


Ryszard Krupiński 
 

 

 

 
 

 

 

1500 łatwych słów angielskich 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwo Psychoskok, 2013 



Ryszard Krupiński 

"Znasz polski – znasz angielski" - 1500 łatwych słów angielskich 

 

 

Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 

Copyright © by Ryszard Krupiński, 2013 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być 

reprodukowana, powielana i udostępniana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody 

wydawcy. 

 

 

 

Skład: Wydawnictwo Psychoskok 

Projekt okładki: Wydawnictwo Psychoskok 

Zdjęcie okładki © kreatik - Fotolia.com 

Zdjęcie okładki © daboost - Fotolia.com 

 

 

ISBN: 978-83-7900-050-0 

 

 

Wydawnictwo Psychoskok 

ul. Chopina 9, pok. 23, 62-507 Konin 

tel. (63) 242 02 02, kom. 665-955-131 

 

http://wydawnictwo.psychoskok.pl    

e-mail: wydawnictwo@psychoskok.pl

http://wydawnictwo.psychoskok.pl/
mailto:wydawnictwo@psychoskok.pl/page354U~/




Wstęp 

Bardzo łatwe słownictwo angielskie (vocabulary). Prawie 1500 słów,  

których Polak może nauczyć się błyskawicznie, nawet jednego dnia. Słowa  

podzielone są na kategorie z objaśnieniem zasady i bazują na polskim  

leksykonie. 

 

Materiał został opracowany przez doświadczonych nauczycieli - lektorów  

ze Szkoły Językowej Syntax. 

Przykłady sklasyfikowane wg wybranych struktur: 

complication - komplikacja, calculation - kalkulacja, elimination -  

eliminacja, ammunition - amunicja, combination - kombinacja, passion -  

pasja 

ideal - idealny, formal - formalny, universal - uniwersalny, loyal -  

lojalny, visual – wizualny 

effective - efektywny, naive - naiwny, massive - masywny, impulsive -  

impulsywny, creative – kreatywny 

idealist - idealista, idiot - idiota, dentist - dentysta, activist -  

aktywista, tourist – turysta 

elastic - elastyczny, egoistic - egoistyczny, plastic - plastyczny,  

energetic - energetyczny / energiczny, artistic – artystyczny 

political - polityczny, ecological - ekologiczny, bestial - bestialski,  

financial - finansowy. 

Zaprezentowaliśmy ledwie 30 z nich, a razem takich słów jest niemal  

1500, czyli 50 x więcej. 

Pomyśl o korzyściach jakie odniesiesz z przyswojenia tego materiału.  

Nie musisz już monotonnie wkuwać na blachę list słówek. Te słowa same  

wchodzą do głowy, gdyż tak naprawdę już je znasz, nie zdajesz sobie  

tylko z tego sprawy. Pomyśl, że w ciągu kilku godzin Twoje angielskie  

słownictwo będzie już bardzo imponujące, bez względu na to ile słów  

obecnie znasz. 



Czasowniki z końc. –ate (czyt.-ejt) oraz pochodne rzeczowniki  –ation (czytaj –ejszn)  /  

razem 180 wyrazów 

 
1         accelerate   acceleration   akceleracja 

2         accumulate   accumulation   akumulacja 

3         activate   activation   aktywacja 

4         administrate   administration    administracja 

5         amputate   amputation   amputacja 

6         animate   animation   animacja 

7         assimilate   assimilation   asymilacja 

8         automate   automation   automatyka 

9         calculate   calculation   kalkulacja 

10       capitulate   capitulation   kapitulacja 

11       celebrate   celebration   celebracja,obchody 

12       circulate   circulation   cyrkulacja, obieg 

13       collaborate   collaboration   kolaboracja 

14       communicate   communication   komunikacja 

15       complicate   complication   komplikacja 

16       concentrate   concentration   koncentracja 

17       configurate   configuration   konfiguracja 

18       confiscate   confiscation   konfiskata 

19       congratulate   congratulation   gratulacje 

20       consternate   consternation   konsternacja 

21       contemplate   contemplation   kontemplacja 

22       cooperate   cooperation   kooperacja 

23       coordinate   coordination   koordynacja 

24       coronate   coronation   koronacja 

25       correlate   correlation   korelacja, związek 

26       create   creation   kreacja, tworzenie 

27       cremate   cremation   kremacja 

28       cumulate   cumulation   kumulacja 

29       deconcentrate   deconcentration   dekoncentracja 

30       decorate   decoration   dekoracja, ozdoba 

31       dedicate   dedication   dedykacja 

32       demonstrate   demonstration   demonstracja 

33       detonate   detonation   detonacja 

34       devastate   devastation   dewastacja 

35       deviate   deviation   dewiacja 

36       dictate   dictation   dyktando 

37       discriminate   discrimination   dyskryminacja 

38       dominate   domination   dominacja 

39       duplicate   duplication   duplikat 

40       educate   education   edukacja, oświata 

41       eliminate   elimination   eliminacja 

42       emigrate   emigration  emigracja 

43       escalate   escalation   eskalacja, wzrost 

 


