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1.  Człowiek 

adult dorosły 

age wiek 

born(be born) urodzony(urodzić się) 

date of birth data urodzenia 

family rodzina 

home  dom 

identity tożsamość 

interests zainteresowania 

man mężczyzna 

married żonaty 

name imię 

nationality narodowość 

young młody 

woman kobieta 

teenager nastolatek, nastolatka 

surname nazwisko 

old stary 

nickname przydomek, przezwisko 

active aktywny 

aggressive agresywny 

ambitious ambitny 

bad zły 

bad-tempered wybuchowy 

balanced zrównoważony 

bossy apodyktyczny 

brave dzielny,odważny 

careful ostrożny 

caring dbający, troskliwy 

cheerful radosny 

childish dziecinny 

clever zdolny, bystry 

confident pewny siebie 

creative twórczy 

energetic pełen energii 

fair sprawiedliwy 

friendly przyjazny 

funny zabawny,śmieszny 

generous hojny 

hard-working pracowity 

helpful pomocny 

honest uczciwy 

impatient niecierpliwy 

impolite nieuprzejmy, niegrzeczny 

impulsive popędliwy 

inconsiderate nieliczący się z innymi 

intelligent inteligentny 

interesting interesujący 

irresponsible nieodpowiedzialny 

kind uprzejmy 

lazy leniwy 

lively żywy, żywiołowy 

loyal lojalny 

lucky mający szczęście 

mean skąpy, złośliwy 

miserable nieszczęśliwy 

moody humorzasty 

nasty niemiły 

naughty niegrzeczny 

nice miły 

optimist optymista 

optimistic optymistyczny 

patient cierpliwy 

personality osobowość 

pessimist pesymista, pesymistka 

polite grzeczny,uprzejmy 

practical praktyczny 

realist realista 

reliable godny zaufania 

responsible odpowiedzialny 

romantic romantyczny 

sad smutny 

selfish samolubny 

attractive atrakcyjny 

bald łysy 

beard broda 

beautiful piękny 

built budowa 

description opis 

fat gruby 

fit sprawny, w dobrej formie 

freckles piegi 

good-looking atrakcyjny, przystojny 

hair włosy 

curly hair kręcone włosy  

dark hair ciemne włosy  

long hair długie włosy 

straight hair proste włosy  

wavy hair falujące włosy  

hairstyle fryzura 

handsome przystojny 

height wzrost 

look like wyglądać jak 

make-up makijaż 

moustache wąsy 

overweight nadwaga 
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pretty śliczny 

scar blizna 

short niski,krótki 

similar podobny 

slim szczupły 

smile uśmiechać się 

sporty wysportowany 

tall wysoki 

tattoo tatuaż 

thin cienki,chudy 

well-known znany 

weird dziwny 

violent pełen przemocy 

tender czuły 

stupid głupi 

shy nieśmiały 

serious poważny 

sensitive wrażliwy 

sensible rozsądny 

admire podziwiać 

adore uwielbiać 

angry zły 

annoyed zirytowany 

bored znudzony 

calm spokojny 

chilled zrelaksowany, odprężony 

confused zmieszany 

cross zły 

depressed przygnębiony 

disappointed rozczarowany 

dislike nie lubić 

emotion wzruszenie,emocja 

excited podekscytowany 

fancy mieć ochotę 

feel czuć 

feel terrible czuć się okropnie 

feeling uczucie 

frighten przestraszyć 

furious wściekły 

give up poddawać się 

glad zadowolony 

happy szczęśliwy 

hate nienawidzić 

hesitate wahać się 

hope mieć nadzieję, nadzieja 

hopeful pełen nadziei 

jealous zazdrosny 

keen chętny 

like lubić 

lonely samotny 

love kochać 

miserable przygnębiony 

miss tęsknić 

mood nastrój 

nervous nerwowy 

panic panika 

pleased ucieszony, zadowolony 

prefer woleć 

proud dumny 

regret żałować 

regretful rozżalony 

relaxed odprężony 

relieved uspokojony 

respect szacunek, szanować 

scared przestraszony 

shocked zszokowany 

tired zmęczony 

upset zaniepokojony 

well-being dobre samopoczucie 

worried zmartwiony 

worry martwić się 

 

