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Word List

Unit 1 – Hi!
1a
amazing \´"meIzIN\ (adj) 

wspaniały, świetny
American \´"merIk´n\ 

(adj) amerykański; 
Amerykanin, 
Amerykanka

Argentina \ÆA…dZ´n"ti…n´\ (n) 
Argentyna

Argentinian \ÆA…dZ´n"tIni´n\ 
(adj) argentyński; 
Argentyńczyk, 
Argentynka

become \bI"køm\ (v) tu: zostać 
kimś

Brazil \br´"zIl\ (n) Brazylia
Brazilian \br´"zIli´n\ (adj) 

brazylijski; Brazylijczyk, 
Brazylijka

Canada \"kœn´d´\ (n) Kanada
Canadian \k´"neIdi´n\ (adj) 

kanadyjski; Kanadyjczyk, 
Kanadyjka

cardinal number \ÆkA…dIn´l 
"nømb´\ (n) liczebnik 
główny

(be) crazy about \"kreIzi ´baUt\ 
(adj) mieć fioła/bzika na 
punkcie (czegoś)

design \dI"zaIn\ (v) 
projektować

draw \drO…\ (v) rysować
good at \gUd ´t\ (adj) dobry w
Greece \gri…s\ (n) Grecja
Greek \gri…k\ (adj) grecki; 

Grek, Greczynka
interested in \"Intr´stId ÆIn\ (adj) 

zainteresowany (czymś)
Japan \dZ´"pœn\ (n) Japonia
Japanese \ÆdZœp´"ni…z\ (adj) 

japoński; Japończyk, 
Japonka

(be) mad about \"mœd ´baUt\ 
(adj) szaleć na jakimś 
punkcie

Mexican \"meksIk´n\ 
(adj) meksykański; 
Meksykanin, Meksykanka

Mexico \"meksIk´U\ (n) 
Meksyk

nationality \ÆnœS´"nœl´ti\ (n) 
narodowość

outfit \"aUtfIt\ (n) strój, ubranie
snapshot \"snœpSÅt\ (n) 

zdjęcie, fotografia, fotka
social media profile \

Æs´US´l "mi…di´ Æpr´UfaIl\ 
(n) profil na portalu 
społecznościowym

Spain \speIn\ (n) Hiszpania

Spanish \"spœnIS\ (adj) 
hiszpański; Hiszpan, 
Hiszpanka

the USA \D´ Æju… es "eI\ (n) 
Stany Zjednoczone

Turkey \"t‰…ki\ (n) Turcja
Turkish \"t‰…kIS\ (adj) turecki; 

Turek, Turczynka

1b
actor \"œkt´\ (n) aktor
actress \"œktr´s\ (n) aktorka
architect \"A…kItekt\ (n) 

architekt
artist \"A…tIst\ (n) artysta
astronaut \"œstr´nO…t\ (n) 

astronauta
cook \kUk\ (v) gotować
dance \dA…ns\ (v) tańczyć
doctor \"dÅkt´\ (n) lekarz
e-friend \"i… frend\ (n) osoba,      

z ktorą utrzymujemy 
kontakt za pomocą 
internetu 

engineer \ÆendZI"nI´\ (n) 
inżynier

fast \fA…st\ (adv) szybko
pilot \"paIl´t\ (n) pilot
play the guitar (phr) grać na 

gitarze
police officer \p´"li…s ÆÅfIs´\ (n) 

policjant, policjantka
run \røn\ (v) biegać
secretary \"sekr´t´ri\ (n) 

sekretarka
swim \swIm\ (v) pływać
type \taIp\ (v) pisać na 

komputerze
vet \vet\ (n) weterynarz
waiter \"weIt´\ (n) kelner
waitress \"weItr´s\ (n) 

kelnerka
well \wel\ (adv) dobrze

1c
ability \´"bIl´ti\ (n) zdolność, 

umiejętność
Art \A…t\ (n) tu: zajęcia 

plastyczne, plastyka
Biology \baI"Ål´dZi\ (n) biologia
Chemistry \"kemIstri\ (n) 

chemia
Computer Science \k´mÆpju…t´ 

"saI´ns\ (n) informatyka
create \kri"eIt\ (v) tworzyć
Drama \"drA…m´\ (n) zajęcia 

teatralne

English Language \ÆINglIS 
"lœNgwIdZ\ (n) język 
angielski

Geography \dZi"Ågr´fi\ (n) 
geografia

greeting \"gri…tIN\ (n) 
pozdrowienie

History \"hIst´ri\ (n) historia
How are you? (phr) Jak się 

masz?
How old are you? (phr) Ile 

masz lat?
How’s everything? (phr) Jak 

leci? Jak sprawy?
I’m OK. (phr) Czuję się dobrze.
intonation \ÆInt´"neIS´n\ (n) 

intonacja 
introduction \ÆIntr´"døkS´n\ (n) 

przedstawienie (siebie, 
kogoś), prezentacja

join \dZOIn\ (v) połączyć
link \lINk\ (v) łączyć
Literature \"lItr´tS´\ (n) 

literatura
Maths \mœTs\ (n) matematyka
Music \"mju…zIk\ (n) muzyka
Nice to meet you! (phr) Miło 

Cię poznać!
Not bad. (phr) Nieźle.
opposing \´"p´UzIN\ 

(adj) przeciwny, 
przeciwstawny 

personal \"p‰…s´n´l\ (adj) 
osobisty

Physics \"fIzIks\ (n) fizyka
Pleased to meet you! (phr)  

Miło Cię poznać!
See you! (phr) Do zobaczenia!
similar \"sIm´l´\ (adj) podobny
so-so \"s´U s´U\ (adv) tak sobie
sportsman \"spO…tsm´n\ (n) 

sportowiec
student \"stju…d´nt\ (n) student, 

studentka
study \"stødi\ (v) studiować
too \tu…\ (adv) również, też
web page \"web peIdZ\ (n) 

strona internetowa
What’s your job? (phr) Jaki jest 

Twój zawód?
What’s your name? (phr) Jak 

masz na imię?
Where are you from? (phr) 

Skąd jesteś?

Culture 1
black \blœk\ (adj) czarny
blue \blu…\ (adj) niebieski
brown \braUn\ (adj) brązowy

capital \"kœpIt´l\ (n) stolica
coat of arms \Æk´Ut ´v "A…mz\ (n) 

herb, tarcza herbowa
colour guide \"køl´ gaId\ (n) 

wzornik kolorów
continent \"kÅntIn´nt\ (n) 

kontynent
currency \"kør´nsi\ (n) waluta
dollar \"dÅl´\ (n) dolar
English-speaking  

\"INglIS Æspi…kIN\ (adj) 
anglojęzyczny

euro \"jU´r´U\ (n) euro
flag \flœg\ (n) flaga
green \gri…n\ (adj) zielony
grey \greI\ (adj) szary
native speaker \ÆneItIv  

"spi…k´\ (n) rodzimy 
użytkownik danego 
języka

nearly \"nI´li\ (adv) prawie, 
niemal

official language \´ÆfIS´l 
"lœNgwIdZ\ (n) język 
oficjalny

orange \"ÅrIndZ\ (adj) 
pomarańczowy

pink \pINk\ (adj) różowy
population \ÆpÅpj´"leIS´n\ (n) 

liczba ludności, populacja
pound \paUnd\ (n) funt 

(waluta)
purple \"p‰…p´l\ (adj) fioletowy, 

purpurowy
red \red\ (adj) czerwony
same \seIm\ (adj) taki sam
white \waIt\ (adj) biały
yellow \"jel´U\ (adj) żółty

Unit 2 – Families
2a
appearance \´"pI´r´ns\ (n) 

wygląd
aunt \A…nt\ (n) ciocia
bald \bO…ld\ (adj) łysy
billionaire \ÆbIlj´"ne´\ (n) 

milioner
brother \"brøD´\ (n) brat
cheek \tSi…k\ (n) policzek
chin \tSIn\ (n) podbródek
cousin \"køz´n\ (n) kuzyn, 

kuzynka
cry \kraI\ (v) płakać
curly \"k‰…li\ (adj) (o włosach) 

kręcone
dark \dA…k\ (adj) ciemny
daughter \"dO…t´\ (n) córka
fair \fe´\ (adj) jasny
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family \"fœm´li\ (n) rodzina
family tree \Æfœm´li "tri…\ (n) 

drzewo genealogiczne
father \"fA…D´\ (n) ojciec, tata
full \fUl\ (adj) pełny
gardening \"gA…d´nIN\ (n) 

ogrodnictwo, uprawa 
ogrodu

granddad \"grœndœd\ (n) 
dziadek, dziadziu

granddaughter \"grœnÆdO…t´\ (n) 
wnuczka

grandfather \"grœndÆfA…D´\ (n) 
dziadek

grandma \"grœnmA…\ (n) 
babcia, babunia

grandmother \"grœnÆmøD´\ (n) 
babcia

grandparent \"grœnÆpe´r´nt\ (n)  
dziadek lub babcia

husband \"høzb´nd\ (n) mąż
imagine \I"mœdZIn\ (v) 

wyobrażać sobie
juggle \"dZøg´l\ (v) żonglować
laugh \lA…f\ (v) śmiać się
lip \lIp\ (n) warga
long \lÅN\ (adj) długi
look after \"lUk A…ft´\ (phr v) 

opiekować się
look like (phr) być podobnym 

do
middle-aged \ÆmIdl "eIdZd\ (adj) 

w średnim wieku
mother \"møD´\ (n) mama
moustache \m´"stA…S\ (n) wąsy
mouth \maUT\ (n) usta
naughty \"nO…ti\ (adj) 

niegrzeczny
nephew \"nefju…\ (n) bratanek, 

siostrzeniec
normal \"nO…m´l\ (adj) 

zwyczajny
nose \n´Uz\ (n) nos
octopus \"Åkt´p´s\ (n) 

ośmiornica
old \´Uld\ (adj) stary
parent \"pe´r´nt\ (n) rodzic
plump \plømp\ (adj) pulchny
serious \"sI´ri´s\ (adj) poważny
short \SO…t\ (adj) krótki
sister \"sIst´\ (n) siostra
slim \slIm\ (adj) szczupły
son \søn\ (n) syn
spider \"spaId´\ (n) pająk
straight \streIt\ (adj) prosty
tall \tO…l\ (adj) wysoki
tango \"tœNg´U\ (n) tango
uncle \"øNk´l\ (n) wujek
well-built \Æwel "bIlt\ (adj) 

dobrze zbudowany

young \jøN\ (adj) młody

2b
a bit \´ "bIt\ (adv) trochę, nieco
artist \"A…tIst\ (n) artysta
beach \bi…tS\ (n) plaża
beard \bI´d\ (n) broda                   

