
     
     Książka ta przeznaczona jest dla osób, które  w  szybki
i przyjemny sposób pragną nauczyć się dużej ilość słówek 
w języku angielskim.

     Książka jest podzielona na trzy części:

Część A –  ciało, ubranie, dom, jedzenie i picie
Część B –  życie prywatne, czas wolny, edukacja, praca
Część C –  społeczeństwo, transport, świat, zwierzęta

     Do największych zalet tej książki należy:

•   przejrzysty układ tematyczny ponad 4000 słówek angielskich
•   nagranie z wymową wszystkich słówek angielskich
•   3 etapowa metoda nauki:„Skuteczna nauka słówek”

     Dzięki tej książce nauka angielskiego stanie się prosta, szybka 
i przyjemna.
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w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie 
kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku  
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O KSIĄŻCE

UKŁAD TEMATYCZNY

Książka zawiera ponad 4000 słówek angielskich 
w układzie tematycznym. Główne kategorie tematyczne:

PLAN NAUKI

Jeżeli nie uczyłeś się języka angielskiego rozplanuj swoją  
naukę na 12 miesięcy. Książka zawiera specjalny kalendarz 
dzięki któremu w łatwy i szybki sposób opanujesz język. 
Zobacz - PLAN NAUKI

Jeżeli masz podstawy języka angielskiego, wykonaj  
12 testów pisemych, które  polegają  na  tłumaczeniu   
słówek polskich na angielski. Dzięki nim zorientujesz się na 
jakim jesteś obecnie poziomie i ułożysz plan powtórek.  
Zobacz - TESTY

1. Ciało
2. Ubranie
3. Dom
4. Jedzenie
5. Życie prywatne
6. Czas wolny

7. Edukacja
8. Praca
9. Społeczeństwo
10. Transport
11. Świat
12. Zwierzęta

WYMOWA

Wszystkie słówka w książce zawierają wymowę. Dla twojej  
wygody na każdej stronie zawierającej materiał do nauki  
umieszczony jest specjalny odtwarzacz mp3.

Jak najlepiej korzystać z książki?  Zobacz - FILM

PROGRAM ADOBE READER

By móc odsłuchiwać nagrania potrzebujesz darmowego  
programu Adobe Reader X. Pobierz - ADOBE READER X

http://get.adobe.com/reader/
http://www.youtube.com/watch?v=bUYPV10GBAI
http://www.youtube.com/watch?v=bUYPV10GBAI
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1.  Głowa
2.  Tułów

3.  Organy wewnętrzne
      Szkielet - zmysły
4.  Dolegliwości

5.  Wygląd - twarz
6.  Wygląd - ciało
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CIAŁO
- BODY -

anya
Text Box



GŁOWA 
 
 - HEAD - 

TWARZ   
oko 
nos 
ucho 
usta 
warga   
czoło 
skroń 
policzek 
podbródek 
szyja   
OKO   
brew 
rzęsa 
powieka   
źrenica 
tęczówka 

FACE   
eye 
nose 
ear 
mouth 
lip   
forehead 
temple 
cheek 
chin 
neck   
EYE   
eyebrow 
eyelash 
eyelid   
pupil 
iris 

JAMA USTNA   
podniebienie 
język 
gardło   
szczęka 
dziąsło   
ząb 
zęby 
 ząb trzonowy 
 kieł 
 siekacz 
 ząb mądrości   
OWŁOSIENIE   
włosy 
broda 
wąsy 
bokobrody 

MOUTH CAVITY   
palate 
tongue 
throat   
jaw 
gum   
tooth 
teeth 
 molar 
 canine 
 incisor 
 wisdom tooth   
HAIRINESS   
hair 
beard 
moustache 
sideburns 





  TUŁÓW 
 
       - TRUNK - 

TUŁÓW - GÓRNA CZĘŚĆ   
plecy   
klatka piersiowa 
piersi 
brzuch 
pępek   
RĘKA  
ramię 
pacha 
łokieć 
przedramię  
DŁOŃ 
  
nadgarstek 
palec 
kciuk 
paznokieć 

TRUNK - UPPER PART   
back   
chest 
breasts 
belly 
navel   
ARM   
shoulder 
armpit 
elbow 
forearm   
HAND   
wrist 
finger 
thumb 
nail 

TUŁÓW - DOLNA CZĘŚĆ   
biodra 
pośladki   
krocze 
pachwina 
genitalia   
NOGA   
udo 
kolano 
goleń 
łydka 
kostka   
STOPA   
pięta 
podbicie stopy 
palec u nogi 

TRUNK - LOWER PART   
hips 
buttocks   
perineum 
groin 
genitals   
LEG   
thigh 
knee 
shin 
calf 
ankle   
FOOT   
heel 
instep 
toe 





 ORGANY  WEWNĘTRZNE 
 
                - INTERNAL  ORGANS - 

  

mózg 
serce 
płuca 
oskrzela  
żołądek 
jelita 
wątroba   
nerka 
cewka moczowa   
jajnik 
pochwa 
jądro 
penis   
żyła 
tętnica 
nerw 
mięsień 
tkanka tłuszczowa 

brain 
heart 
lungs 
bronchial tubes   
stomach 
intestines 
liver   
kidney 
urethra   
ovary 
vagina 
testicle 
penis   
vein 
artery 
nerve 
muscle 
fatty tissue 

SZKIELET   
czaszka 
mostek 
żebro 
kręgosłup   
obojczyk 
łopatka 
miednica   
kość 
staw 
ścięgno  
ZMYSŁY 
  
smak 
węch 
słuch 
wzrok 
dotyk 

SKELETON   
skull 
sternum 
rib 
spine   
collarbone 
shoulder blade 
pelvis   
bone 
joint 
tendon   
SENSES   
taste 
smell 
hearing 
sight 
touch 





DOLEGLIWOŚCI 
 
 - AILMENTS - 

PRZEZIĘBIENIE, 
CHOROBA   
zapalenie gardła 
kaszel 
katar 
gorączka   
BÓL   
ból zęba ból 
głowy ból 
brzucha ból 
pleców   
URAZ, RANA   
stłuczenie 
zadrapanie 
złamanie 
ukąszenie 
oparzenie 

COLD, 
ILLNESS   
sore throat 
cough 
catarrh 
fever   
ACHE   
toothache 
headache 
stomachache 
backache   
INJURY, WOUND   
bruise 
scratch 
fracture 
bite 
burn 

LEKARSTWO   
tabletka 
środek uspokajający 
środek przeciwbólowy 
antybiotyk   
witaminy 
krople do oczu 
syrop 
maść   
OPATRUNEK   
środek dezynfekcyjny 
wata 
wacik   
gaza 
bandaż 
plaster 
gips (opatrunek) 

MEDICATION   
tablet 
sedative 
painkiller 
antibiotic   
vitamins 
eye drops 
syrup 
ointment   
DRESSING   
disinfectant 
cotton  wool 
swab   
gauze 
bandage 
adhesive plaster 
plaster cast 





WYGLĄD - TWARZ 
 
 - APPEARANCE  –  FACE - 

Oczy 
 niebieskie oczy 
 zielone oczy 
 brązowe oczy 
 skośne oczy 
 zezowate oczy   
Nos 
 prosty nos 
 płaski nos 
 zadarty nos 
 orli nos   
Usta 
 szerokie usta 
 wąskie usta 
 zmysłowe usta   
Uszy 
 odstające uszy 
 duże uszy 
 małe uszy 

Eyes 
 blue eyes 
 green eyes 
 brown eyes 
 slanting eyes 
 squinting eyes   
Nose 
 straight nose 
 flatnose 
 turned-up nose 
 aquiline nose   
Mouth 
 wide mouth 
 narrow mouth 
 sensual mouth   
Ears 
 sticking out ears 
 big ears 
 small ears 

Włosy 
 jasne włosy 
 ciemne włosy 
 rude włosy   
 siwe włosy 
 farbowane włosy   
 długie włosy 
 włosy do ramion 
 krótkie włosy 
 łysy   
 kręcone włosy 
 proste włosy   
FRYZURA   
kok 
warkocz 
przedziałek 
grzywka 

Hair 
 fair hair 
 dark hair 
 ginger hair   
 grey hair 
 dyed hair   
 long hair 
 shoulder length hair 
 short hair 
 bald   
 curly hair 
 straight hair   
HAIRSTYLE   
bun  
plait 
parting 
fringe 
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10 Testów pisemnych 



GŁOWA 
 
  

TWARZ   
oko 
nos 
ucho 
usta 
warga   
czoło 
skroń 
policzek 
podbródek 
szyja   
OKO   
brew 
rzęsa 
powieka   
źrenica 
tęczówka 

JAMA USTNA   
podniebienie 
język 
gardło   
szczęka 
dziąsło   
ząb 
zęby 
 ząb trzonowy 
 kieł 
 siekacz 
 ząb mądrości   
OWŁOSIENIE   
włosy 
broda 
wąsy 
bokobrody 



  TUŁÓW 
 
        

TUŁÓW - GÓRNA CZĘŚĆ   
plecy   
klatka piersiowa 
piersi 
brzuch 
pępek   
RĘKA  
ramię 
pacha 
łokieć 
przedramię  
DŁOŃ 
  
nadgarstek 
palec 
kciuk 
paznokieć 

TUŁÓW - DOLNA CZĘŚĆ   
biodra 
pośladki   
krocze 
pachwina 
genitalia   
NOGA   
udo 
kolano 
goleń 
łydka 
kostka   
STOPA   
pięta 
podbicie stopy 
palec u nogi 



 ORGANY  WEWNĘTRZNE 
 
  

  

mózg 
serce 
płuca 
oskrzela  
żołądek 
jelita 
wątroba   
nerka 
cewka moczowa   
jajnik 
pochwa 
jądro 
penis   
żyła 
tętnica 
nerw 
mięsień 
tkanka tłuszczowa 

SZKIELET   
czaszka 
mostek 
żebro 
kręgosłup   
obojczyk 
łopatka 
miednica   
kość 
staw 
ścięgno  
ZMYSŁY 
  
smak 
węch 
słuch 
wzrok 
dotyk 



DOLEGLIWOŚCI 
 
  

PRZEZIĘBIENIE, 
CHOROBA   
zapalenie gardła 
kaszel 
katar 
gorączka   
BÓL   
ból zęba ból 
głowy ból 
brzucha ból 
pleców   
URAZ, RANA   
stłuczenie 
zadrapanie 
złamanie 
ukąszenie 
oparzenie 

LEKARSTWO   
tabletka 
środek uspokajający 
środek przeciwbólowy 
antybiotyk   
witaminy 
krople do oczu 
syrop 
maść   
OPATRUNEK   
środek dezynfekcyjny 
wata 
wacik   
gaza 
bandaż 
plaster 
gips (opatrunek) 



WYGLĄD - TWARZ 
 
  

Oczy 
 niebieskie oczy 
 zielone oczy 
 brązowe oczy 
 skośne oczy 
 zezowate oczy   
Nos 
 prosty nos 
 płaski nos 
 zadarty nos 
 orli nos   
Usta 
 szerokie usta 
 wąskie usta 
 zmysłowe usta   
Uszy 
 odstające uszy 
 duże uszy 
 małe uszy 