2. Dom 

stay zostawać 

share dzielić 

sell sprzedawać 

rent wynająć 

decorate malować 

buy kupować 

traditional tradycyjny 

unusual niezwykły 

barge barka 

block of flats blok mieszkalny 

bungalow dom parterowy 

camper van samochód kempingowy 

caravan przyczepa kempingowa 

castle zamek 

flat mieszkanie 

holiday home domek letni 

house dom 

mansion rezydencja 

tent namiot 

villa willa 

tree house dom na drzewie 

colourful kolorowy 
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comfortable wygodny 

enormous ogromny 

expensive drogi 

modern nowoczesny 

ordinary zwykły, zwyczajny 

peaceful spokojny 

poster plakat 

radiator grzejnik 

room pokój 

shelf półka 

shower prysznic 

sink zlew 

sofa kanapa 

stairs schody 

study gabinet 

table stół 

toilet toaleta 

vase wazon 

wardrobe szafa 

washing 

machine 

pralka 

sculpture rzeźba 

armchair fotel 

balcony balkon 

bath wanna 

bathroom łazienka 

bed łóżko 

bedroom sypialnia 

bedside table szafka nocna 

bookcase regał na książki 

carpet dywan 

cooker kuchenka 

curtain zasłona 

desk biurko 

dining room jadalnia 

dishwasher zmywarka do naczyń 

first floor pierwsze piętro 

freezer zamrażarka 

fridge lodówka 

furnished umeblowany 

garage garaż 

garden ogród 

hall hol 

home dom,mieszkanie 

kitchen kuchnia 

lamp lampa 

lift, elevator winda 

living room salon 

mirror lustro 

picture obraz, obrazek 

plant roślina 

 

3. Życie rodzinne i towarzyskie 

always zawsze 

at the moment w tej chwili 

at the weekend w weekend 

every day codziennie 

in the afternoon po południu 

in the evening wieczorem 

in the morning rano 

never nigdy 

night noc 

often często 

once a week raz w tygodniu 

rarely rzadko 

sometimes czasami 

today dzisiaj 

tonight dziś wieczorem 

usually zwykle 

brush szczotkować 

clean czyścić 

get dressed ubierać się 

get home wracać do domu 

get up wstawać 

go iść 

go home iść do domu 

go to bed iść spać 

go to school iść do szkoły 

go to work iść do pracy 

have breakfast jeść śniadanie 

have dinner jeść obiad 

have lunch jeść lunch 

homework praca domowa 

make dinner robić obiad 

make one's bed ścielić łóżko 

relax odpoczywać 

sleep spać 

stay (at) home zostać w domu 

study uczyć się 

wake up budzić się 

walk spacerować 

wash prać, myć 

watch  oglądać 

come round przychodzić z wizytą 

do homework odrabiać prace 

domową 



Memory Master – klasa III gimnazjum 
 

str. 5 

 

do the shopping robić zakupy 

go for a walk iść na spacer 

go on holiday jechać na wakacje 

go shopping iść na zakupy 

go swimming iść pływać 

go to the cinema iść do kina 

hang out przesiadywać 

horse riding jazda konna 

join a club zapisać się do klubu 

listen to music słuchać muzyki 

friends przyjaciele 

meet friends  spotykać przyjaciół 

phone friends  dzwonić do przyjaciół 

visit friends  odwiedzać przyjaciół 

meet people  poznać, spotykać ludzi  

play grać 

play a musical 

instrument 

grać na instrumencie 

muzycznym 

play chess grać w szachy 

play football grać w piłkę nożną 

play the guitar grać na gitarze 

read czytać 

read books czytać książki 

read magazines czytać czasopisma 

ride a bicycle jeździć na rowerze 

send wysyłać 

surf the internet surfować w internecie 

take sth up zacząć coś regularnie 

robić 

tell a joke opowiadać dowcip 

walk around spacerować 

walk home iść pieszo do domu 

watch TV oglądać telewizje 

anniversary rocznica 

annual holiday coroczne święto 

birthday urodziny 

cake ciasto 

carnival karnawał 

celebrate świętować 

celebration uroczystość 

ceremony ceremonia 

cheers na zdrowie 

christening chrzciny 

Christmas święta Bożego 

Narodzenia 

church kościół 

costume kostium 

dance tańczyć 

dress up przebierać się 

Easter  Wielkanoc 

festival festiwal,święto 

fireworks sztuczne ognie, 

fajerwerki 

guest gość 

mask maska 

wedding dress suknia ślubna 

wedding  ślub,wesele 

aunt ciotka 

brother brat 

cousin kuzyn 

dad tata 

daughter córka 

divorced rozwiedziony 

ex-husband były mąż 

ex-wife była żona 

family rodzina 

family tree drzewo genealogiczne 

father ojciec 

fiancé narzeczony 

fiancée narzeczona 

granddaughter wnuczka 

grandfather dziadek 

grandmother babcia 

grandson wnuk 

husband mąż 

little sister młodsza siostra 

mother matka 

mum mama 

nephew siostrzeniec, bratanek 

niece siostrzenica,bratanica 

parent rodzic 

relative krewny 

sister siostra 

son syn 

stepbrother przyrodni brat 

stepfather ojczym 

stepmother macocha 

stepsister przyrodnia siostra 

twin bliźniak/bliźniaczka 

uncle wujek 

wife żona 

birthday narodziny 

baby niemowlę 

child dziecko 

childhood dzieciństwo 

death śmierć 

die umierać 

grow up dorastać 
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elderly starszy 

retired na emeryturze 

teenager nastolatek 

ask sb out zaprosić kogoś na 

randkę 

best friend najlepszy przyjaciel 

boyfriend chłopak 

bride panna młoda 

couple para 

date randka 

engaged zaręczony 

get married wziąć ślub 

get divorced rozwieść się 

girlfriend dziewczyna 

go out with sb chodzić z kimś 

groom pan młody 

married couple para małżeńska 

partner partner 

pick sb up podrywać kogoś 

propose to sb oświadczyć się komuś 

raise children wychowywać dzieci 

argue with sb kłócić się z kimś 

have an argument kłócić się z kimś 

break up with sb zerwać z kimś 

make up with sb pogodzić się z kimś 

split up with sb rozstać się z kimś 

be late spóźnić się 

 