(u mężczyzny)
blonde \blÅnd\ (adj) blond
brush \brøS\ (n) pędzel
cool \ku…l\ (adj) super, świetny, 

znakomity
create \kri"eIt\ (v) tworzyć
deer \dI´\ (n) jeleń
different \"dIf´r´nt\ (adj) różny, 

inny
each other (phr) siebie na 

wzajem
glasses \"glA…sIz\ (pl n) okulary
goldfish \"g´UldfIS\ (n) złota 

rybka
hobby \"hÅbi\ (n) hobby
knife \naIf\ (n) nóż
leaf \li…f\ (n) liść
match \mœtS\ (n) zapałka
meet \mi…t\ (v) spotkać, 

poznać
ox \Åks\ (n) wół
personality \Æp‰…s´"nœl´ti\ (n) 

osobowość
sheep \Si…p\ (n) owca
smartphone \"smA…tf´Un\ (n) 

smartfon
status \"steIt´s\ (n) status
teacher \"ti…tS´\ (n) nauczyciel
university \Æju…nI"v‰…s´ti\ (n) 

uniwersytet
vet \vet\ (n) weterynarz
wavy \"weIvi\ (adj) falisty

2c
actor \"œkt´\ (n) aktor
actress \"œktr´s\ (n) aktorka
blog entry \"blÅg entri\ (n) 

wpis na blogu
brave \breIv\ (adj) odważny
clever \"klev´\ (adj) sprytny, 

inteligentny
close \kl´us\ (adj) bliski
famous \"feIm´s\ (adj) sławny
(be) fond of \fÅnd ´v\ (adj) 

lubić
funny \"føni\ (adj) zabawny
half-brother \"hA…f brøD´\ (n) 

przyrodni brat
half-sister \"hA…f sIst´\ (n) 

przyrodnia siostra
hard-working \ÆhA…d "w‰…kIN\

(adj) pracowity

impolite \ÆImp´"laIt\ (adj) 
niegrzeczny

kind \kaInd\ (adj) uprzejmy, 
miły

lazy \"leIzi\ (adj) leniwy
Lord \lO…d\ (n) pan
manager \"mœnIdZ´\ (n) 

menadżer, szef
noisy \"nOIzi\ (adj) hałaśliwy
outgoing \"aUtg´UIN\ (adj) 

towarzyski, towarzyska
poet \"p´UIt\ (n) poeta
quiet \"kwaI´t\ (adj) cichy
role \r´Ul\ (n) rola
series \"sI´ri…z\ (n) tu: serial
serious \"sI´ri´s\ (adj) poważny
shy \SaI\ (adj) nieśmiały
silly \"sIli\ (adj) głupi
smile \smaIl\ (n) uśmiech
What’s he like? (phr) Jaki on 

jest?
wife \waIf\ (n) żona
writer \"raIt´\ (n) pisarz

Culture 2
businessman \"bIzn´smœn\ (n) 

biznesman
by your side (phr) przy sobie, u 

swojego boku
celebrity \s´"lebr´ti\ (n) 

celebryta
company \"kømp´ni\ (n) firma
ex-coach \"eks k´UtS\ (n) były 

trener
fashion \"fœS´n\ (n) moda
hard-working \ÆhA…d "w‰…kIN\ 

(adj) pracowity
proud \praUd\ (adj) dumny
sibling \"sIblIN\ (n) brat lub 

siostra
talented \"tœl´ntId\ (adj) 

utalentowany
tennis player \"tenIs pleI´\ (n) 

tenisista
writer \"raIt´\ (n) pisarz

Unit 3 –  
Home sweet home!
3a
appliance \´"plaI´ns\ (n) 

urządzenie
armchair \"A…mtSe´\ (n) fotel
attic \"œtIk\ (n) poddasze, 

strych
bath \bA…T\ (n) wanna
bedside cabinet \ÆbedsaId 

"kœbIn´t\ (n) szafka nocna

bookcase \"bUkkeIs\ (n) 
biblioteczka

cave house \"keIv haUs\ (n) 
dom wykuty w skale

chimney \"tSImni\ (n) komin
cooker \"kUk´\ (n) kuchenka 

gazowa lub elektryczna
cool \ku…l\ (adj) chłodny
cosy \"k´Uzi\ (adj) przytulny
cupboard \"køb´d\ (n) szafka 

kuchenna
curtain \"k‰…t´n\ (n) zasłona
decoration \Ædek´"reIS´n\ (n) 

ozdoba
dining room \"daInIN ru…m\ (n) 

jadalnia
double bed \Ædøbl "bed\ (n) 

podwójne łóżko
downstairs \ÆdaUn"ste´z\ (adv) 

na parterze
environment \InÆvaIr´nm´nt\ (n) 

środowisko naturalne
fridge \frIdZ\ (n) lodówka
furniture \"f‰…nItS´\ (n) meble
garage \"gœrIdZ\ (n) garaż
ground \graUnd\ (n) ziemia
ground floor \ÆgraUnd "flO…\ (n) 

parter
hill \hIl\ (n) wzgórze
Home sweet home! (phr) Nie 

ma to jak w domu!
huge \hju…dZ\ (adj) wielki, 

olbrzymi
kitchen \"kItS´n\ (n) kuchnia
large \lA…dZ\ (adj) duży
living room \"lIvIN ru…m\ (n) 

pokój dzienny, salon
main bedroom \ÆmeIn 

"bedrUm\ (n) główna 
sypialnia

mirror \"mIr´\ (n) lustro
outside \aUt"saId\ (prep) na 

zewnątrz
pillow \"pIl´U\ (n) poduszka
pretty \"prIti\ (adj) ładny
roof \ru…f\ (n) dach
rug \røg\ (n) dywanik
save \seIv\ (v) oszczędzać
single bed \ÆsINg´l "bed\ (n) 

pojedyncze łóżko
sink \sINk\ (n) zlew
sofa \"s´Uf´\ (n) sofa
spacious \"speIS´s\ (adj) 

przestronny
stairs \ste´z\ (pl n) schody
study room \"stødi ru…m\ (n) 

gabinet
toilet \"tOIl´t\ (n) toaleta
towel \"taU´l\ (n) ręcznik
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underground \Æønd´"graUnd\ 
(adv) pod ziemią

unique \ju…"ni…k\ (adj) 
unikatowy, wyjątkowy

upstairs \Æøp"ste´z\ (adv) na 
górze

view \vju…\ (n) widok
wall \wO…l\ (n) ściana
wardrobe \"wO…dr´Ub\ (n) szafa
warm \wO…m\ (adj) ciepły
washbasin \"wÅSÆbeIs´n\ (n) 

umywalka
wonderful \"wønd´f´l\ (adj) 

wspaniały
wooden \"wUd´n\ (adj) 

drewniany

3b
advert \"œdv‰…t\ (n) ogłoszenie
basement \"beIsm´nt\ (n) 

suterena, piwnica
bookcase \"bUkkeIs\ (n) 

biblioteczka
contact \"kÅntœkt\ (v) 

kontaktować się, 
odwiedzić (np. stronę 
internetową)

cushion \"kUS´n\ (n) poduszka
design \dI"zaIn\ (v) 

zaprojektować
fireplace \"faI´pleIs\ (n) 

kominek
for rent (phr) do wynajęcia
for sale (phr) na sprzedaż
lamp \lœmp\ (n) lampka, 

lampa
painting \"peIntIN\ (n) obraz
poster \"p´Ust´\ (n) plakat

3c
address \´"dres\ (n) adres
available \´"veIl´b´l\ (adj) 

dostępny
block of flats \ÆblÅk ´v 

"flœts\ (n) blok mieszkalny
can’t wait (phr) nie mogę się 

doczekać
comfortable \"kømft´b´l\ (adj) 

wygodny
cost \kÅst\ (n) cena
detached \dI"tœtSt\ (adj)             

