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OD AUTORA
Publikacja, którą przeglądacie na ekranach komputerów lub czytacie, w założeniu miała być pierwszą
częścią porządnie opracowanego "Uniwersalnego słownika tematycznego angielsko-polskiego". Miałem
zamiar opublikować ten słownik w czterech częściach, praca nad każdą częścią trwałaby ponad rok.
Niestety, prawdopodobnie ten słownik będzie moją ostatnią pracą. Praca przy komputerze niesie za sobą
poważne konsekwencje zdrowotne i również w tym słowniku chciałbym was przestrzec, abyście nie
popełniali moich błędów, co zrobię w dalszej części przedmowy.
Słownik pisałem, ponieważ od początku mam problemy z opanowaniem języka angielskiego i nie potrafiłem
zmusić się do czytania angielskich portali internetowych w inny sposób. Mimo ciągłych prób nauki mam
wrażenie, że takie uczenie się bez osłuchiwania się z językiem i bez używania go na co dzień jest bez
sensu. Kiedy przyjdzie co do czego, nie potrafię mówić ani pisać, a przy każdym słowie zastanawiam się,
czy piszę lub mówię poprawnie. Do tego dochodzi lęk przed mówieniem w obawie przed wyśmianiem z
powodu najdrobniejszego błędu, co najbardziej utrudnia mi posługiwanie się tym językiem. Pewnie wielu z
was ma ten sam problem. Jedynym rozwiązaniem jest dłuższy pobyt za granicą, obojętnie w jakim
charakterze. Dziś najbardziej żałuję, że zamiast wyjechać do pracy, kiedy miałem zdrowie i siły,
przeznaczyłem najlepsze lata na naukę innych, rzadkich języków. Z drugiej strony, gdyby nie umiejętności
nabyte podczas samodzielnej pracy w czasach studenckich, dziś nie powstałby ten słownik.
W przeciwieństwie do was nie miałem możliwości nauki języka obcego od przedszkola, wyrastałem w
niezamożnej, niewykształconej rodzinie, gdzie nie uświadamiano sobie, jaką wartość ma nauka języka
obcego. Ale trudno się dziwić, kiedy rodzice uczyli się tylko języka rosyjskiego i nie mogli wiedzieć, jakie
czasy przyjdą. Kiedy chodziłem do szkoły, nie było takich pomocy naukowych, nie było tylu świetnie
wyposażonych bibliotek, a internet zaczynał się upowszechniać dopiero, kiedy ukończyłem technikum. Wy
macie o wiele większe możliwości i wykorzystajcie je. Ja jestem trzydziestoletnim bezrobotnym, kryminalistą
i nieudacznikiem, ale poprzez tę publikację chcę was też przestrzec przed sprawami, o których nie macie
pojęcia w czasach pięknej, beztroskiej młodości. Kiedyś marzyłem o karierze, długim życiu, dziś marzę
jedynie o eutanazji - wolałbym nie wiedzieć o prawach rządzących światem, o wyzysku, obłudzie,
bezwzględnej walce o każdy grosz, o prawdziwym obliczu ludzi przy władzy podziwianych przez
społeczeństwo. Jak pisałem w innych publikacjach, nie warto żyć uczciwie, nie warto dążyć do celu, nie
warto poświęcać czasu na naukę. Poza nauką języka obcego oraz zawodu, z którym wiążecie swoją
przyszłość, wiedza nabyta w szkole i na studiach do niczego wam się nie przyda. Bawcie się, póki możecie,
bo później będziecie żałować straconych lat.
Przypominam sobie lizusostwo, nieczyste zagrywki; w moim technikum uczniowie byli gotowi pobić drugiego
dla wyższej oceny. Ile dziś są warte oceny lub świadectwa z czerwonym paskiem? Nie mają żadnej wartości,
tak jak nie ma wartości uczciwe życie ani uczciwa praca. Niepotrzebny stres, niepotrzebne wkuwanie
skomplikowanych wzorów, wyścig szczurów - w wieku trzydziestu lat, albo kiedy przyjdzie choroba, nie ma to
żadnego znaczenia. Jedyną wartością jest kochająca się rodzina - wartość, do której zniszczenia dążą
współczesne władze i media.