4. Szkoła 

compulsory obowiązkowy 

curriculum program nauczania 

education wykształcenie 

exam egzamin 

pass an exam  zdać egzamin 

exercise ćwiczenie 

gap year rok przerwy między 

szkoła a studiami 

homework praca domowa 

lesson lekcja 

project zadanie, projekt 

school szkoła 

primary school, 

elementary school 

szkoła podstawowa 

state school  szkoła państwowa 

secondary school  szkoła średnia 

student student, uczeń 

subject przedmiot 

term semestr 

test test, klasówka, 

sprawdzian 

timetable rozkład zajęć 

university uniwersytet 

algebra algebra 

art plastyka 

biology biologia 

chemistry chemia 

design projektowanie 

drama zajęcia teatralne 

English angielski 

foreign language język obcy 

French francuski 

geography geografia 

German niemiecki 

gymnastics gimnastyka 

history historia 

Japanese japoński 

Latin łacina 

maths matematyka 

media studies nauka o mediach 

music muzyka 

physics fizyka 

science przedmioty ścisłe 

Spanish hiszpański 

bag torba, plecak 

board, blackboard tablica 

book książka 

chair krzesło 

classroom klasa, sala lekcyjna 

corridor korytarz 

desk ławka, biurko 

dinner hall, canteen stołówka 

gym siłownia 

hall hol 

IT suite sala komputerowa 

kiosk kiosk 

laboratory laboratorium 

language lab laboratorium językowe 

library biblioteka 

locker szafka 

notebook zeszyt 

school office sekretariat szkolny 

science lab laboratorium naukowe 

staffroom pokój nauczycielski 

swimming pool basen 

workbook zeszyt ćwiczeń 

accommodation zakwaterowanie 
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address adres 

age wiek 

application form formularz 

classes lekcje, zajęcia 

course kurs 

current school obecna szkoła 

date of birth data urodzenia 

fee czesne, opłata 

full-time w pełnym wymiarze 

godzin 

improve poprawiać 

language course kurs językowy 

level poziom 

level advanced poziom zaawansowany 

level beginner poziom początkujący 

level intermediate poziom 

średniozaawansowany 

name imię 

nationality narodowość 

signature podpis 

skill umiejętność 

 

5. Praca 

actor, actress aktor,aktorka 

alchemist alchemik 

archaeologist archeolog 

artist artysta/artystka 

assistant asystent/asystentka 

astronaut astronauta 

athlete sportowiec 

babysitter opiekun/opiekunka do 

dzieci 

bank clerk urzędnik bankowy 

banker bankier 

businessman biznesmen 

chauffeur szofer 

chef szef kuchni 

comedian komik 

composer kompozytor/kompozytor

ka 

computer engineer inżynier informatyk 

conductor dyrygent, konduktor 

dancer tancerz 

dentist dentysta/dentystka 

detective detektyw 

diplomat dyplomata 

director reżyser,dyrektor/dyrekt

orka 

doctor lekarz/lekarka 

economist ekonomista/ekonomistk

a 

editor redaktor/redaktorka 

engineer inżynier  

fashion designer projektant/projektantka 

firefighter,fireman strażak 

gardener ogrodnik/ogrodniczka 

historian historyk 

judge sędzia/sędzina 

kitchen helper pomocnik kucharza 

lawyer prawnik/prawniczka 

linguist językoznawca 

lorry driver kierowca ciężarówki 

magician magik 

make-up artist charakteryzator/charakt

eryzatorka 

manager kierownik/kierowniczka 

mathematician matematyk 

mechanic mechanik 

musician muzyk 

nanny niania 

nurse pielęgniarka/pielęgniarz 

painter malarz/malarka 

pilot pilot 

police officer policjant/policjantka 

policeman policjant 

policewoman policjantka 

politician polityk 

receptionist recepcjonista/recepcjoni

stka 

sailor marynarz 

scientist naukowiec 

secretary sekretarka 

servant służący 

singer piosenkarz/piosenkarka 

surgeon chirurg 

taxi driver taksówkarz 

teacher nauczyciel/nauczycielka 

vet weterynarz 

waiter kelner 

waitress kelnerka 

writer pisarz/pisarka 

shop sklep 

restaurant restauracja 

prison więzienie 

post office poczta 

office biuro 

museum muzeum 

library biblioteka 
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law court sąd 

