
Język angielski 

– zakres wiadomości i umiejętności na egzamin po klasie 6 w SSP 26 STO 

Lekcje języka angielskiego w naszej szkole odbywają się w małych                                        

(7-9-osobowych) grupach 5 razy w tygodniu począwszy od klasy 1. Podczas                

zajęć przez większość czasu nauczyciel posługuje się językiem angielskim   

ograniczając użycie języka polskiego do niezbędnego minimum stwarzając                    

tym samym warunki możliwie zbliżone do naturalnej akwizycji. Największy 

nacisk położony jest na osłuchanie się z językiem i rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych. 

 

W ciągu pięciu lat pracy poruszamy następujące zagadnienia: 

1. Czas Present Simple + time expressions (eg. always, usually, often, 

sometimes, occasionally, rarely/seldom, hardly ever, never) 

2. Czas Present Continuous + time expressions (eg. now, at the moment,       

this year, etc.) 

3. Czas Past Simple + time expressions (eg. yesterday, last month, 2 days ago, 

etc.) 

4. Czas Past Continuous + time expressions (eg. yesterday, at 5 o’clock) 

5. Czas Present Perfect + time expressions (eg. since, for, just, already, yet, ever) 

6. Czas Future Simple oraz struktura: going to 

7. Okresy warunkowe (zerowy, pierwszy i drugi) + if/unless 

8. Czasowniki regularne i nieregularne (3 formy) 

9. Czasowniki modalne (can, could, might, should, must/mustn’t, have to) 

10. Zaimki osobowe (eg. I, you, etc.), przymiotniki dzierżawcze (eg. my, your, etc.) 

i zaimki dzierżawcze (eg. mine, yours, etc.) 

11. Stopniowanie przymiotników (tall-taller-the tallest) 

12. Listy słówek przygotowujące do egzaminu KET (Key English Test) i PET 

(Preliminary English Test) 

13. Podręcznik i ćwiczenia Gold Experience B1 Pearson  



able móc, być w stanie comfortable wygodny

accident wypadek company firma

act grać na scenie competition zawody, konkurs

actually faktycznie, właściwie conversation rozmowa

advanced zaawansowany cook gotować, kucharz

adventure przygoda cooker kuchenka

advertisement reklama corner róg

afterwards po cost kosztować

against przeciwko countryside wieś, krajobraz

alone sam course kurs, danie (main course)

amazing zdumiewający, niesamowity cousin dalszy krewny

among wśród cream śmietana

appointment spotkanie crossing przejście, przejazd

area teren crossroads skrzyżowanie

art. sztuka crowd tłum

article artykuł crowded zatłoczony

at małpa @ cupboard szafka

barbecue grill curtains zasłony

bath wanna, kąpiel customer klient

become stawać się cut ciąć

beginner początkujący cycle jeżdzić na rowerze

belong to należeć do daily codzienny

bill rachunek dark ciemny

blanket koc degree stopień

boil gotować (wrzeć) delay opóźnienie

brake hamować, hamulec delayed opóźniony

brilliant błyskotliwy, olsniewający department store dom towarowy

burn palić, sparzyć diary pamiętnik

business biznes digital cyfrowy

businessman biznesmen diploma dyplom

businesswoman kobieta interesu discount zniżka

camp obóz, biwakować dish potrawa, naczynie

campsite kemping dot kropka

career kariera double podwójny

careful uważny, ostrożny download ściągać dane

carpet dywan drum bęben

cartoon kreskówka, rysunek satyryczny dry suchy, suszyć, wytrawny

cash gotówka electricity elektryczność

cathedral katedra else jeszcze

centimetre centymetr engine silnik

century wiek enter (a competition) wejść, przystąpić

certain pewny entrance wejście

certainly z pewnością envelope koperta

change reszta even nawet

chat pogawędka, gadać, rozmawiać exam egzamin

check sprawdzać excellent wspaniały

cheers! na zdrowie except oprócz

chemist farmaceuta, chemik, aptekarz exhibition wystawa

cheque czek exit wyjście

classical klasyczna explore odkrywać, badac

classmate kolega z klasy explorer odkrywca

click kliknąć fail oblać (egzamin)