Słownik ten zawiera szczegółowe opracowanie bloków tematycznych dotyczących życia codziennego i
wolnego czasu, wraz ze zdaniami przykładowymi z różnych źródeł - literatury pięknej, korpusów
dwujęzycznych i prasy. Wykorzystanie tak różnorodnych źródeł umożliwia opracowanie wyjątkowo
przydatnej pracy dla każdego. Oczywiście jest to słownik dla uczących się języka, dlatego nie ma tu słówek
specjalistycznych, które znajdziecie w specjalistycznych słownikach np. lotnictwa lub kolejnictwa. Może
zabraknąć też podstawowych słówek, bowiem słownik podstawał od podstaw, bez jakichś ustalonych ram,
jak ma to miejsce w publikacjach renomowanych wydawnictw.
Słownik w całości został opracowany w Polsce, w małym polskim mieście, z którego prawie 20%
mieszkańców wyjechało do pracy za granicę, a zostali głównie tacy nieudacznicy jak ja. Publikacja jest
darmowa, można ją rozpowszechniać w dowolnej formie bez mojej wiedzy i zgody. Jeśli ci się spodoba,
możesz kiedyś zapalicz znicz na moim grobie. Opublikowałem tę pracę tylko po to, aby coś po sobie
pozostawić. Marzę o przetłumaczeniu pracy na inne języki na zasadzie podobnej jak dzieła literackie, np.
jako słownika tematycznego angielsko-hiszpańskiego i innych. To dobre zadanie dla studentów filologii
obcych z innych krajów, ale komu będzie się chciało tłumaczyć pracę jakiegoś głupka, jeżeli można sporo
zarobić na bezwartościowych pracach naukowych, na przykład z dziedziny gender?
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JAK NAUCZYĆ SIĘ JĘZYKA OBCEGO
Poniżej publikuję kilka wskazówek, jak nauczyć się języka obcego. Trzeba wiedzieć, że nie ma uniwersalnej
metody, która byłaby równie skuteczna u każdego, nie obejdzie się też bez systematycznej pracy. Swoje
spostrzeżenia opieram na siedmiu latach studiów filologicznych (filologia słowiańskach) oraz pięciu latach
samodzielnej pracy nad słownikami.
- nie ograniczajcie się do materiału przerabianego w szkole. Szkoła przygotowuje do testów, nie do
prawdziwego życia. Poza tym poziom nauczania języka w wielu szkołach jest bardzo niski. W technikum,
gdzie poziom nauki języka był żałosny, miałem wrażenie, iż umiem język bardzo dobrze. Konfrontacja z
osobami po renomowanych liceach szybko uświadomiła mi, że tak naprawdę nie umiem nic.
- nie bój się mówić. W moim przypadku największą przeszkodą w posługiwaniu się językiem był i jest strach
przed wyśmianiem przez innych przy najmniejszym błędzie. Wynika to z naszej mentalności - osoby w jakiś
sposób wyróżniające się w grupie są niszczone. Później uraz pozostaje do końca życia. Jak
zaobserwowałem, najszybciej uczyły się języka osoby przebojowe, bez strachu przed publicznymi
wystąpieniami. Wbrew temu, co mówią eksperci, charakter odgrywa dużą rolę w nauce języka.
- podstawowym błędem popełnianym przez polskie szkoły jest nauka z naciskiem na gramatykę, zamiast
uczenie konwersacji. W późniejszym okresie, kiedy człowiek swobodnie porozumiewa się w języku, nauka
gramatyki jest dużo łatwiejsza. Na początkowym etapie potrafi natomiast skutecznie zniechęcić.
- oglądaj angielskie filmy i seriale z napisami. Gdyby w polskich stacjach telewizyjnych nie emitowano
filmów z lektorem, ludzie nauczyliby się języka angielskiego o wiele szybciej. Dotyczy to również innych
języków.
- staraj się regularnie czytać angielskie portale informacyjne, przy czym zwracaj uwagę na słówka i zdania,
ale bądź świadomy, że media kłamią. W informacjach znajduje się dużo słówek, których nie przerabia się w
szkole. Na początek polecam serwisy BBC World News i Voa News Learning English - oba są pisane
przystępnym językiem, z krótkimi, niezbyt rozbudowanymi zdaniami.
- czytaj książki w języku angielskim. Najlepiej zacząć od książek dla młodzieży (nie dla dzieci ze względu na
język - dużo zdrobnień i neologizmów!!!). Dużo interesującego słownictwa znajdziesz w książkach
przygodowych i książkach fantasy. Dzieła klasyczne polecane są dla osób na poziomie zaawansowanym.
