I
1. mainly – głównie
2. available – dostępny (np. towar w sklepie)
3. recommend – polecić
4. accommodation – zakwaterowanie
5. receipt – paragon
6. recipe – przepis
7. environment – środowisko naturalne
8. necessary - konieczne
9. successful - udany
10. succeed – odnieść sukces
11. weather – pogoda
12. whether – czy
13. anniversary - rocznica
14. message – wiadomość
15. average – średni, przeciętny
16. Wednesday – środa
17. quite – całkiem
18. quiet – cichy
19. beginning - początek
20. government – rząd
II
1. disappointed – rozczarowany
2. embarrassed - zażenowany
3. unfortunately – niestety
4. hard – ciężki, ciężko
5. hardly – ledwo
6. hardly ever – rzadko
7. tomorrow - jutro
8. advertisement – ogłoszenie
9. requirements – wymagania
10. review – recenzja
11. cemetery - cmentarz
12. microwave oven – mikrofalówka
13. dairy – nabiał
14. diary – pamiętnik
15. sensitive – wrażliwy
16. sensible – rozsądny
17. welcome to – witać w
18. in the picture – na obrazku
19. in the sky – na niebie
20. I’m sorry I haven’t written for so long. – Przepraszam, że tak długo nie pisałem.

III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

which – który
witch – wiedźma
with – z
advice - rada
advise – radzić
complain – skarżyć się, narzekać
complaint – skarga, zażalenie
I’d like to make a complaint.
– Chciałbym złożyć zażalenie.
appointment – umówiona wizyta
I’d like to make an appointment (with dr X)
- Chciałbym umówić się na wizytę
late – późno, spóźniony
lately – ostatnio
departure – odjazd, odlot
arrival – przyjazd, przylot
invitation – zaproszenie
refusal – odmowa
agreement – zgoda
warning – ostrzeżenie
complexion – cera, karnacja
carnation – goździk (kwiat)

IV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

never mind (np. jako reakcja na „I’m sorry”)
mniejsza o to, nie martw się, nie przejmuj się
it doesn’t matter
nie szkodzi / nie ma znaczenia, obojętne
marry – poślubić
merry – wesoły
Mary – Maria / Marysia
enter – wejść
entry – wejście, wstęp (gł. jako czynność);
hasło (w słowniku); zgłoszenie udziału (do konkursu)
No entry! – Wstęp wzbroniony! Zakaz wjazdu!
never – nigdy
newer – nowszy (new-newer-newest)
fever – gorączka
fewer – mniej (few-fewer-fewest)
good – better – the best (dobry, lepszy, najlepszy)
bad – worse – the worst (zły, gorszy, najgorszy)
good/bad at sth – dobry/zły w (czymś)
greetings card – kartka z życzeniami
(tv/radio) commercial - reklama (telew./radiowa)
Out of order! –Nieczynne, nie działa (np. winda)
vending machine - automat (z batonami, napojami)
novel – powieść
short story – nowela, opowiadanie
staff – pracownicy
stuff – wypchać (ptaka);
faszerować, nadziewać (paprykę, kurczaka)
Emergency exit – wyjście awaryjne.
habit – zwyczaj, nawyk,
habitat – siedlisko (gatunku)
fun – zabawa
fan – wielbiciel, kibic / wiatraczek
I’m cold. – Jest mi zimno.
I have a cold. – Jestem przeziębiony.

V
1.
2.
3.
4.
5.

cheese – ser
coffee – kawa
café - kawiarenka
Cheers! – (na) zdrowie!/ Cześć! /Dzięki!
Many happy returns! = Happy birthday!
(Życzenia urodzinowe.)
6. at last - wreszcie
7. at least - przynajmniej
8. venue – miejsce (spotkania, koncertu, meczu)
9. tooth – teeth - ząb, zęby
10. knife – knives nóż, noże
11. explain (sth to sb) – wyjaśnić (coś komuś)
12. take part in – wziąć udział w
13. take place in – odbywać się w
14. Help yourself / yourselves!
Weź / Weźcie sobie! (przy częstowaniu kogoś)
15. Can I have another helping?
Mogę prosić o dokładkę?
16. price – cena
17. prize – nagroda
18. praise – chwalić, pochwała
19. event – wydarzenie
20. Service included.
Obsługa wliczona w cenę.