coach autokar, trener fall spadać

colleague kolega fashion moda

collect zbierać festival święto, uroczystość

college uczelnia field pole



fill in wypełnić meal posiłek

fit sprawny, zdrowy medicine lekarstwo

flight lot member członek

for sale na sprzedaż menu menu

foreign zagraniczny midnight północ

form formularz mile mila

fried smażony mind umysł, mieć coś przeciwko

fry smażyć Miss panna

furniture meble mobile phone komórka

gate brama modern nowoczesny, współczesny

get off wysiadać monthly miesięczny

get on wsiadać move ruszać się, przeprowadzać

glad zadowolony Mr pan

go out wychodzić, chodzić na randki Mrs pani

grandchild wnuk, wnuczka Ms panna/pani

grandparent dziadek, babcia musician muzyk

grow rosnąć national narodowy

grow up dorastać nationality narodowość

guest gość near bliski

guidebook przewodnik nearly prawie

guy facet, gość neighbour sąsiad

hairdresser fryzjer news wiadomości

hairdryer suszarka do włosów newsagent kiosk

happen stać się, dziać się noon południe

health zdrowie note notatka, banknot

heating ogrzewanie nurse pielęgniarka

hurt zranić, boleć occupation zajęcie

if jeśli oil olej, oliwa, ropa naftowa

improve poprawiać, ulepszać order zamawiać, kolejność

include zawierać outdoor zewnętrzny

indoor wewnątrz budynku pain ból

instead of zamiast paint malować, farba

insurance ubezpieczenie painter malarz

international międzynarodowy pass zdawać, mijać

join dołączyć passenger pasażer

journalist dziennikarz pasta makaron

just właśnie, tylko path ścieżka

keyboard klawiatura pence pens

kind miły, uprzejmy, rodzaj pen-friend przyjaciel korespondencyjny

leather skóra penny pens

less mniej per na

level poziom petrol benzyna

licence pozwolenie petrol station stacja benzynowa

lie down położyć się pharmacy apteka

lift winda photograph robić zdjęcie, zdjęcie

light jasny, lekki photographer fotograf

look after opiekować się photography fotografia (dziedzina)

look at patrzeć piece of cake bułka z masłem

look for szukać pillow poduszka

look out uważać pity (What a pity!) szkoda

lose gubić, tracić, przegrywać plant roślina

lovely uroczy plate talerz

luggage bagaż platform peron

magazine czasopismo pleasant przyjemny

main course danie główne poor biedny

married zamężna, żonaty pound funt



practice ćwiczenie take off zdejmować, startować

practise ćwiczyć teenager nastolatek

prefer woleć tent namiot

pretty ładny term semestr

price cena theatre teatr

prize nagroda thirsty spragniony

pull ciągnąć through przez

purse portmonetka, US torba tidy uporządkowany

push pchać tidy up uporządkować

quarter ćwiartka, kwadrans tights rajstopy

quiet cichy till dopóki

quite całkiem tired zmęczony

race wyścig tour trasa

railway kolej tour guide przewodnik

raincoat płaszcz przeciwdeszczowy towel ręcznik

rainforest las tropikalny trainers obuwie sportowe

rather raczej tram tramwaj

real rzeczywisty, prawdziwy travel agent biuro podróży

receptionist recepcjonistka trip wycieczka (krótka)

rent wypożyczać, wynajmować try on przymierzać

rest odpoczywać, odpoczynek turn off wyłączyć

return wracać, zwracać turn on włączyć

roast piec (mięso), pieczone tyre opona

roof dach underground metro

roundabout rondo university uniwersytet

sailing żeglarstwo until dopóki

same taki sam useful użyteczny

save oszczędzać, chronić waiter kelner

screen ekran waitress kelnerka

secretary sekretarka wallet portfel

several kilka wash up zmywać naczynia

shirt koszula watch zegarek

shop assistant sprzedawca wear nosić ubrania

sick chory website strona internetowa

since od wedding ślub

sincerely z poważaniem weekly tygodniowy

skirt spódnica wishes życzenia

slice kromka, plasterek wood las, drewno

snack przekąska wool wełna

soft delikatny, miękki working hours godziny pracy

sound brzmieć, dźwięk writer pisarz

special specjalny, wyjątkowy variety wybór, różnorodność

spend wydawać, spędzać vegetable warzywo

stadium stadion versus kontra, przeciw

staff personel, violin skrzypce

stage scena, etap yet jeszcze, już

steak stek

store sklep, magazyn

success sukces

suit garnitur

suitcase walizka

suppose przypuszczać

surfboard deska surfingowa

surname nazwisko

swimming costume kostium kąpielowy
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PET vocabulary list  
 

ENGLISH POLISH ENGLISH POLISH 

abroad za granicą basic podstawowy 

access dostęp, dojście basin umywalka 

accommodation zakwaterowanie bay zatoka 

accompany towarzyszyć beef wołowina 

according to według, zgodnie z belong (to) należeć (do) 