(o domu) jednorodzinny
double \"døb´l\ (adj) podwójny; 

tu: na dwa samochody
estate agent \I"steIt eIdZ´nt\ (n) 

agent nieruchomości
feature \"fi…tS´\ (n) element, 

cecha

flat owner \"flœt Æ´Un´\ (n) 
właściciel mieszkania

heart \hA…t\ (n) serce
information \ÆInf´"meIS´n\ (n) 

informacja
location \l´U"keIS´n\ (n) 

lokalizacja, miejsce
rent \rent\ (v) wynająć
semi-detached \Æsemi 

dI"tœtSt\ (adj) (o 
domu) bliźniak, dom 
dwurodzinny 

terraced \"ter´st\ (adj) (o 
domu) w zabudowie 
szeregowej

value \"vœlju…\ (n) wartość, 
walor

Culture 3
age \eIdZ\ (n) wiek
amazing \´"meIzIN\ (adj) 

wspaniały, niesamowity
building \"bIldIN\ (n) budynek
centre \"sent´\ (n) centrum
county \"kaUnti\ (n) hrabstwo
garden \"gA…d´n\ (n) ogród
gatehouse \"geIthaUs\ (n) 

stróżówka, portiernia
head of state \Æhed ´v "steIt\ (n) 

głowa państwa
high \haI\ (adj) wysoki
impressive \Im"presIv\ (adj) 

robiący wrażenie, 
imponujący

inside \In"saId\ (prep) w 
środku, wewnątrz

king \kIN\ (n) król
middle \"mId´l\ (n) środek
monarch \"mÅn´k\ (n) 

monarcha (król lub 
królowa)

monarchy \"mÅn´ki\ (n) 
monarchia

office \"ÅfIs\ (n) biuro
official \´"fIS´l\ (adj) oficjalny
open \"´Up´n\ (adj) otwarty
painting \"peIntIN\ (n) obraz
palace \"pœl´s\ (n) pałac
powerful \"paU´f´l\ (adj) 

potężny, wpływowy
queen \kwi…n\ (n) królowa
royal \"rOI´l\ (adj) królewski
Royal Court \ÆrOI´l "kO…t\ (n) 

dwór królewski
size \saIz\ (n) wielkość, 

rozmiar
staff \stA…f\ (n) personel
the front \D´ "frønt\ (n) przód, 

front

the royal family \D´ ÆrOI´l 
"fœm´li\ (n) rodzina 
królewska

visit \"vIzIt\ (v) odwiedzić

Values A:  
National pride
courage \"kørIdZ\ (n) odwaga
different \"dIf´r´nt\ (adj) różny, 

inny
energy \"en´dZi\ (n) energia
flag \flœg\ (n) flaga
freedom \"fri…d´m\ (n) wolność
harmony \"hA…m´ni\ (n) 

harmonia
honesty \"Ån´sti\ (n) uczciwość
life \laIf\ (n) życie
national \"nœS´n´l\ (adj) 

narodowy
nature \"neItS´\ (n) natura, 

przyroda
peace \pi…s\ (n) pokój, spokój
power \"paU´\ (n) siła, moc
pride \praId\ (n) duma
shape \SeIp\ (n) kształt
strength \streNT\ (n) siła
stripe \straIp\ (n) prążek, 

pasek
symbol \"sImb´l\ (n) symbol
value \"vœlju…\ (n) wartość
wisdom \"wIzd´m\ (n) mądrość

Public Speaking 
Skills
celebration \Æsel´"breIS´n\ (n) 

ceremonia, uroczystość
farmer \"fA…m´\ (n) rolnik
humour \"hju…m´\ (n) humor
meaning \"mi…nIN\ (n) 

znaczenie
point \pOInt\ (n) tu: ramię 

gwiazdy
proud of \"praUd ´v\ (adj) 

dumny z 
public \"pøblIk\ (adj) publiczny
riddle \"rId´l\ (n) zagadka
soldier \"s´UldZ´\ (n) żołnierz
special \"speS´l\ (adj) 

szczególny
student \"stju…d´nt\ (n) student
trader \"treId´\ (n) handlowiec
worker \"w‰…k´\ (n) pracownik

Unit 4 – Busy days
4a
(a) quarter past (phr) kwadrans 

po

(a) quarter to (phr) za 
kwadrans

animal shelter \ÆœnIm´l 
"Selt´\ (n) schronisko dla 
zwierząt

at two o’clock \´ "klÅk\ (adv) 
 o (godzinie) drugiej
care for \"ke´ f´\ (phr v) 

opiekować się
catch the bus to college 

(phr) złapać autobus do 
college'u

chat with friends online (phr) 
rozmawiać ze znajomymi 
przez internet

countryside \"køntrisaId\ (n) 
wieś

daily routine \ÆdeIli ru…"ti…n\ (n) 
porządek dnia

do homework (phr) odrobić 
zadanie domowe

finish college (phr) skończyć 
college, skończyć naukę w 
college'u

get dressed (phr) ubrać się
go back home (phr) wrócić do 

domu
go jogging (phr) iść pobiegać
go to bed (phr) iść spać
half past (phr) wpół do
have a break for lunch (phr) 

mieć przerwę na lunch
have a shower (phr) wziąć 

prysznic
have breakfast (phr) (z)jeść 

śniadanie
have dinner (phr) (z)jeść obiad
in the afternoon (phr) po 

południu
in the evening (phr) 

wieczorem
in the morning (phr) rano
midday \ÆmId"deI\ (n) południe
satisfied \"sœtIsfaId\ (adj) 

usatysfakcjonowany
skype \skaIp\ (v) 

porozumiewać się za 
pomocą Skype'a

tell the time (phr) podać 
godzinę

tiring \"taI´rIN\ (adj) męczący
visitor \"vIzIt´\ (n) 

odwiedzający, gość
wake up \ÆweIk "øp\ (phr v) 

obudzić się
walk \wO…k\ (n) spacer
work part-time (phr) pracować 

na część etatu
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4b
closed \kl´Uzd\ (adj) 

zamknięty
cook \kUk\ (v) gotować
cow \kaU\ (n) krowa
do the washing-up (phr) 

pozmywać naczynia
eat out \Æi…t "aUt\ (phr v) jeść 

poza domem
farmhouse \"fA…mhaUs\ (n) 
         gospodarstwo wiejskie, 

dom w gospodarstwie
feed \fi…d\ (v) karmić
field \fi…ld\ (n) pole
football practice \"fUtbO…l 

ÆprœktIs\ (n) trening 
piłkarski

frequency \"fri…kw´nsi\ (n) 
częstotliwość

go jogging (phr) iść pobiegać
go out \Æg´U "aUt\ (phr v) wyjść 

z domu
go shopping (phr) iść na 

zakupy
hospital \"hÅspIt´l\ (n) szpital
local \"l´Uk´l\ (adj) miejscowy, 

lokalny
milk \mIlk\ (v) doić krowę
playing field \"pleIIN fi…ld\ (n) 

boisko sportowe
refectory \rI"fekt´ri\ (n) sala 

jadalna
relax \rI"lœks\ (v) relaksować 

się
in the open air \Di Æ´Up´n 

"e´\ (phr) na wolnym 
powietrzu

though \D´U\ (adv) jednak, ale

4c
art gallery \"A…t Ægœl´ri\ (n) 

galeria sztuki
cycle \"saIk´l\ (v) jeździć na 

rowerze
do yoga (phr) uprawiać jogę
free \fri…\ (adj) wolny
free-time activity \Æfri… taIm 

œk"tIv´ti\ (n) zajęcia 
wykonywane w czasie 
wolnym

fresh \freS\ (adj) świeży
go dancing (phr) iść potańczyć 
go on a picnic (phr) jechać na 

piknik
go snorkelling (phr) nurkować 

z rurką
go to the cinema (phr) iść do 

kina

library \"laIbr´ri\ (n) biblioteka
listen to music (phr) słuchać 

muzyki
make arrangements (phr) 

poczynić przygotowania
market \"mA…kIt\ (n) rynek, 

targ
meet \mi…t\ (v) spotkać się (z)
museum \mju…"zi´m\ (n)

muzeum
play \pleI\ (v) bawić się
read \ri…d\ (v) czytać
reason \"ri…z´n\ (n) powód, 

przyczyna
spend \spend\ (v) spędzać
visit \"vIzIt\ (v) odwiedzać
watch a film (phr) oglądać film

Culture 4
annual \"œnju´l\ (adj) coroczny
baseball \"beIsbO…l\ (n) baseball
competition \ÆkÅmp´"tIS´n\ (n) 

zawody, konkurs
cricket \"krIkIt\ (n) krykiet
curling \"k‰…lIN\ (n) curling
enjoy \In"dZOI\ (v) lubić
ice hockey \"aIs ÆhÅki\ (n) 

hokej na lodzie
lacrosse \l´"krÅs\ (n) lacrosse 

(rodzaj sportu)
(be) mad about \mœd ´"baUt\ 

(adj) mieć bzika na 
punkcie czegoś

official \´"fIS´l\ (adj) oficjalny, 
urzędowy

rugby \"røgbi\ (n) rugby
skiing \"ski…IN\ (n) narciarstwo
snowboarding \"sn´UbO…

dIN\ (n)  jazda na desce 
snowbordowej

surfing \"s‰…fIN\ (n) surfowanie, 
surfing

take part (phr) brać udział

Unit 5 –  
Birds of a Feather

5a
beak \bi…k\ (n) dziób
bear \be´\ (n) niedźwiedź
claw \klO…\ (n) pazur, szpon
coast \k´Ust\ (n) wybrzeże
crocodile \"krÅk´daIl\ (n) 

krokodyl
dolphin \"dÅlfIn\ (n) delfin
eagle \"i…g´l\ (n) orzeł

easily \"i…z´li\ (adv) z łatwością
elephant \"elIf´nt\ (n) słoń
feather \"feD´\ (n) pióro ptaka
feed on \"fi…d Ån\ (v) żywić się 

