  wózek bagażowy 

on board /ɒn ˈbɔːd/ na pokładzie
pass (n)  /pɑːs/  bilet 

upoważniający do 
wielokrotnego przejazdu 

passenger (n)  /ˈpæsɪndʒə/  
pasażer

suitcase (n)  /ˈsuːtkeɪs/  walizka 
ticket (n)  /ˈtɪkɪt/  bilet

fi rst class ~  /fɜːst klɑːs ˈtɪkɪt/  
bilet pierwszej klasy 

monthly ~  /ˌmʌnθli ˈtɪkɪt/  bilet 
miesięczny 

return ~  /rɪˈtɜːn ˌtɪkɪt/  bilet 
powrotny 

second class ~  /ˌsekənd klɑːs 
ˈtɪkɪt/  bilet drugiej klasy 

single ~  /ˈsɪŋgəl ˌtɪkɪt/  bilet 
w jedną stronę 

ticket offi ce (n)  /ˈtɪkɪt ˌɒfɪs/  kasa 
biletowa 

timetable (BrE)/schedule 
(AmE) (n)  /ˈtaɪmteɪbəl, 
ˈskedjuːl/  rozkład jazdy 

travelling companion (n)  
/ˌtrævəlɪŋ kəmˈpæniən/  
towarzysz podróży

urban transport (n)  /  ̍ɜːbən 
ˈtrænspɔːt/  komunikacja 
miejska

CZASOWNIKI
accelerate (v)  /əkˈseləreɪt/  

przyspieszać
arrive (v)  /əˈraɪv/  przylatywać, 

przybywać 
board (v)  /bɔːd/  wchodzić na 

pokład
book (v)  /bʊk/  rezerwować
brake (v)  /breɪk/  hamować 
catch (v)  /kætʃ/  złapać, 

zdążyć na
change (v)  /tʃeɪndʒ/  przesiadać 

się 
commute (v)  /kəˈmjuːt/  

dojeżdżać do pracy
depart (v)  /dɪˈpɑːt/  odlatywać, 

odjeżdżać 
drive (v)  /draɪv/  prowadzić 

samochód 
fi ne (v)  /faɪn/  ukarać mandatem 
hitchhike (v)  /ˈhɪtʃhaɪk/  

podróżować autostopem 
land (v)  /lænd/  lądować 
miss (v)  /mɪs/  spóźnić się na
overtake (v)  /ˌəʊvəˈteɪk/  

wyprzedzać
sail (v)  /seɪl/  płynąć, żeglować
steer (v)  /stɪə/  kierować, 

sterować
travel (v)  /ˈtrævəl/  podróżować, 

jechać

ZWROTY
arrive at the station  przybyć 

na stację  
arrive in New York  przybyć do 

Nowego Jorku  
ask the way  zapytać o drogę  
be on one’s way  być w drodze  
be/get stuck in a traffi c jam  

utknąć w korku  
board a ferry  wchodzić na 

pokład promu  
board a plane  wchodzić na 

pokład samolotu  
board a ship/a boat  wchodzić 

na pokład statku/łodzi
book a fl ight  rezerwować lot  
book a room  rezerwować 

pokój  
book a seat  rezerwować 

miejsce  
book a ticket  rezerwować bilet  
book online  rezerwować przez 

Internet 
break down  popsuć się 

(w pojeździe) 
catch a bus  złapać autobus  
catch a fl ight  złapać lot 
change gears  zmieniać biegi  

check in  przejść odprawę 
biletowo-bagażową  

cross a continent  przeprawić 
się przez kontynent  

depart from  odjeżdżać, 
odlatywać z  

fasten one’s seat belts  zapiąć 
pasy bezpieczeństwa  

fi ll up (the tank) napełnić (bak)
fi nd one’s way  odnaleźć drogę  
get into a car/taxi  wsiąść do 

samochodu/taksówki  
get lost  zgubić się  
get off a bus/train  wysiadać 

z autobusu/pociągu  
get on a bus/train  wsiąść do 

autobusu/pociągu  
get out of a car/taxi  wysiadać 

z samochodu/taksówki  
give sb a lift  podwieźć kogoś  
give way  ustąpić pierwszeństwa
go by bus  pojechać 

autobusem  
go by car  pojechać 

samochodem  
go by train  pojechać 

pociągiem 
go fast jechać szybko
go on foot/walk  pójść piechotą    
Have a safe journey/trip!  

Bezpiecznej podróży!  
have priority  mieć 

pierwszeństwo  
make a reservation  zrobić 

rezerwację  
meet sb at the airport  wyjść 

po kogoś na lotnisko  
miss one’s fl ight/plane  spóźnić 

się na samolot  
reach the speed of 200 km 

per hour  osiągać prędkość 
200 km/h

run out of petrol  nie mieć już 
benzyny  

see sb off  odprowadzać kogoś  
set off/set out  wyruszać  
show sb the way  wskazywać 

komuś drogę
start a car  uruchomić 

samochód
take a plane  polecieć 

samolotem  
take a train  pojechać 

pociągiem  
take off  startować 

(o samolocie)  
travel by air/by plane  

podróżować samolotem  
travel by bus  podróżować 

autobusem  
travel by rail/by train  

podróżować koleją  
travel by road podróżować 

samochodem
travel by sea/by boat  

podróżować statkiem 

MP3•138  PODRÓŻ KOLEJĄ

compartment (n)  
/kəmˈpɑːtmənt/  przedział 

dining car (n)  /ˈdaɪnɪŋ kɑː/  
wagon restauracyjny

monorail (n)  /ˈmɒnəʊreɪl/  kolej 
jednoszynowa

platform (n)  /ˈplætfɔːm/  peron 
rail travel (n)  /ˈreɪl ˌtrævəl/  

podróżowanie koleją

1 Podkreśl w Banku słów nazwy 
wszystkich środków transportu, 
którymi podróżowałeś/
podróżowałaś.

2 Używając wyrazów i zwrotów 
z Banku słów, podaj kolejne 
etapy podróży lotniczej. Zacznij 
od: You book a fl ight. Then ...

3 Odpowiedz na pytania, 
korzystając z Banku słów.

1 If you are in a sleeping 
car, you are travelling by 
_ .
A road
B rail
C sea 

2 What verb completes all four 
collocations?

_

on foot
camping
on holiday
for a ride

3 Which of these do you have 
to put up?
A a caravan
B a campsite
C a tent

4 Which means of transport may 
have a fl at tyre?
A a boat
B a car
C a train

5 What word completes all three 
collocations?

_
lights
congestion
jam

4 MP3•135  Posłuchaj wyrazów 
i zwrotów w języku polskim 
i zapisz ich odpowiedniki 
w języku angielskim. Sprawdź 
ich pisownię w Banku słów.

1 _
2 _
3 _

4 _
5 _
6 _

Wskazówka

Przypomnij sobie swoje ostatnie 
wakacje. Używając wyrazów 
i zwrotów z Banku słów, opisz, jak 
dojechałeś/dojechałaś na miejsce, 
gdzie mieszkałeś/mieszkałaś (np. 
namiot, hotel) oraz jak spędzałeś/
spędzałaś tam czas.

ZAPAMIĘTAJ WIĘCEJ

138 CZĘŚĆ TEMATYCZNA

Nagrania list słów w formacie MP3 dostępne są na stronie 
www.pearson.pl/angielski/matura
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Podróżowanie i turystyka

railway (BrE)/railroad (AmE) (n)  
/ˈreɪlweɪ, ˈreɪlrəʊd/  kolej 
~ company  /ˈreɪlweɪ ˌkʌmpəni/  

spółka kolejowa 
~ station  / ˈreɪlweɪ ˌsteɪʃən/  stacja 

kolejowa
sleeping car (n)  /ˈsliːpɪŋ kɑː/  wagon 

sypialny
train (n)  /treɪn/  pociąg

direct ~  /dɑɪˈrekt ˈtreɪn/  pociąg 
bezpośredni 

express ~  /ˌekspres ˈtreɪn/  pociąg 
ekspresowy

fast ~  /fɑːst ˈtreɪn/  pociąg 
pospieszny 

passenger ~  /ˈpæsɪndʒə treɪn/  
pociąg pasażerski 

sleeper ~  /sleeper  /ˈsliːpə treɪn, 
ˈsliːpə/  pociąg z wagonami 
sypialnymi

MP3•139  PODRÓŻ STATKIEM

cabin (n)  /ˈkæbɪn/  kabina, kajuta
cruise (n)  /kruːz/  rejs wycieczkowy 
harbour/port (n)  /ˈhɑːbə, pɔːt/  port
lifeboat (n)  /ˈlaɪfbəʊt/  łódź 

ratunkowa 
liner (n)  /ˈlaɪnə/  statek dalekomorski, 

liniowiec 
sea travel (n)  /ˈsiː ˌtrævəl/  podróż 

morska
voyage (n)  /ˈvɔɪɪdʒ/  podróż morska, 

długi rejs 

MP3•140  PODRÓŻ LOTNICZA

air travel (n)  /ˈeə ˌtrævəl/  
podróżowanie samolotem

airline (n)  /ˈeəlaɪn/  linia lotnicza 
budget ~  /ˈbʌdʒɪt ˌeəlaɪn/  tania 

linia lotnicza 
airport (n)  /ˈeəpɔːt/  lotnisko 
baggage reclaim (n)  /ˈbægɪdʒ 

rɪˌkleɪm/  odbiór bagażu 
belt (n)  /belt/  taśma, z której 

odbieramy bagaż po lądowaniu
boarding card/boarding pass (n)  

/ˈbɔːdɪŋ kɑːd, ˈbɔːdɪŋ pɑːs/  karta 
pokładowa 

cabin crew (n)  /ˈkæbɪn kruː/  personel 
pokładowy 

check-in desk (n)  /ˈtʃek ɪn desk/  
stanowisko odprawy biletowo-
-bagażowej 

departure lounge (n)  /dɪˈpɑːtʃə 
laʊndʒ/  poczekalnia dla 
odlatujących 

duty-free zone (n)  /ˌdjuːti ˈfriː zəʊn/  
strefa bezcłowa 

fl ight (n)  /flaɪt/  lot 
charter ~  /ˈtʃɑːtə flaɪt/  rejs 

czarterowy 
fl ight attendant (n)  /ˈflaɪt əˌtendənt/  

steward/stewardesa 
gate (n)  /geɪt/  wyjście prowadzące 

do samolotu 
hand luggage/baggage (n)  /ˈhænd 

ˌlʌgɪdʒ, ˌbægɪdʒ/  bagaż podręczny 
runway (n)  /ˈrʌnweɪ/  pas startowy 
security/security check/security 

screening (n)  /  sɪˈkjʊərəti, sɪˈkjʊərəti 
tʃek, sɪˈkjʊərəti ˌskriːnɪŋ  /  kontrola 
bezpieczeństwa

terminal (n)  /ˈtɜːmɪnəl/  terminal 

MP3•141  PODRÓŻ
SAMOCHODEM, CZĘŚCI
SAMOCHODU

bonnet (n)  /ˈbɒnɪt/  maska 
samochodu

boot (n)  /buːt/  bagażnik
brakes (n)  /breɪks/  hamulce 
bumper (n)  /ˈbʌmpə/  zderzak
crossroads/junction (n)  /ˈkrɒsrəʊdz, 

ˈdʒʌŋkʃn/  skrzyżowanie
cycle lane/bike lane (n)  /ˈsaɪkəl leɪn, 

ˈbaɪk leɪn/  pas dla rowerów
cycle path/bike path (n)  /ˈsaɪkəl 

pɑːθ, ˈbaɪk pɑːθ/  ścieżka rowerowa
fi ne/ticket (n)  /faɪn, ˈtɪkɪt/  mandat 
fl at tyre/puncture (n)  /flæt ˈtaɪə, 

ˈpʌŋktʃə/  przebita opona 
headlight (n)  /ˈhedlaɪt/  refl ektor 

(w samochodzie)
mirror (n)  /ˈmɪrə/  lusterko

wing ~  /ˈwɪŋ mɪrə/  lusterko boczne
motorway (BrE)/highway (AmE) (n)  

/ˈməʊtəweɪ, ˈhaɪweɪ/  autostrada 
number plate (n)  /ˈnʌmbə pleɪt/  

tablica rejestracyjna
pavement (n)  /ˈpeɪvmənt/  chodnik
pedestrian (n)  /pɪˈdestrɪən/  pieszy
petrol station (n)  /ˈpetrəl ˌsteɪʃən/  

stacja benzynowa 
red light (n)  /red ˈlaɪt/  czerwone 

światło
right of way (n)  /raɪt əv ˈweɪ/  

pierwszeństwo przejazdu
road (n)  /rəʊd/  droga, jezdnia, ulica

main ~  /meɪn ˈrəʊd/  główna ulica 
minor ~  /ˌmaɪnə ˈrəʊd/  boczna 

droga 
road sign (n)  /ˈrəʊd saɪn/  znak 

drogowy
road travel (n)  /ˈrəʊd ˌtrævəl/  podróż 

samochodem
roundabout (n)  /ˈrəʊndəbaʊt/  rondo
seat (n)  /siːt/  siedzenie
speed limit (n)  /ˈspiːd ˌlɪmɪt/  

ograniczenie prędkości 
speeding (n)  /ˈspiːdɪŋ/  przekroczenie 

dozwolonej prędkości 
steering wheel (n)  /ˈstɪərɪŋ wiːl/  

kierownica
traffi c (n)  /ˈtræfɪk/  ruch uliczny 

~ congestion  /ˈtræfɪk kənˌdʒestʃn/  
duże natężenie ruchu ulicznego, 
korki

~ jam  /ˈtræfɪk dʒæm/  korek 
~ lights  /ˈtræfɪk laɪts/  sygnalizacja 

świetlna
tyre (n)  /ˈtaɪə/  opona
windscreen (n)  /ˈwɪndskriːn/  przednia 

szyba
wiper/windscreen wiper (n)  / ̍waɪpə, 

ˈwɪndskriːn ˈwaɪpə/  wycieraczka 
(szyby samochodowej)

zebra crossing (n)  /ˌzebrə ˈkrɒsɪŋ/  
przejście dla pieszych

MP3•142  ZAKWATEROWANIE

accommodation (n)  /əkɒməˈdeɪʃn/  
zakwaterowanie

bed and breakfast/B&B (n)  /bed 
ənd ˈbrekfəst, biː ənd ˈbiː/  nocleg ze 
śniadaniem; pensjonat oferujący 
nocleg ze śniadaniem

campsite (n)  /ˈkæmpsaɪt/  pole 
namiotowe, kemping 

caravan (BrE)/trailer (AmE) (n)  
/ˈkærəvæn, ˈtreɪlə/  przyczepa 
kempingowa 

en suite (adj)  /ɒn ˈswiːt/  z łazienką 
guest house (n)  /ˈgesthaʊs/  pensjonat 
hotel (n)  /həʊˈtel/  hotel
including breakfast  /ɪnˌkluːdɪŋ 

ˈbrekfəst/  śniadanie wliczone 
w cenę pokoju 

reception (n)  /rɪˈsepʃən/  recepcja 
receptionist (n)  /rɪˈsepʃənɪst/  

recepcjonista 
room (n)  /ruːm/  pokój

double ~  /ˌdʌbəl ˈruːm/  pokój 
dwuosobowy z podwójnym 
łóżkiem 

single ~  /ˌsɪŋgəl ˈruːm/  pokój 
jednoosobowy 

twin ~/twin-bedded ~  /twɪn ˈruːm, 
twɪn ˌbedɪd ˈruːm/  pokój z dwoma 
łóżkami

sleeping bag (n)  /ˈsliːpɪŋ bæg/  śpiwór
suite (n)  /swiːt/  apartament
tent (n)  /tent/  namiot
youth hostel (n)  /ˈjuːθ ˌhɒstl/  

schronisko młodzieżowe 

ZWROTY    
be fully booked  nie mieć wolnych 

miejsc  
check in  zameldować się  
check into a hotel  zameldować się 

w hotelu  
check out  wymeldować się  
put up a tent  rozłożyć namiot  
stay at  zatrzymać się w  

MP3•143  WAKACJE I ZWIEDZANIE

adventure (n)  /ədˈventʃə/  przygoda
coastal path (n)  /ˌkəʊstl ˈpɑːθ/  

ścieżka wzdłuż wybrzeża
hike (n)  /haɪk/  piesza wędrówka
holiday (n)  /ˈhɒlədeɪ/  wakacje

~ destination  /ˈhɒlədeɪ 
destəˌneɪʃən/  miejsce, do którego 
jedziemy na wakacje 

package ~  /ˈpækɪdʒ ˌhɒlədeɪ/  
wczasy zorganizowane 

~ resort  /ˈhɒlədeɪ rɪˌzɔːt/  
miejscowość wypoczynkowa 

holidaymaker (n)  /ˈhɒlədeɪmeɪkə/  
wczasowicz 

scenery (n)  /ˈsiːnəri/  krajobraz
souvenir (n)  /suːvəˈnɪə/  pamiątka 

tacky ~  /ˌtæki suːvəˈnɪə/  tandetna 
pamiątka

tourist (n)  /ˈtʊərɪst/  turysta
~ attractions  /ˈtʊərɪst əˌtrækʃnz/  

atrakcje turystyczne 
travel agency/travel agent (n)  

/ˈtrævəl ˌeɪdʒənsi, ˈtrævəl ˌeɪdʒənt/  
biuro podróży

ZWROTY
at the seaside  nad morzem  
camp in the mountains  obozować 

w górach  
cut one’s holiday short  skrócić 

wakacje  
go backpacking  wędrować 

z plecakiem  
go camping  pojechać pod namiot  
go for a ride  pojechać na 

przejażdżkę  
go hiking  pójść na pieszą wędrówkę  
go on a cruise  pojechać w rejs 

wycieczkowy  
go on holiday  pojechać na wakacje  
go sightseeing/see the sights  

zwiedzać
have a go at sth spróbować czegoś
have fun  dobrze się bawić  
lie on the beach  leżeć na plaży
make a trip/an excursion  pojechać 

na wycieczkę  
put sun cream on  nałożyć balsam 

do opalania  

take a ride  pojechać na przejażdżkę  
take a walk  pójść na spacer  

MP3•144  PODRÓŻE 
ZAGRANICZNE

customs (n)  /ˈkʌstəmz/  urząd celny, 
kontrola celna 

customs offi cer (n)  /ˈkʌstəmz ˌɒfəsə/  
celnik

exchange offi ce (n)  /ɪksˈtʃeɪndʒ ˌɒfɪs/  
kantor wymiany walut 

foreign currency (n)  /ˌfɒrɪn ˈkʌrənsi/  
obca waluta 

immigration offi cer (n)  /ɪmɪˈgreɪʃən 
ˌɒfəsə/  przedstawiciel urzędu 
imigracyjnego 

passport control (n)  /ˈpɑːspɔːt 
kənˌtrəʊl/  kontrola paszportowa 

valid passport (n)  /ˌvælɪd ˈpɑːspɔːt/  
ważny paszport 
invalid passport (n)  /ɪnˌvælɪd 

ˈpɑːspɔːt/  nieważny paszport 
visa (n)  /ˈviːzə/  wiza 

ZWROTY    
cross the border  przekraczać 

granicę  
travel abroad  podróżować za 

granicę  
travel across Europe  podróżować 

po Europie  
travel around the world  

podróżować dookoła świata  

MP3•145  WYPADKI

accident (n)  /ˈæksɪdənt/  wypadek
casualty (n)  /ˈkæʒʊəlti/  ofi ara 

wypadku
crash (n)  /kræʃ/  wypadek 

samochodowy
plane ~  /ˈpleɪn kræʃ/  wypadek 

lotniczy 
train ~  /ˈtreɪn kræʃ/  wypadek 

kolejowy
emergency (n)  /ɪˈmɜːdʒənsi/  nagły 

wypadek, sytuacja awaryjna 
~ landing  /ɪˌmɜːdʒənsi ˈlændɪŋ/  

przymusowe lądowanie
~ services  /ɪˌmɜːdʒənsi ˈ sɜːvɪsəs/  

służby ratownicze
fi rst aid (n)  /ˌfɜːst ˈeɪd/  pierwsza 

pomoc
life jacket (n)  /ˈlaɪf ˌdʒækɪt/  kamizelka 

ratunkowa
narrow escape (n)  /ˈnærəʊ ɪˈskeɪp/  

ucieczka w ostatniej chwili
rescue (n)  /ˈreskjuː/  ratunek
safety (n)  /ˈseɪfti/  bezpieczeństwo
shipwreck (n)  /ˈʃɪprek/  wrak statku