account konto beneath poniżej, pod spodem 

accurate dokładny, ścisły benefit korzyść, zasiłek 

ache ból, boleć beside obok, przy 

achieve osiągać, dokonać beyond poza, ponad, dalej 

actual rzeczywisty, faktyczny bill rachunek 

admire podziwiać bitter gorzki, zgorzkniały 

admission wstęp blame wina, obwiniać 

admit przyznawać, dopuszczać blank pusty, niezapisany 

advanced zaawansowany blind niewidomy, ślepy 

advantage zaleta, przewaga boarding pass karta pokładowa 

advertisement (ad/advert) reklama border granica 

advice (advise) rada (radzić) branch gałąź, konar 

afford pozwalać sobie na coś break down zepsuć się, załamać się 

afterwards potem, następnie break in włamać się 

against przeciw break up rozstać się 

aim cel, celować brick cegła 

although chociaż, mimo że brief krótki, zwięzły 

among/amongst pośród, wśród bring up wychowywać 

ancient starożytny broad szeroki, obszerny 

ankle kostka bucket wiadro 

anniversary rocznica bulb żarówka 

announcement ogłoszenie, komunikat bullet pocisk, kula 

annoy irytować, drażnić bureau urząd, biuro 

annual coroczny, doroczny bury grzebać, zakopywać 

anxious niespokojny, zatroskany butcher rzeźnik 

apart from oprócz, poza by all means oczywiście, owszem 

appearance wygląd cabin kabina, chata, kajuta 

apply dotyczyć, starać się o coś cardboard tektura, karton 

appointment umówione spotkanie carpenter stolarz 

approach zbliżać się, podejście carry on kontynuować 

approve (of) pochwalać, zatwierdzać carry out przeprowadzać (badanie) 

argue kłócić się cellar piwnica 

at once natychmiast certain pewny, określony 

athlete sportowiec challenge (rzucać) wyzwanie 

attach dołączać, załączać charge opłata, pobierać opłatę 

attempt próba, próbować cheerful radosny, pogodny 

attend uczęszczać, uczestniczyć cliff urwisko, klif 

attract przyciągać cloakroom szatnia, garderoba 

available dostępny coal węgiel 

avoid unikać coast wybrzeże 

background tło, pochodzenie collar kołnierz 

backwards do tyłu, wspak colleague kolega, współpracownik 

bald łysy commercial reklama (w TV) 

bare nagi, bosy committee komisja, komitet 

basement piwnica common powszechny, wspólny, zwykły 



 2 

 

comparison porównanie embarrassed zawstydzony, zakłopotany 

complain narzekać employment zatrudnienie 

confirm potwierdzać encourage zachęcać 

conclusion wniosek, zakończenie enquiry (inquiry) zapytanie, dochodzenie 

condition warunek entertainment rozrywka 

connect łączyć escalator ruchome schody 

consider rozważać essential istotny, zasadniczy, niezbędny 

contain zawierać exhibition wystawa 

convenient dogodny expedition wyprawa 

cottage chatka extraordinary niezwykły, nadzwyczajny 

cotton bawełna facility obiekt (np. sportowy) 

cough kaszel, kaszleć failure niepowodzenie, porażka 

courage odwaga faint mdleć, słaby 

cover pokrywać, obejmować faithfully wiernie, yours~ z poważaniem 

crew załoga fall jesień 

crowded zatłoczony familiar znajomy 

cruel okrutny fare opłata za przejazd 

currency waluta fasten zapinać, zamocowywać 

cushion poduszka (ozdobna) favour przysługa, korzyść 

custom zwyczaj, tradycja ferry prom 

customs odprawa celna flight lot 

damp wilgotny float unosić się (na wodzie) 

deaf głuchy, niesłyszący (to be) fond of lubić 

deck pokład forbid zakazywać, zabraniać 

decrease zmniejszać, spadek forecast prognoza, przepowiadać 

defeat pokonać foreign obcy, zagraniczny 

defend bronić former były, dawny, poprzedni 

delay opóźnienie, opóźniać fortnight dwa tygodnie 

delighted zachwycony frequent częsty 

deliver dostarczać frontier granica 

demand żądać, żądanie furniture meble 

departure odlot, odjazd gain zdobywać, osiągać 

depth głębokość, głębia get along/on with dogadywać się z 

deserve zasługiwać get rid of pozbywać się 

despite pomimo give in/up poddać się 

destination cel (podróży) glance zerkać, zerknięcie 

directory spis, wykaz go for woleć, atakować, dotyczyć 

disabled niepełnosprawny go with pasować (do czegoś) 

disadvantage wada goat koza 

discount rabat, zniżka government rząd 

distant odległy grant stypendium, dotacja 

dizzy mający zawroty głowy grateful wdzięczny 

doubt wątpić, wątpliwość greengrocer’s warzywniak 

dozen tuzin guilty winny 

drawer szuflada habit przyzwyczajenie, nawyk 

due to z powodu hammer młotek, wbijać, tłuc 

dull nudny hand-held podręczny, przenośny 

duvet kołdra handkerchief chusteczka do nosa 

edge brzeg, krawędź, ostrze handle uchwyt, rączka, radzić sobie 

efficient wydajny, skuteczny hang up odłożyć słuchawkę 

effort wysiłek harbour port 

elderly w podeszłym wieku hedge żywopłot 

elementary podstawowy hire wynajmować, wypożyczać 
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hitch-hike podróżować autostopem manage radzić sobie, zdołać, zarządzać 

