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A   

a przedimek 

nieokreślony 

 

a.m. przed południem, 

do południa, rano 

 

ability umiejętność  

able be able to do 

something – być w 

stanie coś zrobić, 

móc 

 

about o; około  

above powyżej, nad  

abroad za granicą  

absence nieobecność  

absent nieobecny  

accept akceptować  

access dostęp  

accident wypadek  

according według, zgodnie z  

account konto; raport  

accuse oskarżać  

ache ból  

achieve osiągnąć  

across w poprzek, przez  

act akt; grać; działać, 

postępować 

 

action działanie, akcja  

active aktywny  

activity działalność, zajęcie  

actor aktor  

actress aktorka  

actual faktyczny, 

rzeczywisty 

 

actually faktycznie, w 

rzeczywistości 

 

ad ogłoszenie, 

reklama 

 

add dodawać  

addition dodatek; 

dodawanie 

 

additional dodatkowy  

address adres  

adjective przymiotnik  

admire podziwiać  

admit przyznawać  

adult dorosły  

advance postęp; posuwać 

się naprzód 

 

advantage zaleta, przewaga  

adventure przygoda  

adverb przysłówek  

advertise reklamować, 

ogłaszać 

 

advertisement reklama  

advice rada, porada  

advise doradzać  

affair sprawa  

affect oddziaływać, 

wpływać na coś, 

dotyczyć 

 

afford pozwolić sobie na 

coś 

 

afraid be afraid of 

something – bać 

się czegoś 

 

Africa Afryka  

after po  

afternoon popołudnie  

again znowu  

against przeciwko  

age wiek  

agency agencja  

agent agent  

ago 2 years ago – 2 lata 

temu 

 

agree zgadzać się  

agreement zgoda, 

porozumienie 

 

ahead przed, z przodu, na 

przedzie 

 

aid pomoc; pomagać  

aim cel; dążyć do; 

celować 

 

air powietrze  

airplane/plane samolot  

airport lotnisko  

alcohol alkohol  

alike podobny  

alive żywy  

all wszystko; wszyscy  

allow pozwalać  

almost prawie  

alone sam  

along wzdłuż  

already już  

also także  

although chociaż  

always zawsze  

am I am – jestem  

ambassador ambasador  

ambulance karetka pogotowia  

America Ameryka  

American amerykański  
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among wśród  

amount suma, kwota  

amuse bawić, rozbawić  

an przedimek 

nieokreślony 

 

and i; a  

angle kąt  

angry zły, rozzłoszczony  

animal zwierzę  

announce ogłaszać  

annoy drażnić, irytować  

another inny  

answer odpowiedź  

anxious zaniepokojony  

any jakiś  

anybody ktoś, ktokolwiek  

anyhow w każdym razie; 

tak czy owak 

 

anyone ktoś, ktokolwiek  

anything coś, cokolwiek  

anyway tak czy inaczej; w 

każdym razie 

 

anywhere gdzieś, 

gdziekolwiek 

 

apart osobno  

apartment mieszkanie 

(American 

English) 

 

apologise/apologi

ze 

przepraszać  

appear pojawiać się  

appearance wygląd  

apple jabłko  

application podanie; 

zastosowanie 

 

apply ubiegać się, 

składać wniosek; 

stosować, używać 

 

appoint wyznaczyć  

appointment umówione 

spotkanie 

 

appropriate właściwy, 

odpowiedni 

 

approve aprobować  

April kwiecień  

are you are – ty jesteś, 

wy jesteście; we 

are – my jesteśmy; 

they are – 

oni/one/to są 

 

area obszar, 

powierzchnia 

 

argue kłócić się  

argument argument; kłótnia  

arise powstawać; 

pojawiać się 

 

arm ramię  

arms broń  

army armia, wojsko  

around dookoła, wokół  

arrange organizować  

arrangement porozumienie, 

umowa; 

arrangements – 

przygotowania 

 

arrest aresztować  

arrival przybycie, 

przyjazd, przylot 

 

arrive przybywać  

art sztuka  

article artykuł  

artificial sztuczny  

as jako  

ashamed zawstydzony  

Asia Azja  

ask pytać; prosić  

asleep we śnie; be asleep 

– spać 

 

association stowarzyszenie  

assume zakładać  

at przy, u, w, na, o, 

po 

 

atmosphere atmosfera  

attack atak; atakować  

attempt próba; próbować, 

usiłować 

 

attend uczęszczać, brać 

udział 

 

attention uwaga  

attract przyciągać  

attractive atrakcyjny  

audience widownia, 

publiczność 

 

August sierpień  

aunt ciotka  

Australia Australia  

author autor  

autumn jesień  

available osiągalny, 

dostępny 

 

average średnia  

avoid unikać  

awake budzić się, 

uświadomić sobie; 

przebudzony 
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award nagroda; 

nagradzać 

 

aware świadomy  

away z dala, daleko  

B   

baby niemowlę; 

kochanie 

 

back plecy; do tyłu  

backwards wstecz, do tyłu  

bad zły, kiepski  

bag torba  

baggage bagaż  

bake piec, upiec  

balance równowaga  

ball piłka  

balloon balon  

banana banan  

band zespół; banda  

bank bank  

bar tabliczka 

(czekolady); pręt; 

bar 

 

base baza  

basic podstawowy  

basis podstawa  

basket kosz, koszyk  

bath wanna; kąpiel  

bathroom łazienka  

battle bitwa  

be być  

beach plaża  

bean fasola  

bear niedźwiedź; znosić  

beard broda  

beat bić; uderzenie  

beautiful piękny  

beauty piękno  

because ponieważ  

become stać się, zostać  

bed łóżko  

bedroom sypialnia  

beer piwo  

before przed, zanim  

beg prosić, błagać  

begin zaczynać  

beginning początek  

behave zachować się  

behaviour/behavi

or 

zachowanie  

behind za, z tyłu  

belief wiara; przekonanie  

believe wierzyć  

bell dzwon, dzwonek  

belong należeć  

below poniżej  

belt pas, pasek  

bend zginać  

benefit korzyść; zasiłek; 

korzystać; 

przynosić korzyść 

 

beside obok, przy  

besides poza tym, ponadto  

best najlepszy  

better lepszy  

between między, pomiędzy  

beyond poza  

big duży  

bike, bicycle rower  

bill rachunek; banknot  

bind wiązać  

bird ptak  

birth narodziny, 

urodzenie 

 

birthday urodziny  

bit kawałek  

bite gryźć  

bitter gorzki  

black czarny  

blame wina; winić  

bleed krwawić  

blind niewidomy, ślepy  

block blok; blokować  

blood krew  

blow dmuchać; wiać  

blue niebieski  

board deska; tablica; 

pokład statku, 

samolotu; zarząd 

 

boat łódź  

body ciało  

boil gotować się  

bomb bomba  

bone kość  

book książka; 

rezerwować 

 

boot but; bagażnik 

(British English) 

 

border granica  

borrow pożyczać (od 

kogoś) 