Włosy 
 jasne włosy 
 ciemne włosy 
 rude włosy   
 siwe włosy 
 farbowane włosy   
 długie włosy 
 włosy do ramion 
 krótkie włosy 
 łysy   
 kręcone włosy 
 proste włosy   
FRYZURA   
kok 
warkocz 
przedziałek 
grzywka 



WYGLĄD - CIAŁO 
 
  

OPIS OGÓLNY   
piękny 
ładny 
przeciętny 
brzydki   
WZROST   
wysoki 
średniego wzrostu 
niski   
FIGURA   
szczupły 
zgrabny 
umięśniony 
gruby   
garbaty 
kulawy 

CERA, 
SKÓRA   
jasna cera 
śniada cera   
brązowa skóra 
czarna skóra   
NA SKÓRZE   
blizna 
znamię   
pryszcz 
trądzik   
piegi 
pieprzyk   
zmarszczki 
tatuaż 



PRZYBORY  TOALETOWE  
  

ZĘBY  
szczoteczka do zębów 
pasta  do zębów 
nitka  dentystyczna 
płyn do płukania jamy 
ustnej   
CIAŁO  
mydło 
żel pod prysznic 
płyn do kąpieli 
gąbka 
pumeks   
dezodorant 
perfumy 
krem 
balsam 
podpaski higieniczne 
tampony 

WŁOSY   
szampon 
odżywka do włosów  
pianka do włosów 
lakier do włosów 
żel do włosów   
grzebień 
szczotka do włosów 
suszarka 
lokówka   
GOLENIE   
maszynka do golenia 
pędzel do golenia   
pianka do golenia 
żel do golenia 
płyn po goleniu 



KOSMETYKI  
  

OCZY   
kredka  do  oczu 
cień  do  powiek 
tusz do rzęs   
USTA   
szminka 
błyszczyk do ust   
CERA   
krem nawilżający 
podkład 
puder 
róż   
mleczko kosmetyczne 
płyn do demakijażu 
tonik 
maseczka 

DEPILACJA   
depilator 
krem do depilacji 
maszynka elektryczna 
do golenia 
pęseta   
MANIKIUR, 
PEDIKIUR   
nożyczki do paznokci 
cążki do paznokci 
pilnik do paznokci 
lakier do paznokci 
zmywacz do paznokci   
FRYZURA   
szampon koloryzujący 
farba do włosów 
trwała ondulacja 



WYRAŻENIA I 
 
  

CIAŁO  
zasypiać 
spać 
obudzić się   
stać 
siedzieć 
leżeć 
wstawać   
ruszać się 
chodzić 
biegać 
skakać   
schylać się 
podnosić 
klękać   
rzucać 
łapać 

być 
oddychać  
słyszeć 
widzieć  
odczuwać 

dotykać 
wąchać   
milczeć 
mówić   
krzyczeć 
szeptać   
uśmiechać się 
śmiać się 
płakać   
nudzić się 
ziewać 



WYRAŻENIA II 
 
  

PIELĘGNACJA CIAŁA  
myć się 
 brać prysznic 
 brać kąpiel 
wycierać się  
umyć włosy 
suszyć włosy 
czesać włosy   
myć zęby 
golić się   
perfumować się 
nakładać krem   
zrobić sobie makijaż 
zmywać makijaż   
depilować 
zrobić sobie manikiur 

DOLEGLIWOŚCI  
być chorym 
być zdrowym 
leczyć się 
wyzdrowieć  
przeziębić się 
 kaszleć 
 kichać 
 mieć katar 
 mieć gorączkę   
odczuwać ból 
mieć miesiączkę   
zatruć się 
wymiotować  
mieć zawroty głowy 
zemdleć 
odzyskać przytomność 



10 Testów pisemnych 



UBRANIE  CODZIENNE  
  

GÓRA Z DŁUGIM 
RĘKAWEM   
koszula 
bluzka 
sweter 
 sweter rozpinany 
 golf 
bluza (bawełniana) 
polar   
GÓRA Z KRÓTKIM 
RĘKAWEM   
podkoszulek 
gorset 
tunika 
kamizelka   
koszula z krótkimi 
rękawami 
bluzka bez rękawów 

SPODNIE   
jeansy 
sztruksy 
ogrodniczki   
SPÓDNICA   
minispódniczka 
spódnica plisowana 
spódnica szkocka   
SUKIENKA   
sukienka na ramiączkach 
sukienka ciążowa   
szorty 
dres 
strój gimnastyczny   
kombinezon narciarski 



UBRANIE  WIZYTOWE  
  

KOBIECE STROJE   
kostium 
sukienka wieczorowa 
suknia balowa 
strój narodowy   
BIŻUTERIA   
kolczyki 
klipsy   
łańcuszek 
wisiorek 
medalik   
naszyjnik 
korale 
sznur pereł 
 
pierścionek 
broszka 
 

MĘSKIE STROJE   
garnitur 
smoking 
frak 
mundur   
DODATKI   
krawat 
spinka do krawata 
muszka   
pasek 
szelki   
sygnet 
spinki do mankietów   
zegarek 
pasek od zegarka 
bransoletka 



ODZIEŻ  ZIMOWA 
 
  

PŁASZCZ   
prochowiec 
płaszcz przeciwdeszczowy 
płaszcz trzy czwarte   
futro 
kożuch 
norki (futro) 
karakuły (futro)   
KURTKA   
kurtka puchowa 
kurtka skórzana 
kurtka zamszowa   
kurtka z kapturem 
wiatrówka   
marynarka 
peleryna 

NAKRYCIE GŁOWY   
czapka 
czapka futrzana 
czapka z daszkiem   
kominiarka 
beret 
kaptur   
kapelusz 
melonik 
cylinder   
DODATKI   
szalik 
szal 
chusta   
rękawiczki 
rękawiczki z jednym palcem 



BIELIZNA  
  

CZĘŚCI  UBRANIA 
 
  

PANI   
stanik 
majtki 
halka 
   
rajstopy 
pończochy 
pas do pończoch   
PAN   
koszulka na ramiączkach 
slipy 
kalesony   
skarpetki 
podkolanówki   
piżama 
koszula nocna 
szlafrok 

koszula 
 kołnierzyk 
 rękaw 
 mankiet   
spodnie 
 rozporek 
 kieszeń 
 nogawka 
 kantka u spodni   
spódnica 
 zapięcie 
 podszewka 
 falbanka   
haft 
szew   
dekolt 
ramiączko 
klapa marynarki 



 OPIS  UBRANIA  

modne ubranie 
niemodne ubranie 
 
elegancki strój 
niedbały strój   
szerokie spodnie 
wąskie spodnie 
 
długa spódnica 
krótka spódnica   
ODZIEŻ ROBOCZA  
poplamione ubranie 
zniszczone ubranie   
ROZMIAR   
luźne ubranie 
obcisłe ubranie 
wygodne ubranie 

KOLORY   
biały 
szary 
czarny   
żółty 
pomarańczowy 
czerwony   
różowy 
fioletowy   
niebieski 
granatowy 
zielony   
beżowy 
brązowy   
złoty 
srebrny 



SZYCIE  
  

krawiec 
krawcowa 
ubranie na miarę   
PRZYBORY DO SZYCIA   
maszyna do szycia 
centymetr krawiecki   
nitka 
igła 
naparstek   
agrafka 
szpilka   
ZAPIĘCIE   
guzik 
zatrzask 
rzep 
zamek błyskawiczny 

MATERIAŁ   
aksamit 
jedwab 
koronka   
bawełna 
wełna 
len 
skóra   
zamsz 
sztruks   
WZORY   
materiał  w  groszki 
materiał  w  kratkę 
materiał w paski  
materiał we wzory 

materiał jednobarwny 



OBUWIE  

BUTY   
sandały 
klapki 
kapcie   
szpilki 
czółenka 
lakierki   
mokasyny 
kozaczki 
gumowce   
adidasy 
tenisówki 
baletki 
buty narciarskie   
szczotka do butów 
pasta do butów 
łyżka do butów 

CZĘŚCI BUTA   
cholewka 
podeszwa 
czubek (nosek) 
obcas   
dziurka do sznurowania 
sznurówka 
języczek 
 
szewc   
OPIS BUTÓW   
buty wyjściowe 
buty sznurowane 
buty sportowe   
buty na koturnie 
buty na wysokim obcasie 
buty na niskim obcasie 



DODATKI  

okulary 
szkła kontaktowe 
torebka 
torba   
ZAWARTOŚĆ TORBY   
portfel 
klucz 
breloczek 
parasol   
kalendarzyk 
pieczątka 
telefon komórkowy 
 
chusteczki higieniczne 
 
 
papierosy 
cygaro 
zapalniczka 
zapałki 
 

OZDOBY 
 
 
opaska do włosów 
spinka do włosów 
gumka do włosów 
kokarda 
 
KAMIENIE SZLACHETNE   
brylant 
szafir 
szmaragd   
METALE   
złoto 
srebro 
platyna   
miedź 
żelazo 
stal 



WYRAŻENIA I 
 
  

UBRANIE 

być nagim 

ubierać się 
rozbierać się   
założyć spodnie 
zdjąć spodnie   
przymierzać 
przebierać się   
stroić się  
zapinać 
rozpinać  
wiązać 
rozwiązać 
 
nosić (ubranie) 
nosić elegancką odzież 
 

PRANIE 

mieć 
     czyste ubranie 
     brudne ubranie 
     mokre ubranie 
     suche ubranie 
 

   
pobrudzić 
poplamić 
wywabić plamę   
prać 
prać ręcznie 
moczyć 
płukać   
wieszać 
suszyć 
prasować   
czyścić chemicznie 
iść do pralni chemicznej 

   



WYRAŻENIA II 
 
  

BUTY   
zasznurować 
rozsznurować   
cisnąć 
mieć odciski   
MODA   
interesować się (czymś) 
mieć pasję   
oglądać pokaz mody 
przeglądać katalog 
wybierać 
zdecydować się   
wyglądać dobrze 
wyglądać źle 
wyglądać młodo 
wyglądać staro 

KRAWIECTWO   
projektować 
szkicować  
mierzyć 
wycinać   
szyć 
przyszyć guzik 
cerować  
przerabiać 
 wydłużyć 
 skrócić 
 zwęzić  
ROBÓTKI RĘCZNE 
  
robić na drutach 
szydełkować 
haftować 
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MIESZKANIE - DOM  
  

BLOK MIESZKALNY   
drzwi wejściowe 
domofon 
klatka schodowa 
 schody 
 winda   
mieszkanie 
kawalerka   
DOM   
dach 
komin 
strych   
pierwsze piętro 
 balkon 
 taras 
parter 
piwnica 

dom jednorodzinny 
dom bliźniaczy 
dom szeregowy 
 
POKÓJ   
drzwi 
 klamka 
 zamek   
okno 
 szyba 
 parapet 
ściana 
sufit 
podłoga   
kaloryfer 
klimatyzacja 
 
gniazdko 
kontakt 



KUCHNIA  
  

WYPOSAŻENIE KUCHNI   
szafka kuchenna 
szuflada 
blat 
zlewozmywak 
kran   
lodówka 
zamrażarka 
zmywarka 
kuchenka 
piekarnik   
kuchenka mikrofalowa 
toster 
czajnik elektryczny 
ekspres do kawy   
mikser 
sokowirówka 
frytkownica 

garnek 
pokrywka 
patelnia 
brytfanna   
deska do krojenia 
nóż kuchenny 
tasak   
tarka 
trzepaczka do jajek 
cedzak 
lejek   
otwieracz do butelek 
otwieracz do konserw 
korkociąg   
płyn do mycia naczyń 
ścierka do naczyń 
fartuszek 
kosz na śmieci 