VI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

damage – zniszczyć
factor – czynnik
factory – fabryka
fabric – materiał, tkanina
plant – roślina, sadzić; zakład przemysł./elektrownia
podrzucić (coś), fałszywy dowód; wtyka (informator);
last – ostatni / trwać
expect – oczekiwać
priceless – bezcenny, bardzo drogi
worthless – bez wartości
Make yourself at home! Rozgość się!
Czuj się, jak u siebie w domu!
gift – prezent, dar
souvenir – pamiątka
foot – feet stopa/stopy
fall – fell – fallen (spaść, upaść)
honest / dishonest uczciwy/nieuczciwy
do sb a favour – oddać komuś przysługę
instead of – zamiast
otherwise – w przeciwnym razie
unless – chyba że / jeśli nie
until – dopóki, zanim, do

VII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

compete – rywalizować, uczestniczyć w zawodach
competition – zawody
tournament – turniej
contest – konkurs
belong to – należeć do
depend on – zależeć od
consist of – składać się z
contain – zawierać
call off = cancel - odwołać
put off = postpone – przełożyć na późniejszy termin
leisure – czas wolny, wypoczynek; rekreacyjny;
devoted (to sth/sb) – oddany (czemuś/komuś)
professional – zawodowy, fachowy;
profesjonalista, zawodowiec
device – urządzenie, przyrząd,
appliance - urządzenie
refreshments – napoje; drobny poczęstunek
cause - powodować
reason – powód, przyczyna
source - źródło
write-wrote-written (ale: writing) - pisać

VIII

1) regulations - przepisy
2) recently – ostatnio, niedawno
3) go sightseeing – zwiedzać
4) custom – zwyczaj, tradycja
5) customs – urząd celny, odprawa celna
6) customs officer - celnik
7) customer - klient (sklepu, restauracji)
8) amount - ilość
9) What a bargain! - Co za okazja! (na zakupach)
10) It’s a bargain! = It’s a deal! – Umowa stoi!
11) discount – zniżka (np. dla studentów)
12) effort – wysiłek, trud (make an effort)
13) attempt – próba, podejście (make an attempt)
14) can afford sth/to do sth stać na coś/ żeby zrobić coś
np. I can’t afford a new car. / We can afford to travel.
15) teach – taught – taught uczyć (kogoś)
16) high – height (wysoki, wysokość)
17) long – length – lengthen (długi, długośc, wydłużyć)
18) provide – zapewnić, dostarczyć
19) supply – zaopatrzyć, zaopatrzenie, dostarczyć, dostawa
20) support – wsparcie, pomoc, podeprzeć, popierać, kibicować

IX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

enable (sb to do sth) – umożliwić komuś zrobienie czegoś
unable (to do sth) – nie być w stanie czegoś zrobić
like – lubić (You like me.=Lubisz mnie.); jak; (You’re like me.=Jesteś taki, jak ja.)
alike – podobny, taki sam (We are alike. = Jesteśmy podobni.)
unlike - w odróżnieniu od, w przeciwieństwie do (Unlike Ben, Tom is nice.)
likely/unlikely to do sth – prawdopodobny/ mało prawdopodobny (He’s likely to win.)
facilities - obiekt/y wraz z wyposażeniem służący/e konkretnej dziedzinie życia; leisure facilities baza
rekreacyjna; shopping facilities infrastruktura handlowa, bliskość sklepów; tourist facilities
infrastruktura turystyczna; sporting facilities obiekty sportowe; to have cooking and washing facilities
mięć kuchnię i łazienkę
data – dane ALE date - data (np. 7 maja)
actually - w rzeczywistości, tak naprawdę
question – pytanie; przesłuchiwać, odpytywać; kwestia, dylemat
it’s out of the question - wykluczone; w ogóle nie wchodzi w rachubę
besides - ponadto, poza tym
beside – obok, przy
despite = in spite of - pomimo, mimo
accuse sb of .. – oskarżyć kogoś o ..
manage – poradzić sobie, zdołać
issue – sprawa, kwestia, problem; wydanie, emisja; numer, egzemplarz (gazety); potomstwo
aware of – świadomy czegoś
weigh/weight – ważyć/waga=ciężar
announce/announcement – ogłosić, zakomunikować/ogłoszenie, komunikat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