 

boss szef, szefowa  

both obaj  

bottle butelka  

bottom dno; tyłek  
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box pudełko, pudło  

boy chłopiec  

boyfriend chłopak, sympatia  

brain mózg  

brave odważny  

bread chleb  

break przerwa; przerwać; 

złamać; zepsuć 

 

breakfast śniadanie  

breath oddech  

breathe oddychać  

bridge most; brydż  

brief krótki, zwięzły  

bright jasny  

bring przynosić  

British brytyjski  

broad szeroki  

broadcast audycja, 

transmisja; 

nadawać, 

transmitować 

 

brother brat  

brown brązowy  

brush szczotka; 

szczotkować 

 

build budować  

building budynek  

burn palić  

burst pękać  

bus autobus  

business biznes; sprawa  

businessman; 

businesswoman 

biznesmen; 

bizneswoman 

 

busy zajęty  

but ale  

butter masło  

button przycisk; guzik  

buy kupować  

by przy; przez  

bye do widzenia  

C   

cable kabel  

cafe kawiarnia  

cake ciasto, ciastko, tort  

call wołać; 

telefonować 

 

calm spokojny  

camera aparat 

fotograficzny; 

kamera 

 

camp obóz  

can móc; umieć  

cap czapka  

capital stolica  

captain kapitan  

car samochód  

card karta  

care troska; troszczyć 

się, dbać 

 

careful ostrożny  

carrot marchew  

carry nosić  

case sprawa, przypadek; 

futerał 

 

cash gotówka  

castle zamek  

cat kot  

catch łapać  

category kategoria  

cause przyczyna; 

powodować 

 

cell komórka; cela  

cent cent  

centimetre/centim

eter 

centymetr  

central centralny  

centre/center centrum  

century wiek  

ceremony ceremonia  

certain pewien, jakiś; 

pewny 

 

certainly z pewnością  

chain łańcuch  

chair krzesło  

chairman prezes  

challenge wyzwanie, 

kwestionowanie; 

rzucać wyzwanie, 

kwestionować 

 

chance szansa  

change zmiana; zmieniać  

channel kanał  

character charakter; znak  

charge ładować; oskarżać, 

obciążać; żądać 

 

chase ścigać, gonić  

cheap tani  

cheat oszukiwać  

check sprawdzać  

cheer pocieszać; 

wiwatować 

 

cheese ser  

chest klatka piersiowa; 

skrzynia 
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chicken kurczak  

chief szef; wódz  

child dziecko  

children dzieci  

chips/French fries frytki  

chocolate czekolada  

choice wybór  

choose wybierać  

Christmas święta Bożego 

Narodzenia 

 

church kościół  

cigarette papieros  

cinema kino  

circle okrąg, koło  

citizen obywatel  

city miasto  

claim żądanie; żądać  

class klasa  

clean czyścić; czysty  

clear sprzątać; czysty  

clerk urzędnik  

clever sprytny; zdolny  

climate klimat  

climb wspinać się  

clock zegar  

close zamykać  

cloth tkanina, materiał; 

ścierka 

 

clothes ubranie  

cloud chmura  

club klub; kij golfowy  

coach autokar; trener  

coast wybrzeże  

coat płaszcz  

coffee kawa  

coin moneta  

cold zimny  

collect zbierać  

collection zbiór, kolekcja  

college koledż  

colour/color kolor  

comb grzebień; czesać  

combine łączyć  

come przychodzić  

comfortable wygodny  

command komenda, rozkaz; 

znajomość 

(języka); 

rozkazywać 

 

commerce handel  

commercial reklama; 

komercyjny 

 

committee komitet  

common wspólny  

communicate porozumiewać się, 

komunikować 

 

community społeczność; 

społeczeństwo 

 

company firma; 

towarzystwo 

 

compare porównywać  

comparison porównanie  

competition konkurencja; 

konkurs, zawody 

 

complain narzekać  

complete ukończyć; 

kompletny 

 

complex złożony  

computer komputer  

concern zmartwienie; 

dotyczyć; martwić 

się 

 

concerned zainteresowany; 

zmartwiony 

 

concert koncert  

condition warunek  

confidence zaufanie  

connect łączyć  

connection połączenie, 

związek 

 

consider rozważać  

consist składać się  

contact kontak; 

kontaktować się 

 

contain zawierać  

continue kontynuować  

control kontrolować  

conversation rozmowa  

cook kucharz; gotować  

cool chłodny; świetny, 

super 

 

copy kopia; egzemplarz; 

kopiować 

 

corn zboże; kukurydza  

corner róg  

correct poprawiać; 

poprawny 

 

cost koszt; kosztować  

cotton bawełna  

cough kaszel; kaszleć  

council rada, narada  

count liczyć  

country kraj  

couple para  
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courage odwaga  

course kurs; danie  

court sąd  

cousin kuzyn, kuzynka  

cover okładka; osłaniać  

cow krowa  

coward tchórz  

crack pęknięcie; pękać  

crash rozbić  

crazy szalony  

cream śmietana; krem  

create tworzyć  

credit kredyt; chluba, 

zaszczyt 

 

crew załoga  

crime zbrodnia  

criminal przestępca; 

kryminalny 

 

crop plon, zbiór  

cross krzyż; przekroczyć  

crowd tłum, tłok  

cruel okrutny  

crush zgniatać, kruszyć  

cry płacz; płakać  

culture kultura  

cup filiżanka; puchar  

cupboard szafka  

cure lekarstwo; leczyć  

curious ciekawy; wścibski  

current prąd; bieżący, 

aktualny, obecny 

 

currently obecnie  

curtain zasłona  

custom zwyczaj  

customer klient  

cut ciąć  

CV życiorys, CV  

D   

dad tata  

daddy tatuś  

daily codziennie; 

dzienny 

 

damage uszkodzenie, 

szkoda; uszkodzić 

 

dance taniec; tańczyć  

danger niebezpieczeństwo  

dangerous niebezpieczny, 

groźny 

 

dare odważyć się  

dark ciemny  

date data; randka  

daughter córka  

day dzień  

dead martwy, nieżywy  

deal porozumienie, 

układ; transakcja 

 

dear drogi, kochany  

death śmierć  

debt dług  

December grudzień  

decide decydować  

decision decyzja  

declare deklarować, 

zgłaszać 

 

deep głęboki; głęboko  

defeat pokonać  

defence/defense obrona  

defend bronić  

degree stopień  

delay opóźniać, 

odwlekać 

 

deliver dostarczać  

delivery dostawa, dowóz  

demand żądać  

deny zaprzeczać  

department dział, oddział  

departure odjazd, odlot  

depend zależeć  

depth głębokość  

describe opisywać  

description opis  

design wzór; projektować  

desire pragnienie, chęć; 

pragnąć 

 

desk biurko  

despite pomimo  

destroy zniszczyć  

detail szczegół  

determine określać, ustalać  

develop rozwijać  

device urządzenie, 

przyrząd 

 

devil diabeł  

diamond diament  

dictionary słownik  

die umierać  

difference różnica  

different różny  

difficult trudny  

dinner obiad  

direct kierować; 

bezpośredni, 

bezpośrednio 

 

direction kierunek  
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dirty brudny  

disabled niepełnosprawny  

disagree nie zgadzać się  

disappear zniknąć  

disappoint rozczarować  

disaster klęska 

(żywiołowa), 

katastrofa, 

nieszczęście 

 

disco dyskoteka  

discover odkrywać  

discovery odkrycie  

discuss dyskutować, 

omówić 

 

discussion dyskusja  

disease choroba  

dish danie, potrawa; 

naczynie 

 

distance odległość  

distant odległy, daleki  

divide dzielić  

do robić  

doctor lekarz  

document dokument  

dog pies  

dollar dolar  

donkey osioł  

door drzwi  

dot kropka, punkt  

double podwójny  

doubt wątpliwość  

down na dół  

draw rysować  

dream sen; śnić, marzyć  

dress sukienka; ubierać 

(się) 