CZASOWNIKI
rescue (v)  /ˈreskjuː/  ratować 
sink (n)  /sɪŋk/  zatonąć
survive (v)  /səˈvaɪv/  przeżyć

ZWROTY
be hit by a car zostać potrąconym 

przez samochód
be seasick mieć chorobę morską
bump into sth wjechać w coś
call an ambulance  wezwać karetkę  
crash into a tree  rozbić się o drzewo
have a crash/an accident  mieć 

wypadek  
have a fl at tyre złapać gumę
run sb/sth over  przejechać kogoś/

coś  
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MP3•156  DZIEDZINY KULTURY 
– POJĘCIA OGÓLNE

art (n)  /ɑːt/  sztuka
piece of ~/work of ~  /piːs 

əv ˈɑːt, wɜːk əv ˈɑːt/  dzieło 
sztuki

artist (n)  /ˈɑːtɪst/  artysta
award (n)  /əˈwɔːd/  nagroda
character (n)  /ˈkærəktə/  

postać
main ~  /meɪn ˈkærəktə/  

główny bohater
creation (n)  /kriˈeɪʃən/  dzieło
creator (n)  /kriˈeɪtə/  twórca
critic (n)  /ˈkrɪtɪk/  krytyk
culture (n)  /ˈkʌltʃə/  kultura
entertainment (n)  

/entəˈteɪnmənt/  rozrywka
fi lm/movie/picture (n)  /fɪlm, 

ˈmuːvi, ˈpɪktʃə/  fi lm
graphic arts (n)  /ˈgræfɪk ɑːts/  

grafi ka (dziedzina sztuki) 
hero (n)  /ˈhɪərəʊ/  bohater
heroine (n)  /ˈherəʊɪn/  

bohaterka
literature (n)  /ˈlɪtrətʃə/  

literatura
masterpiece (n)  /ˈmɑːstəpiːs/  

arcydzieło
music (n) /ˈmjuːzɪk/ muzyka
performance (n)  /pəˈfɔːməns/  

przedstawienie, występ
photography (n)  /fəˈtɒgrəfi/  

fotografi a
review (n)  /rɪˈvjuː/  recenzja
reviewer (n)  /rɪˈvjuːə/  

recenzent
scene (n)  /siːn/  scena (część 

sztuki, książki lub fi lmu)
theatre (n)  /ˈθɪətə/  teatr
the media (n)  /ðə ˈmi:dɪə/  

środki masowego przekazu
TV/television (n)  /tiː ˈviː, 

ˈteləvɪʒən/  telewizja
visual arts (n)  /ˌvɪʒʊəl ˈɑːts/  

sztuki plastyczne
well-known (adj)  /wel ˈnəʊn/  

słynny

CZASOWNIKI
create (v)  /kriˈeɪt/  tworzyć 
recommend sth to sb 

(v)  /rekəˈmend ˌsʌmθɪŋ tə 
ˌsʌmbɒdi/  polecać coś 
komuś 

rehearse (v)  /rɪˈhɜːs/  robić 
próby

review (v)  /rɪˈvjuː/  
zrecenzować

MP3•157  SZTUKI 
PLASTYCZNE

art book (n)  /ˈɑːt bʊk/  album 
o sztuce 

art class (n) /ˈɑːt klɑːs/ zajęcia 
ze sztuki

art gallery (n)  /ˈɑːt ˌgæləri/  
galeria sztuki 

background (n)  /ˈbækgraʊnd/  
tło 

designer (n)  /dɪˈzaɪnə/  
projektant

doodles (n) /ˈduːdlz/ bazgroły
drawing (n)  /ˈdrɔːɪŋ/  rysunek 

exhibition (n)  /eksəˈbɪʃən/  
wystawa 

gallery (n)  /ˈgæləri/  galeria
landscape (n)  /ˈlændskeɪp/  

pejzaż 
museum (n)  /mjuːˈziəm/  

muzeum 
painter (n)  /ˈpeɪntə/  malarz
painting (n)  /ˈpeɪntɪŋ/  obraz 

abstract ~  /ˈæbstrækt 
ˌpeɪntɪŋ/  obraz 
abstrakcyjny

oil ~  /ˈɔɪl ˌpeɪntɪŋ/  obraz 
olejny 

perspective (n)  /pəˈspektɪv/  
perspektywa 

photographer (n)  /fəˈtɒgrəfə/  
fotograf  

portrait (n)  /ˈpɔːtreɪt/  portret 
sculptor (n)  /ˈskʌlptə/  

rzeźbiarz
sculpture (n)  /ˈskʌlptʃə/  rzeźba 
self-portrait (n)  /self ˈpɔːtreɪt/  

autoportret 
sketch (n)  /sketʃ/  szkic 
still life (n)  /stɪl ˈlaɪf/  martwa 

natura 
studio (n)  /ˈstjuːdiəʊ/  

pracownia 

CZASOWNIKI
design (v)  /dɪˈzaɪn/  

projektować 
draw (v)  /drɔː/  rysować
paint (v)  /peɪnt/  malować 
sculpt (v)  /skʌlpt/  rzeźbić 
sketch (v)  /sketʃ/  szkicować

ZWROTY
draw in chalk  rysować kredą   
draw in charcoal  rysować 

węglem   
draw in pencil  rysować 

ołówkiem   
take photographs/take 

photos  robić zdjęcia

MP3•158  ARCHITEKTURA

bridge (n)  /brɪdʒ/  most
castle (n)  /ˈkɑːsl/  zamek
cathedral (n)  /kəˈθiːdrəl/  

katedra
church (n)  /tʃɜːtʃ/  kościół
city walls (n)  /ˈsɪti wɔːlz/  mury 

miasta
monument (n)  /ˈmɒnjumənt/  

pomnik, zabytek

MP3•159  LITERATURA

bestseller (n)  /bestˈselə/  
bestseller 

chapter (n)  /ˈtʃæptə/  rozdział 
collection of short stories 

(n)  /kəˌlekʃən əv ʃɔːt ˈstɔːriz/  
zbiór opowiadań 

crime story/detective story 
(n)  /ˈkraɪm ˌstɔːri, dɪˈtektɪv 
ˌstɔːri/  kryminał

fairy tale (n)  /ˈfeəri teɪl/  baśń 
fi ction (n)  /ˈfɪkʃən/  beletrystyka, 

literatura piękna 
Nobel Prize (n)  /nəʊˌbel 

ˈpraɪz/  Nagroda Nobla

non-fi ction (n)  /nɒn ˈfɪkʃən/  
literatura faktu 

novel (n)  /ˈnɒvəl/  powieść 
novelist (n)  /ˈnɒvəlɪst/  

powieściopisarz
play (n)  /pleɪ/  sztuka 

teatralna 
poem (n)  /ˈpəʊɪm/  wiersz 
poet (n)  /ˈpəʊɪt/  poeta
poetry (n)  /ˈpəʊətri/  poezja 
short story (n)  /ʃɔːt ˈstɔːri/  

opowiadanie 
trilogy (n)  /ˈtrɪlədʒi/  trylogia
volume (n)  /ˈvɒljuːm/  tom 
writer (n)  /ˈraɪtə/  pisarz

MP3•160  TEATR

act (n)  /ækt/  akt (sztuki 
teatralnej) 

curtain (n)  /ˈkɜːtn/  kurtyna
drama (n)  /ˈdrɑːmə/  dramat
interval (n)  /ˈɪntəvəl/  antrakt
performance/show 

(n)  /pəˈfɔːməns, ʃəʊ/  
przedstawienie

programme (n)  /ˈprəʊgræm/  
program

seat (n)  /siːt/  miejsce, 
siedzenie

stage (n)  /steɪdʒ/  scena

MP3•161  FILM

Academy Award®/Oscar® (n)  
/əˈkædəmi əˌwɔːd, ˈɒskə/  
Oscar

acting (n)  /ˈæktɪŋ/  gra 
aktorska

action fi lm/action movie (n)  
/ˈækʃən fɪlm, ˈækʃən ˌmuːvi/  
fi lm akcji

adaptation (n)  /ædæpˈteɪʃən/  
adaptacja 

adventure fi lm (n)  /ədˈventʃə 
fɪlm/  fi lm przygodowy 

agent (n)  /ˈeɪdʒənt/  agent 
audition (n)  /ɔːˈdɪʃn/  

przesłuchanie do roli
blockbuster (n)  /ˈblɒkbʌstə/  

przebój fi lmowy 
cameraman (n)  /ˈkæmərəmən/  

operator, kamerzysta 
cartoon (n)  /kɑːˈtuːn/  fi lm 

rysunkowy, kreskówka 
cast (n)  /kɑːst/  obsada 
cinema (n)  /ˈsɪnəmə/  kino 
comedy (n)  /ˈkɒmədi/  

komedia 
dialogue (n)  /ˈdaɪəlɒg/  dialog
dialogues (n)  /ˈdaɪəlɒgz/  

dialogi
director (n)  /daɪˈrektə/  reżyser
disaster movie (n)  /dɪˈzɑːstə 

ˌmuːvi/  fi lm katastrofi czny 
documentary (n)  

/dɒkjəˈmentəri/  fi lm 
dokumentalny 

dubbed (adj)  /dʌbd/  
dubbingowany 

dubbing (n)  /ˈdʌbɪŋ/  dubbing 
feature fi lm (n)  /ˈfiːtʃə fɪlm/  

pełnometrażowy fi lm 
fabularny  

horror (n)  /ˈhɒrə/  horror 

1 Podkreśl w Banku słów nazwy 
rodzajów muzyki, literatury 
i programów telewizyjnych, 
które lubisz.

2 Używając wyrazów i zwrotów 
z Banku słów, przygotuj opis 
swojego ulubionego fi lmu. 

3 Odpowiedz na pytania, 
korzystając z Banku słów.

1 Which word completes this 
sentence: The action of the 
book _ place on 
a distant planet?
A has B takes C gets 

2 Which of these is not 
a person? 
A a blockbuster
B a conductor
C a talk show host

3 What has a plot?
A an exhibition
B a rehearsal
C a novel

4 Which word completes this 
sentence: The new TV series 
has 60 _?
A chapters
B episodes
C acts

5 What verb completes all three 
collocations?

_
a gig
the role of sb
the piano

6 Which word completes 
this sentence: The story is 
_ in the nineteenth 
century?
A placed B made C set

4 MP3•155  Posłuchaj wyrazów 
i zwrotów w języku polskim 
i zapisz ich odpowiedniki 
w języku angielskim. Sprawdź 
ich pisownię w Banku słów.

1 _
2 _
3 _

4 _
5 _
6 _

Wskazówka

Na marginesie dodatku 
kulturalnego do gazety zapisz 
angielskie odpowiedniki co najmniej 
dwudziestu wyrazów związanych 
z kulturą, które się w nim pojawiają.

ZAPAMIĘTAJ WIĘCEJ
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Kultura

leading role/main role (n)  /ˌliːdɪŋ 
ˈrəʊl, meɪn ˈrəʊl/ główna rola

love story (n)  /ˈlʌv ˌstɔːri/  historia 
miłosna, romans 

make-up artist (n)  /ˈmeɪkʌp ˌɑːtɪst/  
charakteryzator

musical (n)  /ˈmjuːzɪkəl/  musical 
part (n)  /pɑːt/  rola
plot (n)  /plɒt/  fabuła
producer (n)  /prəˈdjuːsə/  producent
production (n)  /prəˈdʌkʃən/  

produkcja 
psychological drama (n)  

/saɪkəˌlɒdʒɪkəl ˈdrɑːmə/  dramat 
psychologiczny 

remake (n) /ˈriːmeɪk/ nowa wersja 
fi lmu

romantic comedy (n)  /rəʊˌmæntɪk 
ˈkɒmədi/  komedia romantyczna 

science fi ction fi lm/sci-fi  fi lm (n)  
/ˌsaɪəns ˈfɪkʃən fɪlm, saɪˈfaɪ fɪlm/  
fi lm science fi ction

screenplay (n)  /ˈskriːnpleɪ/  
scenariusz 

shot (n)  /ʃɒt/  ujęcie
soundtrack (n)  /ˈsaʊndtræk/  

ścieżka dźwiękowa 
special effects (n)  /ˌspeʃəl ɪˈfekts/  

efekty specjalne 
subtitled (adj)  /ˈsʌbtaɪtəld/  

z napisami 
subtitles (n)  /ˈsʌbtaɪtlz/  napisy 
thriller (n)  /ˈθrɪlə/  fi lm sensacyjny, 

thriller 
viewer (n)  /ˈvjuːə/  widz 
war drama (n)  /ˈwɔː ˌdrɑːmə/  

dramat wojenny 
western (n)  /ˈwestən/  western 

CZASOWNIKI
act (v)  /ækt/  grać (o aktorze)
appear (v)  /əˈpɪə/  występować, 

grać 
cast (v)  /kɑːst/  obsadzać role
direct (v)  /daɪˈrekt/  reżyserować 
dub (v)  /dʌb/  dubbingować 
release (v)  /rɪˈliːs/  wydać, 

wprowadzić na rynek/na ekrany
shoot (v)  /ʃuːt/  kręcić, fi lmować

ZWROTY
based on a book  oparty na 

książce  
based on a true story  oparty na 

prawdziwej historii  
make a book into a fi lm  

zekranizować książkę  
make a fi lm kręcić fi lm   
play the part/role of sb  grać rolę 

kogoś  
set in  osadzony w  
star in a fi lm  grać, występować 

w fi lmie   
study at drama school  studiować 

w szkole teatralnej  
tell the story of (sb/sth)  

opowiadać o (kimś/czymś)  
the action takes place in  akcja 

rozgrywa się w  
what’s on  co grają  
worth seeing  warty zobaczenia

MP3•162  MUZYKA

album (n)  /ˈælbəm/  album 

ballet (n)  /ˈbæleɪ/  balet 
band/group (n)  /bænd, gruːp/  

zespół muzyczny 
charts (n)  /tʃɑːts/  lista przebojów 
classical music (n)  /ˌklæsɪkəl 

ˈmjuːzɪk/  muzyka poważna 
composer (n)  /kəmˈpəʊzə/  

kompozytor
concert (n)  /ˈkɒnsət/  koncert 

(muzyki poważnej lub 
rozrywkowej)

concert hall (n)  /ˈkɒnsət hɔːl/  sala 
koncertowa 

conductor (n)  /kənˈdʌktə/  
dyrygent

cover (n) /ˈkʌvə/ przeróbka utworu 
muzycznego, cover

folk music (n)  /ˈfəʊk ˌmjuːzɪk/  
muzyka ludowa, muzyka folk

gig (n)  /gɪg/  koncert (muzyki 
rozrywkowej)

guitar player/guitarist (n)  /gɪˈtɑː 
ˌpleɪə, ɡɪˈtɑːrəst/  gitarzysta

hit (n)  /hɪt/  przebój 
line-up (n)  /ˈlaɪnʌp/  skład (zespołu)
lyrics (n)  /ˈlɪrɪks/  tekst piosenki 
modern music (n)  /ˌmɒdn ˈmjuːzɪk/  

muzyka nowoczesna 
musician (n)  /mjuːˈzɪʃən/  muzyk 
number one hit (n)  /ˌnʌmbə ˈwʌn 

hɪt/  przebój
opera (n)  /ˈɒprə/  opera 
orchestra (n)  /ˈɔːkəstrə/  orkiestra 
piece of music (n)  /piːs əv 

ˈmjuːzɪk/  utwór muzyczny 
record (n)  /ˈrekɔːd/  płyta 
recording contract (n)  /rɪˈkɔːdɪŋ 

ˌkɒntrækt/  kontrakt płytowy
recording studio (n)  /rɪˈkɔːdɪŋ 

ˌstjuːdɪəʊ/  studio nagraniowe
rehearsal (n)  /rɪˈhɜːsl/  próba
release of a single (n)  /rɪˌliːs əv ə 

ˈsɪŋgəl/  ukazanie się singla
singer (n)  /ˈsɪŋə/  piosenkarz
solo career (n) /ˈsəʊləʊ kəˈrɪə/ 

kariera solowa
songwriter (n)  /ˈsɒŋraɪtə/  autor 

piosenek
tour (n)  /tʊə/  tournée
vocalist (n) /ˈvəʊkəlɪst/ wokalista

lead ~ /liːd ˈvəʊkəlɪst/ główny 
wokalista

INSTRUMENTY MUZYCZNE    
bass guitar (n)  /ˌbeɪs gɪˈtɑː/  gitara 

basowa
drum (n)  /drʌm/  bęben
guitar (n)  /gɪˈtɑː/  gitara 
keyboard (n)  /ˈkiːbɔːd/  syntezator, 

keyboard
percussion/drums (n)  /pəˈkʌʃn, 

drʌmz/  perkusja
piano (n)  /piˈænəʊ/  fortepian 
saxophone (n)  /ˈsæksəfəʊn/  

saksofon
trumpet (n)  /ˈtrʌmpɪt/  trąbka
violin (n)  /ˌvaɪəˈlɪn/  skrzypce

CZASOWNIKI    
compose (v)  /kəmˈpəʊz/  

komponować 
conduct (v)  /kənˈdʌkt/  dyrygować 
perform (v)  /pəˈfɔːm/  występować

play (v)  /pleɪ/  grać

ZWROTY    
play an instrument  grać na 

instrumencie  

MP3•163  MEDIA 

article (n)  /ˈɑːtɪkəl/  artykuł 
broadcast (n)  /ˈbrɔːdkɑːst/  

transmisja
live ~  /laɪv ˈbrɔːdkɑːst/  transmisja 

na żywo 
cable TV (n)  /ˌkeɪbəl tiː ˈviː/  

telewizja kablowa 
cartoon (n) /kɑːˈtuːn/ fi lm 

animowany, kreskówka
cartoonist (n)  /kɑːˈtuːnɪst/  

rysownik kreskówek/komiksów
copy (n)  /ˈkɒpi/  egzemplarz 
correspondent (n)  

/ˌkɒrəˈspɒndənt/  korespondent 
war ~  /wɔː ˌkɒrəˈspɒndənt/   

korespondent wojenny
daily/daily paper/newspaper (n)  

/ˈdeɪli, ˌdeɪli ˈpeɪpə, ˈnjuːzpeɪpə/  
gazeta codzienna, dziennik

editor (n)  /ˈedɪtə/  redaktor
episode (n)  /ˈepɪsəʊd/  odcinek 
game show/quiz show (n)  /ˈgeɪm
ʃəʊ, ˈkwɪz ʃəʊ/  teleturniej 
headline (n)  /ˈhedlaɪn/  nagłówek 

prasowy
interview (n)  /ˈɪntəvjuː/  wywiad 
journalist (n)  /ˈdʒɜːnəlɪst/  

dziennikarz
letter to the editor (n)  /ˌletə tə ði 

ˈedɪtə/  list do redakcji 
local press (n)  /ˌləʊkəl ˈpres/  prasa 

lokalna 
magazine (n)  /mægəˈziːn/  

czasopismo, magazyn
glossy ~  /ˌglɒsi mægəˈziːn/  

magazyn ilustrowany 
women’s ~  /ˈwɪmɪnz mægəˌziːn/  

magazyn dla kobiet
media celebrity (n)  /ˌmiːdɪə 

sɪˈlebrəti/  osoba znana z mediów
monthly (n)  /ˈmʌnθli/  miesięcznik 
national press (n)  /ˌnæʃənəl ˈpres/  

prasa ogólnokrajowa 
national TV and radio (n)  