hotel hotel 

hospital szpital 

bookshop księgarnia 

bank bank 

art  gallery galeria sztuki 

airport lotnisko 

be away from 

home 

być zdala od domu 

call dzwonić 

drive a vehicle prowadzić pojazd 

educate people kształcić ludzi 

keep clean utrzymać w czystości 

make phone calls wykonywać telefony 

manage kierować 

meet people spotykać się z ludźmi 

off sick chory, być na zwolnieniu 

pick up passengers zabierać pasażerów 

save lives ratować życie 

social services opieka społeczna 

travel long 

distances 

podróżować daleko 

work long hours długo pracować 

work permit pozwolenie na prace 

visa wiza 

temporary tymczasowy 

permission pozwolenie  

passport paszport 

homesick stęskniony za 

domem/ojczyzną 

foreign country obcy kraj 

emigrate emigrować 

abroad za granicą 

carry heavy 

equipment 

nosić ciężki sprzęt 

look after people opiekować się ludźmi 

organize meetings organizować spotkania 

serve customers obsługiwać klientów 

social work praca w opiece 

społecznej 

talk to criminals rozmawiać z 

przestępcami 

use a computer korzystać z komputera 

work part-

time(full-time) 

pracować z 

niepełnym(pełnym) 

wymiarze godzin 

tour guide przewodnik/przewodnic

zka 

steward steward 

shop assistant sprzedawca/sprzedawcz

yni 

 

6. Żywienie 

a tin of puszka 

a spoonful of łyżka,łyżeczka 

a slice of kawałek 

a lot of dużo 

a little troszkę 

a jar of słoik 

a few kilka 

apple jabłko 

avocado awokado 

bacon bekon 

banana banan 

bean fasola 

beef wołowina 

biscuit herbatnik 

bread chleb 

breakfast śniadanie 

butter masło 

cabbage kapusta 

cake ciasto 

carbohydrates węglowodany 

carrot marchewka 

cauliflower kalafior 

cereal płatki zbożowe 

cheese ser 

chicken kurczak 

chips frytki 

chocolate czekolada 

coconut orzech kokosowy 

coffee kawa 

cola coca-cola 

cream śmietana 

crisps chipsy 

croissant rogalik 

cucumber ogórek 

delicious smakowity 

doughnut pączek 

dressing sos do sałatek 

drink napój 

egg jajko 

fat tłuszcz 

fibre błonnik 

fish ryba 

fizzy drink napój gazowany 

flour mąka 

food żywność, jedzenie 
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fruit owoce 

fruit juice sok owocowy 

garlic czosnek 

grape winogrono 

ham  szynka 

ice cream lody 

juicy soczysty 

junk food niezdrowa żywność 

lamb jagnięcina 

lasagne lazania 

lemon cytryna 

lettuce sałata 

mango mango 

mayonnaise majonez 

meat mięso 

melon melon 

milk mleko 

mince, mincemeat mięso mielone 

mushroom grzyb 

nut orzech  

oil olej 

olive oil oliwa z oliwek 

olives oliwki 

omelette omlet 

onion cebula 

orange pomarańcza 

pancake naleśnik 

pasta makaron 

pea groszek 

pear gruszka 

pepper papryka 

pizza pizza 

pork wieprzowina 

potato ziemniak 

prawn, shrimp krewetka 

protein białko 

rice ryż 

salad sałatka 

salt sól 

salty słony 

sandwich kanapka 

sausage kiełbasa 

soup zupa 

sour kwaśny 

spicy ostry 

steak stek 

strawberry truskawka 

sugar cukier 

sweet słodki 

sweets słodycze 

tasty smaczny 

tea herbata 

toast tost 

tomato pomidor 

tuna tuńczyk 

turkey indyk 

vegetable warzywo 

water woda 

still water woda niegazowana 

yoghurt jogurt 

bill rachunek 

book rezerwować 

chef szef kuchni 

dessert deser 

dinner obiad 

drinks napoje 

have a cup of coffee pić filiżankę kawy 

here you are proszę (podając coś)  

meal posiłek 

order zamówienie 

snack przekąska 

speciality specjalność 

starter przystawka 

supper kolacja 

takeaway potrawy na wynos 

add dodawać 

bake piec 

boil gotować 

bowl miska 

chop siekać 

cook gotować 

cookbook książka kucharska 

cut ciąć, kroić 

dish talerz,danie 

fry smażyć 

frying pan patelnia 

grate trzeć 

grill rożen, grill 

heat grzać 

ingredient składnik 

make robić 

mash tłuc, rozgniatać 

melt topnieć, rozpuszczać 

mix mieszać 

mixture mieszanka 

mug kubek 

oven piekarnik 

peel obierać 

plate talerz, 

pot garnek 



Memory Master – klasa III gimnazjum 
 

str. 10 

 

pour wlewać, lać 

recipe przepis 

roast piec 

saucepan rondel 

scales waga 

spoon łyżka 

stir mieszać 

weigh ważyć 

 