 

drink napój; drink; pić  

drive jechać, prowadzić 

samochód 

 

driver kierowca  

drop kropla; spadek; 

upuszczać 

 

drug lekarstwo; 

narkotyk 

 

dry suchy; wytrawny  

due planowy, 

oczekiwany 

 

dull nudny  

during podczas  

dust kurz  

duty obowiązek; dyżur  

 

E   

each każdy  

eager chętny  

ear ucho  

early wczesny, wcześnie  

earn zarabiać  

earth ziemia  

east wschód (strona 

świata); wschodni 

 

easy łatwy  

eat jeść  

economic ekonomiczny, 

gospodarczy 

 

economy gospodarka  

edge krawędź, skraj; 

ostrze 

 

education edukacja, 

wykształcenie 

 

effect efekt, wpływ  

effective efektywny, 

skuteczny 

 

effort wysiłek  

egg jajko  

eight osiem  

eighteen osiemnaście  

eighty osiemdziesiąt  

either albo  

elect wybierać  

election wybory  

electric elektryczny  

electricity elektryczność  

element element  

eleven jedenaście  

else poza tym, ponadto, 

jeszcze 

 

employ zatrudniać  

employer pracodawca  

empty pusty  

enable umożliwiać  

encourage zachęcać  

end koniec; kończyć  

enemy wróg  

energy energia  

engine silnik  

engineer inżynier  

England Anglia  

English angielski  

enjoy lubić; podobać się; 

cieszyć się (np. 

dobrym zdrowiem) 

 

enough wystarczająco  

ensure zapewniać  
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enter wchodzić  

entertainment rozrywka  

entire cały  

entrance wejście  

envelope koperta  

environment środowisko  

equal równy  

equipment sprzęt  

escape ucieczka; uciekać  

especially zwłaszcza  

essential niezbędny, istotny, 

zasadniczy 

 

establish ustanawiać; 

zakładać 

 

Europe Europa  

European Europejczyk, 

europejski 

 

even nawet  

evening wieczór  

event wydarzenie  

ever kiedykolwiek  

every każdy  

everybody każdy, wszyscy  

everyone każdy, wszyscy  

everything wszystko  

everywhere wszędzie  

evidence dowód, dowody  

evil zło  

exactly dokładnie; właśnie  

exam/examinatio

n 

egzamin  

examine egzaminować; 

badać 

 

example przykład  

excellent doskonały  

except oprócz  

exception wyjątek  

exchange wymiana, zamiana, 

wymieniać 

 

exciting ekscytujący  

excuse wymówka, 

wybaczać 

 

exercise ćwiczenie; 

ćwiczyć 

 

exist istnieć  

exit wyjście  

expect spodziewać się  

expense koszt  

expensive drogi  

experience doświadczenie  

experiment eksperyment; 

eksperymentować 

 

expert ekspert; fachowy  

explain wyjaśniać  

explanation wyjaśnienie  

explore badać, poznawać, 

zwiedzać 

 

express wyrażać; ekspres  

expression wyrażenie  

extend przedłużać; 

rozszerzać 

 

extra dodatkowy  

extraordinary niezwykły, 

wyjątkowy 

 

extreme skrajność, 

ekstremum, 

ekstremalny, 

skrajny 

 

eye oko  

F   

face twarz  

facilities udogodnienia, 

warunki, 

wyposażenie, 

zaplecze 

 

fact fakt  

factor czynnik  

factory fabryka  

fail nie udać się; nie 

zdać (egzaminu) 

 

failure porażka  

fair sprawiedliwy; 

jasny 

 

fairly dość, dosyć; 

sprawiedliwie 

 

faith wiara  

fall upadek; upadać, 

spadać; jesień 

(American 

English) 

 

false fałszywy  

familiar znany, znajomy  

family rodzina  

famous słynny, sławny  

fan fan, fanka; 

wentylator, 

wachlarz 

 

far daleko  

farm farma, 

gospodarstwo 

rolne 

 

farmer rolnik  

fashion moda  

fast szybki; szybko  
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fasten przymocować, 

zapinać 

 

fat tłuszcz; tłusty  

father ojciec  

favourite/favorite ulubiony  

fear strach; bać się  

feature cecha, możliwość; 

cecha (wyglądu), 

rys 

 

February luty  

fee opłata, honorarium  

feed karmić  

feel czuć  

feeling uczucie  

feet stopy  

fellow facet  

female samica; żeński, 

kobiecy 

 

fence płot  

festival festiwal; święto  

few niewiele, niewielu  

field pole; dziedzina  

fifteen piętnaście  

fifty pięćdziesiąt  

fight walka, bójka; 

walczyć 

 

figure figura, postać; 

cyfra; 

przedstawiać 

 

fill wypełniać, 

napełniać 

 

film/movie film; filmować  

final finał; końcowy, 

ostateczny 

 

finally w końcu; 

ostatecznie 

 

financial finasowy  

find znajdować  

fine dobry; ładny; w 

porządku 

 

finger palec  

finish koniec; kończyć  

fire ogień; pożar; 

strzelać 

 

firm firma; mocny, 

pewny 

 

first pierwszy  

fish ryba  

fit pasować; zdatny; 

w dobrej formie 

 

five pięć  

fix naprawić  

flag flaga  

flash błysk; 

rozbłyskiwać 

 

flat mieszkanie; płaski  

flexible elastyczny  

flight lot; ucieczka  

flood powódź  

floor podłoga; piętro  

flow płynąć  

flower kwiat  

fly lecieć  

fog mgła  

follow podążać; śledzić  

following następny, 

następujący 

 

food jedzenie  

fool głupiec, głupek  

foot stopa  

football piłka nożna  

for dla  

forbid zakazywać, 

zabraniać 

 

force siła; zmuszać  

foreign zagraniczny, obcy  

foreigner cudzoziemiec, 

cudzoziemka 

 

forest las  

forget zapominać  

forgive przebaczać  

fork widelec  

form forma; klasa; 

formować 

 

formal formalny, oficialny  

former poprzedni; były  

forty czterdzieści  

forward naprzód, w przód  

found zakładać, tworzyć  

four cztery  

fourteen czternaście  

frame rama, ramka  

France Francja  

free wolny  

freedom wolność  

freeze zamarzać  

frequent częsty  

fresh świeży  

Friday piątek  

friend przyjaciel  

frighten przerażać, 

przestraszyć 

 

frog żaba  

from z, od  
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front przód, przedni  

fruit owoc  

fuel paliwo  

full pełny  

fun zabawa  

funeral pogrzeb  

funny zabawny  

furniture meble  

further dalszy; przyszły  

future przyszłość  

G   

gain zysk; zyskać, 

osiągnąć 

 

game gra  

garage garaż  

garden ogród  

gas gaz; benzyna 

(American 

English) 