(czymś) 
fin \fIn\ (n) płetwa
flamingo \fl´"mINg´U\ (n) 

flaming
friendly \"frendli\ (adj) 

przyjazny
fur \f‰…\ (n) futro
giraffe \dZ´"rA…f\ (n) żyrafa
ice \aIs\ (n) lód
intelligent \In"telIdZ´nt\ (adj) 

inteligentny
kayak tour \"kaIœk tU´\ (n) 

spływ kajakowy
lay eggs (phr) składać jajka
lion \"laI´n\ (n) lew
mammal \"mœm´l\ (n) ssak
mane \meIn\ (n) grzywa
monkey \"møNki\ (n) małpa
neck \nek\ (n) szyja
offer \"Åf´\ (v) oferować
paw \pO…\ (n) łapa
penguin \"peNgwIn\ (n) 

pingwin
protect \pr´"tekt\ (v) chronić
reptile \"reptaIl\ (n) gad
reserve \rI"z‰…v\ (n) rezerwat
sharp \SA…p\ (adj) ostry
smile \smaIl\ (n) uśmiech
snake \sneIk\ (n) wąż
stripe \straIp\ (n) prążek, pas
tail \teIl\ (n) ogon
thick \TIk\ (adj) gruby
tiger \"taIg´\ (n) tygrys
trunk \trøNk\ (n) trąba
unusual \øn"ju…Zu´l\ (adj) 

niezwykły
warm \wO…m\ (adj) ciepły
weigh \weI\ (v) ważyć
welcome \"welk´m\ (v) 

powitać, witać; być mile 
widzianym; witaj!

whisker \"wIsk´\ (n) wąs 
(zwierzęcia)

wild \waIld\ (adj) dziki
wing \wIN\ (n) skrzydło 
zebra \"zebr´\ (n) zebra

5b
acre \"eIk´\ (n) akr (miara 

powierzchni)
carry \"kœri\ (v) nieść
continent \"kÅntIn´nt\ (n) 

kontynent

entrance fee \"entr´ns fi…\ (n) 
opłata za wstęp

explore \Ik"splO…\ (v) tu: 
zwiedzać, esplorować

feed \fi…d\ (v) karmić
grant a request (phr) wyrazić 

zgodę na (czyjąś) prośbę, 
przystać

hide \haId\ (v) ukryć (się), 
chować (się)

pick up \ÆpIk "øp\ (phr v) 
podnieść

pouch \paUtS\ (n) torba 
kangura

preserve \prI"z‰…v\ (n) 
rezerwat, zwierzyniec

species \"spi…Si…z\ (n) gatunki
stripe \straIp\ (n) pas, prążek
tank \tœNk\ (n) zbiornik
tongue \tøN\ (n) język                  

(w ustach)
zookeeper \"zu…ki…p´\ (n) 

opiekun zwierząt w zoo

5c
application form \ÆœplI"keIS´n 

ÆfO…m\ (n) podanie
cow \kaU\ (n) krowa
donkey \"dÅNki\ (n) osioł
duck \døk\ (n) kaczka
farm animal \"fA…m ÆœnIm´l\ (n) 

zwierzę hodowlane
goat \g´Ut\ (n) koza, kozioł
goose \gu…s\ (n) gęś
hen \hen\ (n) kura
horse \hO…s\ (n) koń
interested in \"Intr´stId In\ (adj) 

zainteresowany (czymś/
kimś)

quite \kwaIt\ (adv) dość 
(znacznie)

retired \rI"taI´d\ (adj) na 
emeryturze

rooster \"ru…st´\ (n) kogut
sheep \Si…p\ (n) owca
turkey \"t‰…ki\ (n) indyk
volunteer \ÆvÅl´n"tI´\ (v) 

zgłaszać się na ochotnika

Culture 5
beaver \"bi…v´\ (n) bóbr
bill \bIl\ (n) dziób ptaka
cute \kju…t\ (adj) uroczy, 

śliczny, milutki
eucalyptus \Æju…k´"lIpt´s\ (n) 

eukaliptus
fluffy \"fløfi\ (adj) puszysty
ground \graUnd\ (n) ziemia
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Word List

(is) home to \"h´Um t´\ (n) 
(jest) domem dla

hop \hÅp\ (v) skakać
male \meIl\ (adj) tu: samiec
otter \"Åt´\ (n) wydra
spoon \spu…n\ (n) łyżka
strange \streIndZ\ (adj) dziwny
unique \ju…"ni…k\ (adj) 

wyjątkowy

Unit 6 –  
Come rain or shine

6a
ancient \"eInS´nt\ (adj) 

starożytny
blow \bl´U\ (v) (o wietrze) 

wiać
cloudy \"klaUdi\ (adj) 

pochmurny
come rain or shine (idm) bez 

względu na pogodę
dry \draI\ (adj) suchy
fog \fÅg\ (n) mgła
foggy \"fÅgi\ (adj) mglisty
freezing cold \Æfri…zIN "k´Uld\ (adj) 

przenikliwie zimny
golden \"g´Uld´n\ (adj) złoty
greetings \"gri…tINz\ (pl n) 

pozdrowienia
in fact (phr) w gruncie rzeczy
rainy \"reIni\ (adj) deszczowy
sail \seIl\ (v) żeglować
sand \sœnd\ (n) piasek
sightsee \"saItsi…\ (v) zwiedzać
snow \sn´U\ (v) (o śniegu) 

padać, prószyć
snowy \"sn´Ui\ (adj) śnieżny
strange \streIndZ\ (adj) dziwny
sunny \"søni\ (adj) słoneczny
temple \"temp´l\ (n) świątynia
warm \wO…m\ (adj) ciepły
waterproof jacket \ÆwO…

t´pru…f "dZœkIt\ (n) kurtka 
przeciwdeszczowa, 
nieprzemakalna

windy \"wIndi\ (adj) wietrzny

6b
ASAP (as soon as possible) 

(abbr) natychmiast, 
najszybciej jak to możliwe

barbecue \"bA…bIkju…\ (n) grill
delicious \dI"lIS´s\ (adj) pyszny
gap year \"gœp jI´\ (n) rok 

przerwy przed pójściem 
na studia

historic \hI"stÅrIk\ (adj) 
zabytkowy, historyczny

jog \dZÅg\ (v) biegać, uprawiać 
jogging

monument \"mÅnjum´nt\ (n) 
zabytek

pick sb up \ÆpIk "øp\ (phr v) 
tu: odebrać kogoś, 
podjechać

robotics \r´U"bÅtIks\ (n) 
robotyka

sunbathe \"sønbeID\ (v) opalać 
się

6c
belt \belt\ (n) pasek
blouse \blaUz\ (n) bluzka
boot \bu…t\ (n) wysoki but (za 

kostkę)
cap \kœp\ (n) czapka
coat \k´Ut\ (n) płaszcz
crowded \"kraUdId\ (adj) 

zatłoczony
dress \dres\ (n) sukienka
glove \gløv\ (n) rękawiczka
guide \gaId\ (n) przewodnik
hat \hœt\ (n) kapelusz
high-heeled \ÆhaI hi…ld\ (adj) na 

wysokim obcasie
island \"aIl´nd\ (n) wyspa
item \"aIt´m\ (n) tu: produkt
jacket \"dZœkIt\ (n) kurtka
jeans \dZi…nz\ (pl n) dżinsy
medium \"mi…di´m\ (adj) średni, 

średniej wielkości
postcode \"p´Ustk´Ud\ (n) kod 

pocztowy
refund \"rI…fønd\ (n) zwrot 

pieniędzy
sandal \"sœnd´l\ (n) sandał
scarf \skA…f\ (n) szalik
seaside \"si…saId\ (adj) 

nadmorski
serve \s‰…v\ (v) serwować 

(jedzenie)
shirt \S‰…t\ (n) koszula
shorts \SO…ts\ (pl n) krótkie 

spodenki
size \saIz\ (n) rozmiar
skirt \sk‰…t\ (n) spódnica
sock \sÅk\ (n) skarpetka
suit \su…t\ (n) garnitur
T-shirt \"ti… S‰…t\ (n) koszulka         

z krótkim rękawem
tie \taI\ (n) krawat
tight \taIt\ (adj) ciasny, obcisły
tights \taIts\ (pl n) rajstopy
top \tÅp\ (n) góra (ubrania), 

top (koszulka)

trainers \"treIn´z\ (pl n) 
adidasy, buty sportowe

trousers \"traUz´z\ (pl n) 
spodnie

Culture 6
desert \"dez´t\ (n) pustynia
jumper \"dZømp´\ (n) sweter, 

pulower
pack \pœk\ (v) pakować, 

zapakować
protection \pr´"tekS´n\ (n) 

ochrona

Values B: 
Environmentalism
animal shelter \ÆœnIm´l 

"Selt´\ (n) schronisko dla 
zwierząt

(be) careful of \"ke´f´l ´v\ (adj) 
uważać na

carefully \"ke´f´li\ (adv) 
ostrożnie, uważnie

change \tSeIndZ\ (v) zmienić
choke on \"tS´Uk Ån\ (v) 

zadławić się (czymś)
driver \"draIv´\ (n) kierowca
entertain \Æent´"teIn\ (v) 

zabawiać
environmentalism  

\InÆvaIr´n"ment´lIz´m\ (n) 
ruch na rzecz ochrony 
środowiska

far away (phr) daleko
find out \ÆfaInd "aUt\ (phr) 

dowiedzieć się
grow \gr´U\ (v) tu: hodować
hedgehog \"hedZhÅg\ (n) jeż
hit \hIt\ (v) uderzyć w, 

wjechać w
in danger \In "deIndZ´\ (prep phr) 