JADALNIA  

STÓŁ, 
NA STOLE   
obrus 
wazon 
serwetka   
waza na zupę 
chochla   
salaterka 
półmisek 
koszyczek   
TACA   
dzbanek 
dzbanek na herbatę   
cukierniczka 
solniczka 
pieprzniczka 

ZASTAWA STOŁOWA   
talerz 
 talerz głęboki 
 talerz płytki 
miska   
kubek 
szklanka 
filiżanka 
spodeczek   
kieliszek do wódki 
kieliszek do wina 
kufel   
SZTUĆCE  
nóż 
widelec 
łyżka 
łyżeczka 



 SALON  

MEBLE   
kredens 
regał   
stolik 
sofa 
fotel   
DEKORACJA   
tapeta 
obraz 
kominek 
dywan   
świeca 
lampa 
żyrandol   
firanki 
żaluzje 

SPRZĘT   
telewizor 
 pilot 
 antena   
magnetowid 
odtwarzacz DVD 
dekoder 
antena satelitarna   
sprzęt hi-fi 
odtwarzacz CD 
magnetofon   
słuchawki 
głośniki 
płyta CD 
bateria   
kabel 
przedłużacz 



GABINET  
  

POKÓJ DZIECINNY  
  

biurko 
fotel obracany 
biblioteczka 
sejf   
telefon bezprzewodowy 
automatyczna sekretarka 
faks   
laptop 
komputer 
 monitor 
 klawiatura 
 myszka   
modem 
drukarka 
skaner 
fotokopiarka   
nabój z tuszem 
toner 

pielucha 
nocniczek   
butelka 
smoczek 
 
śliniaczek 
śpioszki   
łóżeczko 
kołyska 
 
wysokie krzesło 
wózek dziecięcy 
fotelik samochodowy   
ZABAWKA   
lalka 
domek dla lalek 
maskotka 
grzechotka 



SYPIALNIA  
  

ŁAZIENKA 
 
  

szafa 
komoda 
stoliczek nocny 
toaletka   
ŁÓŻKO  
łóżko podwójne 
łóżko piętrowe 
materac 
rama łóżka  
POŚCIEL 
 
kołdra 
poduszka   
poszwa 
prześcieradło   
narzuta 
koc 

HIGIENA OSOBISTA   
prysznic 
wanna 
dywanik łazienkowy   
lustro 
umywalka 
szafka łazienkowa  
wieszak na ręczniki 
ręcznik   
miednica 
waga   
UBIKACJA   
muszla klozetowa 
deska klozetowa 
spłuczka 
papier toaletowy 



POMIESZCZENIE 
 GOSPODARCZE 
 
   

GARAŻ 
 
  

PRANIE   
koszyk na bieliznę 

pralka 
suszarka do bielizny   
proszek do prania 
zmiękczacz do tkanin 
sznurek na pranie 
spinacz na pranie   
żelazko 
deska do prasowania   
PRACE DOMOWE   
ścierka do kurzu 
odkurzacz   
miotła 
zmiotka 
szufelka 

  
linka holownicza 
pompka 
farba 
pędzel do malowania 
wałek do malowania 

 
SKRZYNKA NA 
NARZĘDZIA 
 
młotek 
gwóźdź 
 
 
śrubokręt 
śruba 
 
 
wiertarka 
wiertło 
 
 
piła 
obcęgi 
taśma miernicza 
papier ścierny 
 
 
 



OGRÓD  
  

płot 
żywopłot 
trawnik   
staw 
fontanna 
posąg 
karmnik   
WYPOCZYNEK   
składany stolik 
składane krzesło 
parasol od słońca 
grill   
ławka 
hamak 
leżak   
basen 
altanka 

SZKLARNIA   
nasiona 
sadzonka 
nawóz   
SPRZĘT OGRODOWY   
kosiarka 
nożyce ogrodowe   
motyka 
grabie 
widły 
łopata   
taczki 
drabina   
konewka 
wąż ogrodowy 
spryskiwacz 



WYRAŻENIA I 
 
  

PRZEPROWADZKA   
iść do agencji nieruchomości 
przeprowadzić się 
wynajmować mieszkanie 
płacić czynsz 
 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA 
  
mieszkać 
 centrum 
 przedmieście   
 bogata dzielnica 
 biedna dzielnica   
 stolica 
 prowincja   
mieszkać na parterze 
mieszkać na pierwszym 
piętrze 

REMONT   
budować 
remontować 
dekorować 
naprawiać   
tapetować 
malować ściany   
wiercić 
przybijać 
wkręcać   
upuścić 
rozbić 
rozlać   
skaleczyć się 
uderzyć się 
pośliznąć się 
przewrócić się 



WYRAŻENIA II 
 

PRACE DOMOWE  
sprzątać 
bałaganić   
zmywać naczynia 
wycierać naczynia 
wyrzucać śmieci   
zamiatać 
myć podłogę 
odkurzać  
ścierać kurze 
czyścić 
polerować  
pościelić łóżko 
zmienić pościel   
myć okna 
przewietrzyć pokój 

OGRÓD   
uprawiać rośliny 
siać 
sadzić  
plewić 
grabić 
nawozić 
podlewać  
kosić trawnik 
przycinać 
ścinać 
zrywać (kwiaty)  
odpoczywać 
opalać się 
rozmawiać 
 plotkować 
 marudzić 
 narzekać 
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WARZYWA  
  

pomidor 
ogórek 
papryka 
sałata   
cebula 
czosnek 
chrzan 
rzodkiewka   
koperek 
szczypiorek 
rzeżucha 
rzepa   
ziemniak 
burak 
kukurydza   
grzyb 
 grzyby jadalne 
 grzyby trujące 

marchew 
pietruszka 
seler 
por   
kalafior 
brokuły 
brukselka 
kapusta 
 
szpinak 
dynia 
rabarbar 
  
groch 
zielony groszek   
fasola 
fasolka szparagowa 
bób 
soja 
soczewica 



OWOCE  
  

OWOCE TROPIKALNE   
pomarańcza 
grejpfrut 
mandarynka 
cytryna   
brzoskwinia 
nektarynka 
morela 
banan   
melon 
arbuz 
ananas 
winogrona   
papaja 
mango 
kiwi 
awokado 
oliwka 

OWOCE MIEJSCOWE   
jabłko 
gruszka 
śliwka   
wiśnie 
czereśnie   
truskawki 
poziomki 
maliny 
jeżyny   
JAGODY 
 
borówki 
żurawina 
agrest 
 
czarna porzeczka 
czerwona porzeczka 



MIĘSO - DRÓB 
 
  

  RYBY -  
OWOCE MORZA 
 
  

MIĘSO   
wieprzowina 
 bekon 
 schab   
wołowina 
 mięso mielone 
 polędwica   
cielęcina 
mięso z jagnięcia   
DRÓB   
kura 
kurczak 
indyk 
 udko 
 skrzydełko 
 pierś 
 wątroba 

RYBY   
pstrąg 
łosoś 
dorsz 
karp   
tuńczyk 
sardynka 
makrela 
śledź   
filet z ryby 
konserwa rybna 
kawior   
OWOCE MORZA   
krewetki 
małże 
homar 
krab 



 NABIAŁ 
 

PIECZYWO  
  

mleko 
  mleko odtłuszczone 
 mleko pełnotłuste  
mleko zsiadłe 
kefir 
maślanka 
śmietana   
jogurt naturalny 
jogurt owocowy   
ser żółty 
serek biały 
ser topiony 
ser pleśniowy   
jajko 
  żółtko 
  białko 
masło 
margaryna 

chleb pszenny 
chleb razowy 
chleb żytni 
chleb z makiem   
pieczywo tostowe 
pieczywo chrupkie 
bagietka 
maca   
grzanka 
sucharek 
bułka   
precel 
rogalik 
drożdżówka   
mąka 
drożdże 
piekarz 
piekarnia 



POSIŁKI 
 
  

ŚNIADANIE  
płatki zbożowe 
płatki owsiane 
płatki kukurydziane   
kromka chleba 
kanapka   
dżem 
miód   
szynka 
kiełbasa 
parówka 
pasztet   
jajka na twardo 
jajka na miękko 
jajecznica 
jajka sadzone 
omlet 

OBIAD, 
KOLACJA   
zupa 
rosół 
barszcz czerwony   
krokiety 
naleśniki   
ryż 
kasza 
makaron 
ziemniaki 
frytki   
kotlet wieprzowy 
pieczeń wołowa 
kotlet mielony 
filet z kurczaka   
sałatka 



DESER  

PLACEK   
szarlotka 
piernik 
sernik   
ciasto drożdżowe 
ciasto kruche 
ciasto francuskie 
tort   
pączek 
ptyś   
SŁODYCZE   
cukierek 
lizak 
galaretka   
herbatniki 
wafelki 

lody 
bita śmietana 
czekolada 
czekoladki 
mus czekoladowy   
ORZECHY   
orzeszki ziemne 
orzechy laskowe 
orzechy włoskie 
orzechy nerkowca   
orzech kokosowy 
migdały   
OWOCE SUSZONE   
rodzynki 
śliwki suszone 
figi 
daktyle 



NAPOJE  
  

herbata 
herbata ziołowa   
kawa czarna  
kawa z mlekiem  
kawa ze śmietanką 
kawa z ekspresu   
kakao 
koktajl mleczny   
sok 
sok pomarańczowy   
woda 
woda mineralna 
napój gazowany   
wódka 
piwo 
wino 
szampan 

PRZYPRAWY  
  

cukier 
pieprz 
sól   
keczup 
musztarda 
majonez   
zioła 
ocet 
koncentrat pomidorowy 
sos sojowy   
olej 
oliwa   
SMAKI   
słodki 
słony 
kwaśny 
gorzki 



JEDZENIE 
POZA DOMEM  
  

POJEMNIKI  
  

restauracja 
stołówka 
bar 
kawiarnia   
JADŁOSPIS   
cena 
danie 
 przystawka 
 danie główne   
specjalność zakładu 
danie na wynos 
   
OBSŁUGA   
rezerwacja 
zamówienie 
 
rachunek 
napiwek 

butelka 
słoik 
karton 
puszka   
pudełko 
paczka 
tubka   
ILOŚĆ, 
WIELKOŚĆ   
porcja  
kawałek 
 połowa 
 ćwiartka   
litr 
kilogram 
dekagram 
gram 



WYRAŻENIA I 
 
  

PRZYRZĄDZANIE POTRAW  
mieć przepis 

przygotować składniki  
obierać 
kroić 
siekać   
trzeć 
rozgnieść 
mielić  
dodać 
wlać 
mieszać   
rozcieńczyć 
zagęścić   
namoczyć 
przecedzić 

przyprawić 
posolić 
popieprzyć 
posłodzić   
gotować 
gotować na parze 
dusić   
piec 
smażyć  
marynować 
wędzić 
faszerować   
przechowywać 
zamrażać 
rozmrażać   
odgrzać 
ostudzić 