/ˌnæʃənəl tiː ˈviː ənd ˈreɪdiəʊ/  stacja 
telewizyjna i radiowa o zasięgu 
krajowym

newsagent (n)  /ˈnjuːzeɪdʒənt/  
sprzedawca prasy 

presenter (n)  /prɪˈzentə/  prezenter
reality show (n)  /riˈæləti ʃəʊ/  

reality show 
reality TV (n)  /riˈæləti tiː ˌviː/  

reality TV
remote control (n)  /rɪˌməʊt 

kənˈtrəʊl/  pilot do telewizora 
report (n)  /rɪˈpɔːt/  doniesienie, 

relacja 
reporter (n)  /rɪˈpɔːtə/  reporter
satellite TV (n)  /ˈsætəlaɪt tiː ˌviː/  

telewizja satelitarna 
series/serial (n)  /ˈsɪəriəz, ˈsɪəriəl/  

serial 
sitcom (n)  /ˈsɪtkɒm/  serial 

komediowy 
soap opera (n)  /ˈsəʊp ˌɒpərə/  

telenowela, opera mydlana 

Sunday paper (n)  /ˌsʌndeɪ ˈpeɪpə/  
niedzielne wydanie gazety 
codziennej 

talk show/chat show (n)  /ˈtɔːk ʃəʊ, 
ˈtʃæt ʃəʊ/  talk-show 

talk show host (n)  /ˈtɔːk ʃəʊ həʊst/  
gospodarz talk-show

the front page (n)  /ðə frʌnt 
ˈpeɪdʒ/  pierwsza strona gazety

the news (n)  /ðə njuːz/  
wiadomości

TV channel (n)  /tiː ˈviː ˌtʃænl/  kanał 
telewizyjny 

TV studio (n)  /tiː ˈviː ˌstjuːdɪəʊ/  
studio telewizyjne 

weekly (n)  /ˈwiːkli/  tygodnik 

CZASOWNIKI
comment (v)  /ˈkɒment/  

komentować
inform (v)  /ɪnˈfɔːm/  informować
interview sb (v)  /ˈɪntəvjuː 

ˌsʌmbɒdi/  przeprowadzić z kimś 
wywiad

ZWROTY
post sth on a website  zamieścić 

coś na stronie internetowej 

MP3•164  UCZESTNICTWO 
W KULTURZE

audience (n)  /ˈɔːdɪəns/  widownia
box offi ce (n)  /ˈbɒks ˌɒfɪs/  kasa 

biletowa 
festival (n)  /ˈfestəvəl/  festiwal
live (adj, adv)  /laɪv/  na żywo
venue (n)  /ˈvenjuː/  miejsce, gdzie 

coś się odbywa

CZASOWNIKI    
applaud (v)  /əˈplɔːd/  oklaskiwać 
clap (v)  /klæp/  klaskać

PRZYMIOTNIKI OPISUJĄCE 
DZIEŁA SZTUKI    
amazing (adj)  /əˈmeɪzɪŋ/  

zdumiewający
awful (adj)  /ˈɔːfl/  okropny
believable (adj)  /bɪˈliːvəbl/  

wiarygodny
boring (adj)  /ˈbɔːrɪŋ/  nudny
brilliant (adj)  /ˈbrɪliənt/  znakomity
colourful (adj)  /ˈkʌləfl/  barwny
disappointing (adj)  /ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ/  

rozczarowujący
dreadful (adj)  /ˈdredfl/  okropny, 

fatalny
entertaining (adj)  /ˌentəˈteɪnɪŋ/  

zabawny
excellent (adj)  /ˈeksələnt/  świetny
fantastic (adj)  /fænˈtæstɪk/  

fantastyczny
good (adj)  /gʊd/  dobry
poor/weak (adj)  /pɔː ,wiːk/  słaby
spellbound (adj)  /ˈspelbaʊnd/  

oczarowany
unforgettable (adj)  /ˌʌnfəˈɡetəb� /  

niezapomniany
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MP3•175  DYSCYPLINY
SPORTU

aerobics (n)  /eəˈrəʊbɪks/  
aerobik 

aikido (n)  /aɪˈkiːdəʊ/  aikido
archery (n)  /ˈɑːtʃəri/  

łucznictwo 
athletics (n)  /æθˈletɪks/  

lekkoatletyka 
badminton (n)  /ˈbædmɪntən/  

badminton 
baseball (n)  /ˈbeɪsbɔːl/  

baseball 
basketball (n)  /ˈbɑːskətbɔːl/  

koszykówka
bowling (n) /ˈbəʊlɪŋ/ gra 

w kręgle
boxing (n)  /ˈbɒksɪŋ/  boks 
bridge (n)  /brɪdʒ/  brydż 
canoeing (n)  /kəˈnuːɪŋ/  

kajakarstwo
car racing (n)  /ˈkaː ˌreɪsɪŋ/  

wyścigi samochodowe 
chess (n)  /tʃes/  szachy 
climbing (n)  /ˈklaɪmɪŋ/  

wspinaczka
combat sport (n)  /ˈkɒmbæt 

spɔːt/  sport walki 
cricket (n)  /ˈkrɪkɪt/  krykiet 
cycling (n)  /ˈsaɪklɪŋ/  

kolarstwo 
dancing (n)  /ˈdaːnsɪŋ/  taniec 
darts (n)  /daːts/  rzutki 
discus (n)  /ˈdɪskəs/  rzut 

dyskiem 
diving (n)  /ˈdaɪvɪŋ/  

nurkowanie 
dodgeball (n)  /ˈdɒdʒbɔːl/  gra 

w dwa ognie
fencing (n)  /ˈfensɪŋ/  

szermierka 
football (BrE)/soccer (AmE) 

(n)  /ˈfʊtbɔːl, ˈsɒkə/  piłka 
nożna 

freestyle (n)  /ˈfriːstaɪl/  styl 
dowolny (w pływaniu)

golf (n)  /gɒlf/  golf 
gymnastics (n)  

/dʒɪmˈnæstɪks/  gimnastyka 
hammer throw (n)  /ˈhæmə 

θrəʊ/  rzut młotem 
high jump (n)  /ˈhaɪ dʒʌmp/  

skok wzwyż 
hockey (n)  /ˈhɒki/  hokej 
horseracing (n)  /ˈhɔːsreɪsɪŋ/  

wyścigi konne 
horse-riding (n)  /ˈhɔːs raɪdɪŋ/  

jazda konna
hurdling (n)  /ˈhɜːdlɪŋ/  bieg 

przez płotki
individual sport (n)  

/ɪndəˈvɪdʒuəl spɔːt/  sport 
indywidualny

indoor sport (n)  /ˌɪndɔː 
ˈspɔːt/  sport halowy

javelin (n)  /ˈdʒævəlɪn/  rzut 
oszczepem 

jogging (n) /ˈdʒɒgɪŋ/ jogging
judo (n)  /ˈdʒuːdəʊ/  dżudo 
karate (n)  /kəˈrɑːti/  karate
kung fu (n) /ˌkʌŋ ˈfuː/ kung fu

long jump (n)  /ˈlɒŋ dʒʌmp/  
skok w dal 

long-distance running (n)  
/lɒŋ ˌdɪstəns ˈrʌnɪŋ/  biegi 
długodystansowe 

marathon (n)  /ˈmærəθən/  
maraton 

outdoor sport (n)  /ˌaʊtdɔː 
ˈspɔːt/  sport uprawiany na 
świeżym powietrzu 

rollerblading (n)  
/ˈrəʊləbleɪdɪŋ/  jazda na 
rolkach

rowing (n)  /ˈrəʊɪŋ/  
wioślarstwo

rugby (n)  /ˈrʌgbi/  rugby 
running (n)  /ˈrʌnɪŋ/  bieganie 
sailing (n)  /ˈseɪlɪŋ/  żeglarstwo 
skateboarding (n)  

/ˈskeɪtbɔːdɪŋ/  jazda na 
deskorolce

skating (n)  /ˈskeɪtɪŋ/  
łyżwiarstwo
fi gure ~  /ˈfɪgə ˌskeɪtɪŋ/  

łyżwiarstwo fi gurowe 
speed ~  /ˈspiːd ˌskeɪtɪŋ/  

łyżwiarstwo szybkie 
ski jumping (n)  /ˈskiː 

ˌdʒʌmpɪŋ/  skoki narciarskie 
skiing (n)  /ˈskiːɪŋ/  narciarstwo
snowboarding (n) 

/ˈsnəʊbɔːdɪŋ/ snowboarding
snooker (n) /ˈsnuːkə/ snooker 
sprint (n)  /sprɪnt/  sprint 
squash (n)  /skwɒʃ/  squash 
swimming (n)  /ˈswɪmɪŋ/  

pływanie 
table tennis (n)  /ˈteibəl ˌtenɪs/  

tenis stołowy 
team sport (n)  /ˈtiːm spɔːt/  

sport zespołowy 
tennis (n)  /ˈtenɪs/  tenis 
volleyball (n)  /ˈvɒlibɔːl/  

siatkówka 
walk (n)  /wɔːk/  chód 
water sport (n)  /ˈwɔːtə spɔːt/  

sport wodny
weightlifting (n)  /ˈweɪtlɪftɪŋ/  

podnoszenie ciężarów 
windsurfi ng (n)  /ˈwɪndsɜːfɪŋ/  

windsurfi ng 
winter sport (n)  /ˈwɪntə 

spɔːt/  sport zimowy
wrestling (n)  /ˈreslɪŋ/  zapasy 
yoga (n)  /ˈjəʊgə/  joga

MP3•176  SPRZĘT SPORTOWY

ball (n)  /bɔːl/  piłka 
bat (n) /bæt/ rakietka, kij
bobsleigh (n)  /ˈbɒbsleɪ/  

bobslej 
chess pieces (n)  /ˈtʃes piːsəz/  

fi gury szachowe 
football boots (n)  /ˈfʊtbɔːl 

butːs/  korki 
football kit (n)  /ˈfʊtbɔːl kɪt/  

strój do gry w piłkę nożną 
 football shirt (n)  /ˈfʊtbɔːl 

ʃɜːt/  koszulka piłkarska 
gloves (n)  /glʌvz/  rękawice 

boxing ~  /ˈbɒksɪŋ glʌvz/  
rękawice bokserskie 

goal (n)  /gəʊl/  bramka 
goggles (n)  /ˈgɒgəlz/  

okulary, gogle
swimming ~  /ˈswɪmɪŋ 

ˌgɒgəlz/  okulary pływackie
golf club (n)  /ˈgɒlf klʌb/  kij 

golfowy
helmet (n)  /ˈhelmɪt/  kask 
ice skates (n)  /ˈaɪs skeɪts/  

łyżwy 
kayak (n)  /ˈkaɪæk/  kajak
net (n)  /net/  siatka 
pedal (n)  /ˈpedl/  pedał
ping pong table (n)  /ˈpɪŋpɒŋ 

ˌteibəl/  stół do tenisa 
stołowego/ping-ponga

rollerblades (n)  /ˈrəʊləbleɪdz/  
rolki

shin pad (n)  /ˈʃɪn pæd/  
ochraniacz, nagolennik

skateboard (n)  /ˈskeɪtbɔːd/  
deskorolka 

ski boots (n)  /ˈskiː buːts/  buty 
narciarskie 

ski lift (n)  /ˈskiː lɪft/  wyciąg 
narciarski

ski poles (n)  /ˈskiː pəʊlz/  kijki 
narciarskie 

ski suit (n)  /ˈskiː suːt/  
kombinezon narciarski 

sports equipment (n)  
/ˈspɔːts ɪˌkwɪpmənt/  sprzęt 
sportowy

swimming cap (n)  /ˈswɪmɪŋ 
kæp/  czepek 

swimming costume (n)   
/ˈswɪmɪŋ ˌkɒstjʊm/  kostium 
kąpielowy 

swimming trunks (n)   
/ˈswɪmɪŋ trʌŋks/  kąpielówki 

tennis ball (n)  /ˈtenɪs bɔːl/  
piłeczka tenisowa

tennis racket (n)  /ˈtenɪs 
ˌrækɪt/  rakieta do tenisa 

tennis shoes (n)  /ˈtenɪs ʃuːz/  
buty do tenisa 

tracksuit (n)  /ˈtræksuːt/  dres 
trainers (n)  /ˈtreɪnəz/  buty 

sportowe 

MP3•177  SPORT – MIEJSCA

basketball court (n)  
/ˈbɑːskətbɔːl kɔːt/  boisko do 
koszykówki

boxing ring (n)  /ˈbɒksɪŋ rɪŋ/  
ring bokserski

cricket pitch (n)  /ˈkrɪkɪt pɪtʃ/  
boisko do gry w krykieta

football pitch/football fi eld 
(n)  /ˈfʊtbɔːl pɪtʃ, ˈfʊtbɔːl fiːld/  
murawa, boisko do piłki 
nożnej

gym (n)  /dʒɪm/  siłownia, sala 
gimnastyczna

race track (n) /ˈreɪs træk/ tor 
wyścigowy

rugby pitch (n)  /ˈrʌɡbi pɪtʃ/  
boisko do gry w rugby

skating rink/ice rink (n)  
/ˈskeɪtɪŋ rɪŋk, ˈaɪs rɪŋk/  
lodowisko

1 Podkreśl w Banku słów nazwy 
wszystkich sportów, których 
jeszcze nie uprawiałeś/
uprawiałaś, a których chciałbyś/
chciałabyś spróbować.

2 Jaka jest twoja ulubiona 
dyscyplina sportu? W myślach 
postaraj się wymienić wszystkie 
wyrazy i zwroty z nią związane. 

3 Odpowiedz na pytania, 
korzystając z Banku słów.

1 For which sport do you need 
a rink?
A skating B boxing
C skiing 

2 Who controls and judges 
a sporting event? 
A a coach
B a captain
C a referee

3 What do we call the person 
who plays against you?
A an opponent
B a coach
C a supporter

4 Which of these can you win?
A a goal
B a tournament
C a draw

5 What word completes all three 
collocations?

set
break
equal

a _

6 Which of these can you do?
A skateboarding
B yoga
C squash

4 MP3•174  Posłuchaj wyrazów 
i zwrotów w języku polskim 
i zapisz ich odpowiedniki 
w języku angielskim. Sprawdź 
ich pisownię w Banku słów.

1 _
2 _
3 _

4 _
5 _
6 _

Wskazówka

Zapisz nazwy wszystkich sportów, 
które uprawiasz lub uprawiałeś/
uprawiałaś. Przy każdym z nich 
napisz nazwę miejsca, w którym 
uprawia się ten sport, oraz nazwy 
potrzebnego sprzętu.

ZAPAMIĘTAJ WIĘCEJ
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Sport

ski run (n) /ˈski rʌn/ trasa 
narciarska

ski slope (n)  /ˈskiː sləʊp/  stok 
narciarski

stadium (n)  /ˈsteɪdɪəm/  stadion
stand (n)  /stænd/  trybuna
swimming pool (n)  /ˈswɪmɪŋ puːl/  

basen
tennis court (n)  /ˈtenɪs kɔːt/  kort 

tenisowy
track (n)  /træk/  bieżnia, tor
volleyball court (n)  /ˈvɒlɪbɔːl kɔːt/  

boisko do siatkówki

MP3•178  SPORT – OSOBY    

amateur (n)  /ˈamətə/  amator
archer (n)  /ˈɑːtʃə/  łucznik
athlete (n)  /ˈæθliːt/  sportowiec, 

lekkoatleta
basketball player (n)  /ˈbɑːskətbɔːl 

ˌpleɪə/  koszykarz
boxer (n)  /ˈbɒksə/  bokser
captain (n)  /ˈkæptɪn/  kapitan 
champion (n)  /ˈtʃæmpiən/  mistrz
coach (n)  /kəʊtʃ/  trener
contestant (n)  /kɒnˈtestənt/  

zawodnik
crowd (n)  /kraʊd/  tłum, kibice 
cyclist (n)  /ˈsaɪklɪst/  rowerzysta
diver (n)  /ˈdaɪvə/  nurek, skoczek 

do wody
springboard ~  /ˈsprɪŋbɔːd 

ˌdaɪvə/  skoczek do wody 
(z trampoliny)

fan/supporter (n)  /fæn, səˈpɔːtə/  
kibic

fencer (n)  /ˈfensə/  szermierz 
football player/footballer (n)  

/ˈfʊtbɔːl ˌpleɪə, ˈfʊtbɔːlə/  piłkarz
goalkeeper (n)  /ˈgəʊlkiːpə/  

bramkarz
golfer (n)  /ˈɡɒlfə/  golfi sta
gymnast (n)  /ˈdʒɪmnæst/  

gimnastyk
hockey player (n)  /ˈhɒki ˌpleɪə/  

hokeista
jumper (n)  /ˈdʒʌmpə/  skoczek 
marathon runner (n)  /ˈmærəθən 

ˌrʌnə/  maratończyk 
opponent/rival (n)  /əˈpəʊnənt, 

ˈraɪvəl/  przeciwnik
professional (n)  /prəˈfeʃənəl/  

zawodowiec 
referee (n)  /refəˈriː/  sędzia 

sportowy
runner (n)  /ˈrʌnə/  biegacz
sailor (n)  /ˈseɪlə/  żeglarz
skater (n)  /ˈskeɪtə/  łyżwiarz

fi gure ~  /ˈfɪgə ˌskeɪtə/  łyżwiarz 
fi gurowy

speed ~  /ˈspiːd ˌskeɪtə/  
panczenista 

ski jumper (n)  /ˈskiː ˌdʒʌmpə/  
skoczek narciarski 

skier (n)  /ˈskiːə/  narciarz
spectator (n)  /spekˈteɪtə/  widz 
sprinter (n)  /ˈsprɪntə/  sprinter
swimmer (n)  /ˈswɪmə/  pływak
team (n)  /tiːm/  drużyna 

home ~ /ˈhəʊm tiːm/ drużyna 
gospodarzy

tennis player (n)  /ˈtenɪs ˌpleɪə/  
tenisista

weightlifter (n)  /ˈweɪtlɪftə/  
sztangista

windsurfer (n)  /ˈwɪndsɜːfə/  
windsurfer

wrestler (n)  /ˈreslə/  zapaśnik

PRZYMIOTNIKI
athletic/sporty (adj)  /æθˈletɪk, 

ˈspɔːti/  wysportowany
exhausted (adj)  /ɪgˈzɔːstɪd/  

wyczerpany
fi t (adj)  /fɪt/  sprawny, w dobrej 

kondycji

MP3•179  UPRAWIANIE SPORTU

CZASOWNIKI
attack (v)  /əˈtæk/  atakować 
beat/defeat (v)  /biːt, dɪˈfiːt/  

pokonać 
cheer (v)  /tʃɪə/  wiwatować, 

wznosić okrzyki 
compete (v)  /kəmˈpiːt/  

współzawodniczyć, konkurować 
defend (v)  /dɪˈfend/  bronić 
disqualify (v)  /dɪsˈkwɒlɪfaɪ/  

zdyskwalifi kować 
dive (v)  /daɪv/  nurkować, skakać 

do wody
fi ght (v)  /faɪt/  walczyć 
kick (v)  /kɪk/  kopać 
lose (v)  /luːz/  przegrać
play (v)  /pleɪ/  grać
practise (v)  /ˈpræktɪs/  trenować, 

ćwiczyć 
qualify (v)  /ˈkwɒlɪfaɪ/  

zakwalifi kować się 
race (v)  /reɪs/  ścigać się 
score (v)  /skɔː/  zdobyć punkt, 

strzelić bramkę, rzucić kosza 
sponsor sb (v)  /ˈspɒnsə ˌsʌmbɒdi/  

sponsorować kogoś
support sb (v)  /səˈpɔːt ˌsʌmbɒdi/  

kibicować komuś
train (v)  /treɪn/  trenować
win (v)  /wɪn/  wygrać

ZWROTY
be out of breath nie móc złapać 

tchu
be out of shape nie być 

w formie
be useless at sth  być w czymś 

kiepskim
become a professional  zostać 

zawodowym sportowcem 
break a record  pobić rekord   
catch the ball  złapać piłkę  
come fi rst  zająć pierwsze 

miejsce  
do aerobics  uprawiać aerobik   
do aikido  uprawiać aikido  
do athletics  uprawiać 

lekkoatletykę   
do exercise  ćwiczyć  
do karate  uprawiać karate 
do kung fu  uprawiać kung fu  
do sports  uprawiać sport  
do yoga  uprawiać jogę   
equal a record  wyrównać rekord   
give up  poddawać się 

go climbing wspinać się  
go cycling/cycle  jeździć na 

rowerze   
go riding/ride a horse  jeździć 

konno  
go rollerblading/rollerblade  

jeździć na rolkach
go sailing żeglować
go skateboarding  jeździć na 

deskorolce  
go skiing/ski  jeździć na nartach
go surfi ng uprawiać surfi ng  
go swimming/swim  pływać
go windsurfi ng  uprawiać 

windsurfi ng
have practice mieć trening   
in the lead  na prowadzeniu
join a gym zapisać się na 

siłownię  
keep fi t  utrzymywać dobrą 

formę  
knock sb out  znokautować 

kogoś  
let in a goal puścić gola
lose a game/a match  przegrać 

mecz   
lose a race  przegrać wyścig   
miss the goal/a kick  chybić, 

nie trafi ć do bramki   
participate in/take part in  brać 

udział w  
play against sb  grać przeciwko 

komuś  
play badminton  grać 

w badmintona  
play basketball  grać 

w koszykówkę  
play bridge  grać w brydża   
play football  grać w piłkę nożną
play rugby  grać w rugby  
play squash  grać w squasha  
play team games  grać w sporty 

zespołowe
play tennis  grać w tenisa  
play volleyball  grać w siatkówkę
prepare for the Olympics  

przygotowywać się do 
olimpiady

ride a motorcycle   jeździć na 
motocyklu

run a marathon  biec 
w maratonie  

Running isn’t my thing.  Nie 
przepadam za bieganiem.