 

gate brama, bramka  

gather zbierać (się)  

general ogólny  

gentle delikatny  

gentleman dżentelmen  

get otrzymywać; kupić  

gift prezent, podarunek  

girl dziewczyna  

girlfriend dziewczyna, 

sympatia 

 

give dawać  

glad zadowolony  

glass szkło; szklanka; 

kieliszek 

 

glasses okulary  

go iść, jechać  

goal cel; gol  

God Bóg  

gold złoto; złoty  

golden złoty  

good dobry  

goodbye do widzenia  

goods towar  

government rząd, rada 

ministrów 

 

grandfather dziadek  

grandmother babcia  

grass trawa  

grateful wdzięczny  

grave grób  

great wielki; świetny; 

świetnie 

 

green zielony  

grey/gray szary  

ground ziemia, grunt, 

teren; boisko 

(British English) 

 

group grupa  

grow rosnąć  

growth wzrost (przyrost)  

guard strażnik; chronić  

guess próba odgadnięcia, 

przypuszczenie; 

zgadywać 

 

guest gość  

guide przewodnik; 

oprowadzać 

 

gun pistolet  

H   

habit zwyczaj; nawyk, 

nałóg 

 

hair włosy  

half połowa  

hall hol, przedpokój, 

sala, hala 

 

hand ręka  

handkerchief chusteczka  

handle uchwyt, rączka; 

zajmować się 

czymś, radzić 

sobie 

 

hang wisieć, wieszać  

happen zdarzyć się  

happy szczęśliwy  

hard trudny; twardy  

hardly ledwie, z trudem  

harm krzywda; 

krzywdzić 

 

has he/she/it has – 

on/ona/ono ma 

 

hat kapelusz  

hate nienawidzić, nie 

cierpieć 

 

have mieć  

he on  

head głowa  

health zdrowie  

healthy zdrowy  

hear słyszeć  

heart serce  

heat upał; podgrzewać  

heavy ciężki  

height wysokość; wzrost  

hello cześć, witaj  

help pomoc; pomagać  
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helpful pomocny  

her jej  

here tutaj  

hide chować (się)  

high wysoki  

hill wzgórze  

him go  

hire wynająć  

his jego  

history historia  

hit uderzenie; hit; 

uderzać 

 

hobby hobby  

hold trzymać  

hole dziura  

holiday święto; wakacje  

holy święty  

home dom  

honest uczciwy  

honour/honor honor  

hope nadzieja; mieć 

nadzieję 

 

horrible okropny  

horse koń  

hospital szpital  

hot gorący  

hotel hotel  

hour godzina  

house dom  

how jak  

however jednak, jednakże  

huge ogromny  

human człowiek; ludzki  

hundred sto  

hungry głodny  

hurry pośpiech; śpieszyć 

się 

 

hurt ból; boleć; ranić, 

sprawiać ból 

 

husband mąż  

I   

I ja  

ice lód  

idea pomysł; idea  

if jeżeli, jeśli  

ill chory  

illness choroba  

image obraz, wizerunek  

imagine wyobrażać sobie  

immediate natychmiastowy  

immediately natychmiast  

importance znaczenie, waga  

important ważny  

impossible niemożliwy  

improve ulepszać, 

poprawiać (się) 

 

in w  

inch cal  

include zawierać, 

obejmować 

 

including wliczając (w to), 

łącznie z 

 

income dochód  

increase wzrost, przyrost; 

wzrastać 

 

indeed istotnie; 

rzeczywiście 

 

independent niepodległy  

indicate wskazywać  

industrial przemysłowy  

industry przemysł  

influence wpływ; wpływać  

inform informować  

information informacja, 

informacje 

 

injury uraz, obrażenie  

inside wewnątrz  

instance przykład  

instant chwila; 

natychmiastowy, 

byłskawiczny; 

rozpuszczalny, w 

proszku 

 

instead zamiast  

instrument instrument; 

przyrząd 

 

insurance ubezpieczenie  

insure ubezpieczać (się)  

intelligent inteligentny  

intend zamierzać  

intention zamiar  

interest zainteresowanie; 

odsetki 

 

interested zainteresowany  

interesting interesujący, 

ciekawy 

 

international międzynarodowy  

interview rozmowa 

kwalifikacyjna; 

wywiad; 

przesłuchanie 

 

into do, w  

introduce wprowadzać; 

przedstawiać 
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introduction wprowadzenie, 

wstęp 

 

invent wynaleźć  

invite zapraszać  

involve wymagać; 

dotyczyć 

 

iron żelazo; żelazko; 

prasować 

 

is he/she/it is – 

on/ona/ono jest 

 

island wyspa  

issue sprawa, kwestia; 

numer, wydanie 

 

it to  

item przedmiot, rzecz, 

artykuł; pozycja, 

punkt (na liście); 

artykuł (w gazecie) 

 

J   

jacket marynarka; kurtka  

jail więzienie  

January styczeń  

jar słoik  

jealous zazdrosny  

jewel klejnot  

job praca  

join przyłączyć (się)  

joke żart, kawał, 

dowcip 

 

journalist dziennikarz  

journey podróż  

joy radość  

judge sędzia; sądzić  

juice sok  

July lipiec  

jump skok; skakać  

June czerwiec  

just właśnie  

justice sprawiedliwość  

K   

keen bardzo 

zainteresowany, 

zapalony 

 

keep trzymać, 

zatrzymać 

 

key klucz; klawisz  

kick kopnięcie; kopać  

kid dziecko, dzieciak; 

żartować 

 

kill zabijać  

kilogram kilogram  

kilometre/kilomet

er 

kilometr  

kind rodzaj; miły  

king król  

kiss pocałunek; 

całować 

 

kitchen kuchnia  

knee kolano  

knife nóż  

knock pukać  

know wiedzieć; znać  

knowledge wiedza  

L   

lack brak; brakować  

lady pani; dama  

lake jezioro  

lamp lampa  

land ląd; ziemia  

language język  

large wielki  

last ostatni  

late późny  

lately ostatnio  

laugh śmiech; śmiać się  

law prawo  

lawyer prawnik  

lay kłaść  

lazy leniwy  

lead prowadzić  

leader lider; przywódca  

leaf liść  

lean pochylać się, 

opierać (się); 

chudy 

 

learn uczyć się  

least najmniej  

leather skóra  

leave wychodzić, 

wyjeżdżać; 

pozostawiać 

 

left lewy, w lewo  

leg noga  

legal prawny  

lend pożyczać (komuś)  

length długość  

less mniej  

lesson lekcja  

let pozwalać  

letter list; litera  

level poziom  

library biblioteka  
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lie kłamstwo; leżeć; 

kłamać 

 

life życie  

lift winda; podnosić  

light światło; zapalać; 

lekki; jasny 

 

like lubić; jak  

likely prawdopodobny  

limit limit; ograniczać  

line linia  

lion lew  

liquid płyn, ciecz; ciekły  

listen słuchać  

little mały; mało  

live żyć; mieszkać  

load ładunek; ładować  

local lokalny  

lock zamek (w 

drzwiach); 

zamykać 

 

log kłoda; logować się 

(do systemu) 

 

lonely samotny  

long długi, długo  

look spojrzenie; 

wygląd; patrzeć; 

wyglądać 

 

loose luźny  

lord lord; pan, władca; 

Lord – Pan (Bóg) 