WYRAŻENIA II 
 
  

JEDZENIE   
być głodnym 
być spragnionym  
jeść 
pić   
jeść śniadanie 
jeść obiad 
jeść kolacje  
próbować 
przekąsić coś 
najeść się   
mlaskać 
mieć czkawkę  
odchudzać się 
schudnąć 
przytyć 

ZABAWA   
świętować 
przygotować posiłek 
nakryć do stołu   
podawać dania 
 danie mięsne 
 danie wegetariańskie 
 smaczne danie 
 niesmaczne danie   
wznieść toast 
postawić kolejkę 
upić się 
mieć kaca  
zarezerwować stolik 
pójść do restauracji 
zamówić danie 
płacić rachunek 
dać napiwek 
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CZŁOWIEK 
 
  

PRZED ŚLUBEM 
 
  

ETAPY W ŻYCIU  
dzieciństwo 
okres dojrzewania 
młodość 
dojrzałość 
starość   
noworodek 
niemowlę 
dziecko   
nastolatek 
dorosły 
staruszek   
PŁEĆ  
chłopak 
dziewczyna 
mężczyzna 
kobieta 

kawaler 
panna 
 
swat / swatka 
biuro matrymonialne 
ogłoszenie matrymonialne 
 
RANDKA 
 
prywatka 
rozmowa 
komplement 
żart   
ZARĘCZYNY  
pierścionek zaręczynowy 
oświadczyny   
para 
 narzeczony 
 narzeczona 



. 
 ŚLUB 
 

PRZYGOTOWANIA   
lista gości 
zapowiedzi 
zaproszenie 
wieczór kawalerski   
zakupy 
 suknia ślubna 
 welon 
 bukiet   
DZIEŃ ŚLUBU   
błogosławieństwo rodziców 
ceremonia 
 ślub kościelny 
 ślub cywilny   
 ślubowanie 
 obrączka 
 certyfikat małżeństwa 

WESELE   
młoda para  
   pan młody  
   panna młoda  
drużba 
druhna 
goście weselni   
toast 
życzenia 
taniec   
prezent ślubny 
posag   
PO ŚLUBIE  
noc poślubna 
podróż poślubna 
miesiąc miodowy 



RODZINA  

MAŁŻEŃSTWO   
mąż 
żona   
NARODZINY DZIECKA   
życie seksualne 
pocałunek 
pieszczota   
poczęcie 
ciąża 
poród   
chrzest 
ksiądz   
ojciec chrzestny 
matka chrzestna 
chrześniak 
chrześniaczka 

ŻYCIE RODZINNE   
rodzice 
 tata 
 mama   
dzieci  
     syn 
 córka 
 jedynak 
 bliźnięta 
 trojaczki 
rodzeństwo 
 brat 
 siostra   
UROCZYSTOŚCI 
RODZINNE   
urodziny 
imieniny 
rocznica ślubu 



KREWNI  
  

DRZEWO 
GENEALOGICZNE 
przodkowie 
 pradziadek 
 prababcia   
prawnuki 
 prawnuczek 
 prawnuczka   
dziadkowie 
 dziadek 
 babcia   
wnuki 
 wnuczek 
 wnuczka   
wujek 
ciocia 
siostrzeniec 
siostrzenica 

kuzyn 
kuzynka   
RODZINA 
WSPÓŁMAŁŻONKA   
teściowie 
 teść 
 teściowa   
szwagier 
szwagierka  
zięć 
synowa   
SPOTKANIE RODZINNE   
bliski krewny 
daleki krewny 
pokolenie 
potomek 



 ŚWIĘTA 
 

PRZECIWNOŚCI 
  LOSU 
 
  

Wigilia 
Boże Narodzenie 
 choinka 
 łańcuch 
 bombka   
 kolęda 
 szopka 
 pasterka   
 Święty Mikołaj 
 prezent 
 kartka świąteczna   
Sylwester 
Nowy Rok   
Wielki Piątek 
Wielkanoc   
Dzień Matki 
Dzień Ojca 

upośledzenie umysłowe 
kalectwo 
kaleka 
wózek inwalidzki   
sierota 
sierociniec 
opiekun   
bezpłodność 
adopcja 
przybrani rodzice 
adoptowane dziecko   
niechciana ciąża 
aborcja   
stara panna 
stary kawaler   
bieda 
dług 



ROZWÓD  
  

PRZYCZYNY ROZWODU 
 

zdrada 
zazdrość 
przemoc 
kłótnia 
 
nałóg 
 alkohol 
 narkotyki 
 hazard   
SEPARACJA, ROZWÓD   
pozew rozwodowy 
sprawa rozwodowa 
alimenty   
rozwodnik 
rozwódka 
 
były mąż 
była żona 

MAŁŻEŃSTWO 
POWTÓRNE 
   
ojczym 
macocha   
pasierb 
pasierbica   
przyrodni brat 
przyrodnia siostra   
ŻYCIE RAZEM   
kochanek / kochanka 
partner / partnerka 
przyjaciel / przyjaciółka 
sąsiad / sąsiadka 
kolega / koleżanka   
porozumienie 
konflikt 



ŚMIERĆ  MAŁŻONKA 
 
  

PRZYCZYNY ŚMIERCI   
katastrofa lotnicza 
wypadek samochodowy 
powódź 
pożar   
atak  serca 
nowotwór 
zakażenie 
zatrucie   
morderstwo 
samobójstwo 
starczy wiek   
CMENTARZ   
grób 
trumna 
nieboszczyk 
kaplica 

POGRZEB   
karawan 
wieniec   
msza żałobna 
mowa pogrzebowa 
kondolencje   
wdowiec 
wdowa   
PO POGRZEBIE   
żałoba 
strój żałobny   
testament 
spadek   
spadkobierca 
spadkobierczyni 



CECHY  CHARAKTERU  
  

CHARAKTER   
odważny 
bojaźliwy   
hojny 
chciwy   
szczery 
nieszczery   
skromny 
zarozumiały   
miły 
niemiły   
towarzyski 
nieśmiały   
cierpliwy 
niecierpliwy 

EMOCJE   
wesoły 
smutny   
spokojny 
nerwowy   
przestraszony 
zawstydzony   
UCZUCIA   
miłość 
nienawiść 
szczęście 
nieszczęście   
radość 
smutek 
wstyd 
gniew 



WYRAŻENIA I 
 
  

LUDZIE 
 
 
urodzić się 
żyć 
 
dojrzewać 
starzeć się 
umierać 
 
 
chcieć 
woleć 
 
RODZINA   
zaprzyjaźnić się 
flirtować 
uwodzić 
zakochać się 
 
całować się 
przytulać się 
kochać się 

zaręczyć się 
brać ślub 
ślubować 
 
 
być w ciąży 
urodzić dziecko 
 
 
ochrzcić  
zaprosić gości  
wychowywać dzieci 
 
poronić 
przerwać ciążę 
adoptować dziecko 
 
dziedziczyć 
wydziedziczyć 
 
rozstać się 
żądać rozwodu 
rozwieść się 
ożenić się ponownie 
 
     



WYRAŻENIA II 
 
  

POZYTYWNE UCZUCIA   
uwielbiać 
kochać 
lubić 
szanować 
ufać   
obiecywać 
rozpieszczać 
chwalić   
pamiętać 
tęsknić 
 
odwiedzać 
pomagać   
akceptować 
tolerować 
wybaczać 
współczuć 

NEGATYWNE UCZUCIA   
oszukiwać 
zdradzać 
zaniedbywać 
bić 
 
kłócić się 
tłumaczyć się 
kłamać 
 
obrażać 
oskarżać 
 
obrazić się 
nienawidzić 
 
martwić się 
cierpieć 
być rozdrażnionym   
podejrzewać 
być zazdrosnym 
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RADIO - 
 TELEWIZJA  

PRASA  

radiostacja 
audycja radiowa 
słuchacz  
kanał telewizyjny 
program telewizyjny 
telewidz   
PROGRAM   
serial telewizyjny 
film telewizyjny 
kreskówka   
teledysk 
teleturniej 
reklama   
wywiad 
reportaż 
wiadomości 
prognoza pogody 

GAZETA 
CZASOPISMO 
 
gazeta codzienna 
tygodnik 
miesięcznik   
czytelnik 
prenumerata   
ZAWARTOŚĆ 
GAZETY  
artykuł 
recenzja   
ogłoszenie 
nekrolog   
horoskop 
krzyżówka 
komiks 



KSIĄŻKA 
 
  

OKŁADKA   
tytuł 
podtytuł 
autor 
tom 
wydawnictwo   
WEWNĄTRZ KSIĄŻKI   
dedykacja 
wstęp 
 
rozdział 
strona  
treść 
     bohater 
     bohaterka 
ilustracja   
spis treści 
bibliografia 

RODZAJE KSIĄŻEK  
powieść 
nowela 
 
kryminał 
romans   
autobiografia 
biografia 
pamiętniki   
poezja 
wiersz 
 
bajka 
legenda 
 
poradnik 
rozmówki 
przewodnik turystyczny 
książka kucharska 
 
 
 



 KINO  TEATR  

W KINIE   
ekran 
rząd miejsc 
widz   
FILM    
film przygodowy 
film kryminalny 
film fantastycznonaukowy   
film sensacyjny 
horror 
komedia   
PRODUKCJA FILMOWA   
obsada 
reżyser 
scenarzysta 
producent filmowy 

W TEATRZE   
kasa 
szatnia   
publiczność 
loża    
scena 
kurtyna 
kostium 
rekwizyt teatralny   
SZTUKA TEATRALNA   
rola 
próba 
premiera   
akt 
oklaski 
przerwa 

anya
Cross-Out



MUZYKA  
  

RODZAJE MUZYKI 

muzyka jazzowa 
muzyka rockowa 
muzyka klasyczna 
muzyka pop   
KONCERT   
piosenkarz 
duet 
chór 
orkiestra 
dyrygent   
piosenka 
słowa piosenki 
melodia 
rytm   
kompozytor 
muzyk 

pianino 
fortepian 
organy   
gitara 
skrzypce 
kontrabas   
saksofon 
trąbka 
flet   
perkusja 
bęben 
tamburyn   
harfa 
mandolina 
akordeon 
harmonijka ustna 

INSTRUMENTY MUZYCZNE 



SPORT  
  

TURNIEJ   
drużyna 
gracz 
trener 
kibic   
mecz 
wynik 
 zwycięstwo 
 przegrana 
 remis   
TRENING, 
OBÓZ   
sprzęt sportowy 
 piłka 
 rakieta tenisowa 
 
bieżnia 
kort tenisowy   
 

DYSCYPLINY SPORTOWE   
tenis 
tenis stołowy 
badminton   
bieganie 
gimnastyka 
pływanie   
narciarstwo 
skoki narciarskie 
łyżwiarstwo   
kulturystyka 
boks 
szermierka   
piłka nożna 
koszykówka 
siatkówka 
piłka ręczna 



HOBBY  
  

SZTUKA   
rzeźba 
 
fotografia 
szkic 
rysunek 
pejzaż 
portret   
ROZRYWKA   
wesołe miasteczko 
cyrk 
ogród botaniczny 
zoo 
dyskoteka   
wędkarstwo 
żeglarstwo 
zbieranie znaczków 
majsterkowanie 