7. Zakupy i usługi 

cotton bawełna 

leather skóra 

material materiał 

nylon nylon 

silk jedwab 

wool wełna 

advertisement reklama 

billboard billboard 

brand znak firmowy 

brochure broszura reklamowa 

campaign kampania 

commercial reklama 

leaflet ulotka reklamowa 

product produkt 

baker's piekarnia 

bookshop księgarnia 

boutique butik 

butcher's sklep mięsny 

greengrocer's warzywniak 

kiosk kiosk 

market bazar,targ 

pharmacy, chemist's apteka 

shop sklep  

clothes shop  sklep z ubraniami 

computer shop sklep komputerowy 

electrical shop sklep elektryczny 

jewellery shop jubiler 

music shop muzyczny 

pet shop sklep zoologiczny 

shoe shop sklep obuwniczy 

sports shop sklep sportowy 

shopping centre centrum handlowe 

stall stoisko 

be out of order nie działać 

broken zepsuty 

customer klient 

damaged zepsuty 

exchange wymiana 

hole dziura 

miss brakować 

receipt paragon 

refund zwrot pieniędzy 

scratch rysa 

take back oddawać 

bargain okazja 

borrow pożyczać 

cash gotówka 

cash machine bankomat 

change reszta 

cheap tani 

cheque czek 

coin moneta 

cost kosztować 

credit card karta kredytowa 

currency waluta 

discount zniżka 

earn zarabiać 

expensive  drogi 

half-price połowa ceny 

how much ile 

lend pożyczać 

money pieniądze 

note banknot 

on sale na sprzedaż 

pay back spłacać 

pocket money kieszonkowe 

price cena 

sale przecena, sprzedaż 

wear nosić 

T-shirt koszulka 

trousers spodnie 

trainers buty sportowe 

tracksuit dres 

top bluzka,top 

tight wąski,ciasny 

tie krawat 

sweatshirt bluza 

style styl 

sock skarpeta 

smart elegancki 

slippers kapcie 

skirt spódnica 

size rozmiar 

shoe but 

shirt koszula 

scarf szalik 

sandal sandał 

ring pierścionek 
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rucksack plecak 

pyjamas piżama 

plain gładki 

pattern wzór 

outfit kostium 

necklace naszyjnik 

jumper sweter 

jewellery biżuteria 

jacket marynarka,żakiet 

hat kapelusz 

gloves rękawiczki 

glasses okulary 

earrings kolczyki 

dress sukienka 

coat płaszcz 

cap czapka 

boots wysokie buty 

belt pasek 

accessories dodatki 

 

8. Podróżowanie i turystyka 

accommodation zakwaterowanie 

aqua park wodny park rozrywki 

art gallery galeria sztuki 

backpack plecak 

beach plaża 

camping biwakowanie 

campsite pole biwakowe 

climbing wspinaczka 

countryside wieś 

cruise rejs 

cycling jazda na rowerze 

dive nurkować 

do water sports  uprawiać sporty wodne 

eat in restaurants jeść w restauracjach 

fishing łowienie ryb 

holiday wakacje 

holidaymaker urlopowicz 

horse riding jazda konna 

ice-skating jazda na łyżwach 

plane samolot 

airport lotnisko 

arrivals przyloty 

arrive przyjeżdżać 

bus autobus 

bus stop przystanek autobusowy 

cancellation odwołanie 

car park parking 

coach autokar 

deck pokład 

delay opóźnienie 

departures odjazdy,odloty 

ferry prom 

fly latać 

get off wysiadać 

gondola gondola 

harbour port 

helicopter helikopter 

jeep samochód terenowy 

journey podróż 

land lądować 

leave opuszczać 

lorry ciężarówka 

passenger pasażer 

passport paszport 

platform peron 

port port 

ship statek 

station stacja 

submarine łódź podwodna 

suitcase walizka 

take off wystartować 

taxi taksówka 

train pociąg 

tram tramwaj 

travel podróżować 

trip wycieczka 

vehicle pojazd 

yacht jacht 

room pokój 

travel card bilet okresowy 

avenue aleja 

behind za, z tyłu 

between pomiędzy 

corner róg 

cross przechodzić 

go along iść wzdłuż 

go past iść obok 

go straight on iść prosto 

in w 

in front of przed 

inside wewnątrz 

motorway autostrada 

near blisko 

next to obok 

opposite naprzeciwko 

outside na zewnątrz 

road  droga 
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roundabout rondo 

street ulica 

sea morze 

visit zwiedzać 

sunbathe opalać się 

luxury luksus 

swimming pływanie 

 