w niebezpieczeństwie
inform \In"fO…m\ (v) 

informować
insect \"Insekt\ (n) owad
interesting \"Intr´stIN\ (adj) 

ciekawy, interesujący
lid \lId\ (n) pokrywa, wieko
look for \"lUk f´\ (phr v) szukać
mosquito \m´"ski…t´U\ (n) 

komar
need \ni…d\ (v) potrzebować
neighbourhood \"neIb´hUd\ (n) 

okolica, sąsiedztwo
persuade \p´"sweId\ (v) 

przekonać (kogoś)
planet \"plœnIt\ (n) planeta
plant \plA…nt\ (n) roślina

plant \plA…nt\ (v) sadzić
poisoned \"pOIz´nd\ (pp) 

zatruty
protect \pr´"tekt\ (v) chronić
provide \pr´"vaId\ (v) 

dostarczać
report \rI"pO…t\ (v) zgłosić
rubbish \"røbIS\ (n) śmieci
rubbish bin \"røbIS bIn\ (n) 

kubeł na śmieci
run a programme (phr) 

stworzyć/prowadzić 
program

shady \"SeIdi\ (adj) zacieniony, 
cienisty

start \stA…t\ (v) zacząć, 
rozpocząć

stray \streI\ (n) przybłęda, 
bezpańskie zwierze

watch out \ÆwÅtS "aUt\ (phr v) 
uważać

Public Speaking 
Skills
bright \braIt\ (adv) jasny, 

jaskrawy
burn \b‰…n\ (v) palić
cut down \Ækøt "daUn\ (phr v) 

ściąć (np. drzewo)
description \dI"skrIpS´n\ (n) 

opis
destroy \dI"strOI\ (v) zniszczyć
disappear \ÆdIs´"pI´\ (v) 

zniknąć
endangered \In"deIndZ´d\ (adj) 

zagrożony
forest \"fÅrIst\ (n) las
grow \gr´U\ (v) rosnąć
habit \"hœbIt\ (n) zwyczaj, 

nawyk
hunt \hønt\ (v) polować
hunter \"hønt´\ (n) myśliwy
lifespan \"laIfspœn\ (n) długość 

życia
pollution \p´"lu…S´n\ (n) 

zanieczyszczenie
threat \Tret\ (n) zagrożenie

Unit 7 –  
Taste the world

7a
apple pie \"œp´l paI\ (n) 

jabłecznik, szarlotka
beef \bi…f\ (n) wołowina
biscuit \"bIskIt\ (n) ciastko, 

herbatnik
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bowl \b´Ul\ (n) miska
bread \bred\ (n) chleb
breakfast \"brekf´st\ (n) 

śniadanie
butter \"bøt´\ (n) masło
cabbage \"kœbIdZ\ (n) kapusta
cereal \"sI´ri´l\ (n) płatki 

zbożowe
cheese \tSi…z\ (n) ser
cherry \"tSeri\ (n) czereśnia, 

wiśnia
chicken \"tSIkIn\ (n) kurczak
chocolate cake \"tSÅkl´t keIk\ 

(n) ciasto czekoladowe, 
tort czekoladowy

choice \tSOIs\ (n) wybór

chopsticks \"tSÅpstIks\ (pl n) 
pałeczki (do jedzenia 
chińskich potraw)

coconut \"k´Uk´nøt\ (n) kokos
crab \krœb\ (n) krab
cuisine \kwI"zi…n\ (n) kuchnia 

(sposób przyrządzania 
potraw)

culture \"køltS´\ (n) kultura
cutlery \"køtl´ri\ (n) sztućce
dairy \"de´ri\ (n) nabiał
dessert \dI"z‰…t\ (n) deser
dip \dIp\ (v) maczać
drink \drINk\ (n) napój
fish \fIS\ (n) ryba
food \fu…d\ (n) jedzenie, 

żywność, danie
fork \fO…k\ (n) widelec
fruit \fru…t\ (n) owoc
garlic \"gA…lIk\ (n) czosnek
grain \greIn\ (n) zboże, ziarno
grape \greIp\ (n) winogrono
hungry \"høNgri\ (adj) głodny
ice cream \ÆaIs "kri…m\ (n) lody, 

porcja lodów
ingredient \In"gri…di´nt\ (n) 

składnik
insulting \In"søltIN\ (n) 

obraźliwy
ketchup \"ketS´p\ (n) keczup
knife \naIf\ (n) nóż
lamb \lœm\ (n) jagnięcina
lettuce \"letIs\ (n) sałata
light \laIt\ (adj) lekki
meal \mi…l\ (n) posiłek
meat \mi…t\ (n) mięso
milk \mIlk\ (n) mleko
mustard \"møst´d\ (n) 

musztarda
noodles \"nu…d´lz\ (pl n) kluski, 

makaron
onion \"ønj´n\ (n) cebula

orange juice \"År´ndZ dZu…s\ (n) 
sok pomarańczowy

pancake \"pœnkeIk\ (n) 
naleśnik

pasta \"pœst´\ (n) makaron
pear \pe´\ (n) gruszka
pepper \"pep´\ (n) pieprz; 

papryka
pineapple \"paInœp´l\ (n) 

ananas
plate \pleIt\ (n) talerz
poultry \"p´Ultri\ (n) drób
powder \"paUd´\ (n) proszek
prawn \prO…n\ (n) krewetka
refreshing \rI"freSIN\ (adj) 

orzeźwiający
rice \raIs\ (n) ryż
salad \"sœl´d\ (n) sałatka
salt \sO…lt\ (n) sól
salty \"sO…lti\ (adj) słony
sauce \sO…s\ (n) sos
seafood \"si…fu…d\ (n) owoce 

morza
seasoning \"si…z´nIN\ (n) 

przyprawa
speciality \ÆspeSi"œl´ti\ (n) 

specjalność
spring roll \ÆsprIN "r´Ul\ (n) 

sajgonka
strawberry \"strO…b´ri\ (n) 

truskawka
sugar \"SUg´\ (n) cukier
sweets \swi…ts\ (n) słodycze
tablespoon \"teIb´lspu…n\ (n) 

łyżka stołowa
tableware \"teIb´lwe´\ (n) 

zastawa stołowa
taste \teIst\ (v) kosztować
teaspoon \"ti…spu…n\ (n) 

łyżeczka
thirsty \"T‰…sti\ (adj) spragniony
tip \tIp\ (n) napiwek
try \traI\ (v) próbować
vegetable \"vedZt´b´l\ (n) 

warzywo
weight \weIt\ (n) waga

7b
bag \bœg\ (n) torebka
bottle \"bÅt´l\ (n) butelka
burger \"b‰…g´\ (n) hamburger
carton \"kA…t´n\ (n) karton
countable \"kaUnt´b´l\ (adj) 

policzalny
cucumber \"kju…kømb´\ (n) 

ogórek
cup \køp\ (n) filiżanka

eggplant \"egplA…nt\ (n) 
bakłażan

flour \"flaU´\ (n) mąka
glass \glA…s\ (n) szklanka
honey \"høni\ (n) miód
jam \dZœm\ (n) dżem
kilo \"ki…l´U\ (n) kilogram
loaf \l´Uf\ (n) bochenek
olive oil \ÆÅlIv "OIl\ (n) oliwa        

z oliwek
packet \"pœkIt\ (n) paczka
peach \pi…tS\ (n) brzoskwinia
piece \pi…s\ (n) kawałek
pot \pÅt\ (n) garnek
rainbow \"reInb´U\ (n) tęcza
sleepover \"sli…p´Uv´\ (n) 

przyjęcie z nocowaniem, 
piżama party

slice \slaIs\ (n) plasterek, 
kromka

smoothie \"smu…Di\ (n) koktajl 
mleczny/owocowy

uncountable \Æøn"kaUnt´b´l\ (adj) 
niepoliczalny

yoghurt \"jÅg´t\ (n) jogurt

7c
bake \beIk\ (v) piec, upiec
baked potato \ÆbeIkt 

p´"teIt´U\ (n) pieczony 
ziemniak

boil \bOIl\ (v) gotować
book \bUk\ (v) rezerwować
bottled \"bÅt´ld\ (adj) 

butelkowany
certainly \"s‰…t´nli\ (adv)             

z pewnością
choose \tSu…z\ (v) wybierać
coconut \"k´Uk´nøt\ (n) kokos
cost \kÅst\ (v) (o cenie)

kosztować
dessert \dI"z‰…t\ (n) deser
dish \dIS\ (n) danie
forget \f´"get\ (v) zapominać
fried \fraId\ (adj) smażony
fry \fraI\ (v) smażyć

garlic bread \"gA…lIk bred\ (n) 
chleb czosnkowy

grill \grIl\ (v) opiekać, 
grillować

grilled \grIld\ (adj) z grilla, 
grillowany

helpful \"helpf´l\ (adj) uczynny, 
pomocny

homemade \Æh´Um"meId\ (adj) 
domowej roboty

location \l´U"keIS´n\ (n) 
lokalizacja

main course \ÆmeIn "kO…s\ (n) 
danie główne

miss out on \ÆmIs aUt "Ån\ (v) 
przegapić coś

occasion \´"keIZ´n\ (n) okazja
order \"O…d´\ (n) zamówienie
order \"O…d´\ (v) zamówić
recommendation  