GRY - DZIECI   
układanka 
zagadki   
zabawa w chowanego 
ciuciubabka 
gra w klasy   
GRY - MŁODZIEŻ, 
DOROŚLI   
karty do gry 
kości do gry 
ruletka   
rzutki 
gra w kręgle 
bilard   
warcaby 
szachy 



WAKACJE  
  

JEZIORO, MORZE   
kostium kąpielowy 
kąpielówki   
okulary przeciwsłoneczne 
kapelusz słomkowy 
olejek do opalania   
GÓRY   
wyciąg narciarski 
lodowisko 
szlak turystyczny 
 
wycieczka 
uczestnik   
narty 
kijki 
sanki 
łyżwy 

WIEŚ   
namiot 
łóżko polowe 
śpiwór 
latarka   
MIASTO   
hotel 
pensjonat 
schronisko młodzieżowe 
 
recepcja 
pokój jednoosobowy 
pokój dwuosobowy   
poczta 
skrzynka pocztowa 
 pocztówka 
 znaczek 
 pozdrowienia 



ZAKUPY  
  

targ 
dom towarowy 
centrum  handlowe 
 ruchome  schody 
 bankomat   
RODZAJE SKLEPÓW   
sklep spożywczy 
sklep mięsny 
cukiernia   
sklep  obuwniczy 
sklep   odzieżowy 
perfumeria   
optyk 
apteka 
kwiaciarnia   
sklep papierniczy 
księgarnia 

W SKLEPIE   
wystawa sklepowa 
stoisko 
kasa   
produkt 
 opakowanie 
 metka 
 instrukcja obsługi 
 gwarancja   
klient 
 
koszyk 
wózek sklepowy 
torba plastikowa   
gotówka 
karta kredytowa 
paragon 
faktura 



WYRAŻENIA I 
 
  

RADIO, TELEWIZJA   
włączyć TV 
wyłączyć TV   
słuchać radia 
oglądać telewizję   
przyciszyć 
nastawić głośniej 
 
KSIĄŻKI 
 

pożyczyć książkę 
oddać książkę 
 
 
streścić 
przetłumaczyć 
napisać recenzję 
 

opublikować 
popełnić plagiat 
   

MUZEUM, WYSTAWA 
 
 
zwiedzać galerię 
zwiedzać zamek 
kolekcjonować dzieła  
 
KINO, TEATR 
 
 
iść do teatru 
bić brawo 
wygwizdać 
 
MUZYKA 
 
grać na… 
ćwiczyć 
komponować 
nagrywać  
słuchać 
śpiewać 
tańczyć 



WYRAŻENIA II 
 
  

HOBBY   
bawić się 
wygłupiać się 
żartować   
mieć aparat fotograficzny 
robić zdjęcia 
mieć kamerę 
kręcić film   
SPORT   
gimnastykować się 
pływać 
nurkować  
grać w tenisa 
grać w piłkę nożną  
jeździć na nartach 

jeździć na rowerze 

ZAKUPY   
zamówić 
robić zakupy 
 targować się 
 wahać się 
 obawiać się 
 zastanawiać się   
kupić 
płacić 
 płacić czekiem 
 płacić przelewem 
przepłacić 
składać reklamację   
ustalić cenę 
organizować promocję 
sprzedawać 
 ważyć 
 pakować 
 wydawać resztę 
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PRZEDSZKOLE  
  

ZABAWKI   
miś 
kukiełka 
klaun   
koparka 
wóz strażacki 
czołg 
samochód zdalnie sterowany  
 
 
klocki 
konik na biegunach 
skakanka  
pistolet 
karabin 
miecz 
zbroja 
łuk 
strzała 

PLAC ZABAW   
zjeżdżalnia 
huśtawka 
karuzela   
piaskownica 
piasek 
 wiaderko 
 łopatka 
 foremki   
wrotki 
deskorolka 
hulajnoga   
rower trzykołowy 
rower górski   
ochraniacz na kolana 
kask 



RODZAJE  SZKÓŁ 
 
  

SZKOŁA  
szkoła podstawowa 
gimnazjum 

zawodówka 
technikum 
liceum   

szkoła prywatna 
szkoła państwowa 
 
  
szkoła z internatem 
szkoła koedukacyjna   
KONIEC ROKU 
SZKOLNEGO   
świadectwo szkolne 
wręczenie nagród 
matura 
maturzysta 

SZKOŁA WYŻSZA   
uniwersytet 
politechnika 
 

Akademia Medyczna 
Akademia Ekonomiczna 
Akademia Muzyczna 
Akademia Sztuk Pięknych 

studia podyplomowe 
studia doktoranckie   
DYPLOM, 
TYTUŁ NAUKOWY   
licencjat 
magister (nauk hum.) 
magister (nauk ścisłych) 
doktor 
profesor 



SZKOŁA I 
 
  

POMIESZCZENIA W 
SZKOLE 

klasa 
pracownia   
sala gimnastyczna 
boisko   
biblioteka 
czytelnia   
stołówka 
świetlica   
szatnia 
portiernia   
pokój nauczycielski 
aula   
sekretariat 
gabinet  dyrektora 

KLASA 

tablica 
kreda 
gąbka   
tablica biała 
pisak   
projektor 
ekran projekcyjny   
ławka szkolna 
krzesło   
gazetka szkolna  
mapa ścienna 
zegar ścienny  
godło narodowe 
flaga 



SZKOŁA II 
 
  

PRZEDMIOTY SZKOLNE   
plan lekcji   
matematyka 
fizyka 
informatyka   
historia 
geografia 
biologia 
chemia   
język polski 
język angielski 
język niemiecki 
język francuski 
język włoski   
wychowanie  fizyczne 
zajęcia fakultatywne 
korepetycje 

ŻYCIE SZKOLNE   
lekcja 
temat 
zadanie domowe 
przerwa    
UCZEŃ, 
UCZENNICA  
 
geniusz 
głupek   
skarżypyta 
lizus   
mazgaj 
fajtłapa 
 
leniuch 
chwalipięta 
 



SZKOŁA WYŻSZA I 
 
  

STUDIA   
studia wieczorowe 
studia zaoczne   
kandydat 
rekrutacja   
czesne 
stypendium   
indeks 
legitymacja studencka   
miasteczko studenckie 
akademik 
klub studencki 
 
student 
studentka 
wykładowca 
dziekan 
 

KIERUNKI STUDIÓW   
filozofia 
socjologia 
pedagogika 
psychologia   
filologia angielska 
politologia 
dziennikarstwo 
prawo   
ekonomia 
zarządzanie i marketing 
medycyna 
astronomia 
ochrona środowiska   
nauki ścisłe 
nauki przyrodnicze 
nauki humanistyczne 
nauki społeczne 



SZKOŁA WYŻSZA II 
 
  

ROK AKADEMICKI   
semestr 
przerwa semestralna 
sesja egzaminacyjna   
AKTYWNOŚĆ  
wykład 
ćwiczenia 
seminarium 
praktyki   
POSTĘP   
kolokwium 
referat 
wypracowanie   
raport 
projekt 
badanie (naukowe) 

EGZAMIN   
egzamin wstępny 
egzamin poprawkowy 
egzamin pisemny 
egzamin ustny   
praca magisterska 
praca doktorska 
 
egzaminator 
komisja egzaminacyjna  
absolwent / absolwentka 
  
OCENA   
celujący 
bardzo dobry 
dobry 
dostateczny 
niedostateczny 



PRZYBORY  SZKOLNE I  
  

mundurek szkolny 
tarcza 
plecak   
ZAWARTOŚĆ TORNISTRA  
podręcznik 
zeszyt 
notatnik 
piórnik   
POMOCE NAUKOWE   
mikroskop 
atlas 
mapa 
globus   
słownik 
encyklopedia 
album 
lektura 

PAPIER   
koperta 
teczka tekturowa 
segregator 
 kartka papieru 
 margines   
ŁĄCZENIE KARTEK 
PAPIERU   
zszywacz 
zszywki 
 
dziurkacz 
bindownica   
spinacz 
pinezka   
taśma klejąca 
klej 



PRZYBORY  SZKOLNE II  
  

PRZYBORY DO PISANIA   
długopis 
pióro 
flamaster   
ołówek 
ołówek automatyczny   
wkład do długopisu 
atrament   
gumka do mazania 
korektor   
kalkulator 
cyrkiel 
temperówka   
linijka 
ekierka 
kątomierz 

PLASTYKA   
kredki ołówkowe 
kredki świecowe   
farbki wodne 
farby olejne 
pędzel   
blok rysunkowy 
tektura   
papier kolorowy 
bibuła 
nalepka   
sznurek 
wstążka 
gumka   
plastelina 
nożyczki 



WYRAŻENIA I 
 
  

GRZECZNY UCZEŃ  
czytać 
pisać 
liczyć   
malować 
rysować   
rozwiązywać zadanie 
notować 
podkreślić  
myśleć 
rozumieć   
zgłaszać się 
pytać 
odpowiadać   
uczyć się 
odrabiać lekcje 

NIEGRZECZNY UCZEŃ  
przeszkadzać 
 
przeklinać 
krytykować 
straszyć 
wyśmiewać się   
podlizywać się 
skarżyć 
chwalić się   
NAUCZYCIELKA   
nauczać 
objaśniać 
powtarzać   
przepytywać 
oceniać 
pilnować 



WYRAŻENIA II 
 
  

STUDIA 
 
być obecnym  
być nieobecnym 
spóźnić się  
studiować 
 
wygłosić referat 
 opowiadać 
 opisywać 
 dyskutować   
 analizować 
 udowadniać 
 przekonywać   
radzić sobie 
załamać się   
ukończyć studia 
 być dumnym 
 być zadowolonym 

EGZAMIN   
przystąpić do egzaminu 
przełożyć egzamin 
 
ściągać 
sprawdzać 
 zrobić błąd 
 poprawiać błędy 
 
zapomnieć 
przypominać sobie 
 
wiedzieć 
przypuszczać 
zgadywać 
 
zdać egzamin 
oblać egzamin 
 

odnieść sukces 
ponieść porażkę 
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SZUKANIE PRACY  
  

BEZROBOTNY   
zasiłek dla bezrobotnych 
biuro pośrednictwa pracy 
ogłoszenia z pracą 
wolna posada   
życiorys 
list motywacyjny 
rozmowa kwalifikacyjna   
oferta pracy 
okres próbny   
umowa o pracę 
 warunki pracy 
 obowiązki 
 miejsce pracy 

pracownik 
pracodawca 
zatrudnienie 

DANE OSOBOWE   
nazwisko 
imię 
adres 
numer telefonu 
numer telefonu komórkowego   
data urodzenia 
miejsce urodzenia 
narodowość 
stan cywilny   
kwalifikacje 
doświadczenie zawodowe 
staż pracy   
znajomość języków obcych 

kursy 
szkolenia 
zainteresowania 



ORGANIZACJA  PRACY  
  

FIRMA   
oddział firmy 
dział  
 dział reklamy 
 dział sprzedaży 
 dział kadr 
fabryka 
hurtownia   
ZARZĄD   
prezes 
kierownik 
zastępca   
PERSONEL   
pracownik fizyczny 
pracownik umysłowy 
praktykant 
wolontariusz 