9. Kultura 

actor aktor 

actress aktorka 

art. sztuka 

artist artysta/artystka 

ballet balet 

band zespół 

cameraman kamerzysta 

cast obsada 

chant rytmicznie śpiewać 

choir chór 

composer kompozytor 

concert koncert 

critic krytyk 

dancing taniec 

drama sztuka teatralna 

drawing rysunek 

entertainment rozrywka 

exhibition wystawa 

film film 

genre gatunek literacki 

hit przebój,hit 

literature literatura 

masterpiece arcydzieło 

museum muzeum 

music muzyka 

classical music  muzyka klasyczna 

folk music  muzyka ludowa 

jazz music  muzyka jazzowa 

live music  muzyka na żywo 

musician muzyk 

opera opera 

orchestra orkiestra 

painter malarz 

perform występować 

performer wykonawca 

pianist pianista 

play sztuka 

plot akcja 

poem wiersz 

poet poeta/poetka 

portrait portret 

review recenzja 

scene scena 

script scenariusz 

sculptor rzeźbiarz 

sculpture rzeźba 

show przedstawienie 

studio studio 

theatre teatr 

work praca 

writer pisarz/pisarka 

comedy komedia 

documentary film dokumentalny 

title tytuł 

thriller dreszczowiec,thrill

er 

spine grzbiet 

short story opowiadanie 

romance romans 

poetry poezja 

page strona 

novel powieść 

narrator narrator 

index indeks 

horror horror 

historical historyczny 

fantasy fantastyka 

epic epicki 

editor redaktor 

cover okładka 

contents spis treści 

big screen duży ekran 

broadcast nadawać 

celebrity sława 

channel kanał 

journalism dziennikarstwo 

journalist dziennikarz/dzienn

ikarka 

newsreader prezenter 

tabloid popularna gazeta 

problem page strona z poradami 

newspaper gazeta 

magazine czasopismo 

horoscope horoskop 

headline nagłówek 

crossword krzyżówka 

article artykuł 

advert ogłoszenie 

competition konkurs 
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news wiadomości 

programme program 

paparazzi paparazzi 

photographer fotograf 

radio radio 

spectator widz 

star gwiazda 

telly telewizor 

 

10. Sport 

trophy trofeum 

tournament turniej 

team drużyna 

the Olympic games olimpiada 

sporting event wydarzenie sportowe 

semi-final półfinał 

race wyścig 

prize nagroda 

practice trening 

medal medal 

gold złoty 

silver srebrny 

bronze brązowy 

game gra 

football match mecz piłki nożnej 

final finał 

draw remis 

cup puchar 

competition zawody 

championships mistrzostwa 

rope lina 

racket rakieta 

post słup 

net siatka 

kit zestaw 

helmet kask 

goggles gogle 

goal bramka 

glove rękawica 

diving board trampolina 

bat kij do baseballa  

track tor wyścigowy 

stadium stadion 

ski slope stok narciarski 

ring ring,arena 

ice rink lodowisko 

golf course pole golfowe 

arena scena 

pitch boisko 

swimming pool basen 

play  grać 

badminton badminton 

basketball koszykówka 

cricket krykiet 

football piłka nożna 

golf  golf 

hockey hokej 

table tennis tenis stołowy 

tennis tenis ziemny 

volleyball siatkówka 

water polo piłka wodna 

wrestling zapasy 

aerobics aerobik 

athletics lekkoatletyka 

gymnastics gimnastyka 

ice hockey hokej na lodzie 

judo dżudo 

karate karate 

martial arts sztuki walki 

sprint bieg krótki 

yoga joga 

swimming pływanie 

surfing pływanie na desce, 

surfing 

 

 

11. Zdrowie 

accident wypadek 

ache, pain ból 

addict nałogowiec 

allergic(to) uczulony(na) 

allergy alergia 

asthma astma 

bacteria bakterie 

be sick, vomit wymiotować 

blocked nose zatkany nos 

cancer nowotwór 

cold przeziębienie 

cough kaszel 

deaf głuchy 

dentist dentysta/dentystka 

disabled niepełnosprawny 

disease choroba 

dizzy zawroty głowy 

doctor lekarz 
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earache ból ucha 

emergency nagły wypadek 

epidemic epidemia 

feel czuć się 

flu grypa 

hay fever alergia,katar sienny 

headache ból głowy 

health zdrowie 

healthy zdrowy 

heart disease choroba serca 

ill chory 

illness choroba 

injury rana 

obesity otyłość 

off sick na zwolnieniu 

overweight nadwaga 

pain ból 

rash wysypka 

sick chory 

sneezing kichanie 

sore throat ból gardła 

sprained ankle zwichnięta kostka 

stomach ache ból żołądka 

stress stres 

symptom symptom 

temperature temperatura 

tense spięty 

tired zmęczony 

toothache ból zęba 

unhealthy niezdrowy 

vomit wymiotować 

ankle kostka 

arm ręka,ramie 

back plecy 

body ciało 

bottom siedzenie 

cheek policzek 

chin broda 

ear ucho 

elbow łokieć 

eye oko 

eyebrow brew 

face twarz 

finger palec(u ręki) 