- jeśli masz możliwość, kupuj gazety w języku angielskim. Polecam "New York Times" i "Financial Times" ze
względu na bardzo ciekawe artykuły, bogate słownictwo i język specjalistyczny.
- nie licz na to, iż samo zapisanie się do szkoły językowej zagwarantuje ci opanowanie języka. To żmudna
praca, do tego wiele szkół zatrudnia przypadkowych lektorów z łapanki lub studentów bez doświadczenia,
aby wypracować jak największy zysk. Głównym celem szkół jest zarobek. Klucz do sukcesu to nauka
samodzielna, dobry lektor powinien korygować błędy i motywować do nauki. Znalezienie takiego to połowa
sukcesu.
- jeżeli już wybierasz szkołę, zwróć uwagę na jej położenie - dogodny dojazd z miejsca zamieszkania lub
pracy, opinie innych kursantów (najlepiej popytać drogą nieoficjalną) i informacje na stronie internetowej
szkoły. Brak informacji o lektorach oraz o podręcznikach dyskwalifikują szkołę.
- dużo zależy od nauczyciela, który potrafi zachęcić do nauki i w sposób interesujący poprowadzić zajęcia.
Niestety, sporo nauczycieli chce tylko odrobić godziny. Z drugiej strony trudno wymagać od nauczyciela
kreatywności, kiedy jest ograniczony sztywnymi programami nauczania, ma przed sobą trzydzieści uczniów
w każdej klasie, a głównym jego zadaniem jest przygotowanie do zdawania testów.
- nieustannie powtarzaj to, czego się nauczyłeś. Bez powtórek szybko zapomnisz.
- nie ucz się dla certyfikatów językowych, ani dla testów. Ucz się dla siebie - w prawdziwym życiu certyfikaty
mogą ci się przydać, jeśli zabraknie papieru toaletowego. Dla pracodawcy liczą się rzeczywiste umiejętności,
czyli prowadzenie rozmowy na tematy specjalistyczne.
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- zacznij od prostego słownictwa na różne tematy, potem ucz się całych zdań z danym z poznanymi słowami.
Nie próbuj na samym początku nauki języka zapamiętać słówek dotyczących budowy silnika lub budowy
statku, o ile nie jesteś mechanikiem.
- jak najwięcej słuchaj. Zapomnij o tandetnych utworach muzycznych zawierających płytkie przesłania,
zamiast tego pobierz nagrania wiadomości, programów edukacyjnych lub lektur w formacie mp3 i odsłuchuj
w wolnym czasie.
- wbij sobie do głowy, że nie ma czegoś takiego jak uczniowie mniej lub bardziej uzdolnieni. Na sukces
wpływa wiele czynników przemilczanych przez ekspertów od nauki języka - nauka łatwiej przyjdzie na
przykład osobie z bogatej, kochającej się rodziny, ze stabilnym zapleczem, uczącej się języka od
przedszkola, wyjeżdżającej w wakacje na obozy językowe niż osobie z patologicznego, biednego domu,
gdzie rodzice wciąż się kłócą, a jego chęć do nauki trafia na mur niezrozumienia. To tylko przykład - dziecko
w wieku szkolnym szybciej uczy się języka, bo nie ma na głowie rachunków, podatków i innych spraw,
którymi zajmują się dorośli.
- nie dołuj się zachwytami nad mądrością i inteligencją dzieci z rodzin wielojęzycznych, które rzeczywiście
szybciej uczą się języków, ale to nie wynika z tego, iż są bardziej inteligentni od ciebie, tylko mają większe
możliwości. Normalne jest, że dziecko ze związku na przykład Francuza z Polką, mieszkających w Wielkiej
Brytanii będzie znało więcej języków - matka nauczy go polskiego, ojciec francuskiego, na co dzień będzie
posługiwał się językiem angielskim i arabskim, do tego mogą go zapisać na kursy innych języków już od
drugiego roku życia. W ten sposób wyrośnie nam poliglota. Jak można takie dzieci porównywać z
wychowanymi przez jednojęzyczną, niewykształconą rodzinę, mieszkającą w Polsce?
- przy nauce języka kieruj się rozsądkiem. W Polsce panuje jakieś językowe szaleństwo - wymaga się od
każdego biegłej znajomości kilku języków obcych do najprostszych prac.