PRACA   
praca na pełny etat 
praca na pół etatu   
praca stała 
praca dorywcza   
GRAFIK PRACY   
dni pracy 
dni wolne   
zmiana dzienna 
zmiana nocna   
nadgodziny 
zastępstwo   
zabranie personelu 
szkolenie zawodowe 
wyjazd służbowy 



PRACOWNIK  
  

DOBRY PRACOWNIK JEST…   
ambitny 
odpowiedzialny   
pracowity 
inteligentny   
opanowany 
pewny siebie   
uczciwy 
dokładny 
schludny   
JEŻELI JESTEŚ DOBRYM 
PRACOWNIKIEM:   
awans 
podwyżka 
premia 
nagroda 

ZŁY PRACOWNIK JEST…   
roztargniony 
nieodpowiedzialny   
leniwy 
głupi   
porywczy 
niezdecydowany   
nieuczciwy 
niedokładny 
niechlujny   
JEŻELI JESTEŚ ZŁYM 
PRACOWNIKIEM:   
kara pieniężna 
nagana 
zawieszenie 
zwolnienie z pracy 



ZAROBKI  
  

WYPŁATA   
dniówka 
tygodniówka 
pensja 
 pensja miesięczna 
 pensja roczna   
honorarium 
prowizja 
dodatek rodzinny 
zasiłek   
POTRĄCENIE Z PENSJI   
podatek dochodowy 
ubezpieczenie społeczne 
składka emerytalna   
dochód 
 dochód netto 
 dochód brutto 

URLOP   
urlop macierzyński 
urlop zdrowotny   
WYPOWIEDZENIE   
świadectwo pracy 
referencje   
EMERYTURA, 
INWALIDZTWO 
 
emeryt 
emerytura (świadczenie) 
inwalida 
renta inwalidzka   
KRYZYS EKONOMICZNY   
bezrobocie 
redukcja personelu 



ZAWODY I  

SZTUKA   
artysta 
malarz 
rzeźbiarz   
fotograf 
projektantka mody 
modelka   
aktor 
aktorka 
tancerz 
tancerka   
pianista 
skrzypek   
DZIAŁALNOŚĆ 
WYDAWNICZA 
drukarz 
wydawca 

MEDIA   
dziennikarz 
redaktor 
reporter   
spiker 
rzecznik prasowy   
EDUKACJA   
przedszkolanka 
nauczyciel 
instruktor 
pedagog   
KULTURA   
tłumacz 
bibliotekarz 
historyk 
geolog 



ZAWODY II  

SŁUŻBA ZDROWIA 
 
pielęgniarka 
położna   
OPIEKA   
opiekunka do dziecka 
opiekunka osób starszych 
lub niepełnosprawnych 
psycholog 
psychoterapeuta   
ŚRODOWISKO   
rolnik 
rybak 
ogrodnik   
weterynarz 
leśniczy 
drwal 

GASTRONOMIA, 
HOTELARSTWO, 
TURYSTYKA   
kucharz 
kelner 
kelnerka 
barman   
pokojówka 
recepcjonistka 
przewodnik   
HANDEL   
aptekarz 
jubiler 
agent ubezpieczeniowy   
akwizytor 
sprzedawczyni 
kasjer 



ZAWODY III  

ADMINISTRACJA, BIZNES, 
PRACA BIUROWA   
sekretarka 
asystentka 
urzędnik 
przedsiębiorca   
KOMPUTER   
informatyk 
programista 
grafik  
projektant stron internetowych 
administrator sieci   
USŁUGI FINANSOWE  
księgowy 
ekonomista 
makler giełdowy 
analityk finansowy 

USŁUGI PRAWNE   
prawnik 
notariusz   
adwokat 
prokurator 
sędzia   
NAUKA   
naukowiec 
fizyk 
chemik 
biolog   
INŻYNIERIA  
inżynier 
mechanik 
elektryk 
ślusarz 



ZAWODY IV  

BUDOWNICTWO   
architekt 
murarz 
stolarz   
hydraulik 
malarz pokojowy 
kominiarz   
TRANSPORT   
kierowca 
pilot 
marynarz 
kolejarz 
listonosz   
PRODUKCJA   
projektant 
producent 

USŁUGI  
sprzątaczka 
pomoc domowa   
fryzjerka 
kosmetyczka   
BEZPIECZEŃSTWO   
wojskowy 
policjant 
strażak 
strażnik 
celnik   
SPORT   
koszykarz 
piłkarz 
pływak 
sędzia sportowy 



WYRAŻENIA I 
 
  

SZUKANIE PRACY   
być bezrobotnym 
dokształcać się 
szukać pracy   
wypełnić formularz 
załączyć życiorys 
podpisać się   
zmagać się 
zrobić wrażenie 
osiągnąć cel   
PRACA   
pracować jako… 
mieć pracę 
 lekka praca 
 ciężka praca 
 interesująca praca 
 nudna praca 

WŁASNA FIRMA  
być właścicielem 
zarządzać 
decydować 
 
produkować 
reklamować 
promować 
 
rozprowadzać 
przewozić 
 
handlować 
księgować 
 

mieć zebranie 
motywować 
upominać 
 
zatrudniać 
zwalniać 
 



WYRAŻENIA II 
 
  

BIURO   
przyjść 
wyjść 
zaczynać 
kończyć   
dostać polecenie 
wykonywać polecenie  
obsługiwać klienta 
 doradzać 
 odradzać 
telefonować 
odbierać telefon   
faksować 
kopiować 
drukować 
wykonywać 
papierkową robotę 
składać zamówienie 

adresować list 
wysłać list 
wyjechać służbowo  
harować 
awansować 
dostać podwyżkę   
obijać się 
dostać upomnienie 
zostać zwolnionym   
skarżyć się 
buntować się 
strajkować   
złożyć wymówienie 
przekwalifikować się   
zarabiać 
wydawać pieniądze 
trwonić pieniądze 
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POLITYKA  
  

monarchia 
 królestwo 
 król 
 królowa 
 książę 
 księżniczka 
 
komunizm 
kapitalizm 
dyktatura 
  
DEMOKRACJA   
sejm 
senat 
rząd 
partia polityczna   
ministerstwo 
ambasada 
ratusz 

projekt ustawy 
ustawa   
POLITYK   
prezydent 
premier 
minister 
senator 
poseł   
ambasador 
konsul 
burmistrz 
radny miejski   
WYBORY   
kampania wyborcza 
lokal wyborczy 
wyborca 
głosowanie 



ZBRODNIA  
  

PRZESTĘPSTWO   
napad 
gwałt 
porwanie   
włamanie 
kradzież   
szantaż 
oszustwo 
fałszerstwo 
przemyt 
korupcja 
 
PRZESTĘPCA   
morderca 
złodziej 
oszust 
terrorysta 
przemytnik 

POLICJA – SĄD 
 

DOCHODZENIE   
rewizja  
dowód przestępstwa 
świadek 
zeznanie   
wezwanie 
przesłuchanie 
aresztowanie 
kaucja   
PROCES   
wyrok 
  wina 
 uniewinnienie   
kara 
 kara śmierci 
 więzienie 
 więzień 



SIŁY ZBROJNE 
 
  

BANK  
  

wojsko 
marynarka wojenna 
lotnictwo wojskowe 
  
ODDZIAŁ WOJSKOWY 
 
dowódca 
żołnierz 
kwatera główna 
koszary   
WOJNA   
bitwa 
 atak 
 obrona 
 rozkaz 
 broń  
jeniec wojenny 
 
kapitulacja 
pokój 
 

konto bankowe 
     numer konta 
     wyciąg z konta 
     stan konta 
     wpłata 
     przelew 
 
 
rachunek oszczędnościowy 
     oszczędności 
     bankructwo    
kredyt 
 rata 
 odsetki 
hipoteka 
 
kantor 
kurs wymiany 
waluta 
 banknot 
 moneta 



SŁUŻBA ZDROWIA 
 
  

PRZYCHODNIA  
 
 
gabinet lekarski 
badanie lekarskie 
diagnoza 
 
KLINIKA, SZPITAL 
 
oddział szpitalny 
sala operacyjna 
pacjent 
 
POGOTOWIE  RATUNKOWE 
 
karetka   pogotowia 
nosze  
LECZENIE 
 
operacja 
zabieg 
szczepienie 
zastrzyk 
 
    

psychoterapia 
masaż 
dieta  
 
LEKARZ   
internista 
pediatra 
dermatolog 
ginekolog 
 
laryngolog 
kardiolog 
chirurg 
anestezjolog 
 
psychiatra 
okulista 
dentysta 
 
pielęgniarz 
fizykoterapeuta 
masażysta 
 



RELIGIA  
  

chrześcijaństwo 
protestantyzm 
islam   
katolik 
protestant 
muzułmanin   
BIBLIA   
Bóg 
 
Chrystus 
Matka Boska 
Duch Święty  
anioł 
diabeł   
niebo 
czyściec 
piekło 

MSZA   
katedra 
kościół 
 ołtarz 
  krzyż   
modlitwa 
psalm 
kazanie 
spowiedź 
komunia   
CZŁONKOWIE 
KOŚCIOŁA   
papież 
biskup 
katecheta 
 
mnich 
zakonnica 



PRZYDATNE ZWROTY  
  

POWITANIE   
Dzień dobry 
Dobry wieczór 
Cześć   
Jak się masz? 
Dziękuję, dobrze   
POŻEGNANIE   
Do widzenia 
Dobranoc 
Do zobaczenia   
PIERWSZE SPOTKANIE   
Jak masz na imię? 
Mam na imię…   
Miło cię poznać 
Mnie również 

UPRZEJMOŚĆ, 
DOBRE MANIERY   
Przepraszam 
Dziękuję 
Proszę   
ZWROTY   
Na zdrowie! 
Smacznego!   
Powodzenia! 
Gratulacje! 
Szczęśliwej podróży! 
Baw się dobrze!   
Wszystkiego najlepszego z 
okazji urodzin!   
Wesołych świąt! 
Szczęśliwego Nowego Roku! 