\Ærek´men"deIS´n\ (n) 
rekomendacja, polecenie

roast \r´Ust\ (adj) pieczony
roast \r´Ust\ (v) (u)piec
service \"s‰…vIs\ (n) obsługa
side dish \"saId dIS\ (n) 

przystawka; dodatek do 
dania głównego

sparkling \"spA…klIN\ (adj) 
gazowany

spicy \"spaIsi\ (adj) pikantny
starter \"stA…t´\ (n) zakąska, 

przystawka
steak \steIk\ (n) stek, befsztyk
still \stIl\ (adj) niegazowany
superb \su…"p‰…b\ (adj) 

znakomity
tasty \"teIsti\ (adj) smaczny

Culture 7
add \œd\ (v) dodać
baking powder \"beIkIN 

ÆpaUd´\ (n) proszek do 
pieczenia

beat \bi…t\ (v) ubijać
cut \køt\ (v) siekać
frying pan \"fraIIN pœn\ (n) 

patelnia
grate \greIt\ (v) zetrzeć
instructions \In"strøkS´nz\ (pl 

n) instrukcje
mix \mIks\ (v) zmieszać
peel \pi…l\ (v) obrać
pot \pÅt\ (n) garnek
recipe \"resIpi\ (n) przepis
repeat \rI"pi…t\ (v) powtórzyć
season \"si…z´n\ (v) przyprawiać
squeeze \skwi…z\ (v) wycisnąć
towel \"taU´l\ (n) ręcznik
traditional \tr´"dIS´n´l\ (adj) 

tradycyjny

Unit 8 –  
New places,       
new faces

8a
along with \´"lÅN wID\ (adv)

wraz z
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be home to \"bi… h´Um t´\ 
(phr) mieścić (coś), być 
domem dla

boring \"bO…rIN\ (adj) nudny
bright \braIt\ (adj) (o kolorach) 

jaskrawy, żywy
cheap \tSi…p\ (adj) tani
clean \kli…n\ (adj) czysty
crowded \"kraUdId\ (adj) 

zatłoczony
delicious \dI"lIS´s\ (adj) pyszny
dirty \"d‰…ti\ (adj) brudny
exciting \Ik"saItIN\ (adj) 

pasjonujący, ekscytujący
expensive \Ik"spensIv\ (adj) 

drogi
fascinating \"fœsIneItIN\ (adj) 

fascynujący
fashionable \"fœS´n´b´l\ (adj) 

modny
footprint \"fUtprInt\ (n) ślad stopy
handprint \"hœndprInt\ (n) 

odcisk dłoni
interesting \"Intr´stIN\ (adj) 

ciekawy, interesujący
memorable \"mem´r´b´l\ (adj) 

godny zapamiętania
modern \"mÅd´n\ (adj) 

nowoczesny
nightlife \"naItlaIf\ (n) życie 

nocne
noisy \"nOIzi\ (adj) hałaśliwy
old \´Uld\ (adj) stary
outdoor \"aUtdO…\ (adj) pod 

gołym niebem
place \pleIs\ (n) miejsce
polluted \p´"lu…tId\ (pp)  

zanieczyszczony
quiet \"kwaI´t\ (adj) cichy
ride \raId\ (n) przejażdżka
sight \saIt\ (n) widok
stall \stO…l\ (n) stragan
star \stA…\ (n) gwiazda
suit everyone’s wallet (phr) 

być dostosowanym do 
możliwości finansowych 
każdego klienta

tasty \"teIsti\ (adj) smaczny
trendy \"trendi\ (adj) modny
unforgettable \Æønf "́get´b´l\ (adj) 

niezapomniany

8b
comfortable \"kømft´b´l\ (adj) 

wygodny
destination \ÆdestI"neIS´n\ (n) 

cel podróży
dry \draI\ (adj) suchy

foreign \"fÅr´n\ (adj) (o języku) 
obcy

noisy \"nOIzi\ (adj) hałaśliwy
peaceful \"pi…sf´l\ (adj) 

spokojny
popular with \"pÅpjUl´ wID\ (adj) 

popularny wśród
quiet \"kwaI´t\ (adj) cichy
safe \seIf\ (adj) bezpieczny

8c
aquarium \´"kwe´ri´m\ (n) 

akwarium
art gallery \"A…t Ægœl´ri\ (n) 

galeria sztuki
buy souvenirs (phr) kupować 

pamiątki
fancy \"fœnsi\ (v) bardzo 

chcieć, mieć ochotę (coś 
robić)

feel like doing sth (phr) mieć 
na coś ochotę

gift shop \"gIft SÅp\ (n) sklep z 
pamiątkami

go for a walk (phr) iść na 
spacer

go on rides (phr) korzystać 
z urządzeń w parku 
rozrywki

historic \hI"stÅrIk\ (adj) 
zabytkowy

hotspot \"hÅtspÅt\ (n) 
popularny lokal

market \"mA…kIt\ (n) targ, 
targowisko

museum \mju…"zi´m\ (n) 
muzeum

park \pA…k\ (n) park
pay a visit (phr) odwiedzić, 

złożyć wizytę
restaurant \"rest´rÅnt\ (n) 

restauracja
sandy \"sœndi\ (adj) 

piaszczysty
see paintings (phr) obejrzeć 

obrazy
see statues (phr) obejrzeć 

rzeźby
sports stadium \"spO…ts 

ÆsteIdi´m\ (n) stadion 
sportowy

theatre \"TI´t´\ (n) teatr
theme park \"Ti…m pA…k\ (n) 

park rozrywki
traditional \tr´"dIS´n´l\ (adj) 

tradycyjny
trendy \"trendi\ (adj) modny

try local dishes (phr) 
próbować miejscowych 
potraw

watch a football match (phr) 
oglądać mecz piłkarski

watch a performance (phr) 
oglądać przedstawienie

website \"websaIt\ (n) strona 
internetowa

Culture 8
boat cruise \"b´Ut kru…z\ (n) 

rejs 
fjord \"fi…O…d\ (n) fiord
kayaking \"kaIœkIN\ (n) 

kajakarstwo
mountain biking \"maUntIn 

ÆbaIkIN\ (n) kolarstwo 
górskie

must-see \"møst si…\ (n) coś, 
co koniecznie trzeba 
zobaczyć

trekking \"trekIN\ (n) trekking
volcano \vÅl"keIn´U\ (n) 

wulkan
waterfall \"wO…t´fO…l\ (n) 

wodospad
welcome \"welk´m\ (v) 

witajcie!; być mile 
widzianym; powitać

Unit 9 –  
Times change

9a
airport \"e´pO…t\ (n) lotnisko
coast \k´Ust\ (n) wybrzeże
donkey \"dÅNki\ (n) osioł
electricity \ÆelIk"trIs´ti\ (n) prąd, 

elektryczność
feature \"fi…tS´\ (n) tu: 

element/cecha 
krajobrazu

ferry boat \"feri b´Ut\ (n) prom
fishing boat \"fISIN b´Ut\ (n) 

łódź rybacka
get around \Æget ´"raUnd\ (phr v) 

poruszać się po
guest house \"gest haUs\ (n) 

pensjonat
islander \"aIl´nd´\ (n) 

mieszkaniec wyspy
reach \ri…tS\ (v) dostać się/

dojechać/dotrzeć do
running water \ÆrønIN  

"wO…t´\ (n) bieżąca woda
seem \si…m\ (v) wydawać się

stone cottage \"st´Un ÆkÅtIdZ\ (n) 
kamienny domek

9b
afford \´"fO…d\ (v) pozwolić 

sobie (na coś), mieć (na 
coś) pieniądze

ancient \"eInS´nt\ (adj) 
starożytny

board game \"bO…d geIm\ (n) 
gra planszowa

brick \brIk\ (n) cegła
carpet \"kA…pIt\ (n) dywan
century \"sentS´ri\ (n) wiek 

(okres stu lat)
civilisation \ÆsIv´laI"zeIS´n\ (n) 

cywilizacja
controlled \k´n"tr´Uld\ (adj) 

kontrolowany
corn \kO…n\ (n) kukurydza
count \kaUnt\ (v) liczyć
explorer \Ik"splO…r´\ (n) badacz, 

podróżnik
feast \fi…st\ (n) przyjęcie, uczta
flat-screen \"flœt skri…n\ (adj)      

z płaskim ekranem
horrible \"hÅr´b´l\ (adj) 

okropny
hunting \"høntIN\ (n) 

polowanie, myślistwo
narrow \"nœr´U\ (adj) wąski
poor \pO…\ (adj) biedny
porridge \"pÅrIdZ\ (n) owsianka
powered \"paU´d\ (adj) zasilany
public bath \ÆpøblIk "bA…T\ (n) 