hold up zatrzymywać, utknąć means metoda, sposób, środek 

hostel schronisko measure mierzyć 

hovercraft poduszkowiec mend naprawiać,reperować 

however jednakże, natomiast mind  

hydrofoil wodolot miserable żałosny, nieszczęśliwy 

identity (card) tożsamość (dowód) mist mgła, mgiełka 

immediately natychmiast modern nowoczesny, współczesny 

improve poprawiać, udoskonalać mosque meczet 

in advance z wyprzedzeniem multiply mnożyć 

in order to w celu, aby nephew siostrzeniec, bratanek 

in stock w sprzedaży, w zapasie newsagent kiosk, kioskarz 

include zawierać, obejmować niece siostrzenica, bratanica 

income dochód nowadays obecnie, dzisiaj 

increase zwiększać, wzrost obvious oczywisty 

indeed w rzeczy samej occasional sporadyczny 

independent niezależny, niepodległy opportunity okazja, sposobność 

industry przemysł order porządek, kolejność, zamawiać 

influence wpływ, wpływać ordinary zwyczajny 

inhabitant mieszkaniec out of date przeterminowany, nieaktualny 

initial początkowy out of doors na zewnątrz 

insist (on) nalegać, obstawać out of order uszkodzony, niesprawny 

intend zamierzać out of stock wyprzedany 

interrupt przerywać, przeszkadzać oven piekarnik 

invention wynalazek overtake wyprzedzać 

invitation zaproszenie owe zawdzięczać, być dłużnym 

involve dotyczyć, obejmować own posiadać, własny 

issue kwestia, sprawa pale blady 

item przedmiot, rzecz pan garnek, rondel 

jar słoik parcel paczka, przesyłka 

(to be) keen on interesować się, lubić particular szczególny, konkretny 

keep on kontynuować pass zdawać, mijać, podawać 

kettle czajnik pastry ciasto 

kneel klęczeć pattern wzór 

knit robić na drutach pavement chodnik 

knock down potrącić, przejechać pedestrian pieszy 

lack (of) brak peel obierać, skórka 

ladder drabina pension emerytura, renta 

lamb jagnię, baranek permanent trwały, stały 

landscape krajobraz permission pozwolenie, zgoda 

lately ostatnio persuade namawiać, przekonywać 

laundry pranie physician lekarz 

lavatory toaleta pile sterta, stos, kupa 

lawn trawnik plain bez wzoru 

leather skóra pray modlić się 

leisure czas wolny prescription recepta 

liquid ciecz, ciekły press naciskać, prasa 

loaf bochenek  prevent zapobiegać 

look up sprawdzić (w słowniku) previous poprzedni, wcześniejszy 

lounge salon, hol, poczekalnia priest ksiądz 

lump bryła, gruda primary podstawowy, zasadniczy 

magnificent wspaniały, świetny principal dyrektor, główny 

majority większość progress postęp 
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pronounce wymawiać, uznawać shame wstyd, hańba 

provide dostarczać, zapewniać sheet prześcieradło, kartka 

pump pompka (rowerowa) shore brzeg, ląd 

punishment kara sightseeing zwiedzanie 

pupil źrenica, uczeń silk jedwab, jedwabny 

pure czysty, klarowny   

purpose cel, zamiar   

put away odkładać   

put down zapisać, zanotować   

put off przekładać (termin)   

put out gasić (ogień)   

quantity liczba, ilość   

quay nabrzeże, molo   

questionnaire kwestionariusz, ankieta   

queue kolejka, stać w kolejce   

range zakres, rozciągać się   

rank postój (taxi), stanowisko   

rather raczej   

raw surowy   

razor maszynka do golenia   

reach docierać, dosięgać   

reasonable rozsądny   

receipt paragon, kwit, odbiór   

receive otrzymywać   

recent niedawny, najnowszy   

recipe przepis   

recover wyzdrowieć, odzyskać   

reduce zmniejszać, obniżać   

regarding odnośnie, jeśli chodzi o    

regret żałować   

reliable niezawodny   

remain pozostawać   

remove usuwać   

reply odpowiadać   

request żądać, prosić, prośba   

require potrzebować, wymagać   

research badać, badanie   

retire przejść na emeryturę   

review recenzja, przegląd   

ripe dojrzały   

rough szorstki, chropowaty   

run out of wyczerpywać   

salary pensja (co miesiąc)   

saucer spodek, podstawka   

sculpture rzeźba   

secondary ponadpodstawowy, 

średni 

  

seem wydawać się   

sensible rozsądny   

set off/out wyruszyć   

sew szyć   

shade cień   

shallow płytki   
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