CZAS  
  

kiedy? 
 dziś 
 jutro 
 pojutrze 
 wczoraj 
 przedwczoraj   
dzień 
 ranek 
 popołudnie 
 wieczór 
noc   
tydzień 
miesiąc 
rok 
wiek   
godzina 
kwadrans 
minuta 
sekunda 

Tydzień 
 poniedziałek 
 wtorek 
 środa 
 czwartek 
 piątek 
 sobota 
 niedziela   
Miesiące 
 styczeń 
 luty 
 marzec 
 kwiecień 
 maj 
 czerwiec 
 lipiec 
 sierpień 
 wrzesień 
 październik 
 listopad 
 grudzień 



LICZBY  

0 
1 

zero 
jeden 

21 
22 

dwadzieścia jeden 
dwadzieścia dwa 

2 dwa 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

trzy 
cztery 
pięć 
sześć 
siedem 
osiem 
dziewięć 
dziesięć 

30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

trzydzieści 
czterdzieści 
pięćdziesiąt 
sześćdziesiąt 
siedemdziesiąt 
osiemdziesiąt 
dziewięćdziesiąt 
sto 

101 sto jeden 
11 
12 

jedenaście 
dwanaście 

110 
200 

sto dziesięć 
dwieście 

13 trzynaście 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

czternaście 
piętnaście 
szesnaście 
siedemnaście 
osiemnaście 
dziewiętnaście 
dwadzieścia 

1000  tysiąc 
1 000 000    milion   
pierwszy 
drugi 
trzeci 
czwarty 



WYRAŻENIA I 
 
  

POLITYKA   
rządzić 
wygłaszać przemówienie 
głosować   
popierać 
sprzeciwiać się 
negocjować 
upewnić się   
RELIGIA   
wierzyć w Boga 
modlić się 
prosić 
błagać  
tracić wiarę 
wątpić 
grzeszyć 
żałować 

SŁUŻBA ZDROWIA  
umówić się 
  
leczyć 
 badać 
 stawiać diagnozę 
 wypisać receptę 
 wypisać zwolnienie 
 lekarskie 
 
zrobić zastrzyk 
zaszczepić 
 
opatrywać ranę 
zdjąć opatrunek   
znieczulić 
operować   
wezwać pogotowie 
udzielić pierwszej pomocy 



WYRAŻENIA II 
 
  

ZBRODNIA   
popełnić przestępstwo  
zamordować 
zgwałcić 
znęcać się   
włamać się 
niszczyć 
kraść   
szpiegować 
fałszować 
przekupić  
poszukiwać 
przesłuchiwać 
aresztować   
zeznawać 
przyznać się do winy 

sądzić 
ukarać 
skazać 
uniewinnić   
BANK   
otworzyć konto 
zamknąć konto   
wpłacać pieniądze 
podjąć pieniądze 
przelać pieniądze 
wymieniać  pieniądze  
inwestować 
oszczędzać  
zaciągnąć pożyczkę 
spłacać kredyt 
mieć debet 
bankrutować 
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DROGA  
  

TEREN POZA MIASTEM 
 

autostrada 
 prawy pas ruchu 
 lewy pas ruchu 
pobocze 
 
most 
wiadukt 
tunel 
przejazd kolejowy 
 
rondo 
skrzyżowanie 
rozwidlenie dróg 
 
zakręt 
znak drogowy 
drogowskaz 
 
pomoc drogowa 
 naprawa 
 holowanie 
 

MIASTO 

chodnik 
ulica 
 
sygnalizacja świetlna 
przejście dla pieszych 
 
roboty drogowe 
zwężenie drogi 
objazd 
 
parking 
parking strzeżony 
parkometr 
 
 
stacja benzynowa 
 benzyna 
 olej napędowy 
 
warsztat samochodowy 
myjnia samochodowa 
 



RODZAJE POJAZDÓW 

rower 
motorower 
skuter 
motocykl   
rowerzysta 
motocyklista   
CZĘŚCI ROWERU   
kierownica 
hamulec 
przerzutki 
dzwonek   
rama 
siodełko 
łańcuch 
bagażnik   
opona 
szprycha 

kabriolet 
samochód sportowy   
samochód kombi 
samochód terenowy 
furgonetka   
samochód kempingowy 
przyczepa kempingowa 
 
mikrobus 
autokar   
ciężarówka 
przyczepa   
DOKUMENTY   
prawo jazdy 
 
przegląd techniczny 
ubezpieczenie samochodu 



SAMOCHÓD - NADWOZIE  
  

PRZÓD SAMOCHODU   
szyba przednia 
wycieraczka   
maska 
 silnik 
 akumulator 
 chłodnica   
BOK SAMOCHODU   
lusterko boczne 
drzwi 
błotnik  
TYŁ SAMOCHODU 
 
bagażnik 
zderzak 
tablica rejestracyjna 
rura wydechowa 

DOLNA CZĘŚĆ  AUTA   
podwozie 
koło 
 dętka 
 opona 
 felga 
 kołpak  
światła przeciwmgielne 
światła długie 
światła pozycyjne  
światła stopu 
światła mijania 
światła awaryjne   
GÓRNA CZĘŚĆ AUTA   
dach 
szyberdach 
bagażnik na dach 



WNĘTRZE  SAMOCHODU 
 
  

siedzenie przednie 
siedzenie tylne 
zagłówek   
pasy bezpieczeństwa 
poduszka powietrzna 
zamek centralny   
lusterko wsteczne 
schowek   
kierownica 
stacyjka 
kierunkowskaz 
klakson   
TABLICA ROZDZIELCZA   
wskaźnik poziomu  paliwa 
wskaźnik ciśnienia oleju 
prędkościomierz 
licznik kilometrów 

pedały 
 sprzęgło 
 gaz 
 hamulec 
hamulec ręczny   
automatyczna skrzynia 
biegów 
ręczna skrzynia biegów 
dźwignia zmiany biegów   
AKCESORIA SAMOCHODOWE   
koło zapasowe 
podnośnik (lewarek) 
część zapasowa 
narzędzie   
gaśnica 
apteczka 
trójkąt ostrzegawczy 
autoalarm 



KOMUNIKACJA  MIEJSKA  
  

tramwaj 
 
autobus 
autobus piętrowy 
 przystanek autobusowy 
   
metro 
 stacja metra 
   
taksówka 
 postój taksówek   
ROZKŁAD JAZDY   
numer autobusu 
godzina odjazdu   
przyjazd 
odjazd 
 
przesiadka 

BILET   
bilet normalny 
bilet ulgowy 

bilet w jedną stronę 
bilet powrotny   
bilet miesięczny 
ważność biletu   
OPŁATA ZA PRZEJAZD  
zniżka 
dopłata 
 
automat do sprzedaży biletów 
kiosk z gazetami 
biuro podróży   
kontrola biletowa 
kara 



POCIĄG 
 
  

DWORZEC KOLEJOWY   
wejście 
wyjście   
kasa biletowa (okienko) 
informacja 
przechowalnia bagażu 
biuro rzeczy znalezionych   
poczekalnia 
toaleta   
tablica przyjazdów 
tablica odjazdów   
PERON   
tory 
pociąg 
 lokomotywa 
 wagon 

RODZAJE POCIĄGÓW  
pociąg osobowy 
pociąg pospieszny 
pociąg towarowy   
RODZAJE WAGONÓW   
wagon pierwszej klasy 
wagon drugiej klasy 
wagon sypialny 
wagon restauracyjny   
WEWNĄTRZ WAGONU   
  korytarz 
 przedział 
   miejsce 
   okno (w wagonie)   
konduktor 
podróżny 



SAMOLOT  
  

LOTNISKO   
linia lotnicza 
rozkład lotów 
 odlot 
 przylot 
 opóźnienie   
odprawa bagażowa 
odprawa celna 
rewizja osobista 
odprawa  paszportowa   
sklep  wolnocłowy 
wózek bagażowy   
wieża kontrolna 
pas startowy 
hangar 
 
helikopter 
spadochron 

SAMOLOT   
start samolotu 
lot 
lądowanie   
kabina 
steward 
stewardesa 
pasażer   
PODRÓŻ LOTNICZA  
bagaż podręczny 
walizka 
torba podróżna 
nadbagaż   
paszport 
dowód osobisty 
wiza 
karta pokładowa 



STATEK  
  

RODZAJE STATKÓW   
statek turystyczny 
prom 
żaglowiec 
statek handlowy   
CZĘŚCI STATKU  
pokład 
dziób statku 
rufa   
maszt 
żagiel   
RODZAJE ŁODZI  
łódź 
łódź podwodna 
jacht 
motorówka 

PORT, 
PRZYSTAŃ   
latarnia morska 
stocznia 
terminal pasażerski   
molo 
nabrzeże 
 boja 
 cuma 
 kotwica 
 
 
kapitan 
załoga   
SYTUACJA KRYZYSOWA   
łódź ratunkowa 
ponton 
koło ratunkowe 
kamizelka ratunkowa 



WYRAŻENIA I 
 
  

SAMOCHÓD   
wsiąść  do  samochodu 
wysiąść  z  samochodu 
zapiąć pasy 
odpiąć pasy   
prowadzić samochód 
jechać 
 szybko 
 wolno 
 ostrożnie 
 nieostrożnie   
jechać prosto 
skręcać 
 skręcać w prawo 
 skręcać w lewo   
zawracać 
cofać 
wyprzedzać 

zwalniać 
przyspieszać   
hamować 
zatrzymać się 
parkować 
tankować   
PROBLEMY   
złapać gumę 
zmienić koło   
zepsuć się 
holować 
wynająć samochód  
mieć wypadek 
tarasować ruch   
stać w korku 
trąbić 



WYRAŻENIA II 
 

POCIĄG  
wsiadać 
wysiadać  
przyjechać 
odjechać 
przesiadać się   
mieć opóźnienie 
czekać  
jechać na gapę 
płacić karę   
SAMOLOT   
wejść na pokład 
zająć miejsce  
startować 
lecieć 
lądować 

PODRÓŻ  
pakować walizki 
rozpakować  walizki  
nieść torbę 
zgubić torbę 
znaleźć torbę   
spotkać się 
przedstawić się 
przywitać się 
pożegnać się   
podróżować 
zwiedzać   
jechać  pociągiem 
lecieć   samolotem 
podróżować statkiem 
podróżować autostopem 
podwieźć (kogoś) 
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ZIEMIA  

KULA ZIEMSKA   
biegun północny 
biegun południowy 
koło podbiegunowe   
równik 
południk 
Zwrotnik Raka 
Zwrotnik Koziorożca  
STRONY ŚWIATA 
 
północ 
południe 
wschód 
zachód   
Europa Północna 
Europa Południowa 
Europa Wschodnia 
Europa Zachodnia 

KONTYNENTY   
Europa 
Azja   
Ameryka Północna 
Ameryka Południowa   
Afryka 
Australia 
Antarktyda   
OCEANY, MORZA   
Ocean Atlantycki 
Ocean Spokojny 
Ocean Indyjski   
Morze Bałtyckie 
Morze Adriatyckie 
Morze Śródziemne 
Morze Czarne 



PAŃSTWA 
 

EUROPA   
Wielka Brytania 
Irlandia 
Belgia 
Holandia   
Niemcy 
Austria 
Szwajcaria 
Francja   
Polska 
Węgry 
Czechy 
Słowacja   
Rosja 
Litwa 
Białoruś 
Estonia 
Ukraina 

Rumunia 
Bułgaria 
Chorwacja   
Norwegia 
Finlandia 
Szwecja 
Dania   
Hiszpania 
Portugalia 
Włochy 
Grecja 
Turcja   
ŚWIAT   
Kanada 
Stany Zjednoczone 
Brazylia 
Japonia 
Chiny 



KRAJOBRAZ  
  

STAŁY LĄD   
dolina 
równina 
wzgórze   
łańcuch górski 
góra 
 zbocze 
 szczyt 
jaskinia 
skała   
pustynia 
oaza   
ROŚLINNOŚĆ  
łąka 
polana 
las 
dżungla 

OBSZAR WODNY   
źródło 
potok   
bagno 
staw 
jezioro   
rzeka 
 wodospad 
 brzeg   
ocean 
morze 
 plaża 
 wydma   
wyspa 
archipelag 
zatoka 
półwysep 