łaźnia publiczna
quinoa \"ki…nwA…\ (n) komosa 

ryżowa
rich \rItS\ (adj) bogaty
slave \sleIv\ (n) niewolnik
steering wheel \"stI´rIN wi…l\ (n) 

kierownica
transportation  

\ÆtrœnspO…"teIS´n\ (n) 
transport

underground \Æønd "́graUnd\ (adj) 
podziemny

wheel \wi…l\ (n) koło (np. 
samochodu)

wooden \"wUd´n\ (adj) 
drewniany

9c
bank \bœNk\ (n) bank
bridge \brIdZ\ (n) most
bus station \"bøs ÆsteIS´n\ (n) 

dworzec autobusowy
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café \"kœfeI\ (n) kawiarnia
cinema \"sIn´m´\ (n) kino
department store \dI"pA…tm´nt 

stO…\ (n) dom handlowy
destination \ÆdestI"neIS´n\ (n) 

cel podróży, atrakcja 
turystyczna

direction \d´"rekS´n\ (n) 
kierunek

fire station \"faI´ ÆsteIS´n\ (n) 
remiza strażacka

head \hed\ (v) kierować się, 
podążać

hospital \"hÅspIt´l\ (n) szpital
hotel \h´U"tel\ (n) hotel
international \ÆInt "́nœS´n´l\ (adj) 

międzynarodowy
museum \mju…"zi´m\ (n) 

muzeum
park \pA…k\ (n) park
petrol station \"petr´l ÆsteIS´n\ (n) 

stacja benzynowa
police station \p "́li…s ÆsteIS´n\ (n) 

komisariat policji
port \pO…t\ (n) port
post office \"p´Ust ÆÅfIs\ (n) 

poczta
restaurant \"rest´rÅnt\ (n) 

restauracja
school \sku…l\ (n) szkoła
straight \streIt\ (adv) prosto
supermarket \"su…p´mA…kIt\ (n) 

supermarket
train station \"treIn ÆsteIS´n\ (n) 

dworzec kolejowy
warehouse \"we´haUs\ (n) 

magazyn

Culture 9
butcher \"bUtS´\ (n) rzeźnik
chicken \"tSIkIn\ (n) kurczak
describe \dI"skraIb\ (v) opisać
for sale \f´ "seIl\ (prep phr) na 

sprzedaż
honour \"Ån´\ (v) uhonorować
poultry \"p´Ultri\ (pl n) drób
row \r´U\ (n) rząd, szereg, 

część nazwy ulicy (np. 
King's Row)

royal \"rOI´l\ (n) członek 
rodziny królewskiej w 
Wlk. Brytanii

strange \streIndZ\ (adj) dziwny

Values C: Respect
beach \bi…tS\ (n) plaża

common \"kÅm´n\ (adj) 
popularny, typowy

cost \kÅst\ (v) kosztować
cover \"køv´\ (v) zakryć
culture \"køltS´\ (n) kultura
dress code \"dres k´Ud\ (n) 

zasady ubioru
endangered species 

\InÆdeIndZ´d "spi…Si…z\ (n) 
gatunek zagrożony

enter \"ent´\ (v) wejść do
hiking trail \"haIkIN ÆtreIl\ (n) 

szlak turystyczny
insult \In"sølt\ (v) obrażać
leave \li…v\ (v) zostawić; 

opuścić, wyjść
local \"l´Uk´l\ (adj) miejscowy
locals \"l´Uk´lz\ (pl n) 

miejscowi, tubylcy
product \"prÅdøkt\ (n) produkt
research \rI"s‰…tS\ (v) badać, 

sprawdzać
respect \rI"spekt\ (n) szacunek
rubbish \"røbIS\ (n) śmieci
ruins \"ru…Inz\ (pl n) ruiny
take off \ÆteIk "Åf\ (phr v) zdjąć 

(np. buty)
temple \"temp´l\ (n) świątynia
tip \tIp\ (n) rada, wskazówka
top \tÅp\ (adj) najwyższej 

jakości 

Public Speaking 
Skills
bad luck \"bœd løk\ (n) pech
block \blÅk\ (n) blok (np. 

kamienny)
bottom \"bÅt´m\ (n) dno
civilisation \ÆsIv´laI"zeIS´n\ (n) 

cywilizacja
comment \"kÅment\ (n) 

komentarz
course \kO…s\ (n) kurs
draw \drO…\ (n) rysować
grow \gr´U\ (v) rosnąć
important \Im"pO…t´nt\ (adj) 

ważny
knowledge \"nÅlIdZ\ (n) wiedza
landmark \"lœndmA…k\ (n) 

element krajobrazu; 
punkt orientacyjny

object \"ÅbdZIkt\ (n) przedmiot
origin \"ÅrIdZIn\ (n) 

pochodzenie
past \pA…st\ (adj) miniony, z 

przeszłości

proud of \"praUd ´v\ (adj) 
dumny z 

purpose \"p‰…p´s\ (n) cel
root \ru…t\ (n) korzeń
start \stA…t\ (n) początek
symbol \"sImb´l\ (n) symbol
tomb \tu…m\ (n) grobowiec
university \Æju…nI"v‰…s´ti\ (n) 

uniwersytet
wide \waId\ (adj) szeroki
wonder \"wønd´\ (n) cud

Unit 10 –  
Their stories live on
10a
actor \"œkt´\ (n) aktor
amazing \´"meIzIN\ (adj) 

znakomity
career \k´"rI´\ (n) kariera
cartoon \kA…"tu…n\ (n) 

kreskówka
come up with \Ækøm "øp wID\ 

(phr v) wymyślić (coś), 
wpaść na (coś)

company \"kømp´ni\ (n) firma
crash \krœS\ (v) zderzyć się
decide \dI"saId\ (v) 

zdecydować
engineer \ÆendZI"nI´\ (n) 

inżynier
equation \I"kweIZ´n\ (n) 

równanie
film director \"fIlm d´Ærekt´\ (n) 

reżyser filmowy
fire \faI´\ (v) wyrzucić z pracy, 

zwolnić
inventor \In"vent´\ (n) 

wynalazca
lawyer \"lO…j´\ (n) prawnik
lead to \"li…d t´\ (v) prowadzić 

do
look into \"lUk Int´\ (phr v) 

badać (coś), zajmować 
się (czymś), prowadzić 
dochodzenie

model \"mÅd´l\ (n) model
offer \"Åf´\ (v) zaproponować
original \´"rIdZIn´l\ (adj) 

oryginalny
painter \"peInt´\ (n) malarz
physicist \"fIzIsIst\ (n) fizyk
politician \ÆpÅl´"tIS´n\ (n) 

polityk
produce \pr´"dju…s\ (v) 

stworzyć, tworzyć, 
namalować itp.

robbery \"rÅb´ri\ (n) rabunek
self-portrait \Æself "pO… tr´t\ (n) 

autoportret
teacher \"ti…tS´\ (n) nauczyciel
theory of relativity \ÆTI´ri 

´v Ærel´"tIv´ti\ (n) teoria 
względności

tool \tu…l\ (n) narzędzie
zoologist \z´U"Ål´dZIst\ (n) 

zoolog

10b
abroad \´"brO…d\ (adv) za 

granicą
academic \Æœk´"demIk\ 

(adj) uniwersytecki, 
akademicki

army \"A…mi\ (n) armia
bury \"beri\ (v) pochować, 

pogrzebać zmarłego
die \daI\ (v) umrzeć
discover \dIs"køv´\ (v) odkryć
fight \faIt\ (v) walczyć
join \dZOIn\ (v) wstąpić, 

zaciągnąć się (np. do 
armii) 

lend \lend\ (v) pożyczyć 
(komuś coś)

medicine \"meds´n\ (n) 
lekarstwo

Nobel Prize \n´UÆbel "praIz\ (n) 
Nagroda Nobla

penicillin \Æpen´"sIlIn\ (n) 
penicylina

post \p´Ust\ (v) tu: umieszczać 
coś (np. na stronie 
internetowej)

professor \pr´"fes´\ (n) 
profesor

raise \reIz\ (v) wychować; 
podnieść

receive \rI"si…v\ (v) otrzymać
scientist \"saI´ntIst\ (n) 

naukowiec
social media profile \

s´US´l "mi…di´ Æpr´UfaIl\ 
(n) profil na portalu 
społecznościowym

unfortunately  
\øn"fO…tS´n´tli\ (adv) 
niestety

update \"øpdeIt\ (v) uaktualnić

10c
attract sb’s attention (phr) 

przyciągać czyjąś uwagę
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bark \bA…k\ (v) (o psie) 
szczekać

confused \k´n"fju…zd\ (adj) 
zdezorientowany, zbity           
z tropu

cry \kraI\ (n) krzyk; płacz
dive into \"daIv Int´\ (v) 

skoczyć do
engine \"endZIn\ (n) silnik
entrance \"entr´ns\ (n) wejście 

(do budynku)
excited \Ik"saItId\ (adj) 

podekscytowany
flame \fleIm\ (n) płomień
frightened \"fraIt´nd\ (adj) 

przerażony
grab \grœb\ (v) chwycić
guess \ges\ (v) zgadnąć
happy \"hœpi\ (adj) szczęśliwy
headphones \"hedf´Unz\ (pl n) 

słuchawki
inch \IntS\ (n) cal
nanny \"nœni\ (n) opiekunka 

do dzieci
negative \"neg´tIv\ (adj) 

negatywny
pale \peIl\ (adj) blady
perseverance \Æp‰…sI"vI´r´ns\ 

(n) wytrwałość, 
samozaparcie

positive \"pÅz´tIv\ (adj) 
pozytywny

proud of \praUd ´v\ (adj) 
dumny z

ranger \"reIndZ´\ (n) strażnik 
leśny

save \seIv\ (v) uratować
scare \ske´\ (v) przestraszyć
selfie \"selfi\ (n) selfie, 

autoportret
shocked \SÅkt\ (adj) 

zszokowany
shore \SO…\ (n) wybrzeże, 

brzeg
thank \TœNk\ (v) dziękować
truck \trøk\ (n) ciężarówka
upset \Æøp"set\ (adj) 

zdenerwowany, 
wkurzony

wave \weIv\ (v) machać do 
kogoś

whiz \wIz\ (v) tu: przejechać z 
wielką prędkością

worried \"wørid\ (adj) 
zmartwiony

Culture 10
care for sb \"ke´ f´\ (phr v) 

opiekować się kimś

childhood \"tSaIldhUd\ (n) 
dzieciństwo

common \"kÅm´n\ (adj) 
powszechny, popularny

definitely \"defIn´tli\ (adv) 
zdecydowanie

fame \feIm\ (n) sława
forever \f´r"ev´\ (adv) na 

zawsze
inspire \In"spaI´\ (v) 