score a goal  strzelić gola   
score a point  zdobyć punkt   
set a record  ustanowić rekord   
take on a challenge  podjąć 

wyzwanie  
take up a sport  zacząć uprawiać 

sport   
turn professional  przejść na 

zawodowstwo   
win a game/a match  wygrać 

mecz
win a prize  wygrać nagrodę
win a race  zwyciężyć w wyścigu   
win a sporting competition  

wygrać zawody sportowe  

work out at the gym  ćwiczyć na 
siłowni  

MP3•180  WYDARZENIA 
SPORTOWE

competition (n)  /kɒmpəˈtɪʃən/  
konkurencja, zawody 

contest (n)  /ˈkɒntest/  konkurs
cycling race (n)  /ˈsaɪklɪŋ reɪs/  

wyścig kolarski
division (n)  /dəˈvɪʒən/  liga

fi rst ~  /fɜːst dəˈvɪʒən/  pierwsza 
liga 

second ~  /ˌsekənd dəˈvɪʒən/  
druga liga 

doping (n)  /ˈdəʊpɪŋ/  stosowanie 
środków dopingujących 

draw (n)  /drɔː/  remis 
drug test (n)  /ˈdrʌg test/  test 

antydopingowy
European Championship (n)  

/jʊərəˌpiːən ˈtʃæmpiənʃɪp/  
mistrzostwa Europy 

fi nal (n)  /ˈfaɪnəl/  fi nał 
game (n)  /geɪm/  mecz, gra 
half (n)  /hɑːf/  połowa (meczu)

fi rst ~  /fɜːst ˈhɑːf/  pierwsza 
połowa (meczu) 

second ~  /ˌsekənd ˈhɑːf/  druga 
połowa (meczu)

half-time (n)  /hɑːf ˈtaɪm/  przerwa 
(w połowie meczu) 

lap (n)  /læp/  okrążenie
live commentary (n)  /laɪv 

ˈkɒməntri/  komentarz na żywo
match (n)  /mætʃ/  mecz
medal (n)  /ˈmedl/  medal

bronze ~  /brɒnz ˈmedl/  brązowy 
medal 

gold ~  /gəʊld ˈmedl/  złoty 
medal 

silver ~  /ˌsɪlvə ˈmedl/  srebrny 
medal 

Olympic Games/Olympics (n)  
/əˌlɪmpɪk ˈgeɪmz, əˈlɪmpɪks/  
olimpiada 

Olympic sport (n)  /əˌlɪmpɪk ˈspɔːt/  
sport olimpijski 

penalty (n)  /ˈpenlti/  rzut karny 
point (n)  /pɔɪnt/  punkt
race (n)  /reɪs/  wyścig, bieg 

relay ~  /ˈriːleɪ reɪs/  sztafeta 
record (n)  /ˈrekɔːd/  rekord

world ~  /ˈwɜːld ˌrekɔːd/  rekord 
świata

round (n)  /ˈraʊnd/  runda 
score (n)  /skɔː/  wynik meczu 
semi-fi nal (n)  /semiˈfaɪnl/  półfi nał 
sporting event (n)  /ˈspɔːtɪŋ ɪˌvənt/  

wydarzenie sportowe
tournament (n)  /ˈtʊənəmənt/  

turniej 
trophy (n) /ˈtrəʊfi/ trofeum, 

puchar
victory (n)  /ˈvɪktəri/  zwycięstwo 
World Championship (n)  /wɜːld 

ˈtʃæmpiənʃɪp/  mistrzostwa świata 
World Cup (n)  /wɜːld ˈkʌp/  

mundial
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B A N K  S Ł Ó W Nagrania list słów w formacie MP3 dostępne są na stronie 
www.pearson.pl/angielski/matura

MP3•190  CZĘŚCI CIAŁA I NARZĄDY
WEWNĘTRZNE

ankle (n)  /ˈæŋkəl/  kostka 
bone (n)  /bəʊn/  kość 
chest (n)  /tʃest/  klatka piersiowa
gene (n)  /dʒiːn/  gen 
heart (n)  /hɑːt/  serce 
liver (n)  /ˈlɪvə/  wątroba 
lung (n)  /lʌŋ/  płuco 
muscle (n)  /ˈmʌsəl/  mięsień 
organ (n)  /ˈɔːgən/  narząd
rib (n)  /rɪb/  żebro
skull (n)  /skʌl/  czaszka
spine (n)  /spaɪn/  kręgosłup 
stomach (n)  /ˈstʌmək/  żołądek 
throat (n)  /θrəʊt/  gardło 
tonsil (n)  /ˈtɒnsəl/  migdałek
wrist (n)  /rɪst/  nadgarstek

MP3•191  CHOROBY, URAZY, OBJAWY
CHORÓB

accident (n)  /ˈæksɪdənt/  wypadek
Alzheimer’s disease (n)  /ˈæltshaɪməz dɪˌziːz/  

choroba Alzheimera
appendicitis (n)  /əˌpendəˈsaɪtɪs/  zapalenie 

wyrostka robaczkowego
asthma (n)  /ˈæsmə/  astma
backache (n)  /ˈbækeɪk/  ból pleców 
broken arm (n)  /ˌbrəʊkən ˈɑːm/  złamana ręka 
broken ribs (n)  /ˌbrəʊkən ˈrɪbz/  złamane żebra
bruise (n)  /bruːz/  siniak
burn (n)  /bɜːn/  oparzenie
cancer (n)  /ˈkænsə/  rak 

lung ~  /ˈlʌŋ ˌkænsə/  rak płuc
chicken pox (n)  /ˈtʃɪkɪn pɒks/  ospa wietrzna
cold (n)  /kəʊld/  przeziębienie 
concussion (n)  /kənˈkʌʃn/  wstrząśnienie mózgu
condition (n)  /kənˈdɪʃən/  schorzenie 

skin ~  /ˈskɪn kənˌdɪʃən/  schorzenie skóry 
cough (n)  /kɒf/  kaszel 
curable (adj)  /ˈkjʊərəbl/  uleczalny

incurable (adj)  /ɪnˈkjʊərəbl/  nieuleczalny
cut (n)  /kʌt/  skaleczenie
diabetes (n)  /ˌdaɪəˈbiːtiːz/  cukrzyca
diarrhoea (n)  /ˌdaɪəˈrɪə/  biegunka
disease (n)  /dɪˈziːz/  choroba

fatal ~  /ˈfeɪtl dɪˌziːz/  choroba śmiertelna
heart ~  /ˈhɑːt dɪˌziːz/  choroba serca

dizziness (n)  /ˈdɪzɪnɪs/  zawroty głowy
earache (n)  /ˈɪəreɪk/  ból ucha
epilepsy (n)  /ˈepɪlepsi/  epilepsja
fast pulse (n)  /fɑːst ˈpʌls/  szybkie tętno
fever (n)  /ˈfiːvə/  gorączka 
fl u (n)  /fluː/  grypa 
food poisoning (n)  /ˈfuːd ˌpɔɪzənɪŋ/  zatrucie 

pokarmowe 
hay fever (n)  /ˈheɪ ˌfiːvə/  katar sienny
headache (n)  /ˈhedeɪk/  ból głowy 
heart attack (n)  /ˈhɑːt əˌtæk/  zawał serca
heart-related illnesses (n)  /ˌhɑːt rɪˌleɪtɪd 

ˈɪlnəsəz/  choroby związane z układem krążenia 
ill (adj)  /ɪl/  chory 
illness (n)  /ˈɪlnəs/  choroba
infected (adj)  /ɪnˈfektəd/  zarażony, zakażony
injured (adj)  /ˈɪndʒəd/  kontuzjowany, ranny 
injury (n)  /ˈɪndʒəri/  uraz, obrażenie, kontuzja 
insect bite (n)  /ˈɪnsekt baɪt/  ukąszenie owada
insomnia (n)  /ɪnˈsɒmniə/  bezsenność 
irritated (adj)  /ˈɪrɪteɪtɪd/  podrażniony

jaundice (n)  /ˈdʒɔːndɪs/  żółtaczka
measles (n)  /ˈmiːzlz/  odra
motion sickness (n)  /ˌməʊʃn ˈsɪknəs/  choroba 

lokomocyjna
mumps (n)  /mʌmps/  świnka
numb (adj)  /nʌm/  zdrętwiały, bez czucia
pain (n)  /peɪn/  ból

sharp ~  /ˈʃɑːp peɪn/  ostry ból
painful (adj)  /ˈpeɪnfəl/  bolesny 
pneumonia (n)  /njuːˈməʊniə/  zapalenie płuc 
rash (n)  /ræʃ/  wysypka 
runny nose (n)  /ˌrʌni ˈnəʊz/  katar 
scratch (n)  /skrætʃ/  zadrapanie
sore throat (n)  /sɔː ˈθrəʊt/  bolące gardło 
sprained wrist (n)  /spreɪnd ˈrɪst/  skręcony 

nadgarstek
stomach cramp (n)  /ˈstʌmək kræmp/  skurcz 

żołądka
stomachache (n)  /ˈstʌməkeɪk/  ból brzucha 
stroke (n)  /strəʊk/  udar
swollen tonsils (n)  /ˌswəʊlən ˈtɒnsəlz/  

powiększone migdałki 
symptom (n)  /ˈsɪmptəm/  objaw
toothache (n)  /ˈtuːθeɪk/  ból zęba 
twisted ankle (n)  /ˌtwɪstɪd ˈæŋkəl/  zwichnięta 

kostka 
upset stomach (n)  /ʌpˌset ˈstʌmək/  problemy 

z żołądkiem 
virus (n)  /ˈvaɪərəs/  wirus
wound (n)  /wuːnd/  rana 

open ~  /ˈəʊpən wuːnd/  otwarta rana
wounded (adj)  /ˈwuːndɪd/  ranny 

CZASOWNIKI
bleed (v)  /bliːd/  krwawić 
burn (v)  /bɜːn/  oparzyć 
choke (v)  /tʃəʊk/  krztusić się, dławić się 
cough (v)  /kɒf/  kaszleć 
faint (v)  /feɪnt/  zemdleć 
feel (v)  /fiːl/  czuć się
hurt (v)  /hɜːt/  boleć 
shiver (v)  /ˈʃɪvə/  mieć dreszcze 
sneeze (v)  /sniːz/  kichać 
snore (v)  /snɔː/  chrapać
tremble (v)  /ˈtrembl/  drżeć
vomit (v)  /ˈvɒmɪt/  wymiotować

ZWROTY
allergic to sth  uczulony na coś  
bad for one’s eyes/lungs  niezdrowy dla 

oczu/płuc 
be in pain cierpieć (ból)
be short of breath  dostawać zadyszki 
be unconscious być nieprzytomnym
catch a cold  przeziębić się  
die of sth  umrzeć na coś  
feel chilly  odczuwać zimno  
feel dizzy  mieć zawroty głowy  
feel hot  być rozpalonym  
feel sick  mieć mdłości  
have a pain in one’s leg  mieć ból w nodze  
look sick  wyglądać na chorego  
lose one’s sight  stracić wzrok  
my arm hurts  boli mnie ręka
my eyes are sore bolą mnie oczy 
regain one’s sight  odzyskać wzrok
run a fever mieć gorączkę
run/have a high temperature  mieć wysoką 

temperaturę  
suffer from (a disease)  cierpieć na (chorobę)

1 Podkreśl w Banku słów 
nazwy wszystkich zawodów 
związanych ze służbą zdrowia. 
Czy chciałbyś/chciałabyś 
wykonywać któryś z nich?

2 Pomyśl o ostatnim razie, 
kiedy byłeś/byłaś chory/chora. 
Używając wyrazów i zwrotów 
z Banku słów, opisz swoje 
objawy, wizytę w gabinecie 
lekarskim oraz diagnozę lekarza.

3 Odpowiedz na pytania, 
korzystając z Banku słów.

1 Which of these is an injury?
A a runny nose
B dizziness
C a twisted ankle 

2 Which of these is an illness? 
A a burn
B mumps
C a bruise

3 Which preposition fi ts both 
phrases?

Jen is allergic _ nuts.
Justin is addicted _ 
coffee.

4 What noun completes all three 
phrases?

_ care 
_ centre
in good _ 

5 What verb completes all three 
phrases?

_
regular exercise
sb’s temperature
things easy

6 Which of these is a symptom?
A fever B cancer C measles

4 MP3•189  Posłuchaj wyrazów 
i zwrotów w języku polskim 
i zapisz ich odpowiedniki 
w języku angielskim. Sprawdź 
ich pisownię w Banku słów.

1 _
2 _
3 _

4 _
5 _
6 _

Wskazówka

Zajrzyj do swojej domowej 
apteczki i postaraj się nazwać po 
angielsku wszystkie przedmioty, 
które w niej widzisz.

ZAPAMIĘTAJ WIĘCEJ
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Zdrowie

MP3•192  SAMOPOCZUCIE

depression (n)  /dɪˈpreʃn/  depresja
hypochondriac (n)  /haɪpəˈkɒndrɪæk/  

hipochondryk
sleep disorder (n)  /sliːp dɪsˈɔːdə/  zaburzenia 

snu
tiredness (n)  /ˈtaɪədnəs/  zmęczenie
well-being (n)  /ˈwel biːɪŋ/  dobre 

samopoczucie

ZWROTY
feel a bit poorly czuć się nie najlepiej
feel depressed czuć się przygnębionym
feel good/fi ne/OK czuć się dobrze
feel terrible czuć się okropnie
feel tired czuć się zmęczonym
feel weak czuć się słabo

MP3•193  LECZENIE

bandage (n)  /ˈbændɪdʒ/  bandaż
blood pressure (n)  /ˈblʌd ˌpreʃə/  ciśnienie krwi
drops (n)  /drɒps/  krople 
examination (n)  /ɪgzæməˈneɪʃən/  badanie
fi rst aid (n)  /fɜːst ˈeɪd/  pierwsza pomoc
herb (n)  /hɜːb/  zioło 
ice pack (n)  /ˈaɪs pæk/  kompres lodowy
injection (n)  /ɪnˈdʒekʃən/  zastrzyk 
mainstream medicine (n)  /ˌmeɪnstriːm 

ˈmedɪsən/  medycyna konwencjonalna
medical advice (n)  /ˌmedɪkəl ədˈvaɪs/  porada 

lekarska
medical check-up (n)  /ˌmedɪkəl ˈtʃekʌp/  wizyta 

kontrolna u lekarza 
medication/medicine/drug (n)  /medɪˈkeɪʃən, 

ˈmedsən, drʌg/  lekarstwo 
natural remedy (n)  /ˈnætʃrəl ˈremədi/  

naturalne lekarstwo
ointment (n)  /ˈɔɪntmənt/  maść
painkiller (n)  /ˈpeɪnkɪlə/  środek 

przeciwbólowy
pill (n)  /pɪl/  tabletka

sleeping ~  /ˈsliːpɪŋ pɪl/  tabletka nasenna
plaster (BrE)/Band-Aid™ (AmE) (n)  /ˈplɑːstə, 

ˈbændeɪd/  plaster
plaster/cast/plaster cast (n)  /ˈplɑːstə, kɑːst, 

ˌplɑːstə ˈkɑːst/  gips 
prescription (n)  /prɪˈskrɪpʃən/  recepta 
rest (n)  /rest/  odpoczynek
side effects (n)  /ˈsaɪd ɪˌfekts/  skutki uboczne
stethoscope (n)  /ˈsteθəskəʊp/  stetoskop
surgery/operation (n)  /ˈsɜːdʒəri, ɒpəˈreɪʃən/  

operacja
thermometer (n)  /θəˈmɒmɪtə/  termometr 
treatment (n)  /ˈtriːtmənt/  leczenie, terapia 
vaccine (n)  /ˈvæksiːn/  szczepionka 
vitamin (n)  /ˈvɪtəmən/  witamina
X-ray (n)  /ˈeks reɪ/  prześwietlenie 

CZASOWNIKI
bandage (v)  /ˈbændɪdʒ/  bandażować
cure (v)  /kjʊə/  wyleczyć 
diagnose (v)  /ˈdaɪəgnəʊz/  diagnozować
prescribe (v)  /prɪˈskraɪb/  przepisać (lekarstwo, 

kurację)
treat (v)  /ˈtriːt/  leczyć

ZWROTY
carry out/perform an operation  

przeprowadzić operację  
consult/see a doctor  zasięgnąć porady 

lekarza  

drink lots of liquids/fl uids  pić dużo płynów  
examine sb/give sb an examination  zbadać 

kogoś  
extract a tooth wyrywać ząb
get better  wydobrzeć  
give sb an injection zrobić komuś zastrzyk
go to hospital  iść do szpitala  
go to the doctor’s  iść do lekarza  
look well  wyglądać zdrowo  
make an appointment with a doctor  

umawiać się na wizytę lekarską
operate on sb  operować kogoś
put sth in a cast założyć gips
recover from sth  wyzdrowieć  
run tests  przeprowadzić badania  
see patients  przyjmować pacjentów 
stick a plaster (on sth) przykleić plaster
take an antibiotic wziąć antybiotyk
take sb’s blood pressure  mierzyć komuś 

ciśnienie  
take sb’s temperature  mierzyć komuś 

temperaturę  

MP3•194  SŁUŻBA ZDROWIA

Accident and Emergency department 
(A&E) (n)  /ˈæksɪdənt ən iˈmɜːdʒənsi 
dɪˈpɑːtmənt, eɪ ən ˈi:/  ostry dyżur

accident victim (n)  /ˈæksɪdənt ˌvɪktɪm/  ofi ara 
wypadku

ambulance (n)  /ˈæmbjələns/  karetka 
pogotowia 

dentist (n)  /ˈdentɪst/  dentysta
doctor (n)  /ˈdɒktə/  lekarz
General Practitioner/GP (n)  /ˌdʒenərəl 

prækˈtɪʃənə, dʒiː ˈpiː/  lekarz rodzinny
health care (n)  /ˈhelθ keə/  służba zdrowia

public ~  /ˌpʌblik ˈhelθ keə/  publiczna służba 
zdrowia 

health centre (n)  /ˈhelθ ˌsentə/  przychodnia 
hospital (n)  /ˈhɒspɪtl/  szpital 

~ bed  /ˈhɒspɪtl bed/  łóżko szpitalne 
~ ward  /ˈhɒspɪtl wɔːd/  oddział szpitalny 

nurse (n)  /nɜːs/  pielęgniarz/pielęgniarka 
operating theatre (n)  /ˈɒpəreɪtɪŋ ˌθɪətə/  sala 

operacyjna
paramedic (n)  /pærəˈmedɪk/  sanitariusz
patient (n)  /ˈpeɪʃənt/  pacjent
pharmacist  (n)   /ˈfɑːməsɪst/  farmaceuta
pharmacy (n)  /ˈfɑːməsi/  apteka
physiotherapist (n)  /fɪzɪəʊˈθerəpɪst/  

fi zjoterapeuta
specialist (n)  /ˈspeʃəlɪst/  specjalista
stretcher (n)  /ˈstretʃə/  nosze
surgeon (n)  /ˈsɜːdʒən/  chirurg 
surgery (n)  /ˈsɜːdʒəri/  gabinet lekarski