abbr. – (abbreviation) - skrót
e.g. - (exempli gratia = example given) na przykład
o.g. – (own goal) bramka samobójcza
etc – (et cetera) itd., itp.
w/o – (without) bez
i.e. – (id est = that is) to znaczy
no. – (number) numer
mph - (miles per hour) mil na godzinę
c/o - (care of) na adres
c. – (circa = about) około
am – (ante meridiem) przed południem
pm – (post meridiem) po południu
p&p – (postage and packing) koszt przesyłki wraz z opakowaniem
Oz /' n lıs/ = Australia (w brytyjskim angielskim)
oz – (ounce) – uncja, jednostka wagi ~28 g
lb – (pound) – funt, jednostka wagi (libra), ~ 0.5 kg
st – (stone) – kamień , jednostka wagi, ~ 6 kg
ft - (foot, feet) – stopa, jednostka długości ~ 30 cm
yd – (yard) - jard, jednostka długości, ~90 cm
gal – (gallon) - galon, ~ 4,5 litra
pt – (pint) ~ 0,5 litra
v (vs.) – (versus) – przeciwko (eg Poland v England)
c.w.o . – (cash with order) – płatność gotówką przy zamówieniu
St - (Saint) (Street) – święty (St John), ulica (Oxford St)
Jr. – (junior) - junior

X

XI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

AD – (Anno Domini = The Year of Our Lord) naszej ery
BC – (Before Christ) przed naszą erą
PTO - (please turn over) = verte
- odwróć kartkę, zajrzyj na kolejną stronę
GP - (general practitioner) lekarz ogólny/pierwszego kontaktu
MP – (member of parliament) członek parlamentu
PM – (prime minister) – premier
HM - (Her/His Majesty) Jej/Jego Wysokość
R.I.P. – (Rest in Peace) – spoczywaj w pokoju
PS – (postscript) postscriptum
Mr. - (Mister) pan (Mr. Smith) zawsze w skrócie
Mrs. - (Mistress) pani (Mrs. Smith) zawsze w skrócie
GMT – (Greenwich mean time) – czasu Greenwich
o
C – (Celsius) C degrees Celsius
o
F – (Fahrenheit) F degrees Fahrenheit
DIY – (do-it-yourself) – majsterkowanie
ASAP – (as soon as posible) – tak szybko, jak to możliwe
FAQ – (frequently asked questions) często zadawane pytania
BTW – (by the way) a tak przy okazji, nawiasem mówiąc, à propos
S/M/L/XL – (small/medium/large/extra large) – miary odzieży
DJ – 1. (disc jockey) 2. (dinner jacket) = smoking

XII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

conditions – warunki
convenient – dogodny (np. termin)
convenience – wygoda, udogodnienie
public convenience - w UK toaleta publiczna
good value (for money) – warte swojej ceny
Expiry date. – data ważności.
Valid until …. – Ważny do … (np. bilet)
Best before…. – Najlepiej spożyć przed…
approximately - około, w przybliżeniu
shipment - transport, dostawa
wide – widen – width (szeroki, poszerzyć, szerokość)
deep – deepen – depth (głęboki, pogłębic, głębokość)
loose – luźny, obluzowany
lose – lost - lost – stracić, zgubić
provided=providing=as long as
– pod warunkiem, że
suddenly – nagle
immediately – natychmiast
whereas – podczas gdy
(I like cats whereas she likes dogs)
except for –
poza (kimś/czymś), oprócz (kogoś/czegoś), wyjąwszy (kogoś/coś)
expect – oczekiwać, spodziewać się

XIII - ostatnie
under construction

Yours - dj