- nie ucz się języka obcego, aby chwalić się przed znajomymi liczbą znanych języków, albo podrywać kobiety
na cudzoziemca. To nie ma sensu. Stracisz tylko czas, a w ten sposób nie znajdziesz wartościowej
dziewczyny. Ucz się tylko tego, co będzie potrzebne ci w życiu.
- znajomość języków to nie wszystko. Przeraża mnie widok poliglotów znających płynnie po kilka języków,
oczytanych, po kilku fakultetach, którymi media manipulują, jak tylko zechcą.
- nie idzie ci w szkole? Nie załamuj się. Niektórzy moi znajomi wydawali się beztalenciami językowymi, w
szkole mieli problemy z najprostszymi zwrotami grzecznościowymi, a po roku lub dwóch w Wielkiej Brytanii
mówią płynnie po angielsku.
To, co napisałem, to tylko najbardziej podstawowe porady. Nie usłyszysz ich w szkołach, ani nie przeczytasz
w podręcznikach. Chcę uświadomić ci tylko, że nie ma jednej, uniwersalnej, cudownej metody na nauczenie
się języka. Opanowanie języka w stopniu zaawansowanym to ciężka praca połączona z systematycznością.
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JAK ODNIEŚĆ SUKCES W ŻYCIU
W wieku trzydziestu lat jestem wrakiem człowieka, czuję, że to moje ostatnie chwile, dlatego również
chciałbym wam przekazać parę rad, które pomogą wam odnieść sukces w życiu i poradzić sobie w tym
bezwzględnym świecie. Kiedy będziecie młodzi, będziecie się z tego śmiać. W późniejszych latach, albo na
starość zrozumiecie, co miałem na myśli spisując ten swego rodzaju testament.
- nie pracuj za darmo. Zobaczysz, ile warta jest twoja praca, kiedy zachorujesz i będziesz potrzebował iść do
lekarza. Czy wyobrażasz sobie pracującego za darmo piekarza, murarza, czy górnika? Mówią, że trzeba
przez jakiś czas pracować za darmo, aby później zbierać tego owoce, czyli dorobić się. Ja pracuję za darmo
od 12 lat. Dorobiłem się trzech wyroków sądowych, choroby kręgosłupa, problemów ze wzrokiem i układem
ruchu, depresji i długów. Czy ktoś mi zapłaci za leczenie, kiedy przyjdzie nowotwór? Nie, tobie też nie
zapłacą. Czy ktoś się mną zaopiekuje, kiedy trafię na wózek inwalidzki? Gdybyś nie pracował za darmo,
miałbyś pieniądze na leczenie. Modne w dzisiejszych czasach staże i praktyki są nic nie warte.
- zapomnij o uczciwości. Kluczem do sukcesu jerst podlizywanie się, rozpychanie się łokciami, intrygi,
dążenie po trupach do celu i wyrzeczenie się wszelkich zasad. Uczciwość nie popłaca, podobnie jak honor,
godność, czy trzymanie się wartości. Najlepiej mają bezwzględni karierowicze, wyzyskiwacze,
sprzedawczyki i oportuniści. Uczciwi ludzie klepią biedę. Świat jest dla cwaniaków.
- włóż między bajki stwierdzenia typu "chcieć to móc". Bez układów jesteś praktycznie bez szans, choćbyś
nie wiem jak się starał. Uda się może jednemu na kilka tysięcy, a media robią potem propagandę sukcesu.
- nie słuchaj modnych sloganów typu "marzenia są po to, żeby je spełniać". Tak naprawdę służą one do
wabienia klientów do banków i firm parabankowych, albo lichwiarzy.
- jeśli chcesz dorobić się szybko i bez wysiłku, żeruj na ludzkiej głupocie. Porzuć wszelkie ambitne projekty.
Spójrz na ten słownik. Pewnie zanotuje kilka tysięcy pobrań miesięcznie, bo jest za darmo. Ale gdyby
kosztował złotówkę, nikt by go nie kupił. Niestety, takie życie. Opracowywanie słownika zajęło niemal rok, był
to ogromny wysiłek, lecz gdybym chciał go sprzedawać, zarobiłbym przez miesiąc mniej niż żul żebrzący na
alkohol w godzinę. Lepiej nakręcić filmik typu "słodki szczeniaczek", czy zrobić film z rzekomym żartem na
przypadkowych przechodniach, którymi są tak naprawdę podstawieni znajomi.
