
1.     Najczęściej używane słowa w języku angielskim  15/3000 
 
słownictwo    (15 słów) 

desert 
     I spent a week in the desert. 

pustynia 
     Spędziłem/-am tydzień na pustyni. 

[ˈdezərt] 

lay-laid-laid 
     They laid the papers on the table. 

położyć                             
     Położyli te papiery na stole. 

[leɪ-leɪd-leɪd] 
 

tongue 
     Why is your tongue red? 

język                                         
     Dlaczego masz czerwony język? 

[tʌŋ] 

deep 
     We couldn´t get through the deep snow. 

głęboki                                    
     Nie potrafiliśmy przebrnąć przez głęboki śnieg. 

[diːp] 

area 
     The whole area was contaminated. 

obszar, teren 
     Cały obszar był skażony. 

[ˈeriə] 

establish, found 
     The company was established in 2020. 

założyć                                      
     Spółka została założona w 2020 roku. 

[ɪˈstæblɪʃ]  
[faʊnd ] 

try 
     Try it again, please. 

próbować, próba 
     Proszę, spróbuj ponownie. 

[traɪ] 

now 
     Do it right now. 

teraz, zaraz 
     Zrób to teraz. 

 [naʊ] 

obstacle, hurdle 
     We have overcome all obstacles. 

przeszkoda 
     Pokonaliśmy wszelkie przeszkody. 

[ˈɑbstəkl] 
[ˈhɜːrdl, ˈhərdl] 

region 
     He was born in this region. 

region                       
     Urodził się w tym regionie. 

[ˈriːdʒən] 
 

your 
     Your car is very expensive. 

twój, wasz       
     Twój samochód jest bardzo drogi. 

strong form [jʊr] 
weak form [jər] 

schedule 
     We will have to schedule the meeting. 

plan, planować 
     Będziemy musieli to spotkanie zaplanować. 

Br. E.[ ˈʃedjuːl] 
US [ˈskedʒuːl] 

confirm/confirmation 
     Please, send me the confirmation by e-mail. 

potwierdzić/potwierdzenie 
     Proszę o przesłanie potwierdzenia na e-mail. 

[kənˈfɜːrm] 
[ˌkɑnfərˈmeɪʃn] 

price 
     He didn´t like the price. 

cena 
     Nie podobała mu się ta cena. 

[praɪs] 

bored/boring 
     Are you bored? The show was boring. 

znudzony/nudny 
     Nudzisz się? (Czy jesteś znudzony?); 
Widowisko było nudne. 

[bɔːrd] 
[ˈbɔːrɪŋ] 

US  amerykański angielski      ˈ = stres główny      ˌ = stres wtórny            Br. E. = brytyjski angielski 
ə (allow), ð (this), θ (thank), æ (apple), ŋ (bank), dʒ = (angel), ʒ (pleasure), tʃ (cheese), ʃ =(show), ʌ=a (mud), 
ɔ:, ɔ  = o:, o (corner), ʊ = ə +u (good), ɑː, ɑ = o: + a:, a+o (sauce), t ̬= d (later), ɪ = i (miss), ɜː, ɝː = ə:, ə:r (hurdle), ɛ=e (red) 
 

Inne zwroty i idiomy. 

Lay back. Odpręż się. Zrelaksuj się. 

I must have it at any price. Muszę to mieć za wszelką cenę. 

It´s on the tip of my tongue. Mam to na końcu języka. 

Hold your tongue. Tongue-and-cheek. Trzymaj język za zębami. Ironiczny, lekceważący… 

Help yourself. Make yourself at home. Poczęstuj się. Rozgość się. 

desert island bezludna wyspa 



 
2.     Najczęściej używane słowa w języku angielskim  30/3000 
 
słownictwo    (15 słów) 

decide 
     I haven´t decided yet. 

decydować się 
     Jeszcze się nie zdecydowałem. 

[dɪˈsaɪd] 

sauce 
     The sauce is too sour for me. 

sos 
     Ten sos jest dla mnie zbyt kwaśny. 

[sɑːs, sɔs] 

lucky 
    I am lucky in life. 

mieć szczęście                    
     Mam w życiu szczęście. 

[ˈlʌki] 

fork 
     Can you pass me another fork? 

widelec 
     Czy możesz mi podać inny widelec? 

[fɔːrk] 

too 
     It´s too expensive. I love you too. 

zbyt; też, również(na końcu zdania) 
     To jest zbyt drogie. Też cię kocham. 

[tuː] 

meet-met-met 
     Meet my cousin John. 

spotkać, spotkać się, poznać  
     Poznaj mojego kuzyna Johna. 

[miːt] 

heaven 
     It´s between heaven and earth. 

niebo 
     To jest między niebem a ziemią. 

[ˈhevən] 

shake-shook-shaken 
     Shaken, not stirred. 

wstrząsnąć, napój 
     Wstrząsnąć, nie mieszać. 