MP3•195  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ    

blind (adj)  /blaɪnd/  niewidomy 
deaf (adj)  /def/  głuchy 
disability (n)  /ˌdɪsəˈbɪləti/  niepełnosprawność
disabled (adj)  /dɪsˈeɪbld/  niepełnosprawny 

mentally ~  /ˌmentəli dɪsˈeɪbəld/  
niepełnosprawny umysłowo 

physically ~  /ˌfɪzɪkli dɪsˈeɪbəld/  
niepełnosprawny fi zycznie 

dumb (adj)  /dʌm/  niemy
hard of hearing (adj)  /hɑːd əv ˈhɪərɪŋ/  

niedosłyszący 
hearing aid (n)  /ˈhɪərɪŋ eɪd/  aparat słuchowy

short-sighted (adj)  /ʃɔːtˈsaɪtɪd/  
krótkowzroczny 

sign language (n)   /ˈsaɪn ˌlæŋɡwɪdʒ/  język 
migowy

wheelchair (n)  /ˈwiːltʃeə/  wózek inwalidzki 
~ user  /ˈwiːltʃeə ˌjuːzə/  osoba poruszająca się 

na wózku inwalidzkim

MP3•196  HIGIENICZNY TRYB ŻYCIA

healthy (adj)  /ˈhelθi/  zdrowy
~ diet (n)  /ˌhelθi ˈdaɪət/  zdrowa dieta 
~ food (n)  /ˌhelθi ˈfuːd/  zdrowe jedzenie 
~ habits (n)  /ˌhelθi ˈhæbəts/  zdrowe nawyki 
~ lifestyle/living (n)  /ˌhelθi ˈlaɪfstaɪl, ˈlɪvɪŋ/  

zdrowy tryb życia
high-fat food (n)  /haɪ fæt ˈfuːd/  żywność 

o wysokiej zawartości tłuszczu 
life expectancy (n)  /laɪf ɪkˈspektənsɪ/  długość 

życia
low-fat food (n)  /ləʊ fæt ˈfuːd/  żywność 

o niskiej zawartości tłuszczu 
obesity (n)  /əʊˈbiːsəti/  otyłość  
unhealthy lifestyle (n)  /ʌnˌhelθi ˈlaɪfstaɪl/  

niezdrowy tryb życia

ZWROTY
avoid stress  unikać stresu  
be in good health  cieszyć się dobrym 

zdrowiem  
be overweight  mieć nadwagę  
breathe smoke  wdychać dym  
cut down on fatty food  ograniczyć 

spożywanie tłustych pokarmów  
do/take regular exercise  regularnie ćwiczyć  
follow a sensible diet  przestrzegać 

rozsądnej diety  
get enough sleep  wysypiać się  
give up smoking  rzucić palenie  
have a check-up  przechodzić kontrolne 

badanie lekarskie  
improve one’s memory poprawiać pamięć
in good shape  w dobrej formie  
keep fi t/stay fi t  utrzymywać dobrą formę
lose weight schudnąć
out of shape  w złej formie
prevent cancer zapobiegać rakowi
reduce stress  ograniczać stres  
take a nap  zdrzemnąć się  
take things easy  nie przemęczać się  
take up a sport  zacząć uprawiać jakiś sport  
work out at the gym  ćwiczyć na siłowni  

MP3•197  UZALEŻNIENIA

addict (n)  /ˈædɪkt/  osoba uzależniona
drug ~  /ˈdrʌg ædɪkt/  narkoman/narkomanka

addiction (n)  /əˈdɪkʃn/  uzależnienie
addictive substance (n)  /əˈdɪktɪv ˌsʌbstəns/  

substancja uzależniająca
alcohol (n)  /ˈælkəhɒl/  alkohol
caffeine (n)  /ˈkæfiːn/  kofeina
drugs (n)  /drʌgz/  narkotyki
therapy (n)  /ˈθerəpi/  terapia

ZWROTY
be addicted to sth być od czegoś 

uzależnionym
be in therapy przechodzić terapię
get addicted to sth uzależnić się od czegoś
take an overdose przedawkować

  181

M11_MATURA_SB_BASPOL_6918_U11.indd   181 14-03-25   17:28



B A N K  S Ł Ó W

MP3•207  NAUKOWCY
I DZIEDZINY NAUKI

anthropology (n)   
/ˌænθrəˈpɒlədʒi/  antropologia

archaeologist (n)  /ɑːkiˈɒlədʒɪst/  
archeolog 

archaeology (n)  /ɑːkiˈɒlədʒi/  
archeologia 

area/branch/fi eld of science 
(n)  /ˌeəriə əv ˈsaɪəns, brɑːntʃ 
əv ˈsaɪəns, fiːld əv ˈsaɪəns/  
dziedzina nauki 

astronomer (n)  /əˈstrɒnəmə/  
astronom

astronomy (n)  /əˈstrɒnəmi/  
astronomia

biologist (n)  /baɪˈɒlədʒɪst/  
biolog

biology (n)  /baɪˈɒlədʒi/  biologia 
chemist (n)  /ˈkemɪst/  chemik
chemistry (n)  /ˈkemɪstri/  chemia 
computer science (n)  

/kəmˈpjuːtə ˌsaɪəns/  
informatyka 

economics (n)  /iːkəˈnɒmɪks/  
ekonomia 

economist (n)  /ɪˈkɒnəmɪst/  
ekonomista

engineer (n)  /endʒɪˈnɪə/  
inżynier 

engineering (n)  /endʒɪˈnɪərɪŋ/  
inżynieria 

geneticist (n)  /dʒəˈnetɪsɪst/  
genetyk

genetics (n)  /dʒəˈnetɪks/  
genetyka 

geographer (n)  /dʒiˈɒgrəfə/  
geograf

geography (n)  /dʒiˈɒgrəfi/  
geografi a

geologist (n)  /dʒiˈɒlədʒɪst/  
geolog 

geology (n)  /dʒiˈɒlədʒi/  
geologia 

linguist (n)  /ˈlɪŋgwɪst/  
językoznawca

linguistics (n)  /lɪŋˈgwɪstɪks/  
językoznawstwo 

mathematician (n)  
/mæθəməˈtɪʃən/  matematyk

mathematics/maths (n)  
/mæθəˈmætɪks, mæθs/  
matematyka 

physicist (n)  /ˈfɪzɪsɪst/  fi zyk
physics (n)  /ˈfɪzɪks/  fi zyka 

nuclear ~  /ˌnjuːklɪə ˈfɪzɪks/  
fi zyka jądrowa

psychologist (n)  /saɪˈkɒlədʒist/  
psycholog

psychology (n)  /saɪˈkɒlədʒi/  
psychologia 

scientist (n)  /ˈsaɪəntɪst/  
naukowiec

sociologist (n)  /səʊsɪˈɒlədʒɪst/  
socjolog

sociology (n)  /səʊsɪˈɒlədʒi/  
socjologia

veterinary medicine (n)  
/ˈvetrənəri medsn/  medycyna 
weterynaryjna

MP3•208  BADANIA
I ODKRYCIA NAUKOWE

analysis (n)  /əˈnælɪsɪs/  analiza 
conclusion (n)  /kənˈkluːʒən/  

wniosek 

connection/link (n)  /kəˈnekʃən, 
lɪŋk/  związek, połączenie

discovery (n)  /dɪsˈkʌvəri/  
odkrycie 

evidence (n)  /ˈevɪdəns/  dowody 
experiment (n)  /ɪkˈsperɪmənt/  

doświadczenie, eksperyment 
hypothesis (n)  /haɪˈpɒθəsɪs/  

hipoteza 
invention (n)  /ɪnˈvenʃən/  

wynalazek 
inventor (n)  /ɪnˈventə/  

wynalazca
knowledge (n)  /ˈnɒlɪdʒ/  wiedza 
laboratory/lab (n)  /ləˈbɒrətri, 

læb/  laboratorium, pracownia 
observation (n)  /ɒbzəˈveɪʃən/  

obserwacja 
record (n)  /ˈrekɔːd/  zapis, 

dokumentacja
research/study (n)  /rɪˈsɜːtʃ, 

ˈstʌdi/  badania
research/study fi ndings/

results (n)  /rɪˈsɜːtʃ, ˈstʌdi 
ˌfaɪndɪŋz, rɪˌzʌlts/  wyniki badań 

researcher (n)  /riˈsɜːtʃə/  
pracownik naukowy, badacz

science (n)  /ˈsaɪəns/  nauka
scientifi c (adj)  /saɪənˈtɪfɪk/  

naukowy 
~ journal (n)  /saɪənˌtɪfɪk 

ˈdʒɜːnl/  czasopismo 
naukowe

~ law (n)  /saɪənˌtɪfɪk ˈlɔː/  
prawo naukowe 

~ method (n)  /saɪənˌtɪfɪk 
ˈmeθəd/  metoda naukowa 

~ theory (n)  /saɪənˌtɪfɪk ˈθɪəri/  
teoria naukowa 

scientifi cally (adv)  /saɪənˈtɪfɪkli/  
naukowo 

statistical data (n)  /stəˌtɪstɪkəl 
ˈdeɪtə/  dane statystyczne 

statistically (adv)  /stəˈtɪstɪkli/  
statystycznie 

statistics (n)  /stəˈtɪstɪks/  
statystyka 

survey (n)  /ˈsɜːveɪ/  badania, 
sondaż

test (n)  /test/  próba, analiza 
theory (n)  /ˈθɪəri/  teoria 

CZASOWNIKI
accept (v)  /əkˈsept/  

przyjmować, akceptować
add (v)  /æd/  dodawać
analyse (v)  /ˈænəlaɪz/  

analizować, przeprowadzać 
analizę

confi rm (v)  /kənˈfɜːm/  
potwierdzić

demonstrate (v)  /ˈdemənstreɪt/  
pokazać, wykazać

determine (v)  /dɪˈtɜːmɪn/  
ustalać, określać

discover/fi nd out (v)  /dɪsˈkʌvə, 
faɪnd ˈaʊt/  odkryć

divide (v)  /dɪˈvaɪd/  dzielić
duplicate (v)  /ˈdjuːplɪkeɪt/  

powielić
estimate (v)  /ˈestɪmeɪt/  

oszacować
experiment (v)  /ɪkˈsperɪmənt/  

przeprowadzać 
doświadczenia

hypothesise (v)  /haɪˈpɒθəsaɪz/  
postawić hipotezę

invent (v)  /ɪnˈvent/  wynaleźć
multiply (v)  /ˈmʌltɪplaɪ/  mnożyć
observe (v)  /əbˈzɜːv/  

obserwować, prowadzić 
obserwacje

obtain (v)  /əbˈteɪn/  otrzymać
prove (v)  /pruːv/  udowodnić
reject (v)  /rɪˈdʒekt/  odrzucić
study/investigate (v)  /ˈstʌdi, 

ɪnˈvestɪgeɪt/  badać
subtract (v)  /səbˈtrækt/  

odejmować

ZWROTY
be awarded/win the Nobel 

Prize in (physics)  otrzymać 
Nagrodę Nobla w dziedzinie 
(fi zyki) 

carry out/conduct/do an 
experiment  przeprowadzać 
doświadczenie   

carry out/conduct/do 
research  przeprowadzać 
badania   

come to the conclusion 
that …  dojść do wniosku, 
że…

confi rm a hypothesis  
potwierdzić hipotezę

formulate a hypothesis  
formułować hipotezę 

keep records  prowadzić 
dokumentację  

make a discovery  dokonać 
odkrycia  

make predictions/predict  
przewidywać  

patent an invention  
opatentować wynalazek 

plan an experiment  planować 
eksperyment naukowy

present research fi ndings  
prezentować wyniki badań

reject a hypothesis  odrzucić 
hipotezę  

specialise in sth  specjalizować 
się w czymś  

undertake research  podjąć 
badania  

MP3•209  NAUKI
PRZYRODNICZE 

bacteria (n)  /bækˈtɪəriə/  bakterie
cell (n)  /sel/  komórka 
chemical element (n)  /ˌkemɪkəl 

ˈeləmənt/  pierwiastek 
chemiczny 

chemical reaction (n)  /ˌkemɪkəl 
riˈækʃən/  reakcja chemiczna 

compound (n)  /ˈkɒmpaʊnd/  
związek chemiczny

concentrated (adj)  
/ˈkɒnsəntreɪtɪd/  zagęszczony 

development (n)  
/dɪˈveləpmənt/  rozwój 

formula (n)  /ˈfɔːmjələ/  wzór, 
formuła 

gas (n)  /gæs/  gaz 
genetically modifi ed food/

GM food (n)  /dʒəˌnetɪkli 
ˌmɒdəfaɪd ˈfuːd, dʒiː em ˈfuːd/  
żywność modyfi kowana 
genetycznie

germ/microbe (n)  /dʒɜːm, 
ˈmaɪkrəʊb/  drobnoustrój, 
zarazek

gravity (n)  /ˈgrævəti/  grawitacja 

1 Podkreśl w Banku słów 
nazwy dziedzin nauki, które 
cię interesują, oraz nazwy 
naukowców z nimi związanych.

2 Używając wyrazów i zwrotów 
z Banku słów, wymień wszystkie 
urządzenia techniczne, których 
używasz na co dzień. Opisz, 
w jaki sposób je wykorzystujesz.

3 Wybierz właściwą odpowiedź, 
korzystając z Banku słów.

1 We’ve _ to the 
conclusion that our fi rst 
hypothesis was wrong.
A come B made
C discovered 

2 The new spaceship will be 
_ next month. 
A shot
B launched
C sent

3 I need a mobile phone with 
a longer battery _ .
A life
B functioning
C work

4 My computer has _ 
and I’ve lost the fi le I was 
working on.
A stopped
B deleted
C crashed

5 The team are hoping to 
_ an important 
discovery soon.
A do B make C have

6 Wilhelm Conrad Roentgen 
_ the fi rst Nobel prize 
in physics in 1901.
A won B had C proved

4 MP3•206  Posłuchaj wyrazów 
i zwrotów w języku polskim 
i zapisz ich odpowiedniki 
w języku angielskim. Sprawdź 
ich pisownię w Banku słów.

1 _
2 _
3 _

4 _
5 _
6 _

Wskazówka

Pracując na komputerze, w myśli 
nazwij po angielsku wszystkie 
części, urządzenia peryferyjne 
i funkcje, których używasz.

ZAPAMIĘTAJ WIĘCEJ
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Nauka i technika

hydrogen (n)  /ˈhaɪdrədʒən/  wodór
liquid (n)  /ˈlɪkwɪd/  ciecz 
magnesium (n)  /mægˈniːziəm/  

magnez
magnetic forces (n)  /mægˈnetɪk 

ˈfɔːsəs/  siły magnetyczne
mass (n)  /mæs/  masa 
mineral (n)  /ˈmɪnərəl/  minerał 
molecule (n)  /ˈmɒlɪkjuːl/  cząsteczka, 

molekuła 
mould (n)  /məʊld/  pleśń 
oxygen (n)  /ˈɒksɪdʒən/  tlen 
rate (n)  /reɪt/  tempo, prędkość 
salt (n)  /sɔːlt/  sól 
salty (adj)  /ˈsɔːlti/  słony 
sodium (n)  /ˈsəʊdiəm/  sód
solid (n)  /ˈsɒlɪd/  ciało stałe 
steam (n)  /stiːm/  para 
theory of evolution (n)  /ˌθɪəri əv 

iːvəˈluːʃn/  teoria ewolucji
vaccine (n)  /ˈvæksiːn/  szczepionka 
vitamin (n)  /ˈvɪtəmɪn/  witamina 

CZASOWNIKI
assimilate (v)  /əˈsɪməleɪt/  przyswajać 
consist of (v)  /kənˈsɪst əv/  składać 

się z
contain (v)  /kənˈteɪn/  zawierać 
dissolve (v)  /dɪˈzɒlv/  rozpuszczać, 

rozpuszczać się
evaporate (v)  /ɪˈvæpəreɪt/  parować, 

wyparować
exhale (v)  /eksˈheɪl/  wydychać 
extinguish (v)  /ɪkˈstɪŋgwɪʃ/ gasić 
freeze (v)  /friːz/  zamrozić, zamarzać
melt (v)  /melt/  topnieć 
oxidise (v)  /ˈɒksədaɪz/  utleniać

MP3•210  TECHNIKA 
I OBSŁUGA URZĄDZEŃ

aerial (n)  /ˈeəriəl/  antena 
button (n)  /ˈbʌtn/  przycisk 
cable (n)  /ˈkeɪbəl/  kabel 
camera (n)  /ˈkæmərə/  aparat 

fotografi czny
charger (n)  /ˈtʃɑːdʒə/  ładowarka
controls (n)  /kəntˈrəʊlz/  układ 

sterowania
device (n)  /dɪˈvaɪs/  urządzenie 
digital (adj)  /ˈdɪdʒətl/  cyfrowy 

~ addict (n)  /ˈdɪdʒətl ˈædɪkt/  
osoba uzależniona od nowych 
technologii

~ native (n)  /ˈdɪdʒətl ˈneɪtɪv/  
cyfrowy tubylec (osoba 
urodzona w erze cyfrowej)

electricity (n)  /ɪlekˈtrɪsəti/  energia 
elektryczna 

electromagnet (n)  /ɪlektrəʊˈmægnɪt/  
elektromagnes

electronic (adj)  /elɪkˈtrɒnɪk/  
elektroniczny 

engine (n)  /ˈendʒɪn/  silnik 
internal combustion ~  /ɪnˌtɜːnl 

kəmˈbʌstʃən ˌendʒɪn/  silnik 
spalinowy 

gadget (n)  /ˈgædʒɪt/  przyrząd, 
gadżet 

gamepad (n)  /ˈgeɪmpæd/  gamepad 
(urządzenie sterujące używane 
w grach komputerowych)

headphones (n)  /ˈhedfəʊnz/  
słuchawki 

lens (n)  /lenz/  soczewka 

light bulb (n)  /ˈlaɪt bʌlb/  żarówka 
machine (n)  /məˈʃiːn/  maszyna 
manual (n)  /ˈmænjuəl/  instrukcja 

obsługi 
microphone (n)  /ˈmaɪkrəfəʊn/  

mikrofon
microwaves (n)  /ˈmaɪkrəweɪvz/  

mikrofale
mobile phone (n)  /ˌməʊbaɪl ˈfəʊn/  

telefon komórkowy 
~ handset  /ˌməʊbaɪl ˈfəʊn 

ˌhændset/ zestaw  słuchawkowy
~ operator  /ˌməʊbaɪl ˈfəʊn 

ˌɒpəreɪtə/  operator telefonii 
komórkowej

MP3 player (n)  /ˌem piː ˈθriː ˈpleɪə/  
odtwarzacz MP3

nuclear power (n)  /ˌnjuːkliə ˈpaʊə/  
energia jądrowa

photocopier (n)  /ˈfəʊtəʊkɒpiə/  
kserokopiarka 

plug (n)  /plʌg/  wtyczka 
remote control (n)  /rɪˌməʊt 

kənˈtrəʊl/  pilot (urządzenie)
sensor (n)  /ˈsensə/  czujnik
smartphone (n)  /ˈsmɑːtfəʊn/  

smartfon
socket (n)  /ˈsɒkɪt/  gniazdko 
sound (n)  /saʊnd/  dźwięk 
switch (n)  /swɪtʃ/  przełącznik

on-off ~  /ɒn ɒf ˈswɪtʃ/  włącznik
tablet (n)  /ˈtæblət/  tablet
technological innovation (n)  

/teknəˌlɒdʒɪkl ɪnəˈveɪʃn/  innowacja 
technologiczna

technology (n)  /tekˈnɒlədʒi/  
technika

text message/text (n)  /ˈtekst 
ˌmesɪdʒ, tekst/  SMS

touch screen (n)  /ˈtʌtʃ skriːn/  ekran 
dotykowy

transistor (n)  /trænˈzɪstə/  tranzystor 
transmitter (n)  /trænsˈmɪtə/  

nadajnik, przekaźnik
virtual reality (n)  /ˌvɜːtʃʊəl rɪˈæləti/  

rzeczywistość wirtualna
wireless (adj)  /ˈwaɪələs/  

bezprzewodowy 

CZASOWNIKI
hover (v)  /ˈhɒvə/  unosić się 

w powietrzu
jam (v)  /dʒæm/  zaciąć się, 

zaklinować się
power (v)  /ˈpaʊə/  napędzać
scan (v)  /skæn/  skanować
text (v)  /tekst/  pisać SMS-y
transform (v)  /trænsˈfɔːm/  zmieniać, 

przekształcać 
work (v)  /wɜːk/  działać

ZWROTY
come on  zapalać się
come out  ukazywać się
press a button  nacisnąć guzik   
receive texts  dostawać SMS-y  
switch off  wyłączyć   
switch on  włączyć