foot stopa 

feet stopy 

hair włosy 

hand ręka 

head głowa 

heart  serce 

hip biodro 

knee kolano 

leg noga 

lip warga 

mouth usta 

neck szyja 

nose nos 

shoulder ramie 

stomach  żołądek 

throat gardło 

toe palec(u nogi) 

tooth, teeth ząb,zęby 

tummy brzuch 

wrist nadgarstek 

well-being dobre samopoczucie 

walk spacerować 

vitamin witamina 

take brać 

relaxing music muzyka odprężająca 

relax odpoczywać 

practise yoga ćwiczyć jogę 

nutrition odżywianie 

meditation medytacja 

massage masaż 

holidays wakacje 

healthy zdrowy 

health spa uzdrowisko 

get  dostawać 

fit w dobrej formie 

feel well dobrze się czuć 

energetic pełen energii 

eat healthy food jeść zdrową żywność 

drink a lot of water pić dużo wody 

diet dieta 

cut down on sth ograniczać 

calm down uspakajać się 

x-ray rentgen 

wound rana 

twisted skręcony 

twist skręcić 

treatment leczenie 

treat leczyć 

surgery operacja 

specialist specjalista 

scald oparzyć 

run polać 

prescribe przepisywać 

plaster gips 

patient pacjent 

look after opiekować się 
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hospital szpital 

hit uderzać 

health service opieka zdrowotna 

first aid pierwsza pomoc 

fever gorączka 

faint mdleć 

drugs leki 

crash katastrofa 

concussion wstrząs mózgu 

clinic klinika 

clean czysty 

choke dławić się 

burn poparzyć 

bruise siniak 

broken złamany 

appointment wizyta 

antibiotic antybiotyk 

ambulance karetka pogotowia 

advice rada 

accident wypadek 

 

12. Nauka i technika 

car samochód 

chewing gum guma do żucia 

computer komputer 

digital TV telewizja cyfrowa 

dishwasher zmywarka 

dynamite dynamit 

film film 

headphones słuchawki 

helicopter helikopter 

hoover odkurzacz 

internet internet 

invent wynaleźć 

invention wynalazek 

laptop laptop 

lie detector wykrywacz kłamstw 

light bulb żarówka 

microscope mikroskop 

plane samolot 

radio radio 

remote control pilot 

robot robot 

scooter skuter 

telephone telefon 

washing machine pralka 

wool wełna 

wooden drewniany 

wood drewno 

stone kamień 

steel stal 

sand piasek 

rubber guma  

plastic plastyk 

mineral minerał 

leather skóra 

glass szkło 

fabric tkanina 

denim materiał dżinsowy 

cotton bawełna 

concrete beton 

coal węgiel 

china porcelana 

cardboard tektura 

carbon węgiel 

brick cegła 

wired połączony kablem 

type pisać 

symbol symbol 

speaker głośnik 

send wysyłać 

select wybierać 

screen ekran 

scanner skaner 

scan skanować 

save zapisywać 

printer drukarka 

print drukować 

press przyciskać 

portable przenośny 

mouse mysz 

monitor monitor 

mat podkładka 

laptop laptop 

keyboard klawiatura 

install instalować 

icon ikona 

document dokument 

disk dysk 

button przycisk 

box okno dialogowe (comp.) 

take robić 

send wysyłać 

play games grać w gry 

gadget gadżet 

digital camera aparat cyfrowy 

plasma TV plazmowy telewizor 

surf the internet surfować po internecie 
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download music ściągać muzykę 

 