[ʃeɪk- ʃʊk- ʃeɪkən] 

repeat 
     Can you repeat it again? 

powtórzyć 
     Możesz to powtórzyć jeszcze raz? 

[rɪˈpiːt] 

produce, make-made-made, manufacture 
     We should produce more. 

produkować 
     Powinniśmy produkować więcej. 

[prəˈduːs][meɪk] 
[ˌmænjuˈfæktʃər] 

library 
     The library was closed. 

biblioteka 
     Biblioteka była zamknięta. 

[ˈlaɪbreri] 

triangle 
     Can you draw a triangle? 

trójkąt 
     Czy potrafisz narysować trójkąt? 

[ ˈtraɪæŋɡl] 

bone 
     This fish has a lot of bones. 

kość/ość                                 
     Ta ryba ma dużo ości. 

[ boʊn] 
 

add 
     He added his signature. Add some salt. 

załączyć/dodać 
     Załączył swój podpis. Dodaj sól. 

[ æd] 

clear/clearly 
     The sky was clear when the plane took off. 

jasny/czysty 
     Kiedy samolot wystartował, niebo było jasne. 

[ klɪr] 

US  amerykański angielski      ˈ = stres główny      ˌ = stres wtórny            Br. E. = brytyjski angielski 
ə (allow), ð (this), θ (thank), æ (apple), ŋ (bank), dʒ = (angel), ʒ (pleasure), tʃ (cheese), ʃ =(show), ʌ=a (mud), 
ɔ:, ɔ  = o:, o (corner), ʊ = ə +u (good), ɑː, ɑ = o: + a:, a+o (sauce), t ̬= d (later), ɪ = i (miss), ɜː, ɝː = ə:, ə:r (hurdle), ɛ=e (red) 
 

Inne zwroty i idiomy. 

Good luck! Powodzenia! 

Nice to meet you. It was nice to meet you. Miło mi cię poznać. Miło było cię poznać. 

Heaven knows. Good heavens! Bóg jeden wie. (Bóg mi świadkiem).  
Na litość boską! / Wielkie nieba! 

Is it clear? Czy to jasne (rozumiesz)? 

interlocking paving kostka brukowa 



LICZBA MNOGA (plural, pl.) 
 
-w liczbie mnogiej dodajemy końcówkę 
 
1. –s [s,z]; za [ʒ]  wymawiamy:  [-iz]     
 sister    pl. sisters  (siostra-siostry) 

dog  pl. dogs  (pies-psy) 
garage   pl. garages    (garaż-garaże)  
bridge  pl. bridges   (most-mosty) 

 
2. -es  [is, iz]    (za [s, z, ʃ, tʃ])  

loss pl. losses     (strata-straty)                
 
buzz     pl. buzzes     (plotka-plotki) 
box    pl. boxes   (pudło-pudła) 
watch pl. watches   (zegarek-zegarki) 
wish pl. wishes   (życzenie-życzenia) 

 
3. jeśli wyraz kończy się na spółgłoskę + y to „y” zmienia się na -ies 

lorry pl. lorries       (tir-tiry) 
baby pl. babies                      (niemowlę-niemowlęta) 

 
4. przykłady nieregularnej liczby mnogiej 

child  pl. children             (dziecko-dzieci) 
man  pl. men                   (mężczyzna-mężczyźni) 
woman pl. women              (kobieta-kobiety) 
mouse  pl. mice  (mysz-myszy) 
sheep  pl. sheep  (owca-owce) 
fish  pl. fish   (ryba-ryby)        

 

 

 



RODZAJNIKI 
 
Rodzajnik nieokreślony  a, an   [  ə, ən /æn]   

 dla rzeczowników policzalnych w liczbie pojedynczej 
 gdy mówimy o rzeczach, informacjach lub osobach po raz pierwszy, gdy 

informacja jest słuchaczom nieznana, na przykład: I have a sister. (Mam 
siostrę).  She is a teacher. (Ona jest nauczycielką). 

 w znaczeniu “jakiś, niektóry“ 
 w liczbie mnogiej rzeczownik jest bez rodzajnika: I have two brothers. 

(Mam dwóch braci). They are teachers. (Oni są nauczycielami). 
 przed wymawianą samogłoską czytamy: [  ən/ æn ]  an apple, an end 
 przykłady: a car (jakiś samochód), a house (jakiś dom), a yellow apple 

(jakieś żółte jabłko), an orange (pomarańcza), a green orange (zielona 
pomarańcza), oranges (pomarańcze) 

 
Rodzajnik określony   the, the   [  ðə, ði: ]   
  

 w liczbie pojedynczej i mnogiej zarówno dla rzeczowników policzalnych, 
jak i niepoliczalnych 

 kiedy mówimy o czymś konkretnym, znanym 
 przed wymawianą samogłoską czytamy: ], the apple, the end 
 w znaczeniu ”ten, ta, to, ci, te, te“ 
 przykłady: the car (ten samochód), the yellow apple (to żółte jabłko), 

the orange (ta pomarańcza), the green oranges (te zielone 
pomarańcze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