MP3•211  TECHNOLOGIE
INFORMACYJNO-
-KOMUNIKACYJNE 

attachment (n)  /əˈtætʃmənt/  
załącznik

battery (n)  /ˈbætəri/  bateria, 
akumulator 

~ life  /ˈbætəri laɪf/  żywotność 
baterii, akumulatora

CD (n)  /siː ˈdiː/  płyta kompaktowa 
CD-ROM drive (n)  /siː diː ˈrɒm 

draɪv/  napęd CD-ROM 
computer programme (n)  

/kəmˈpjuːtə ˌprəʊgræm/  program 
komputerowy 

computer programmer (n)  
/kəmˈpjuːtə ˌprəʊgræmə/  
programista 

cursor (n)  /ˈkɜːsə/  kursor 
data (n)  /ˈdeɪtə/  dane 
database (n)  /ˈdeɪtəbeɪs/  baza 

danych 
disk (n)  /dɪsk/  dysk

hard ~  /hɑːd ˈdɪsk/  twardy dysk 
document (n)  /ˈdɒkjəmənt/  

dokument 
DVD drive (n)  /diː viː ˈdiː draɪv/  

napęd DVD 
external memory (n)  /ɪkˌstɜːnl 

ˈmeməri/  pamięć zewnętrzna 
fi le (n)  /faɪl/  plik 
fl ash card/memory card (n)  

/ˈflæʃ kɑːd, ˈmeməri kɑːd/  karta 
pamięci

folder (n)  /ˈfəʊldə/  katalog 
icon (n)  /ˈaɪkɒn/  ikona 
information technology/IT (n)  

/ɪnfəˈmeɪʃən tekˌnɒlədʒi, aɪ ˈtiː/  
informatyka 

Internet connection (n)  /ˈɪntənet 
kəˌnekʃən/  łącze internetowe

key (n)  /ˈkiː/  klawisz 
keyboard (n)  /ˈkiːbɔːd/  klawiatura 
laser printer (n)  /ˈleɪzə ˌprɪntə/  

drukarka laserowa 
monitor (n)  /ˈmɒnɪtə/  monitor
mouse (n)  /maʊs/  mysz 
online (adv)  /ɒnˈlaɪn/  w sieci 
pendrive/memory stick (n)  

/ˈpendraɪv, ˈmeməri stɪk/  pamięć 
USB

personal computer/PC (n)  
/ˌpɜːsənəl kəmˈpjuːtə, piː ˈsiː/  
komputer stacjonarny 

scanner (n)  /ˈskænə/  skaner 
screen (n)  /skriːn/  ekran 

blank ~  /blæŋk ˈskriːn/  pusty ekran
fl at ~ monitor  /flæt skriːn ˈmɒnɪtə/  

płaski monitor 
social networking site (n)  

/ˌsəʊʃl ˈnetwɜːkɪŋ saɪt/  portal 
społecznościowy

software (n)  /ˈsɒftweə/  
oprogramowanie 
anti-virus ~  /æntiˈvaɪərəs ˌsɒftweə/  

oprogramowanie antywirusowe
speakers (n)  /ˈspiːkəz/  głośniki 
the Internet (n)  /ðə ˈɪntənet/  

Internet 
USB port (n)  /juː es ˈbiː pɔːt/  port 

USB 
website (n)  /ˈwebsaɪt/  strona 

internetowa 

CZASOWNIKI
attach (v)  /əˈtætʃ/  załączać
click (v)  /klɪk/  kliknąć 
delete (v)  /dɪˈliːt/  skasować 
download (v)  /daʊnˈləʊd/  ściągać
install (v)  /ɪnˈstɔːl/  instalować
print (v)  /prɪnt/  drukować 
save (v)  /seɪv/  zapisać

upload (v)  /ˌʌpˈləʊd/  wysyłać (na 
serwer internetowy)

ZWROTY
create a document  tworzyć 

dokument  
double click  kliknąć dwa razy   
open a document  otworzyć 

dokument  
process data  przetwarzać dane
share content  udostępniać pliki
surf the net  surfować po 

Internecie  

MP3•212  AWARIE

backup (n)  /ˈbækʌp/  kopia 
zapasowa 

crash (n)  /kræʃ/  awaria 
crash (v)  /kræʃ/ zepsuć się 
error (n)  /ˈerə/  błąd 

~ message  /ˈerə ˌmesɪdʒ/  
komunikat o błędzie

virus (n)  /ˈvaɪərəs/  wirus

ZWROTY
break down  zepsuć się
lose a document  stracić dokument
make funny noises  wydawać 

dziwne dźwięki
out of order  nie działa
reboot/restart a computer  

restartować komputer

MP3•213  BADANIA PRZESTRZENI 
KOSMICZNEJ    

astronaut (n)  /ˈæstrənɔːt/  astronauta
atmosphere (n)  /ˈætməsfɪə/  

atmosfera
comet (n)  /ˈkɒmɪt/  kometa 
lift-off (n)  /ˈlɪft ɒf/  start (statku 

kosmicznego)
meteor (n)  /ˈmiːtiə/  meteor 
orbit (n)  /ˈɔːbɪt/  orbita 

in ~  /ɪn ˈɔːbɪt/  na orbicie
outer space (n)  /ˌaʊtə ˈspeɪs/  

przestrzeń kosmiczna 
planet (n)  /ˈplænɪt/  planeta
rocket (n)  /ˈrɒkɪt/  rakieta 
satellite (n)  /ˈsætəlaɪt/  satelita 
space (n)  /speɪs/  kosmos

~ exploration  /speɪs ekspləˈreɪʃn/  
badania kosmosu

~ station  /ˈspeɪs ˌsteɪʃn/  stacja 
kosmiczna

spacecraft/spaceship (n)  
/ˈspeɪskrɑːft, ˈspeɪsʃɪp/  statek 
kosmiczny 

star (n)  /stɑː/  gwiazda
the Earth (n)  /ði ɜːθ/  Ziemia 
the Moon (n)  /ðə muːn/  Księżyc
the Sun (n)  /ðə sʌn/  Słońce
universe (n)  /ˈjuːnəvɜːs/  wszechświat 

CZASOWNIKI
launch (v)  /lɔːntʃ/  wystrzelić
orbit sth (v)  /ˈɔːbɪt/  okrążać coś
rotate (v)  /rəʊ ̍teɪt/  obracać się 

(wokół własnej osi)

ZWROTY
launch a rocket  wystrzelić rakietę   
send sth into space  wysłać coś 

w kosmos  
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MP3•224  KRAJOBRAZ
beach (n)  /biːtʃ/  plaża

rocky ~  /ˌrɒki ˈbiːtʃ/  skalista 
plaża 

sandy ~  /ˌsændi ˈbiːtʃ/  
piaszczysta plaża 

breathtaking (adj)  /ˈbreθteɪkɪŋ/  
zapierający dech w piersiach

cave (n)  /keɪv/  jaskinia
cliff (n)  /klɪf/  klif, urwisko 
coast (n)  /kəʊst/  wybrzeże
coastline (n)  /ˈkəʊstlaɪn/  linia 

brzegowa
continent (n)  /ˈkɒntɪnənt/  

kontynent 
coral reef (n)  /ˌkɒrəl ˈriːf/  rafa 

koralowa 
desert (n)  /ˈdezət/  pustynia 
fi eld (n)  /fiːld/  pole 
forest/wood/the woods (n)  

/ˈfɒrɪst, wʊd, ðə wʊdz/  las 
glacier (n)  /ˈglæsiə/  lodowiec 
hill (n)  /hɪl/  wzgórze, pagórek 
island (n)  /ˈaɪlənd/  wyspa 
lake (n)  /leɪk/  jezioro 
landscape (n)  /ˈlændskeɪp/  

krajobraz
magnifi cent (adj)  /mægˈnɪfɪsnt/  

wspaniały
mountain (n)  /ˈmaʊntɪn/  góra 

~ range  /ˈmaʊntɪn reɪndʒ/  
łańcuch górski 

~ top  /ˈmaʊntɪn tɒp/  szczyt 
ocean (n)  /ˈəʊʃən/  ocean 
reservoir (n)  /ˈrezəvwɑː/  zbiornik
river (n)  /ˈrɪvə/  rzeka 
sand (n)  /sænd/  piasek 
scenery (n)  /ˈsiːnəri/  pejzaż, 

krajobraz 
sea (n)  /siː/  morze 
shore (n)  /ʃɔː/  brzeg (morza, 

jeziora)
stream (n)  /striːm/  strumień 
valley (n)  /ˈvæli/  dolina 
view (n)  /vjuː/  widok
waterfall (n)  /ˈwɔːtəfɔːl/  

wodospad 
wave (n)  /weɪv/  fala

MP3•225  KLIMAT
above zero  /əˌbʌv ˈzɪərəʊ/  

powyżej zera 
below zero  /bɪˌləʊ ˈzɪərəʊ/  

poniżej zera 
breeze (n)  /briːz/  lekki wiatr
chilly (adj)  /ˈtʃɪli/ zimny, zimno
climate (n)  /ˈklaɪmət/  klimat 

mild/moderate ~  
/maɪld,ˈmɒdərət ˈklaɪmət/  
klimat umiarkowany 

cloud (n)  /klaʊd/  chmura 
cloudy (adj)  /ˈklaʊdi/  

pochmurny, pochmurno
cold (adj)  /kəʊld/  zimny, zimno
cool (adj)  /kuːl/  chłodny, 

chłodno
degrees Celsius/degrees 

Centigrade (n)  /dɪˌgriːz ˈselsɪəs, 
dɪˌgriːz ˈsentɪɡreɪd/  stopnie 
Celsjusza 

degrees Fahrenheit (n)  
/dɪˌgriːz ˈfærənhaɪt/  stopnie 
Fahrenheita

dry (adj)  /draɪ/  suchy, sucho
fog (n)  /fɒg/  mgła 
foggy (adj)  /ˈfɒgi/  mglisty, 

mglisto
freezing (adj)  /ˈfriːzɪŋ/  

przenikliwie zimny, 
przenikliwie zimno

frost (n)  /frɒst/  mróz 
frosty (adj)  /ˈfrɒsti/  mroźny, 

mroźno

heat (n)  /hiːt/  upał 
hot (adj)  /hɒt/  gorący, gorąco
humid (adj)  /ˈhjuːmɪd/  wilgotny 
ice (n)  /aɪs/  lód 
icy (adj)  /ˈaɪsi/  lodowaty
lightning (n)  /ˈlaɪtnɪŋ/  

błyskawica 
meteorologist (n)  

/miːtɪəˈrɒlədʒɪst/  meteorolog
meteorology (n)  /miːtɪəˈrɒlədʒi/  

meteorologia 
mild (adj)  /maɪld/  łagodny
mist (n)  /mɪst/  lekka mgła
misty (adj)  /ˈmɪsti/  mglisty, 

mglisto
pressure (n)  /ˈpreʃə/  ciśnienie
rain (n)  /reɪn/  deszcz 
rainfall (n)  /ˈreɪnfɔːl/  opady 

deszczu 
rainy (adj)  /ˈreɪni/  deszczowy, 

deszczowo
shower (n)  /ˈʃaʊər/  przelotny 

deszcz
showery (adj)  /ˈʃaʊəri/  

z przelotnymi opadami 
deszczu

sky (n)  /skaɪ/  niebo
blue ~  /bluː ˈskaɪ/  błękitne 

niebo 
clear ~  /klɪə ˈskaɪ/  bezchmurne 

niebo 
snow (n)  /snəʊ/  śnieg 
snowy (adj)  /ˈsnəʊi/  śnieżny, 

śnieżnie
storm (n)  /stɔːm/  burza 
stormy (adj)  /ˈstɔːmi/  burzowy, 

burzowo 
sun (n)  /sʌn/  słońce 
sunny (adj)  /ˈsʌni/  słoneczny, 

słonecznie
sunshine (n)  /ˈsʌnʃaɪn/  światło 

słoneczne, słońce
temperature (n)  /ˈtemprətʃə/  

temperatura
average ~  /ˈævərɪdʒ 

ˈtemprətʃə/  średnia 
temperatura

thunder (n)  /ˈθʌndə/  grzmot 
warm (adj)  /wɔːm/  ciepły, ciepło
weather (n)  /ˈweðə/  pogoda

~ forecast/report  /ˈweðə 
ˌfɔːkɑːst, rɪˌpɔːt/  prognoza 
pogody 

~ map  /ˈweðə mæp/  mapa 
pogody 

wet (adj)  /wet/  mokry, mokro
wind (n)  /wɪnd/  wiatr 
windy (adj)  /ˈwɪndi/  wietrzny, 

wietrznie

CZASOWNIKI    
blow (v)  /bləʊ/  wiać 
rain (v)  /reɪn/  padać (o deszczu) 
shine (v)  /ʃaɪn/  świecić
snow (v)  /snəʊ/  padać 

(o śniegu)

ZWROTY    
clear up  przejaśniać się  
pour down/pour with rain  lać, 

padać obfi cie  

MP3•226  ROŚLINNOŚĆ
branch (n)  /brɑːntʃ/  gałąź 
bush (n)  /bʊʃ/  krzak 
crop (n)  /krɒp/  uprawa, plon
crown (n)  /kraʊn/  korona 

(drzewa)
fl ower (n)  /ˈflaʊə/  kwiat 
fruit (n)  /fruːt/  owoc 
grass (n)  /grɑːs/  trawa 
greenhouse (n)  /ˈgriːnhaʊs/  

szklarnia 

harvest (n)  /ˈhɑːvɪst/  żniwa, 
zbiór, plon

leaf (n)  /liːf/  liść 
leaves (n)  /liːvz/  liście 

plant (n)  /plɑːnt/  roślina
exotic ~  /ɪgˈzɒtɪk plɑːnt/  

roślina egzotyczna
root (n)  /ruːt/  korzeń
soil (n)  /sɔɪl/  gleba
species (n)  /ˈspiːʃiːz/  gatunek
tree (n)  /triː/  drzewo
trunk (n)  /trʌŋk/  pień
vegetable (n)  /ˈvedʒtəbəl/  

warzywo

CZASOWNIKI    
grow (v)  /grəʊ/  rosnąć; uprawiać
harvest (v)  /ˈhɑːvɪst/  zbierać 

(plony)
plant (v)  /plɑːnt/  sadzić
water (v)  /ˈwɔːtə/  podlewać

ZWROTY    
cut a tree  wyciąć drzewo
grow plants  hodować rośliny  
pick fruit  zbierać owoce  

MP3•227  ZWIERZĘTA
alligator (n)  /ˈælɪgeɪtə/  aligator
amphibian (n)  /æmˈfɪbɪən/  płaz
animal (n)  /ˈænɪməl/  zwierzę

domestic ~  /dəˌmestɪk 
ˈænɪməl/  zwierzę domowe 

farm ~  /ˈfɑːrm ˌænɪməl/  
zwierzę gospodarskie 

~ species  /ˈænɪməl ˌspiːʃiːz/  
gatunek zwierzęcia 

ant (n)  /ænt/  mrówka 
badger (n)  /ˈbædʒə/  borsuk 
bat (n)  /bæt/  nietoperz 
beak (n)  /biːk/  dziób
bee (n)  /biː/  pszczoła 

honey ~  /ˈhʌni biː/  pszczoła 
miodna

beetle (n)  /ˈbiːtl/  chrząszcz
bird (n)  /bɜːd/  ptak 
brown bear (n)  /ˈbraʊn beə/  

niedźwiedź brunatny 
bull (n)  /bʊl/  byk 
butterfl y (n)  /ˈbʌtəflaɪ/  motyl 
camel (n)  /ˈkæməl/  wielbłąd 
chimpanzee (n)  /tʃɪmpænˈziː/  

szympans 
cockroach (n)  /ˈkɒkrəʊtʃ/  

karaluch 
cow (n)  /kaʊ/  krowa 
crab (n)  /kræb/  krab
crocodile (n)  /ˈkrɒkədaɪl/  

krokodyl
creature (n)  /ˈkriːtʃə/  stworzenie 
deer (n)  /dɪə/  sarna, jeleń

red ~  /red dɪə/  jeleń
roe ~  /rəʊ dɪə/  sarna

dolphin (n)  /ˈdɒlfɪn/  delfi n 
donkey (n)  /ˈdɒŋki/  osioł 
duck (n)  /dʌk/  kaczka 
elephant (n)  /ˈeləfənt/  słoń 
European bison (n)  /jʊərəˌpiːən 

ˈbaɪsən/  żubr 
feather (n)  /ˈfeðə/  pióro
fi sh (n)  /fɪʃ/  ryba 
fl ipper (n)  /ˈflɪpə/  płetwa 

(wieloryba, delfi na, foki)
fl y (n)  /flaɪ/  mucha
fox (n)  /fɒks/  lis 
goat (n)  /gəʊt/  koza 
guide dog (n)  /ˈgaɪd dɒg/  pies 

przewodnik 
guinea pig (n)  /ˈɡɪni pɪg/  świnka 

morska 
hamster (n)  /ˈhæmstə/  chomik 
hare (n)  /heə/  zając 
hen (n)  /hen/  kura 

1 Podkreśl w Banku słów nazwy 
zwierząt, które miałeś/miałaś 
okazję zobaczyć na żywo. 
Do jakich kategorii należą 
podkreślone przez ciebie 
zwierzęta?

2 Używając wyrazów i zwrotów 
z Banku słów, opisz dzisiejszą 
pogodę.

3 Wybierz właściwą odpowiedź, 
korzystając z Banku słów.

1 A hurricane is a kind of 
_.
A  wind B  rain C cloud 

2 Some animal species may 
become _ as a result 
of climate change.
A dead
B extinct
C dangerous

3 Deforestation is the result of 
_ forests.
A planting
B protecting
C cutting down

4 Which of these is good for the 
environment?
A exhaust fumes
B global warming
C renewable energy

5 What should you not do with 
litter?
A clean it up
B throw it on the ground
C sort it

6 You feel the ground shaking 
when there is _.
A an earthquake
B a fl ood
C a tornado

4 MP3•223  Posłuchaj wyrazów 
i zwrotów w języku polskim 
i zapisz ich odpowiedniki 
w języku angielskim. Sprawdź 
ich pisownię w Banku słów.