 

lose zgubić; stracić  

loss strata  

lost zaginiony, 

zgubiony; stracony 

 

lot los; a lot – dużo  

loud głośny  

love miłość; kochać  

lovely śliczny, uroczy  

low niski, nisko  

loyal lojalny  

luck szczęście  

lucky szczęśliwy; be 

lucky – mieć 

szczęście 

 

luggage bagaż  

lunch lunch, obiad  

M   

machine maszyna  

mad szalony, wściekły  

magazine magazyn, 

czasopismo 

 

magic magia, czary; 

magiczny 

 

mail poczta; przesłać 

pocztą 

 

main główny  

major major; osoba 

pełnoletnia; 

ważny; pełnoletni 

 

majority większość  

make robić  

male samiec; męski  

man mężczyzna; 

człowiek 

 

manage dać radę, poradzić 

sobie; zarządzać 

 

management zarządzanie; 

zarząd 

 

manager dyrektor/ka, 

kierowni-k/czka 

 

manner sposób  

many dużo  

map mapa  

March marzec  

mark znak, ocena; 

oznaczyć 

 

market targ; rynek  

marriage małżeństwo  

married żonaty; zamężna  

marry poślubić, wyjść za 

mąż, ożenić się 

 

mass masa; msza  

master pan; mistrz; 

opanować 

 

match mecz; pasować do 

czegoś 

 

material materiał  

mathematics matematyka  

matter sprawa, kwestia; 

mieć znaczenie 

 

May maj  

may móc  

maybe być może  

me mnie  

meal posiłek  

mean znaczyć  

meaning znaczenie  

means sposób; środki (np. 

produkcji) 

 

measure miara; mierzyć  

meat mięso  

medical medyczny  
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medicine lekarstwo; 

medycyna 

 

meet spotkać; poznać  

meeting spotkanie, zebranie  

melt topnieć  

member członek 

(organizacji) 

 

memory pamięć  

mention wzmianka; 

wspominać 

 

merry wesoły  

message wiadomość  

metal metal; metalowy  

method metoda  

middle środek  

might operator służący 

do wyrażania 

niewielkiego 

prawdopodobieńst

wa 

 

mile mila  

military wojskowy, 

militarny 

 

milk mleko  

million milion  

mind umysł, mieć coś 

przeciwko 

 

mine mój  

mineral minerał; mineralny  

minister minister  

minute minuta  

mirror lustro, lusterko  

miss panna; tęsknić; 

spóźnić się; chybić 

 

mistake błąd  

mix mieszać  

model model; modelować  

modern nowoczesny  

moment chwila, moment  

Monday poniedziałek  

money pieniądze  

monkey małpa  

month miesiąc  

moon księżyc  

more więcej  

morning ranek  

most większość; 

nawięcej, 

najbardziej 

 

mother matka  

motion ruch  

motor silnik  

mountain góra  

mouse mysz  

mouth usta  

move ruch; poruszać 

(się) 

 

movement posunięcie; ruch  

Mr/Mr. pan  

Mrs/Mrs. pani  

Ms/Ms. pani  

much dużo  

mud błoto  

mum/mom mama  

murder zamordować  

museum museum  

music muzyka  

musical musical; 

muzyczny, 

muzykalny 

 

musician muzyk  

must musieć  

my mój  

mystery tajemnica  

N   

name imię; nazwisko  

narrow wąski  

nation naród  

national narodowy  

natural naturalny  

nature przyroda, natura  

near blisko, niedaleko  

nearby pobliski, w pobliżu  

nearly prawie  

neat schludny, czysty  

necessary potrzebny, 

niezbędny 

 

neck szyja  

need potrzeba; 

potrzebować 

 

needle igła  

neighbour/neighb

or 

sąsiad  

neither żaden (z dwóch)  

nervous nerwowy  

net sieć, siatka; netto  

network sieć  

never nigdy  

new nowy  

news wiadomości  

newspaper gazeta  

next następny  

nice miły; ładny  

night noc  
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nine dziewięć  

nineteen dziewiętnaście  

ninety dziewięćdziesiąt  

no nie; żaden  

nobody nikt  

noise hałas  

none żaden  

noon południe (pora 

dnia) 

 

nor ani  

normal normalny  

north północ (strona 

świata); na północ 

 

northern północny  

nose nos  

not nie  

note notatka; banknot; 

zauważyć 

 

notebook notatnik, notes; 

notebook 

 

nothing nic  

notice ogłoszenie; 

zauważyć 

 

noun rzeczownik  

November listopad  

now teraz  

nowhere nigdzie  

number numer; liczba  

nurse pielęgniarka  

nut orzech  

O   

obey przestrzegać; być 

posłusznym 

 

object przedmiot, obiekt; 

sprzeciwiać się 

 

observe obserwować; 

przestrzegać 

 

obtain uzyskać, zdobyć  

obvious oczywisty  

occasion okazja, 

sposobność; 

wydarzenie 

 

ocean ocean  

o’clock twelve o’clock – 

godzina 12 

 

October październik  

odd dziwny; 

nieparzysty 

 

of odpowiada 

dopełniaczowi, np. 

the capital of 

Poland – stolica 

Polski 

 

off z; z dala od  

offer propozycja; 

proponować 

 

office biuro; urząd  

officer oficer; policjant  

official oficjalny, 

urzędowy 

 

often często  

oh ach  

oil olej; ropa naftowa  

OK zgoda, dobra  

old stary  

on na  

once raz; kiedyś  

one jeden  

only tylko  

open otwierać; otwarty  

operate działać; 

obsługiwać 

operować 

 

operation działanie; operacja  

opinion opinia, zdanie  

opportunity okazja, sposobność  

oppose przeciwstawiać się, 

sprzeciwać się 

 

opposite przeciwny, 

odwrotny; 

przeciwieństwo 

 

opposition opozycja; 

sprzeciw, 

przeciwnik 

 

or lub  

orange pomarańcza; 

pomarańczowy 

 

order rozkaz; 

zamówienie; 

porządek; 

rozkazywać; 

zamawiać 

 

ordinary zwykły  

organise/organize organizować  

organization organizacja  

other inny  

otherwise w przeciwnym 

razie 

 

our nasz  

out poza (domem), na 

zewnątrz 
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outside na zewnątrz, na 

świeżym 

powietrzu 

 

over nad  

owe być winnym; 

zawdzięczać 

 

own posiadać; własny  

owner właściciel  

P   

p.m. po południu  

pack paczka; pakować  

package paczka  

page strona  

pain ból  

paint farba; malować  

painting obraz  

pair para  

pale blady  

pan rondel, patelnia  

panic panika  

paper papier; gazeta  

parcel paczka  

parent rodzic  

park park; parkować  

parliament parlament  

part część  

particular konkretny; 

szczególny 

 

partner partner, wspólnik  

party przyjęcie; partia  

pass przechodzić obok; 

zdać (egzamin) 