inspirować
join \dZOIn\ (v) zapisać się do
leather \"leD´\ (n) skóra
peaceful \"pi…sf´l\ (adj) 

spokojny

true \tru…\ (adj) prawdziwy

Unit 11 –  
Time will tell

11a
cause \kO…z\ (v) powodować
charity \"tSœr´ti\ (n) 

organizacja charytatywna
disappear \ÆdIs´"pI´\ (v) 

zniknąć
electric car \IÆlektrIk "kA…\ (n) 

samochód elektryczny
end up \Æend "øp\ (phr v) 
      kończyć (swój żywot), 

skończyć (gdzieś)
environmental club  

\InÆvaIr´n"ment´l "kløb\ 
(n) klub zajmujący się 
ochroną środowiska

miserable \"mIz´r´b´l\ (adj) 
smutny, przygnębiony

packaging \"pœkIdZIN\ (n) 
opakowanie

plant \plA…nt\ (v) sadzić
pollution \p´"lu…S´n\ (n) 

zanieczyszczenie
rainforest \"reInfÅrIst\ (n) las 

deszczowy
recycle \Æri…"saIk´l\ (v) 

przetwarzać
rubbish \"røbIS\ (n) śmieci
save \seIv\ (v) oszczędzać
smart \smA…t\ (adj) inteligentny
turn off \Æt‰…n "Åf\ (phr v) 

wyłączyć
wild animal \ÆwaIld "œnIm´l\ (n) 

dzikie zwierzę

11b
attend \´"tend\ (v) uczęszczać, 

brać udział

breathe \bri…D\ (v) oddychać
department \dI"pA…

tm´nt\ (n) wydział (na 
uniwersytecie)

fire brigade \"faI´ brIÆgeId\ (n) 
straż pożarna

flying car \ÆflaIIN "kA…\ (n) 
latający samochód

oxygen mask \"ÅksIdZ´n  
mA…sk\ (n) maska tlenowa

pill \pIl\ (n) tabletka, pigułka
presentation \Æprez´n"teIS´n\ (n) 

prezentacja
protect \pr´"tekt\ (v) chronić
race \reIs\ (n) wyścig
underwater \Æønd´"wO…t´\ (adj) 

podwodny
vet \vet\ (n) weterynarz
win \wIn\ (v) zdobyć, wygrać

11c
animal sanctuary \"œnIm´l 

ÆsœNktSu´ri\ (n) schronisko 
dla zwierząt

course \kO…s\ (n) kurs
hiking \"haIkIN\ (n) turystyka 

piesza
introduce \ÆIntr´"dju…s\ (v) 

przedstawić
land \lœnd\ (v) lądować
move house (phr) 

przeprowadzić się
part-time \ÆpA…t "taIm\ (adv) na 

część etatu, w niepełnym 
wymiarze godzin

term \t‰…m\ (n) semestr
volunteer \ÆvÅl´n"tI´\ (v) 

zgłaszać się na ochotnika
windsurfing \"wInds‰…fIN\ (n) 

windsurfing

Culture 11
application form \ÆœplI"keIS´n 

ÆfO…m\ (n) podanie
branch \brA…ntS\ (n) gałąź

cruelty \"kru…´lti\ (n) 
okrucieństwo

fill out \ÆfIl "aUt\ (phr v) 
wypełnić

form \fO…m\ (v) formularz
in common \In "kÅm´n\ (prep phr) 

wspólnie
interview \"Int´vju…\ (n) 

wywiad
prevention \prI"venS´n\ (n) 

zapobieganie, prewencja
rescue \"reskju…\ (v) ratować

training course \"treInIN kO…s\ (n) 
szkolenie

volunteer \ÆvÅl´n"tI´\ (n) 
ochotnik

Unit 12 –  
Take a break

12a
ancient temple \ÆeInS´nt 

"temp´l\ (n) starożytna 
świątynia

crowded \"kraUdId\ (adj) 
zatłoczony

disgusting \dIs"gøstIN\ (adj) 
wstrętny

empty \"empti\ (adj) pusty
exhibit \Ig"zIbIt\ (n) eksponat
handmade \Æhœnd"meId\ (adj) 

ręcznie wykonany
horrible \"hÅr´b´l\ (adj) 

okropny
modern \"mÅd´n\ (adj) 

nowoczesny
noisy \"nOIzi\ (adj) hałaśliwy
palace \"pœl´s\ (n) pałac
quiet \"kwaI´t\ (adj) cichy
spices \"spaIsIz\ (pl n) 

przyprawy
try \traI\ (v) próbować

12b
couscous \"kUskUs\ (n) kuskus
cycle \"saIk´l\ (v) jeździć na 

rowerze
explore \Ik"splO…\ (v) zwiedzać
island \"aIl´nd\ (n) wyspa
lake \leIk\ (n) jezioro
ocean \"´US´n\ (n) ocean

12c
acceptance \´k"sept´ns\ (n) 

akceptacja
bottom \"bÅt´m\ (n) dno
desert \"dez´t\ (n) pystynia
dolphin \"dÅlfIn\ (n) delfin
go canoeing (phr) pływać 

kajakiem
go ice skating (phr) jeździć na 

łyżwach
go on a helicopter tour (phr) 

polecieć helikopterem
go snorkelling (phr) nurkować 

z rurką
medieval \Æmedi"i…v´l\ (adj) 

średniowieczny
post \p´Ust\ (n) wpis, post
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sandboarding \"sœndbO…
dIN\ (n) jazda na desce 
snowbordowej po piasku

statue \"stœtSu…\ (n) posąg, 
rzeźba

suggestion \s´"dZestS´n\ (n) 
sugestia

swim \swIm\ (v) pływać

Culture 12
adventure \´d"ventS´\ (n) 

przygoda
canoe \k´"nu…\ (v) pływać 

kajakiem
come true (phr) spełnić się
frozen \"fr´Uz´n\ (adj) 

zamarznięty
further \"f‰…D´\ (adv) dalej
imagine \I"mœdZIn\ (v) 

wyobrażać sobie
nature lover \"neItS´ Æløv´\ (n) 

miłośnik przyrody
on offer \Ån "Åf´\ (prep phr)     

w ofercie/ sprzedaży
package holiday \"pœkIdZ 

ÆhÅl´deI\ (n) wakacje 
zorganizowane przez 
biuro podróży

promise \"prÅmIs\ (v) 
obiecywać

sail \seIl\ (v) żeglować
totem pole \"t´Ut´m p´Ul\ (n) 

totem
trip \trIp\ (n) wycieczka

Values D: 
Environmental 
awareness
awareness \´"we´n´s\ (n) 

świadomość
can \kœn\ (n) puszka
challenging \"tSœlIndZIN\ (adj) 

stanowiący wyzwanie, 
wymagający

clean energy \Ækli…n "en´dZi\ 
(n) czysta energia 
(nie powodująca 
zanieczyszczeń)

cool \ku…l\ (adj) świetny, super

cycle lane \"saIk´l leIn\ (n) 
ścieżka rowerowa

electronics \ÆelIk"trÅnIks\ (n) 
urządzenia elektroniczne, 
elektronika

encourage \In"kørIdZ\ (v) 
zachęcać

environmental  

\InÆvaIr´n"ment´l\ (adj) 
dotyczący środowiska 
naturalnego, 
środowiskowy

lung \løN\ (n) płuco
nowadays \"naU´deIz\ (adv) 

obecnie
on foot \Ån "fUt\ (prep phr) 

pieszo
pedestrian-only street  

\p´"destri´n ´Unli Æstri…t\ 
(n) ulica przeznaczona 
wyłącznie dla pieszych

pollution \p´"lu…S´n\ (n) 
zanieczyszczenie

public \"pøblIk\ (adj) publiczny
public transport \ÆpøblIk 

"trœnspO…t\ (n) transport 
publiczny

recycling programme  
\ri…"saIklIN Æpr´Ugrœm\ (n) 
program przetwarzania 
odpadów

relaxing \rI"lœksIN\ (adj) 
relaksujący

save \seIv\ (v) oszczędzać
set up \Æset "øp\ (phr v) założyć
solar power \Æs´Ul´ "paU´\ (n) 

energia słoneczna
space \speIs\ (n) przestrzeń
waste \weIst\ (n) odpady
wind power \"wInd ÆpaU´\ (n) 

energia wiatrowa

Public Speaking 
Skills
audience \"O…di´ns\ (n) 

publiczność
capital \"kœpIt´l\ (n) stolica
celebrate \"sel´breIt\ (v) 

świętować
connect \k´"nekt\ (v) łączyć
digital \"dIdZIt´l\ (adj) cyfrowy
e-waste \"i… weIst\ (n) 

odpady elektroniczne, 
elektrośmieci

educational \Æedju"keIS´n´l\ (adj) 
edukacyjny

factory \"fœkt´ri\ (n) fabryka 
follow \"fÅl´U\ (v) naśladować, 

podążać (za)
mode \"m´Ud\ (n) sposób, tryb

nature reserve \"neItS´ rIÆz‰…v\ (n) 
rezerwat przyrody

network \"netw‰…k\ (n) system, 
sieć

nickname \"nIkneIm\ (n) 
pseudonim

provide \pr´"vaId\ (v) 
dostarczać

rare \re´\ (adj) rzadki
recycling bin \ri…"saIklIN bIn\ 

(n) kosz do segregacji 
odpadów

representative  
\ÆreprI"zent´tIv\ (n) 
przedstawiciel

transport \"trœnspO…t\ (n) 
transport