1 _
2 _
3 _

4 _
5 _
6 _

Wskazówka

Pomyśl o swoim ulubionym miejscu 
w Polsce. Nazwij po angielsku 
wszystkie elementy krajobrazu, 
które możesz tam zobaczyć.
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Świat przyrody

herring (n)  /ˈherɪŋ/  śledź
horse (n)  /hɔːs/  koń 
insect (n)  /ˈɪnsekt/  owad 
kitten (n)  /ˈkɪtn/  kocię, kociak 
lamb (n)  /læm/  jagnię, owieczka 
lizard (n)  /ˈlɪzəd/  jaszczurka 
mammal (n)  /ˈmæməl/  ssak 
monkey (n)  /ˈmʌŋki/  małpa 
mosquito (n)  /məˈskiːtəʊ/  komar
owl (n)  /aʊl/  sowa
parrot (n)  /ˈpærət/  papuga 
pelican (n)  /ˈpelɪkən/  pelikan 
penguin (n)  /ˈpeŋgwɪn/  pingwin 
pig (n)  /pɪg/  świnia 
pigeon (n)  /ˈpɪdʒɪn/  gołąb 
polar bear (n)  /ˈpəʊlə beə/  

niedźwiedź polarny 
pony (n)  /ˈpəʊni/  kucyk 
puppy (n)  /ˈpʌpi/  szczenię, szczeniak 
rabbit (n)  /ˈræbɪt/  królik 
rat (n)  /ræt/  szczur 
reptile (n)  /ˈreptaɪl/  gad 
robin (n)  /ˈrɒbɪn/  rudzik
salmon (n)  /ˈsæmən/  łosoś
sardine (n)  /ˌsɑːˈdiːn/  sardynka
seal (n)  /siːl/  foka
sheep (n)  /ʃiːp/  owca, owce
snake (n)  /sneɪk/  wąż 
species (n)  /ˈspiːʃiːz/  gatunek
squirrel (n)  /ˈskwɪrəl/  wiewiórka 
stag (n)  /stæg/  jeleń (samiec)
stork (n)  /stɔːk/  bocian 
swan (n)  /swɒn/  łabędź
tame (adj)  /teɪm/  oswojony
termite (n)  /ˈtɜːmaɪt/  termit

~ mound  /ˈtɜːmaɪt maʊnd/  kopiec
tortoise (n)  /ˈtɔːtəs/  żółw 
tuna (n)  /ˈtjuːnə/  tuńczyk
whale (n)  /weɪl/  wieloryb 
wild boar (n)  /waɪld ˈbɔː/  dzik
wing (n)  /wɪŋ/  skrzydło
wolf (n)  /wʊlf/  wilk 

CZASOWNIKI    
bark (v)  /bɑːk/  szczekać
bite (v)  /baɪt/  gryźć
buzz (v)  /bʌz/  brzęczeć
feed (v)  /fiːd/  karmić 
miaow (v)  /miːˈaʊ/  miauczeć
roar (v)  /rɔː/  ryczeć
scratch (v)  /skrætʃ/  podrapać

ZWROTY    
breed animals  hodować zwierzęta  
train a dog  tresować psa

MP3•228  KLĘSKI ŻYWIOŁOWE
I KATASTROFY
destruction (n)  /dɪˈstrʌkʃn/  

zniszczenie
drought (n)  /draʊt/  susza 
earthquake (n)  /ˈɜːθkweɪk/  trzęsienie 

ziemi 
famine (n)  /ˈfæmɪn/  głód 
fi re (n)  /ˈfaɪə/  pożar

bush ~  /ˈbʊʃ faɪə/  pożar buszu 
forest ~  /ˈfɒrɪst faɪə/  pożar lasu 

fl ood (n)  /flʌd/  powódź 
hurricane (n)  /ˈhʌrɪkən/  huragan 
natural disaster (n)  /ˌnætʃərəl 

dɪˈzɑːstə/  klęska żywiołowa 
tornado (n)  /tɔːˈneɪdəʊ/  tornado, 

trąba powietrzna 
tsunami (n)  /tsʊˈnɑːmi/  tsunami 
volcanic eruption (n)  /vɒlˌkænɪk 

ɪˈrʌpʃən/  wybuch wulkanu
volcano (n)  /vɒlˈkeɪnəʊ/  wulkan 

CZASOWNIKI    
destroy (v)  /dɪˈstrɔɪ/  zniszczyć
erupt (v)  /ɪˈrʌpt/  wybuchnąć 

(o wulkanie)
fl ood (v)  /flʌd/  zalać, zatopić

rattle (v)  /ˈrætl/  grzechotać, stukotać 
shake (v)  /ʃeɪk/  zatrząść się
starve (v)  /stɑːv/  umierać z głodu

ZWROTY    
the river burst its banks  rzeka 

wystąpiła z brzegów  

MP3•229  ZAGROŻENIA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA
acid rain (n)  /ˌæsɪd ˈreɪn/  kwaśny 

deszcz 
aerosol (n)  /ˈeərəsɒl/  aerozol
atmosphere (n)  /ˈætməsfɪə/  

atmosfera
biodegradable (adj)  

/baɪəʊdɪˈgreɪdɪbl/  ulegający 
biodegradacji 

car exhaust fumes (n)  /ˈkɑː ɪgˌzɔːst 
fjuːmz/  spaliny 

carbon dioxide (n)  /ˌkɑːbən 
daɪˈɒksaɪd/  dwutlenek węgla 

climate change (n)  /ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/  
zmiana klimatu

coal (n)  /kəʊl/  węgiel
conservation (n)  /ˌkɒnsəˈveɪʃn/  

ochrona przyrody/środowiska
consumerism (n)  /kənˈsjuːmərɪzəm/  

konsumpcjonizm
consumption (n)  /kənˈsʌmpʃn/  

konsumpcja
deforestation (n)  /diːfɒrəˈsteɪʃən/  

wylesianie, deforestacja 
disposable (adj)  /dɪˈspəʊzəbəl/  

jednorazowego użytku 
endangered species (n)  /ɪnˈdeɪndʒəd 

ˌspiːʃiːz/  zagrożone gatunki
energy-saving (adj)  /ˈenədʒi ˌseɪvɪŋ/  

energooszczędny 
environment (n)  /ɪnˈvaɪrənmənt/  

środowisko naturalne
environmental (adj)  /ɪnˌvaɪrənˈmentl/  

dotyczący środowiska
environmentalist (n)  

/ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/  ekolog
extinct (adj)  /ɪkˈstɪŋkt/  wymarły 

(o gatunku)
extinction (n)  /ɪkˈstɪŋkʃən/  wyginięcie, 

wymarcie
in danger of/at risk of ~  /ɪn 

ˌdeɪndʒə əv ɪkˈstɪŋkʃən, at rɪsk 
əv ɪkˈstɪŋkʃən/  zagrożony 
wyginięciem 

on the brink of ~  /ɒn ðə brɪnk əv 
ɪkˈstɪŋkʃən/  na granicy wymarcia

fall in temperature (n)  /fɔːl ɪn 
ˈtemprətʃə/  spadek temperatury 

global warming (n)  /ˌgləʊbəl 
ˈwɔːmɪŋ/  globalne ocieplenie 

gravity (n)  /ˈgrævəti/  grawitacja
greenhouse effect (n)  /ˈgriːnhaʊs 

ɪˌfekt/  efekt cieplarniany 
habitat (n)  /ˈhæbɪtæt/  siedlisko 

(gatunku), habitat 
heat (n)  /hiːt/  gorąco, ciepło
industry (n)  /ˈɪndəstri/  przemysł 
landfi ll/dump (n)  /ˈlændfɪl, dʌmp/  

wysypisko śmieci 
lead (n)  /led/  ołów 
litter (n)  /ˈlɪtə/  śmieci 
natural resources (n)  /ˈnætʃrəl 

rɪˈsɔːsəs/  zasoby naturalne
oil spill (n)  /ɔɪl spɪl/  wyciek ropy
organic (adj)  /ɔːˈgænɪk/  organiczny, 

naturalny 
overfi shing (n)  /ˌəʊvəˈfɪʃɪŋ/  

nadmierny połów ryb
overpopulation (n)  /əʊvəpɒpjəˈleɪʃən/  

przeludnienie 
ozone layer (n)  /ˈəʊzəʊn ˌleɪə/  

powłoka ozonowa
hole in the ~  /həʊl ɪn ðə ˈəʊzəʊn 

ˌleɪə/  dziura ozonowa 
ozone-friendly (adj)  /ˌəʊzəʊn ˈfrendli/  

bezpieczny dla powłoki ozonowej

petrol (n)  /ˈpetrəl/  benzyna
unleaded ~  /ʌnˌledɪd ˈpetrəl/  

benzyna bezołowiowa 
polar ice cap (n)  /ˌpəʊlə ˈaɪs kæp/  

podbiegunowa czapa lodowa 
pollution (n)  /pəˈluːʃən/  

zanieczyszczenie
air ~  /ˈeə pəˌluːʃən/  zanieczyszczenie 

powietrza 
soil ~  /ˈsɔɪl pəˌluːʃən/  

zanieczyszczenie gleby
water ~  /ˈwɔːtə pəˌluːʃən/  

zanieczyszczenie wody 
protected species (n)  /prəˈtektɪd 

ˌspiːʃiːz/  gatunki chronione
rainforest (n)  /ˈreɪnfɒrɪst/  las 

deszczowy, las tropikalny 
recycling (n)  /riːˈsaɪklɪŋ/  ponowne 

przetwarzanie zużytych produktów, 
recykling 

rise in temperature (n)  /raɪz ɪn 
ˈtemprətʃə/  wzrost temperatury 

smog (n)  /smɒg/  smog 
steam (n)  /stiːm/  para
sustainable (adj)  /səsˈteinəbl/  

nienaruszający równowagi 
ekologicznej
~ agriculture (n)  /səsˈteinəbl 

ˈæɡrɪkʌltʃə/  rolnictwo 
zrównoważone

~ development (n)  /səsˈteinəbl 
dɪˈveləpmənt/  zrównoważony 
rozwój

unsustainable (adj)  /ˌʌnsəˈsteinəbl/  
naruszający równowagę 
ekologiczną

tidal (adj)  /ˈtaɪdəl/  pływowy
tide (n)  /taɪd/  przypływ, odpływ
ultra-violet radiation (n)  /ˌʌltrəˈvaɪələt 

reɪdiˈeɪʃn/  promieniowanie 
ultrafi oletowe

waste (n)  /weɪst/  odpadki 
wildlife (v)  /ˈwaɪldlaɪf/  dzika przyroda

CZASOWNIKI
absorb (v)  /əbˈsɔːb/  wchłaniać
burn (v)  /bɜːn/  palić, spalać
enable (v)  /ɪˈneɪbl/  umożliwiać
generate (v)  /ˈdʒenəreɪt/  wytwarzać
melt (v)  /melt/  topnieć 
pollute (v)  /pəˈluːt/  zanieczyszczać
protect (v)  /prəˈtekt/  chronić 
recycle (v)  /riːˈsaɪkl/  ponownie 

przetwarzać 
save (v)  /seɪv/  oszczędzać
sustain (v)  /səˈsteɪn/  podtrzymywać, 

utrzymywać

ZWROTY    
become extinct  wymierać  
burn rubbish  palić śmieci  
cut down forests  wycinać lasy  
damage the environment  niszczyć 

środowisko
destroy resources niszczyć zasoby
environmentally friendly  przyjazny 

dla środowiska  
environmentally friendly products  

produkty ekologiczne  
generate CO2  wytwarzać dwutlenek 

węgla  
harm the environment  szkodzić 

środowisku  
harmful to the environment  

szkodliwy dla środowiska 
leave the water running  zostawić 

odkręcony kran 
pass through the atmosphere  

przenikać przez atmosferę  
pick up litter/clean up litter  

sprzątać śmieci
point sth out  wskazywać coś, 

zwrócić uwagę na coś
prevent global warming  

zapobiegać globalnemu ociepleniu

protect the environment  chronić 
środowisko naturalne  

protect wildlife  chronić dziką 
przyrodę

reduce the emissions of 
greenhouse gases  zmniejszać 
emisję gazów cieplarnianych

save energy  oszczędzać energię  
save water  oszczędzać wodę  
sort rubbish  segregować śmieci  
throw sth out  wyrzucić coś
turn off the light  wyłączyć światło
waste energy  marnować energię
waste resources  marnować zasoby

MP3•230  ALTERNATYWNE 
ŹRÓDŁA ENERGII
clean electricity (n)  /kliːn ɪlekˈtrɪsəti/  

czysta energia elektryczna 
energy (n)  /ˈenədʒi/  energia

alternative ~ sources  /ɔːlˌtɜːnətɪv 
ˈenədʒi sɔːsəz/  alternatywne źródła 
energii 

geothermal ~  /ˌdʒiːəʊˈθɜːml 
ˈenədʒi/  energia geotermalna

nuclear ~  /ˈnjuːkliə ˈenədʒi/  energia 
nuklearna

renewable ~  /rɪˌnjuːəbl ˈenədʒi/  
energia odnawialna

source of ~  /sɔːs əv ˈenədʒi/  źródło 
energii

total ~ consumption  /təʊtl ˈenədʒi 
kənˌsʌmpʃən/  całkowite zużycie 
energii

fuel (n)  /ˈfjuːəl/  paliwo
fossil ~  /ˈfɒsl ˌfjuːəl/  paliwo kopalne

hydroelectricity (n)  
/ˌhaɪdrəʊɪlekˈtrɪsəti/  energia 
elektryczna z hydroelektrowni

natural gas (n)  /ˈnætʃrəl gæs/  gaz 
ziemny

oil/petroleum (n)  /ɔɪl, pəˈtrəʊliəm/  
ropa naftowa

power (n)  /ˈpaʊə/  energia
electric ~  /ɪˌlektrɪk ˈpaʊə/  energia 

elektryczna
solar ~  /ˌsəʊlə ˈpaʊə/  energia 

słoneczna 
water ~  /ˈwɔːtə ˌpaʊə/  energia 

wodna 
wind ~  /ˈwɪnd ˌpaʊə/  energia 

wiatrowa
power plant/power station (n)  

/ˈpaʊə plɑːnt, ˈpaʊə steɪʃən/  
elektrownia
hydroelectric ~  /ˌhaɪdrəʊɪˈlektrɪk 

ˈpaʊə plɑːnt, ˈpaʊə steɪʃən/  
elektrownia hydroelektryczna

solar battery (n)  /ˈsəʊle ˈbætri/  
bateria słoneczna

wind farm (n)  /ˈwɪnd fɑːm/  farma 
wiatrowa

wind turbine (n)  /ˈwɪnd ˌtɜːbaɪn/  
turbina wiatrowa, wiatrak

ZWROTY    
be modelled on sth  być 

wzorowanym na czymś
burn fuel  spalać paliwo  
burn petrol  spalać benzynę  
generate/produce energy  

wytwarzać energię
refl ect light  odbijać światło
store water  magazynować wodę

MP3•231  PRZESTRZEŃ 
KOSMICZNA
comet (n)  /ˈkɒmɪt/  kometa 
meteor (n)  /ˈmiːtiə/  meteor 
planet (n)  /ˈplænɪt/  planeta
satellite (n)  /ˈsætəlaɪt/  satelita 
universe (n)  /ˈjuːnəvɜːs/  wszechświat
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B A N K  S Ł Ó W Nagrania list słów w formacie MP3 dostępne są na stronie 
www.pearson.pl/angielski/matura

MP3•238  STRUKTURA 
PAŃSTWA I URZĘDY
ambassador (n)  /æmˈbæsədə/  

ambasador 
authorities (n)  /ɔːˈθɒrətɪz/  władze
bureaucracy (n)  /bjʊəˈrɒkrəsi/  

biurokracja
border (n)  /ˈbɔːdə/  granica 

~ countries  /ˈbɔːdə ˌkʌntris/  
państwa sąsiadujące

cabinet (n)  /ˈkæbɪnɪt/  rząd, 
gabinet
~ minister  /ˈkæbɪnɪt ˌmɪnɪstə/  

minister 
capital (n)  /ˈkæpɪtəl/  stolica
citizen (n)  /ˈsɪtɪzən/  obywatel
citizenship (n)  /ˈsɪtɪzənʃɪp/  

obywatelstwo 
city councillor/town councillor 

(n)  /ˌsɪti ˈkaʊnsələ, taʊn 
ˈkaʊnsələ/  radny

city hall/town hall (n)  /ˌsɪti ˈhɔːl, 
taʊn ˈhɔːl/  ratusz

city/town council (n)  /ˌsɪti, taʊn 
ˈkaʊnsl/  rada miejska

civil servant (n)  /ˌsɪvl ˈsɜːvənt/  
urzędnik państwowy 

conservative (adj)  /kənˈsɜːvətɪv/  
konserwatywny 

constitution (n)  /kɒnstɪˈtjuːʃn/  
konstytucja 

democracy (n)  /dɪˈmɒkrəsi/  
demokracja 

democratic (adj)  /deməˈkrætɪk/  
demokratyczny 

demonstration (n)  
/demənˈstreɪʃn/  manifestacja

domestic (adj)  /dəˈmestɪk/  
krajowy 

election (n)  /ɪˈlekʃn/  wybory
general ~  /ˌdʒenərəl ɪˈlekʃn/  

wybory powszechne 
local ~  /ˌləʊkəl ɪˈlekʃn/  wybory 

samorządowe 
embassy (n)  /ˈembəsi/  ambasada 
emigration (n)  /emɪˈgreɪʃn/  

emigracja 
empire (n)  /ˈempaɪə/  imperium 
exile (n)  /ˈeksaɪl/  wygnanie 
federal (adj)  /ˈfedrl/  federalny
foreign (adj)  /ˈfɒrɪn/  obcy, 

zagraniczny 
foreigner/foreign national 

(n)  /ˈfɒrɪnə, ˌfɒrɪn ˈnæʃənəl/  
obcokrajowiec

government (n)  /ˈgʌvənmənt/  
rząd 
minority ~  /maɪˈnɒrəti 

ˌgʌvənmənt/  rząd 
mniejszościowy 

system of ~  /ˈsɪstəm əv 
ˌgʌvənmənt/  system 
polityczny

head of state (n)  /hed əv ˈsteɪt/  
głowa państwa 

home country/homeland (n)  
/həʊm ˈkʌntri, ˈhəʊmlænd/  
ojczyzna

House of Commons (n)  /haʊs əv 
ˈkɒmənz/  Izba Gmin 

House of Lords (n)  /haʊs əv 
ˈlɔːdz/  Izba Lordów 

House of Representatives (n)  
/haʊs əv reprɪˈzentətɪvz/  Izba 
Reprezentantów 

human rights (n)  /ˌhjuːmən ˈraɪts/  
prawa człowieka 

immigrant (n)  /ˈɪmɪgrənt/  
imigrant

immigration (n)  /ɪmɪˈgreɪʃən/  
imigracja 

independence (n)  
/ɪndəˈpendəns/  niepodległość 

inhabitant/resident (n)  
/ɪnˈhæbɪtənt, ˈrezɪdənt/  
mieszkaniec

institution (n)  /ɪnstɪˈtjuːʃn/  
instytucja 

intelligence service (n)  
/ɪnˈtelɪdʒəns ˌsɜːvɪs/   służby 
wywiadowcze 

king (n)  /kɪŋ/  król 
kingdom (n)  /ˈkɪŋdəm/  królestwo 
left wing (adj)  /left ˈwɪŋ/  

lewicowy 
liberal (adj)  /ˈlɪbərəl/  liberalny 
majority (n)  /məˈdʒɒrəti/  

większość 
Mayor (n)  /meə/  burmistrz 
member (n)  /ˈmembə/  członek 

(np. partii)
Member of Parliament/MP (n)  

/ˌmembə əv ˈpɑːləmənt, em ˈpiː/  
poseł

Minister (n)  /ˈmɪnɪstə/  minister
minority (n)  /maɪˈnɒrəti/  

mniejszość 
monarch (n)  /ˈmɒnək/  monarcha
monarchy (n)  /ˈmɒnəki/  

monarchia 
constitutional ~  /kɒnstɪˌtjuːʃnl 

ˈmɒnəki/  monarchia 
konstytucyjna 

nation (n)  /ˈneɪʃn/  naród 
national (adj)  /ˈnæʃənəl/  

narodowy, państwowy
~ anthem (n)  /ˌnæʃənəl 

ˈænθəm/  hymn państwowy 
~ fl ag (n)  /ˌnæʃənəl ˈflæg/  fl aga 

państwowa 
~ identity (n)  /ˌnæʃənəl 

aɪˈdentəti/  tożsamość 
narodowa 

nationality (n)  /næʃəˈnæləti/  
narodowość 

opinion poll (n)  /əˈpɪnɪən pəʊl/  
badanie opinii publicznej 

opposition (n)  /ɒpəˈzɪʃn/  
opozycja 

parliament (n)  /ˈpɑːləmənt/  
parlament

party member (n)  /ˈpɑːti 
ˌmembə/  członek partii 

policy (n)  /ˈpɒləsi/  polityka 
(sposób postępowania)
social ~  /ˌsəʊʃəl ˈpɒləsi/  polityka 

społeczna 
political (adj)  /pəˈlɪtɪkəl/  

polityczny 
~ leader (n)  /pəˌlɪtɪkəl ˈliːdə/  

przywódca polityczny 
~ scene (n)  /pəˌlɪtɪkəl ˈsiːn/  

scena polityczna
~ system (n)  /pəˌlɪtɪkəl ˈsɪstɪm/  

system polityczny 
politician (n)  /pɒləˈtɪʃən/  polityk 
politics (n)  /ˈpɒlətɪks/  polityka 

(działalność publiczna) 
population (n)  /pɒpjəˈleɪʃən/  

ludność 
President (n)  /ˈprezɪdənt/  

prezydent 
Prime Minister/PM (n)  /praɪm 

ˈmɪnɪstə, piː ˈem/  premier
province (n)  /ˈprɒvɪns/  prowincja 
queen (n)  /kwiːn/  królowa 
reform (n)  /rɪˈfɔːm/  reforma 
refugee (n)  /refjʊˈdʒiː/  uchodźca 
representative (n)  