 

passage przejście, fragment  

passenger pasażer  

passport paszport  

past przeszłość  

path ścieżka  

patient pacjent; cierpliwy  

pattern wzór, schemat  

pay wynagrodzenie; 

płacić 

 

payment zapłata  

peace pokój; spokój  

pen pióro  

pencil ołówek  

pence pensy  

people ludzie  

per za, na  

percent procent  

perfect doskonały  

perform wykonywać  

performance występ, 

przedstawienie 

 

perhaps być może  

period okres  

permanent stały, trwały  

permission pozwolenie  

permit pozwolenie; 

pozwalać 

 

person osoba  

personal osobisty  

persuade przekonywać  

pet zwierzę domowe  

phone telefon; 

telefonować 

 

photograph zdjęcie; 

fotografować 

 

photography fotografia  

phrase fraza, wyrażenie  

physical fizyczny  

piano fortepian; pianino  

pick wybierać  

picture obraz, zdjęcie, 

rysunek 

 

pie ciasto  

piece kawałek  

pilot pilot  

pin szpilka  

pink różowy  

pipe fajka; rura  

pitch boisko; rozbić 

(namiot); rzucić; 

zachwalać, 

reklamować 

 

pity litość; szkoda, że  

place miejsce  

plain gładki; zwyczajny, 

prosty 

 

plan plan; planować  

plane samolot  

planet planeta  

plant roślina  

plastic plastik; 

plastikowy; 

plastyczny 

 

plate talerz  

play gra; zabawa; grać; 

bawić się 

 

player gracz, zawodnik; 

odtwarzacz 

 

pleasant przyjemny  

please proszę  

pleased zadowolony  
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pleasure przyjemność  

plenty dużo  

plural liczba mnoga  

pocket kieszeń  

poem wiersz  

poet poeta  

point punkt; wskazywać  

Poland Polska  

police policja  

policeman policjant  

Polish polski  

polite uprzejmy, 

grzeczny 

 

political polityczny  

politician polityk  

politics polityka  

pool basen; sadzawka; 

kałuża 

 

poor biedny  

pop pop; popowy  

popular popularny  

population populacja, liczba 

mieszkańców 

 

port port  

position pozycja, położenie  

possibility możliwość; 

ewentualność 

 

possible możliwy  

post poczta; wysyłać 

pocztą 

 

postman listonosz  

pot garnek  

potato ziemniak  

pound funt  

pour nalewać  

powder proch, proszek, 

puder, pudrować 

 

power moc; władza  

powerful silny, potężny  

practical praktyczny  

practice praktyka  

praise chwalić, pochwała  

pray modlić się  

prefer woleć  

prepare przygotowywać 

(się) 

 

presence obecność  

present obecny; prezent, 

upominek 

 

president prezydent  

press prasa; nacisnąć  

pressure ciśnienie, stres  

pretend udawać  

pretty ładny  

prevent zapobiegać, 

uniemożliwiać 

 

previous poprzedni  

price cena  

pride duma  

priest ksiądz  

prince książę  

princess księżniczka  

principle zasada  

prison więzienie  

private prywatny  

prize nagroda  

probably prawdopodobnie  

problem problem  

process proces; 

przetwarzać 

 

produce produkować  

product produkt  

production produkcja  

profession zawód  

professional profesjonalist-a/ka, 

zawodowiec; 

profesjonalny, 

zawodowy 

 

profit zysk  

programme/prog

ram 

program  

progress postęp  

project projekt  

promise obietnica; 

obiecywać 

 

pronounce wymawiać  

proper właściwy  

property własność  

propose proponować; 

oświadczyć się 

 

protect chronić  

protection ochrona  

proud dumny  

prove udowadniać  

provide dostarczać, 

zapewniać 

 

provided pod warunkiem, że  

pub pub  

public publiczny  

pull ciągnąć  

punish karać  

pupil uczeń; źrenica  

pure czysty  

purpose cel, zamiar  



 1

8 

push pchać, popychać  

put kłaść  

Q   

quality jakość  

quantity ilość  

quarrel kłótnia; kłócić się  

quarter ćwiartka; 

kwadrans; 

dzielnica 

 

queen królowa  

question pytanie  

quick szybki  

quiet cichy  

quite dość, całkiem  

R   

race wyścig; rasa  

radio radio  

rail kolej  

rain deszcz; padać (o 

deszczu) 

 

raise podnosić  

range zakres, zasięg  

rank szereg; ranga; 

zajmować jakąś 

pozycję, zaliczać 

(się) 

 

rare rzadki  

rate tempo; 

współczynnik; 

cenić 

 

rather dość, dosyć  

raw surowy  

reach sięgać; docierać do  

read czytać  

ready gotowy, 

przygotowany 

 

real rzeczywisty, 

prawdziwy 

 

realize uświadomić sobie, 

zdawać sobie 

sprawę 

 

really naprawdę  

reason powód  

reasonable rozsądny  

receive otrzymywać, 

odbierać 

 

recent niedawny, ostatni  

recently ostatnio  

recognition rozpoznanie; 

uznanie 

 

recognize rozpoznawać; 

uznawać 

 

recommend polecać, 

rekomendować 

 

record rekord; zapis; 

płyta; zapisywać 

 

red czerwony  

reduce zredukować, 

obniżyć 

 

reduction redukcja  

refer dotyczyć; odnosić 

się do; odsyłać, 

skierować 

 

refuse odmówić  

regard szacunek; uważać 

kogoś za 

 

region region  

regular regularny  

relation relacja, związek; 

krewny 

 

relationship związek  

relative krewny; względny, 

relatywny 

 

religion religia, wyznanie  

religious religijny, pobożny  

remain pozostawać  

remember pamiętać  

remind przypominać  

remove usuwać  

rent czynsz; 

wynajmować 

 

repair naprawa; 

naprawiać 

 

repeat powtarzać  

replace zastępować, 

wymieniać 

 

reply odpowiedź; 

odpowiadać 

 

report raport, relacja; 

relacjonować 

 

reporter reporter, 

dziennikarz 

 

represent reprezentować  

request prośba; prosić  

require wymagać  

rescue ratunek; ratować  

respect szacunek; 

szanować 

 

response odpowiedź, reakcja  

responsible odpowiedzialny  

rest odpoczynek; 

reszta; 

odpoczywać 

 

restaurant restauracja  

result rezultat, wynik  
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retire przejść na 

emeryturę 

 

return powrót; wracać  

reveal ujawnić  

review przegląd; recenzja 

omówienie; 

przeglądać 

 

reward nagroda; 

nagradzać 

 

rice ryż  

rich bogaty  

ride jeździć  

right prawy; właściwy, 

poprawny; zdrowy 

 

ring pierścień, 

pierścionek; 

otaczać; dzwonić 

 

rise wzrost (np. cen); 

rosnąć 

 

risk ryzyko; ryzykować  

river rzeka  

road droga  

rock skała; rock  

roll rolka; bułka; 

toczyć się 

 

roof dach  

room pokój; miejsce  

rose róża; różowy  

rough szorstki  

round okrągły  

row rząd (np. krzeseł); 

kłótnia; kłócić się 

 

rubber guma  

rude niegrzeczny  

ruin ruina; rujnować  

rule reguła; rządzić  

run bieg; biec  

rush pośpiech; śpieszyć 

się 

 

S   

sad smutny  

safe bezpieczny  

safety bezpieczeństwo  

salary pensja  

sale sprzedaż; 

wyprzedaż 

 

salt sól  

same ten sam; taki sam  

sand piasek  

sandwich kanapka  

satisfied zadowolony  

satisfy satysfakcjonować, 

zadowalać 

 

Saturday sobota  

save oszczędzać; ocalić, 

uratować; 

zapisywać (na 

dysku) 

 

say powiedzieć  

scale skala; rozmiar  

scene scena; miejsce 

(akcji, wypadku) 