POGODA  
  

niebo 
słońce   
powietrze 
wiatr 
chmura 
mgła   
deszcz 
kapuśniaczek 
ulewa 
burza 
grad   
śnieg 
mróz 
lód   
słoneczny dzień 
deszczowy dzień 
pochmurny dzień 
wietrzny dzień 

KLIMAT   
klimat umiarkowany 
klimat śródziemnomorski 
klimat górski   
TEMPERATURA   
Jest ciepło 
Jest  zimno   
TERMOMETR   
5 stopni Celsjusza 
minus 5 stopni  Celsjusza   
PORY ROKU   
wiosna 
lato 
jesień 
zima 



BOTANIKA  
  

DRZEWO   
korona drzewa 
pień drzewa   
kora 
drewno 
chrust   
konar 
gałązka 
liść 
igły (drzew iglastych)  
żołądź 
kasztan 
szyszka   
owoc 
 skórka 
 miąższ 
 pestka 

KWIAT   
kielich 
płatek 
pąk   
łodyga 
kolec 
korzeń   
ZBOŻE, 
ROŚLINY UPRAWNE  
żyto 
jęczmień 
pszenica 
owies   
trzcina cukrowa 
słonecznik 
rzepak 
winorośl 



DRZEWA - KRZEWY  
  

DRZEWA LIŚCIASTE   
buk 
dąb 
klon 
jarzębina 
lipa   
wierzba 
wierzba płacząca 
topola 
olcha 
brzoza   
DRZEWA OWOCOWE   
sad   
jabłoń 
grusza 
śliwa 
wiśnia 

DRZEWA IGLASTE   
świerk 
sosna 
modrzew 
jodła   
tuja 
cedr 
cis 
cyprys   
KRZEWY   
bez 
dzika róża   
magnolia 
jaśmin   
krzew porzeczki 
krzew maliny 



ROŚLINY - KWIATY 
 
  

KWIATY POLNE   
chaber 
mak 
stokrotka   
rumianek 
kaczeniec 
mlecz   
niezapominajka 
wrzos 
pierwiosnek   
DZIKIE ROŚLINY   
trawa 
koniczyna 
pokrzywa 
trzcina   
chwast 

KWIATY OGRODOWE   
storczyk 
róża 
lilia   
gerbera 
goździk 
tulipan   
bratek 
żonkil 
hiacynt   
ROŚLINY DONICZKOWE   
bluszcz 
kaktus 
paproć   
doniczka 
ziemia (gleba) 



KOSMOS  
  

księżyc 
gwiazda 
planeta 
kometa   
astronauta 
statek kosmiczny 
 sztuczny satelita 
 rakieta kosmiczna 
 sonda kosmiczna   
UKŁAD SŁONECZNY   
Merkury 
Wenus 
Ziemia 
Mars   
Jowisz 
Saturn 
Uran 
Neptun 

ASTROLOGIA 
 
wróżka 
wróżby 
horoskop   
ZNAKI ZODIAKU 
 
Baran 
Byk 
Bliźnięta 
Rak   
Lew 
Panna 
Waga 
Skorpion   
Strzelec 
Koziorożec 
Wodnik 
Ryby 



WYRAŻENIA I 
 
  

POGODA   
Jest ładna pogoda 
Jest brzydka pogoda   
Temperatura wzrasta 
Temperatura spada   
Świeci słońce 
Słońce wschodzi 
Słońce zachodzi   
Niebo jest zachmurzone 
Niebo jest pogodne 
Wieje wiatr   
Pada deszcz 
 Mży 
 Leje jak z cebra 
  Grzmi 
Pada grad 
Pada śnieg 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA  
być rannym 
krwawić   
informować 
alarmować 
ratować   
przeżyć 
 cyklon 
 tajfun 
 huragan   
 trzęsienie ziemi 
 wybuch wulkanu 
 lawina   
 powódź 
 susza 
 głód 
 epidemia 



WYRAŻENIA II 
 
 

NATURA   
spacerować 
maszerować 
zabłądzić   
organizować 
 wędrówka 
 piknik 
 biwak   
 safari 
 pielgrzymka 
 podróż za granicę   
podziwiać 
 wschód słońca 
 zachód słońca  
 tęcza 
 kanion 
 laguna 

DRZEWA   
ścinać drzewo 
rąbać drewno 
piłować drewno   
KWIATY   
puszczać pąki 
kwitnąć 
przekwitać   
PRZEZNACZENIE   
przepowiadać przyszłość 
 
zachęcać 
zniechęcać  
marzyć 
ustalić cele 
planować 

 

  

 
 

 



10 Testów pisemnych 



OWADY  

mucha 
pszczoła   
osa 
trzmiel 
szerszeń   
komar 
biedronka   
ćma 
motyl 
 gąsienica 
 poczwarka   
świerszcz 
konik polny 
ważka   
robaczek świętojański 
chrząszcz 
mrówka 

mrowisko 
ul 
nektar 
wosk pszczeli   
SZKODNIKI   
szarańcza 
mszyca 
termit   
wesz 
pchła   
pluskwa 
karaluch   
CZĘŚCI CIAŁA  
odwłok 
czułki 
żądło 



RYBY  
  

        PŁAZY - GADY 
   

RYBY MORSKIE, 
RYBY SŁODKOWODNE   
sum 
węgorz 
szczupak 
flądra   
halibut 
okoń 
morszczuk 
karaś   
rekin 
pirania 
konik morski   
CZĘŚCI CIAŁA  
łuski 
skrzela 
płetwy 

PŁAZY  
żaba 
ropucha 
traszka 
salamandra   
GADY   
jaszczurka 
żmija   
wąż 
pyton 
kobra 
zaskroniec   
żółw (lądowy) 
żółw wodny   
krokodyl 
aligator 



PTAKI  
  

gołąb 
wróbel   
wrona 
kruk   
dzięcioł 
szpak   
jaskółka 
kukułka   
skowronek 
słowik   
PTAKI DRAPIEŻNE   
sowa 
sokół 
orzeł 
jastrząb 
sęp 

PTAKI W POBLIŻU WODY   
mewa 
łabędź 
czapla 
żuraw 
bocian   
PTAKI NIELOTNE   
pingwin 
struś   
CZĘŚCI CIAŁA  
skrzydła 
pióra 
puch   
szpony 
dziób 
czub 



 SSAKI  I  

słoń 
wielbłąd   
zebra 
żyrafa   
hipopotam 
nosorożec   
bawół 
bizon   
lew 
tygrys   
ryś 
pantera 
lampart   
gepard 
puma 
jaguar 

małpa 
szympans 
goryl 
orangutan   
kangur 
miś koala   
lama 
antylopa 
gazela   
kojot 
hiena 
szakal   
SSAKI MORSKIE   
delfin 
wieloryb 
foka 
mors 



SSAKI  II 
 
  

sarna 
jeleń   
renifer 
łoś   
koziorożec 
kozica   
niedźwiedź 
dzik   
lis 
wilk   
zając 
królik   
kret 
jeż   
nietoperz 

GRYZONIE   
mysz 
szczur   
wiewiórka 
nutria   
świstak 
bóbr   
MAŁE DRAPIEŻNIKI  
łasica 
wydra 
borsuk   
norka 
soból   
szop pracz 
skunks 



 CZĘŚCI  CIAŁA 
  SSAKÓW 
 

      FARMA  
  

GŁOWA  
poroże jelenia 
róg  nosorożca   
kły słonia 
trąba słonia   
pysk wilka 
grzywa  lwa   
CIAŁO  
futro niedźwiedzia 
kolce jeża   
torba kangura 
garb wielbłąda   
kopyto 
łapa 
ogon 

podwórko   
stajnia 
chlew 
kurnik   
stodoła 
 siano 
 słoma 
 pasza   
pastwisko 
pole   
traktor 
kombajn 
wóz   
hodowca 
hodowla 
 bydło 
 trzoda chlewna 



ZWIERZĘTA  HODOWLANE 
 
  

samiec 
samica   
klacz 
ogier 
źrebak   
krowa 
byk 
cielak   
świnia 
wieprz 
prosiak   
owca 
baran 
jagnię   
koza 
kozioł 
koźlę 

osioł 
muł 
wół   
PTACTWO DOMOWE   
kura 
kogut 
kurczę   
indyczka 
indyk 
bażant 
paw  
gęś 
gąsior 
gąska   
kaczka 
kaczor 
kaczątko 



ZWIERZĘTA  DOMOWE 
 
  

pies suka 
szczeniak 

kot 
kotka 
kociątko 

papużka falista 
papuga 
kanarek 
klatka 

chomik 
świnka morska 

złota rybka 
rybki tropikalne 
akwarium 

kucyk 
siodło 

AKCESORIA DLA PSA 

buda dla psa 
obroża 

smycz 
kaganiec 

szczotka dla psa 
miska dla psa 
kość   
RASY PSÓW 

buldog 
bokser 
owczarek niemiecki 
chart 

pudel 
cocker spaniel 

jamnik 
dalmatyńczyk 



WYRAŻENIA I 
 
  

OWAD   
ukąsić 
bzyczeć   
PŁAZ, GAD  
pełzać 
syczeć   
PTAK   
latać 
wić gniazdo  
rozmnażać się 
 znosić jaja 
 wysiadywać jaja 
 karmić pisklęta   
zagrażać 
chronić ptaki 

HODOWLA ZWIERZĄT  
hodować 
tuczyć świnie 
doić krowę 
strzyc owce   
osiodłać konia 
dosiąść konia 
zsiąść z konia   
jechać konno 
 kłusować 
 galopować 
podkuć konia  
paść się 
dziobać   
piać 
kwakać 
gęgać 



10. 
WYRAŻENIA II 
 
  

PIES   
wziąć psa 
 pies bezpański 
 pies rasowy 
 pies obronny 
 pies myśliwski 
 wściekły pies   
wyprowadzić psa 
gwizdać 
głaskać  
merdać ogonem 
obwąchiwać 
gryźć   
warczeć 
Szczekać 
 
skomleć 
wyć 

KOT   
drapać 
lizać 
mruczeć 
miauczeć   
POLOWANIE   
tropić 
polować   
 celować 
 strzelać 
   trafić 
  chybić  
ZWIERZĘTA 
TRESOWANE   
oswajać 
tresować 



PLAN  NAUKI  NA  12  MIESIĘCY
 

1 MIESIĄC  - Ciało

2 MIESIĄC - Ubranie

3 MIESIĄC - Dom

4 MIESIAC - Jedzenie

5 MIESIĄC - Życie prywatne

6 MIESIĄC - Czas wolny

7 MIESIĄC - Edukacja

8 MIESIĄC - Praca

9 MIESIĄC - Społeczeństwo

10 MIESIĄC - Transport

11 MIESIĄC - Świat

12 MIESIĄC - Zwierzęta



CIAŁO  
1 miesiąc

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



UBRANIE  
2 miesiąc

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



DOM  
3 miesiąc

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



JEDZENIE  
4 miesiąc

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



ŻYCIE PRYWATNE  
5 miesiąc

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



CZAS WOLNY  
6 miesiąc

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



EDUKACJA  
7 miesiąc

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



PRACA  
8 miesiąc

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



SPOŁECZEŃSTWO  
9 miesiąc

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



TRANSPORT  
10 miesiąc

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



ŚWIAT  
11 miesiąc

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



ZWIERZĘTA  
12 miesiąc

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