/reprɪˈzentətɪv/  reprezentant
republic (n)  /rɪˈpʌblɪk/  republika 
right wing (adj)  /raɪt ˈwɪŋ/  

prawicowy 
royal family (n)  /ˌrɔɪəl ˈfæməli/  

rodzina królewska 
secret service (n)  /ˌsiːkrɪt ˈsɜːvɪs/   

służby specjalne 
Senate (n)  /ˈsenɪt/  senat 

Senator (n)  /ˈsenətə/  senator
social democratic (adj)  

/ˌsəʊʃəl deməˈkrætɪk/  
socjaldemokratyczny

socialist (adj)  /ˈsəʊʃəlɪst/  
socjalistyczny

socialist (n)  /ˈsəʊʃəlɪst/  socjalista
state (n)  /steɪt/  państwo 
term (n)  /tɜːm/  kadencja 
the people (n)  /ðə ˈpiːpəl/  naród, 

lud
United States Congress (n)  

/juːˌnaɪtəd steɪts ˈkɒŋgres/  
Kongres Stanów Zjednoczonych 

CZASOWNIKI
demonstrate (v)  /ˈdemənstreɪt/  

manifestować 
elect (v)  /ɪˈlekt/  wybierać 
emigrate (v)  /ˈemɪgreɪt/  

emigrować 
immigrate (v)  /ˈɪmɪgreɪt/  

imigrować 
represent (v)  /reprɪˈzent/  

reprezentować
rule/govern (v)  /ruːl, ˈgʌvn/  

rządzić
support (v)  /səˈpɔːt/  popierać

ZWROTY
adopt the constitution  przyjąć 

konstytucję  
become a citizen  zostać 

obywatelem  
border with  graniczyć z
form a government/cabinet  

utworzyć rząd
gain/win independence  

uzyskać niepodległość  
gain/win support  zdobyć 

poparcie  
hold an election  zorganizować 

wybory  
join a political party  wstąpić do 

partii politycznej  
vote for  głosować na
Your Majesty  Wasza Królewska 

Mość  

MP3•239  ORGANIZACJE 
SPOŁECZNE 
I MIĘDZYNARODOWE    
Amnesty International (n)  

/ˈæmnəsti ɪntəˌnæʃnəl/  Amnesty 
International (organizacja 
działająca na rzecz praw 
człowieka)

European Union/EU (n)  
/jʊərəˌpiːən ˈjuːnɪən, iː ˈjuː/  Unia 
Europejska 

International Monetary 
Fund/IMF (n)  /ɪntəˌnæʃnəl 
ˈmʌnɪtri fʌnd, aɪ em ˈef/  
Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy 

non-governmental 
organisation/NGO (n)  /ˌnɒn 
gʌvənˈməntəl ɔːgənaɪˌzeɪʃn, 
en dʒiː  ˈəʊ/  organizacja 
pozarządowa

North Atlantic Treaty 
Organisation/NATO (n)
  /nɔːθ ətˌlæntɪk ˈtriːti 
ɔːgənaɪˌzeɪʃn, ˈneɪtəʊ/  Pakt 
Północnoatlantycki, NATO 

United Nations/UN (n)  
/juːˌnaɪtəd ˈneɪʃnz, juː ˈen/  
Organizacja Narodów 
Zjednoczonych, ONZ 

World Health Organisation/
WHO (n)  /wɜːld ˈhelθ 
ɔːgənaɪˌzeɪʃn, dʌbljuː eɪtʃ ˈəʊ/  
Światowa Organizacja Zdrowia, 
WHO

MP3•240  GOSPODARKA
budget (n)  /ˈbʌdʒɪt/  budżet 

1 Podkreśl w Banku słów wszystkie 
nazwy stanowisk publicznych 
(np. Prime Minister) oraz 
nazwy zawodów związanych 
z wymiarem sprawiedliwości. 
Czy chciałbyś/chciałabyś 
wykonywać któryś z nich?

2 Wymień najważniejsze 
problemy społeczne, z którymi 
boryka się nasz kraj. Znajdź 
wymienione przez siebie 
wyrazy w Banku słów.

3 Wybierz właściwą odpowiedź, 
korzystając z Banku słów.

1 The Second World War broke 
_ in 1939.
A up B in C out 

2 The criminal was fi nally 
punished for all the crimes 
he had _. 
A made B committed
C investigated

3 The employee was accused 
_ theft.
A of B for C about

4 Workers can join _ 
unions to protect their 
interests.
A work B trade
C professional

5 The highest penalty for 
murder in EU countries is life 
_.
A prison B penalty
C imprisonment

6 Who breaks into shops or 
houses?
A a burglar B a robber
C a blackmailer

4 MP3•237  Posłuchaj wyrazów 
i zwrotów w języku polskim 
i zapisz ich odpowiedniki 
w języku angielskim. Sprawdź 
ich pisownię w Banku słów.

1 _
2 _
3 _

4 _
5 _
6 _

Wskazówka

Przejrzyj gazetę. Wymień po 
angielsku 10 tematów, które się 
w niej pojawiają, np.: There is an 
article about taxes, a story about 
shoplifters … Zapisz kluczowe 
słowa (np. taxes) na marginesach 
artykułów, do których się odnoszą.

ZAPAMIĘTAJ WIĘCEJ
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Państwo i społeczeństwo

coin (n)  /kɔɪn/  moneta 
commerce (n)  /ˈkɒmɜːs/  handel 
credit (n)  /ˈkredɪt/  kredyt 
credit card (n)  /ˈkredɪt kɑːd/  karta 

kredytowa 
currency (n)  /ˈkʌrənsi/  waluta 

common ~  /ˌkɒmən ˈkʌrənsi/  
wspólna waluta

economics (n)  /iːkəˈnɒmɪks/  ekonomia 
economy (n)  /ɪˈkɒnəmi/  gospodarka

free-market ~  /friː ˌmɑːkɪt ɪˈkɒnəmi/  
gospodarka wolnorynkowa 

fi nance (n)  /ˈfaɪnæns/  fi nanse 
fi nancial (adj)  /faɪˈnænʃl/  fi nansowy 
fund (n)  /fʌnd/  fundusz 
gross domestic product/GDP (n)  

/grəʊs dəˌmestɪk ˈprɒdʌkt, dʒiː diː ˈpiː/  
produkt krajowy brutto, PKB 

income (n)  /ˈɪŋkʌm/  dochód 
industry (n)  /ˈɪndəstri/  przemysł 
infl ation (n)  /ɪnˈfleɪʃn/  infl acja 

rate of ~  /reɪt əv ɪnˈfleɪʃn/  stopa 
infl acji

international trade (n)  /ˌɪntəˈnæʃənəl 
treɪd/  handel międzynarodowy

investment (n)  /ɪnˈvestmənt/  
inwestycja 

market (n)  /ˈmɑːkɪt/  rynek
black ~  /blæk ˈmɑːkɪt/  czarny rynek 
free ~  /friː ˈmɑːkɪt/  wolny rynek

note (n)  /nəʊt/  banknot 
small business (n)  /smɔːl ˈbɪznəs/  

drobne przedsiębiorstwo 
tax (n)  /ˈtæks/  podatek 
trade union (n)  /treɪd ˈjuːnɪən/  

związek zawodowy 

CZASOWNIKI
invest (v)  /ɪnˈvest/  inwestować

ZWROTY
go down  spadać
grow by (four) per cent  urosnąć 

o (cztery) procent  
provide new jobs  tworzyć nowe 

miejsca pracy  
reduce taxes  obniżyć podatki  

MP3•241  KONFLIKTY 
WEWNĘTRZNE 
I MIĘDZYNARODOWE
civilian (n)  /səˈvɪliən/  cywil
confl ict (n)  /ˈkɒnflɪkt/  konfl ikt
machine gun (n)  /məˈʃiːn gʌn/  karabin 

maszynowy
peace conference (n)  /piːs ˈkɒnfərəns/  

konferencja pokojowa
poison gas (n)  /ˈpɔɪzn gæs/  gaz 

trujący
shell-shock (n)  /ˈʃel ʃɒk/  wstrząs 

psychiczny wywołany przez ostrzał 
artyleryjski

soldier (n)  /ˈsəʊldʒə/  żołnierz
tank (n)  /tæŋk/  czołg
troops (n)  /truːps/  wojsko
weapon (n)  /ˈwepən/  broń
world peace (n)  /ˌwɜːld ˈpiːs/  pokój 

na świecie
world war (n)  /ˌwɜːld ˈwɔː/  wojna 

światowa

CZASOWNIKI
invade (v)  /ɪnˈveɪd/  najeżdżać

ZWROTY
break out  wybuchnąć (o wojnie lub 

zamieszkach)  
declare war on sb  wypowiedzieć 

komuś wojnę  

MP3•242  POLITYKA SPOŁECZNA
aid (n)  /eɪd/  pomoc
charity (n)  /ˈtʃærəti/  organizacja 

charytatywna
corruption (n)  /kəˈrʌpʃn/  korupcja

disability (n)  /dɪsəˈbɪlɪti/  
niepełnosprawność

discrimination (n)  /dɪskrɪmɪˈneɪʃn/  
dyskryminacja 

drug abuse (n)  /drʌg əˈbjuːs/  
narkomania

equal (adj)  /ˈiːkwəl/  równy
unequal (adj)  /ʌnˈiːkwəl/  nierówny

equality (n)  /iˈkwɒləti/  
równouprawnienie

government programme (n)  
/ˈgʌvənmənt ˌprəʊgræm/  program 
rządowy

homeless (adj)  /ˈhəʊmləs/  bezdomny
homelessness (n)  /ˈhəʊmləsnəs/  

bezdomność 
orphanage (n)  /ˈɔːfənɪdʒ/  sierociniec
poverty (n)  /ˈpɒvəti/  bieda 
racism (n)  /ˈreɪsɪzəm/  rasizm 
religion (n)  /rɪˈlɪdʒən/  religia
social issues (n)  /ˌsəʊʃəl ˈɪʃuːz/  kwestie 

społeczne
unemployment (n)  /ʌnɪmˈplɔɪmənt/  

bezrobocie 
voluntary work (n)  /ˈvɒləntri wɜːk/  

wolontariat
volunteer (n)  /ˌvɒlənˈtɪə/  wolontariusz

ZWROTY
accept bribes  przyjmować łapówki
discriminate against sb  

dyskryminować kogoś
on the dole  na zasiłku dla 

bezrobotnych
out of work  bez pracy
raise money  zbierać pieniądze

MP3•243  PRZESTĘPCZOŚĆ
alibi (n)  /ˈælɪbaɪ/  alibi 
anti-social behaviour (n)  /æntɪˌsəʊʃəl 

bɪˈheɪvjə/  postawa aspołeczna 
arson (n)  /ˈɑːsn/  podpalenie 
arsonist (n)  /ˈɑːsənɪst/  podpalacz
assault (n)  /əˈsɔːlt/  napaść 
blackmail (n)  /ˈblækmeɪl/  szantaż 
blackmailer (n)  /ˈblækmeɪlə/  

szantażysta
burglar (n)  /ˈbɜːglə/  włamywacz
burglary (n)  /ˈbɜːgləri/  kradzież 

z włamaniem 
child pornography (n)  /tʃaɪld 

pɔːˈnɒgrəfi/  pornografi a dziecięca
crime (n)  /kraɪm/  przestępstwo, 

przestępczość
~ scene  /kraɪm ˈsiːn/  miejsce 

popełnienia przestępstwa
criminal (n)  /ˈkrɪmɪnəl/  przestępca
drug dealer (n)  /ˈdrʌg ˌdiːlə/  handlarz 

narkotyków 
drug dealing/traffi cking (n)  /ˈdrʌg 

ˌdiːlɪŋ, ˌtræfɪkɪŋ/  handel narkotykami 
evidence (n)  /ˈevɪdəns/  dowody 
fearless (adj)  /ˈfɪələs/  nieustraszony
fi ngerprint (n)  /ˈfɪŋgəprɪnt/  odcisk 

palca
fraud (n)  /frɔːd/  oszustwo
getaway car (n)  /ˈgetəweɪ kɑː/  

samochód używany do ucieczki 
z miejsca przestępstwa

hacker (n)  /ˈhækə/  haker
hacking (n)  /ˈhækɪŋ/  hakerstwo
heartless (adj)  /ˈhɑːtləs/  okrutny
hoax call (n)  /həʊks kɔːl/  fałszywy 

telefon
hostage (n)  /ˈhɒstɪdʒ/  zakładnik 
investigation (n)  /ɪnvestɪˈgeɪʃn/  

śledztwo, dochodzenie 
jaywalking (n)  /ˈdʒeɪwɔːkɪŋ/  

przechodzenie przez ulicę 
w niedozwolonym miejscu 

kidnapper (n)  /ˈkɪdnæpə/  porywacz
kidnapping (n)  /ˈkɪdnæpɪŋ/  porwanie 
littering (n)  /ˈlɪtərɪŋ/  zaśmiecanie
mugger (n)  /ˈmʌgə/  bandyta uliczny 

mugging (n)  /ˈmʌgɪŋ/  rozbój
murder (n)  /ˈmɜːdə/  morderstwo
murderer (n)  /ˈmɜːdərə/  morderca
offence (n)  /əˈfens/  przestępstwo, 

wykroczenie
pickpocket (n)  /ˈpɪkpɒkɪt/  

kieszonkowiec 
pickpocketing (n)  /ˈpɪkpɒkətɪŋ/  

kradzież kieszonkowa 
piracy (n)  /ˈpaɪrəsi/  piractwo
private detective (n)  /ˌpraɪvət 

dɪˈtektɪv/  prywatny detektyw 
ransom (n)  /ˈrænsəm/  okup
rape (n)  /reɪp/  gwałt 
rapist (n)  /ˈreɪpɪst/  gwałciciel 
robber (n)  /ˈrɒbə/  rabuś 
robbery (n)  /ˈrɒbəri/  napad 

rabunkowy
armed ~  /ˌɑːmd ˈrɒbəri/  napad 

rabunkowy z użyciem broni 
security camera (n)  /sɪˈkjʊərəti 

ˈkæmərə/  kamera nadzorująca
shoplifter (n)  /ˈʃɒplɪftə/  złodziej 

sklepowy
shoplifting (n)  /ˈʃɒplɪftɪŋ/  kradzież 

sklepowa 
smuggler (n)  /ˈsmʌglə/  przemytnik
smuggling (n)  /ˈsmʌglɪŋ/  przemyt 
speeding (n)  /ˈspiːdɪŋ/  przekroczenie 

prędkości przez kierowcę
terrorism (n)  /ˈterərɪzəm/  terroryzm 
theft (n)  /θeft/  kradzież 
thief (n)  /θiːf/  złodziej
undercover (adj)  /ˌʌndəˈkʌvə/  tajny 

(np. agent)
vandal (n)  /ˈvændl/  wandal
vandalism (n)  /ˈvændəlɪzəm/  

wandalizm
violence (n)  /ˈvaɪələns/  przemoc 

CZASOWNIKI
arrest (v)  /əˈrest/  aresztować 
assault (v)  /əˈsɔːlt/  napaść 
attack (v)  /əˈtæk/  atakować 
attempt (v)  /əˈtempt/  próbować, 

usiłować
blackmail (v)  /ˈblækmeɪl/  szantażować 
burgle (v)  /ˈbɜːgl/  włamać się i okraść 
capture (v)  /ˈkæptʃə/  schwytać 
cheat (v)  /tʃiːt/  oszukiwać
investigate (v)  /ɪnˈvestɪgeɪt/  

prowadzić dochodzenie 
kidnap (v)  /ˈkɪdnæp/  porwać 
kill (v)  /kɪl/  zabić
mug (v)  /ˈmʌg/  napaść (na ulicy) 
murder (v)  /ˈmɜːdə/  zamordować 
rape (v)  /reɪp/  zgwałcić 
rob (v)  /rɒb/  obrabować 
shoot (v)  /ʃuːt/  strzelać, zastrzelić
shoplift (v)  /ˈʃɒplɪft/  kraść w sklepie 
smuggle (v)  /ˈsmʌgl/  przemycać 
steal (v)  /stiːl/  kraść

ZWROTY    
be identifi ed  zostać 

zidentyfi kowanym  
blow up  wysadzić w powietrze  
break into  włamać się do  
break out (of prison)  uciec 

(z więzienia)  
break the law  złamać prawo  
commit a crime  popełnić 

przestępstwo  
get away with sth  uniknąć kary za 

coś  
have a criminal record  być 

notowanym (przez policję)  
hold up sth  napadać (np. na bank)  
make off  uciekać  
pick sb’s pocket  kraść z kieszeni  
plant a bomb  podłożyć bombę  
set fi re to sth  podpalić coś  
solve a mystery  rozwiązać zagadkę  

take sb hostage  wziąć kogoś jako 
zakładnika  

MP3•244  WYMIAR 
SPRAWIEDLIWOŚCI
arrest (n)  /əˈrest/  aresztowanie
ban (n)  /bæn/  zakaz

stadium ~  /ˈsteɪdiəm bæn/  zakaz 
stadionowy

community service (n)  /kəˌmjːnəti 
ˈsɜːvɪs/   prace społeczne

court/court of law (n)  /kɔːt, kɔːt əv 
ˈlɔː/  sąd 

death penalty/capital 
punishment (n)  /ˈdeθ ˌpenlti, ˌkæpɪtəl 
ˈpʌnɪʃmənt/  kara śmierci 

defence (n)  /dɪˈfens/  obrona 
defendant (n)  /dɪˈfendənt/  oskarżony, 

pozwany 
fairness (n)  /ˈfeənəs/  sprawiedliwość
fi ne (n)  /faɪn/  mandat, grzywna 
guilty (adj)  /ˈgɪlti/  winny 
imprisonment (n)  /ɪmˈprɪznmənt/  kara 

pozbawienia wolności
life ~  /ˈlaɪf ɪmˌprɪznmənt/  dożywocie
(fi ve years’) ~  /faɪv jɪəz 

ɪmˈprɪznmənt/  (pięć lat) 
pozbawienia wolności

innocent (adj)  /ˈɪnəsnt/  niewinny 
judge (n)  /dʒʌdʒ/  sędzia
jury (n)  /ˈdʒʊəri/  ława przysięgłych 
justice (n)  /ˈdʒʌstɪs/  sprawiedliwość
law (n)  /lɔː/  prawo
lawyer (n)  /ˈlɔːjə/  prawnik

defence ~  /dɪˈfens ˈlɔːjə/  adwokat 
obrony

penalty (n)  /ˈpenlti/  kara 
police offi cer (n)  /pəˈliːs ˌɒfəsə/  

policjant
prison/jail (n)  /ˈprɪzn, dʒeɪl/  więzienie
prosecution (n)  /prɒsɪˈkjuːʃn/  

oskarżenie 
prosecutor (n)  /ˈprɒsɪkjuːtə/  prokurator
punishment (n)  /ˈpʌnɪʃmənt/  kara
sentence (n)  /sentəns/  wyrok

prison ~  /ˈprɪzn ˌsentəns/  kara 
pozbawienia wolności 

suspended ~  /səˌspendɪd ˈsentəns/  
wyrok w zawieszeniu

severe punishment (n)  /sɪvɪə 
ˈpʌnɪʃmənt/  surowa kara

suspect (n)  /ˈsʌspekt/  podejrzany
trial (n)  /ˈtraɪəl/  rozprawa, proces 
verdict (n)  /ˈvɜːdɪkt/  werdykt
victim (n)  /ˈvɪktɪm/  ofi ara 
witness (n)  /ˈwɪtnɪs/  świadek 

CZASOWNIKI    
deny (v)  /dɪˈnaɪ/  zaprzeczać 
punish (v)  /ˈpʌnɪʃ/  karać 
testify (v)  /ˈtestɪfaɪ/  zeznawać

ZWROTY    
accuse sb of sth  oskarżyć kogoś o coś  
announce the verdict  ogłosić werdykt  
be under arrest  być aresztowanym  
drop charges  wycofać oskarżenie 
execute sb  stracić kogoś 
go on trial  stanąć przed sądem  
have the right to remain silent  mieć 

prawo zachować milczenie  
in cold blood  z zimną krwią  
lock sb up  zamykać kogoś 

w areszcie/więzieniu  
on suspicion of murder  pod 

zarzutem morderstwa  
reach a verdict  uzgodnić werdykt  
release from prison  zwolnić 

z więzienia 
sentence to  skazać na
serve a sentence  odsiadywać wyrok  
suspect sb of sth  podejrzewać kogoś 

o coś  
Your Honour  Wysoki Sądzie 
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