 

scheme program, projekt, 

plan 

 

school szkoła  

science nauka  

scientific naukowy  

scientist naukowiec  

scissors nożyczki  

score wynik; zdobyć  

scream krzyk; krzyczeć  

screen ekran  

sea morze  

search poszukiwanie; 

szukać 

 

season pora roku; sezon  

seat miejsce  

second sekunda; drugi  

secret sekret, tajemnica  

secretary sekretarka  

section część, sekcja; dział  

secure bezpieczny; 

zabezpieczać 

 

security bezpieczeństwo  

see widzieć  

seek szukać  

seem wydawać się  

seldom rzadko  

select wybierać  

sell sprzedawać  

send wysyłać  

sense zmysł; sens; 

wyczuwać 

 

sensible rozsądny  

sentence zdanie; wyrok  

separate oddzielny; 

rozdzielać 

 

September wrzesień  

series seria  

serious poważny  
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serve obsługiwać, 

podawać; 

podawać, 

serwować 

 

service usługa; dokonywać 

przeglądu 

(samochodu) 

 

set zestaw; ustawiać, 

nastawiać, ustalać 

 

settle osiedlić się; 

załatwić, 

uregulować 

 

seven siedem  

seventeen siedemnaście  

seventy siedemdziesiąt  

several kilka  

sex płeć; seks  

shade cień (zacienione 

miejsce); odcień 

 

shadow cień  

shake trząść się; 

potrząsać 

 

shall operator służący 

do wyrażania 

sugestii, propozycji 

 

shame wstyd; szkoda  

shape kształt; forma  

share część; dzielić (się)  

sharp ostry  

she ona  

sheet prześcieradło, 

pościel; kartka; 

arkusz 

 

shelf półka  

shine świecić, błyszczeć  

ship statek  

shirt koszula  

shock szok; szokować  

shoe but  

shoot strzelać; kręcić 

kamerą 

 

shop sklep  

shopping zakupy  

shore wybrzeże, brzeg  

short krótki, niski  

shot strzał  

should you should go – 

powinieneś iść 

 

shoulder ramię  

shout krzyk; krzyczeć  

show pokaz; pokazywać  

shower prysznic; przelotny 

deszcz 

 

shut zamykać, 

zamknięty 

 

sick chory  

side bok; zbocze; strona 

(jezdni, kasety, w 

sporze) 

 

sight widok; wzrok  

sign znak; podpisać  

signal sygnał; 

sygnalizować 

 

signature podpis  

significant znaczący, ważny  

silence cisza  

silent cichy, milczący  

silly głupi  

silver srebro; srebrny  

similar podobny  

simple prosty  

simply po prostu  

since odkąd  

sing śpiewać  

single pojedynczy; 

nieżonaty, 

niezamężna 

 

sink zlew; tonąć  

sir pan (forma 

grzecznościowa) 

 

sister siostra  

sit siedzieć  

site miejsce; witryna 

internetowa 

 

situation sytuacja  

six sześć  

sixteen szesnaście  

sixty sześćdziesiąt  

size rozmiar  

skill umiejętność  

skin skóra; cera  

skirt spódnica  

sky niebo  

sleep sen, spać  

slide ślizgać się; slajd  

slight lekki; niewielki  

slip poślizgnąć się  

slippery śliski  

slow powolny, zwalniać  

small mały  

smell węch; zapach; 

wąchać; pachnieć; 

śmierdzieć 

 

smile uśmiech; 

uśmiechać się 
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smoke dym; palić 

(papierosy) 

 

smooth gładki  

snack przekąska, 

przekąsić 

 

snow śnieg; padać (o 

śniegu) 

 

so więc  

soap mydło  

social społeczny; 

towarzyski 

 

society społeczeństwo  

sock skarpeta  

sofa kanapa, sofa  

soft miękki  

soldier żołnierz  

solution rozwiązanie  

solve rozwiązywać  

some kilka, trochę  

somebody ktoś  

somehow jakoś  

someone ktoś  

something coś  

sometimes czasami  

somewhere gdzieś  

son syn  

song piosenka  

soon wkrótce  

sorry zmartwiony, w 

zwrocie: I’m sorry 

– przepraszam, 

przykro mi 

 

sort rodzaj; sortować  

sound dźwięk; brzmieć  

soup zupa  

sour kwaśny  

south południe (strona 

świata), na 

południe 

 

southern południowy  

space przestrzeń; 

miejsce; kosmos 

 

speak mówić  

special specjalny, 

szczególny 

 

speech mowa; 

przemówienie 

 

speed prędkość; jechać z 

nadmierną 

prędkością 

 

spell literować  

spend spędzać; wydawać  

spin wirować  

spirit duch; dusza; 

nastrój 

 

spite złość; in spite of – 

pomimo czegoś 

 

split dzielić  

spoon łyżka, łyżeczka  

sport sport  

spot miejsce; plama; 

zauważyć 

 

spread rozprzestrzeniać 

się 

 

spring wiosna; sprężyna; 

skakać 

 

square kwadrat; plac; 

kwadratowy 

 

stage etap; scena  

stairs schody  

stamp znaczek  

stand stać  

standard standard, poziom  

star gwiazda  

start początek; zaczynać  

state stan; państwo  

statement oświadczenie  

station dworzec, stacja  

stay pozostawać  

steady stały, 

systematyczny 

 

steal kraść  

steel stal  

step krok; stopień; 

robić krok 

 

stick kij; kleić  

still wciąż; nieruchomy  

stock stan (magazynu); 

zasoby; papier 

wartościowy, akcja 

 

stomach żołądek  

stone kamień  

stop stop; przerwa; 

zatrzymywać 

 

store sklep; zapasy; 

magazynować, 

przechowywać 

 

storm burza  

story opowiadanie, 

historia 

 

straight prosty; prosto  

strange dziwny  

stranger nieznajoma osoba; 

obcy człowiek 
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street ulica  

strength siła  

stress stres; nacisk; 

akcent 

(wyrazowy); kłaść 

nacisk, podkreślać 

 

stretch rozciągać, 

rozprostować 

 

strike uderzenie; strajk; 

uderzać; 

strajkować 

 

string sznurek  

strong silny  

structure struktura, budowa; 

budowla, budynek 

 

student uczeń; student  

study gabinet; badanie; 

uczyć się; 

studiować 

 

stuff materiał; 

rzecz/rzeczy; 

wkładać, wpychać 

 

stupid głupi  

subject temat; zagadnienie  

substance substancja  

succeed odnieść sukces  

success sukces  

successful udany, pomyślny  

such taki  

suddenly nagle  

suffer cierpieć  

sugar cukier  

suggest sugerować, 

proponować 

 

suggestion sugestia, 

propozycja 

 

suit garnitur; pasować, 

nadawać się 

 

suitable odpowiedni  

sum suma, kwota 

sumować 

 

summer lato  

sun słońce  

Sunday niedziela  

supply dostawa; 

dostarczać 

 

support wsparcie; wspierać  

suppose przypuszczać  

sure pewny  

surface powierzchnia  

surprise niespodzianka; 

zaskoczyć 

 

surprised zdziwiony, 

zaskoczony 

 

surround otaczać  

survive przeżyć, przetrwać  

suspect osoba podejrzana; 

podejrzewać 

 

swear przysięgać; 

przeklinać 

 

sweet cukierek; słodki  

swim pływać  

symbol symbol  

sympathy współczucie  

system system  

T   

table stół  

take brać  

talent talent  

talk rozmowa; 

rozmawiać 

 

tall wysoki  

tap kran; stukać  

tape taśma  

target cel; adresować; 

atakować 

 

task zadanie  

taste smak; smakować; 

próbować 

 

tax podatek; 

opodatkować 

 

taxi taksówka  

tea herbata, 

podwieczorek 

 

teach uczyć  

teacher nauczyciel  

team zespół, drużyna  

tear łza; rozdarcie; 

łzawić; rozdzierać 

 

telephone telefon; 

telefonować 

 

television telewizja  

tell powiedzieć  

temperature temperatura  

ten dziesięć  

tend mieć w zwyczaju 

coś robić; zmierzać 

 

tennis tenis  

term okres; semestr, 

termin 

 

terrible okropny  

test test, sprawdzian; 

testować 

 

text tekst; wysłać smsa  
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than niż, od  

thank dziękować  

thanks podziękowanie; 

dziękuję! dzięki! 