13. Świat przyrody 

beach plaża 

cave jaskinia 

city miasto 

cliff klif 

coast wybrzeże 

coastline linia brzegowa 

coral reef rafa koralowa 

country wieś 

countryside krajobraz wiejski 

desert pustynia 

desert island bezludna wyspa 

earth ziemia 

field pole 

forest las 

glacier lodowiec 

hill wzgórze 

hillside zbocze 

ice shelf gruba warstwa lodu 

inland śródlądowy 

island wyspa 

jungle dżungla 

lake jezioro 

land ląd 

landscape krajobraz wiejski 

mainland stały ląd 

mountain góra 

national park narodowy 

nature przyroda 

ocean ocean 

pond staw 

rainforest las deszczowy 

region region 

river rzeka 

rock skała 

sea morze 

town miasto 

valley dolina 

village wieś 

wave fala 

world świat 

winter zima 

windy wietrzny 

wind wiatr 

wet mokry 

weather pogoda 

warm  ciepły 

tsunami tsunami 

tornado tornado 

thundery burzowy 

thermometer termometr 

temperature temperatura 

sunny słoneczny 

summer lato 

storm burza 

spring wiosna 

snowy śnieżny 

snow śnieg 

season pora roku 

rainy deszczowy 

rain deszcz  

icy lodowaty 

hurricane huragan 

hot gorący 

hail grad 

freezing mroźny 

foggy mglisty 

flood powódź 

fire pożar 

dry suchy 

drought susza 

cool chłodny 

cold zimny 

cloudy zachmurzony 

cloud  chmura 

climate klimat 

boiling bardzo gorący 

blow wiać 

blizzard zamieć 

autumn jesień 

January styczeń 

February luty 

March marzec 

April kwiecień 

May maj 

June czerwiec 

July lipiec 

August sierpień 

September wrzesień 

October październik 

November listopad 

December grudzień 

alligator aligator 

anaconda anakonda 

bear niedźwiedź 

bird ptak 
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bull byk 

camel wielbłąd 

cat kot 

cheetah gepard 

chicken kurczak 

chimpanzee szympans 

cockroach karaluch 

cow krowa 

crocodile krokodyl 

dinosaur dinozaur 

dog pies 

dolphin delfin 

donkey osioł 

eagle orzeł 

elephant słoń 

fish ryba 

frog żaba 

giraffe żyrafa 

goat koza 

gorilla goryl 

hamster chomik 

horse koń 

insect owad 

jellyfish meduza 

kangaroo kangur 

leopard lampart 

lion lew 

lizard jaszczurka 

mammal ssak 

monkey małpa 

mosquito komar 

mouse mysz 

octopus ośmiornica 

ostrich struś 

owl sowa 

parrot papuga 

penguin pingwin 

pet zwierzę domowe 

pig świnia 

piranha pirania 

puppy szczeniak 

python pyton 

rabbit królik 

rat szczur 

reindeer renifer 

reptile gad 

rhino nosorożec 

scorpion skorpion 

shark rekin 

sheep owca 

snake wąż 

spider pająk 

stork bocian 

swan łabędź 

tiger tygrys 

tortoise żółw 

vulture sęp 

wasp osa 

whale wieloryb 

wolf wilk 

worm robak 

zebra zebra 

collect zabierać 

cut down ścinać 

damage niszczyć 

drop wyrzucać 

estimate szacować 

exist istnieć 

turn off wyłączać 

throw away wyrzucać 

survive przetrwać 

sort segregować 

solve rozwiązywać 

save ratować 

run away uciekać 

ruin niszczyć 

rescue ratować 

reduce zmniejszać 

rebuild odbudować 

protect bronić 

produce produkować 

pollute zanieczyszczać 

influence mieć wpływ 

fall down walić się 

ash popiół wulkaniczny 

avalanche lawina 

destroy zniszczeć 

drought susza 

erupt wybuchać 

flood powódź 

forest fire pożar lasu 

hurricane huragan 

lava lawa 

mud błoto 

shake trząść 

wave fala 

volcano wulkan 
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14. Społeczeństwo 

volunteer ochotnik, zgłosić się na 

ochotnika  

voluntary ochotniczy 

support poparcie 

sponsor sponsor 

society społeczeństwo 

slogan slogan 

sign podpisać 

set up organizować 

represent reprezentować 

publicize nadawać rozgłos 

publicity rozgłos 

protest protest 

poster plakat 

politician polityk 

demonstrate demonstrować 

demonstration demonstracja 

donate darować 

donation datek 

government rząd 

handout ulotka 

join in przyłączyć się 

leaflet ulotka 

march pochód 

organization organizacja 

community społeczność 

collection  zbiórka pieniędzy 

collect  zbierać 

charity organizacja 

charytatywna 

cause cel 

boycott bojkotować 

banner transparent 

ban  zakazywać 

authorities władza 

discrimination dyskryminacja 

racism rasizm 

addiction uzależnienie 

unemployment bezrobocie 

unemployed bezrobotny 

poverty bieda 

homelessness bezdomność 

homeless bezdomny 

famine głód 

bully znęcać się 

break the law złamać prawo 

commit a crime popełnić przestępstwo 

give evidence zeznawać 

witness świadek 

weapon broń 

violence przemoc 

victim ofiara 

vandalism wandalizm 

valuables kosztowności 

trial proces 

theft kradzież 

thief złodziej 

terrorism terroryzm 

terrorist terrorysta 

steal kraść 

release zwalniać 

rob okradać 

robbery napad 

safe sejf 

scream krzyczeć 

sentence wyrok 

ransom okup 

punishment kara 

punish  karać 

prison więzienie 

police station posterunek policji 

police officer policjant 

police policja  

pistol pistolet 

murderer morderca 

murder  morderstwo 

mugging napaść uliczna 

mugger  napastnik 

mug  napaść  

mask maska 

legal legalny 

lawyer prawnik 

law  prawo 

knife nóż 

kidnapper porywacz 

kidnap  porywać 

judge sędzia 

arrest aresztować 

burglar włamywacz 

burglary kradzież z włamaniem 

burgle włamywać się 

court sąd 

crime zbrodnia 

criminal przestępca 

detective detektyw 
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escape uciekać 

evidence dowód 

fine grzywna 

forge fałszować 

forgery fałszerstwo 

gang gang 

guilty winny 

gun Pistolet, broń 

 

 