 

that tamto; że  

the przedimek 

określony 

 

theatre/theater teatr  

their ich  

them ich, nich  

then wtedy; potem  

there tam  

these te  

they oni, one  

thick gruby; gęsty  

thief złodziej  

thin chudy  

thing rzecz  

think myśleć  

third trzeci  

thirsty spragniony  

thirteen trzynaście  

thirty trzydzieści  

this ten, ta, to  

those tamci, tamte  

though chociaż; jednak  

thought myśl  

thousand tysiąc  

threat groźba  

threaten grozić  

three trzy  

throat gardło  

through przez  

throw rzut; rzucać  

thumb kciuk  

Thursday czwartek  

ticket bilet; mandat  

tie krawat; węzeł; 

wiązać 

 

tiger tygrys  

tight ciasny, obcisły  

till aż, aż do, do  

time czas  

tin puszka; cyna  

tip napiwek; 

koniuszek; dobra 

rada; dać napiwek 

 

tire opona; męczyć 

(się) 

 

tired zmęczony  

title tytuł  

to do, na; aby  

today dzisiaj  

toe palec u nogi  

together razem  

toilet toaleta, ubikacja; 

muszla klozetowa 

 

tomorrow jutro  

tongue język  

tonight dziś wieczorem  

too także; za, zbyt  

tool narzędzie  

tooth ząb  

top wierzchołek, 

szczyt 

 

total całkowity  

touch dotyk; dotykać  

tour wycieczka; 

objeżdżać, 

zwiedzać 

 

tourist turyst-a/ka  

toward(s) w kierunku; wobec  

towel ręcznik  

tower wieża  

town miasto  

toy zabawka  

trade handel; handlować  

traffic ruch uliczny  

train pociąg; szkolić, 

trenować 

 

translate tłumaczyć  

trap pułapka; uwięzić  

travel podróż; 

podróżować 

 

treat poczęstunek; 

traktować; 

częstować 

 

tree drzewo  

trial rozprawa, proces; 

próba 

 

trick sztuczka; 

oszukiwać 

 

trip wycieczka; 

potknąć się 

 

trouble kłopot; martwić  

trousers spodnie  

truck ciężarówka  

true prawdziwy  

trust zaufanie; ufać  

truth prawda  

try próba; próbować  

tube rura; metro 

(londyńskie) 

 

Tuesday wtorek  
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turn obrót; kolejność; 

skręcać; odwracać 

się 

 

TV TV  

twelve dwanaście  

twenty dwadzieścia  

twice dwa razy  

two dwa  

type typ, rodzaj; 

czcionka; pisać na 

klawiaturze 

 

typical typowy  

U   

ugly brzydki  

umbrella parasol  

uncle wujek  

under pod  

understand rozumieć  

unemployment bezrobocie  

unfair niesprawiedliwy  

unhappy nieszczęśliwy  

union związek  

unit jednostka, 

rozdział, część 

 

university uniwersytet  

unless jeżeli nie; chyba że  

until aż, aż do, do  

up w górę  

upper górny  

upstairs na górze, na 

piętrze 

 

urgent pilny  

us nas  

use użycie; 

stosowanie; 

używać; stosować, 

korzystać 

 

used używany; zużyty  

useful pożyteczny, 

przydatny 

 

useless bezużyteczny, 

bezsensowny 

 

user użytkownik  

usual zwykły  

usually zazwyczaj  

V   

valley dolina  

valuable cenny  

value wartość  

variety różnorodność, 

wybór 

 

various różny  

vegetable warzywo  

verb czasownik  

very bardzo  

victim ofiara  

victory zwycięstwo  

video magnetowid; film 

wideo, kaset 

wideo, nagrywać 

na wideo 

 

view widok; pogląd  

village wieś  

violence przemoc  

visa wiza  

visit wizyta; odwiedzać; 

zwiedzać 

 

visitor gość; turysta  

voice głos  

vote głos wyborczy; 

głosować 

 

voyage podróż (statkiem)  

W   

wage(s) zarobki, wypłata  

wait czekać  

waiter kelner  

wake budzić (się)  

walk spacer; chód; 

spacerować; 

chodzić 

 

wall ściana, mur  

want chcieć  

war wojna  

wardrobe szafa  

warm ciepły  

warn ostrzegać  

warning ostrzeżenie  

wash mycie; myć  

waste marnotrawstwo; 

odpady; marnować 

 

watch zegarek; oglądać  

water woda; podlewać  

wave fala; falować; 

machać 

 

way droga; sposób  

we my  

weak słaby  

weapon broń  

wear nosić (ubranie), 

ubrać się; zdzierać, 

wycierać (ubranie) 

 

weather pogoda  

wedding ślub  

Wednesday środa  
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week tydzień  

weekend weekend  

weigh ważyć  

weight waga  

welcome powitanie; witać, 

witamy! 

 

well dobrze; zdrowy  

west zachód (strona 

świata) 

 

western zachodni  

wet mokry  

what co  

whatever cokolwiek  

wheel koło, kierownica  

when kiedy  

whenever kiedykolwiek  

where gdzie  

wherever gdziekolwiek  

whether czy  

which który  

while chwila; podczas 

gdy 

 

whisper szept; szeptać  

white biały  

who kto  

whole całość; cały  

whom kogo; komu, kim  

whose czyj  

why dlaczego  

wide szeroki, szeroko  

width szerokość  

wife żona  

wild dziki  

will wola; operator 

służący do 

tworzenia czasu 

przyszłego 

 

willing chętny  

win wygrywać  

wind wiatr  

window okno  

wine wino  

winter zima  

wise mądry  

wish życzenie; życzyć  

with z  

within w zasięgu; w 

ciągu, wewnątrz 

 

without bez  

witness świadek  

woman kobieta  

wonder zdumienie; 

zastanawiać się 

 

wonderful cudowny  

word słowo  

work praca; dzieło; 

pracować 

 

worker pracownik  

world świat  

worried zaniepokojony, 

zmartwiony 

 

worry martwić (się)  

worse gorszy, gorzej  

worst najgorszy  

worth wartość; warty  

would operator służący 

do wyrażania trybu 

przypuszczającego 

 

wound rana; ranić  

wrap zawijać, owijać  

write pisać  

writer pisa-rz/rka  

wrong błędny, zły  

Y   

yeah tak  

year rok  

yellow żółty  

yes tak  

yesterday wczoraj  

yet jeszcze; jednak  

you ty; wy  

young młody  

your twój; wasz  

youth młodość  

Z   

zero zero  

zone strefa  

zoo zoo  

 