- świat kręci się wokół pieniądza. Wszyscy mówią o uczciwości, przyjaźni i tym podobnych wartościach, a tak
naprawdę obowiązuje przysłowie "tyle jesteś wart, ile masz pieniędzy". Masz pieniądze, masz przyjaciół,
cieszysz się życiem. Nie masz pieniędzy, nie masz nic.
- wbrew obiegowej opinii dobro nie powraca do tego, kto je czyni. Spójrz na tych, którzy pomagali innym,
dzielili się lub pracowali za darmo, a na tych, którzy byli bezwzglednymi, pozbawionymi uczuć egoistami i
patrzyli tylko na władzę i pieniądze. Kto lepiej na tym wyszedł? Odpowiedz sobie sam.
- zapamiętaj moją złotą myśl: "Urodziłeś się śmieciem, śmieciem umrzesz. Przeznaczenia nie da się
oszukać." Jeśli będziesz żył według tej zasady zaoszczędzisz sobie mnóstwo niepowodzeń, upokorzeń,
frustracji i będziesz cieszył się życiem.
- staraj się jak najmniej siedzieć przy komputerze. Zamiast tego uprawiaj sport. Gdybym wcześniej wiedział,
jakie konsekwencje zdrowotne będzie miała praca przy komputerze, pokierowałbym swoim życiem zupełnie
inaczej.
- spróbuj odżywiać się zdrowo, chociaż w czasach jedzenia nafaszerowanego chemią to niemożliwe.
Jedzenie fast-foodów, słodyczy i picie słodzonych napojów za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat zaowocuje
poważnymi kłopotami zdrowotnymi, z nowotworami włącznie.
- nie snuj planów dotyczących odległej przyszłości. Może przyjść choroba, może przyjść wypadek i z planów
będą nici. Korzystaj z życia, póki możesz. Nie martw się o emeryturę, bo pewnie i tak jej nie dożyjesz, a
jeżeli dożyjesz, to emerytura będzie głodowa, o ile nie należysz do uprzywilejowanych grup zawodowych.
- nie traktuj zbyt poważnie mediów i poradników. Kieruj się zdrowym rozsądkiem. Świat wykreowany przez
media to świat iluzji. Przekonasz się o tym w trudnych chwilach.
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UWAGI I WYKAZ SKRÓTÓW
Przykłady zdań opublikowane w słowniku pochodzą z portali internetowych (głównie portale informacyjne),
dzieł literackich (np. "Przeminęło z wiatrem") oraz z korpusów wielojęzycznych. Korzystałem z korpusu
wielojęzycznego opracowanego przez Uniwersytet Karola w Pradze (korpus.cz) oraz otwartego korpusu
wielojęzycznego tatoeba.org, tworzonego przez internautów z całego świata. Korpusy wielojęzyczne to
przełom w tworzeniu słowników, dzięki nim praca staje się o wiele łatwiejsza. Pod względem rozmiarów
korpusy nie imponują, ponieważ powstają dopiero od kilku lat. Jak zauważycie, w słowniku jest bardzo mało
przykładów zdań z tematyki sportowej - wiąże się to z tym, iż w literaturze pięknej tematyka sportowa
pojawia się bardzo rzadko, a dla mnie, jako osoby uczącej się języka angielskiego, czytanie artykułów o tej
tematyce na portalach internetowych było bardzo męczące. Z kolei w literaturze pięknej łatwo znaleźć zdania
dotyczące życia codziennego, odzieży lub pojęć abstrakcyjnych, dzięki czemu przy niektórych tematach
przykładów zdań jest dużo więcej.
OGÓLNE:
W przypadku słów mogących oznaczać rzeczowniki i przymiotniki podawałem jedynie tłumaczenie
rzeczownikowe, natomiast występowanie w znaczeniu przymiotnikowym czytelnik może śledzić na
przykładzie ustalonych połączeń wyrazowych.
Nie zamieszczałem odmiany czasowników nieregularnych. Zabrakło mi na to czasu.
ŻYCIE CODZIENNE:
- tematy dotyczące edukacji zostały opracowane w stopniu minimalnym, ze względu na różnice w
nazewnictwie placówek oświatowych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
HANDEL I USŁUGI:
- w temacie "Nabiał" umieściłem również słowa typu "powder milk", aby czytelnicy mogli łatwiej nauczyć się
słowa "milk" w różnych połączeniach.
- dodatkowe słownictwo z zakresu zakupów i handlu (bardziej zaawansowane) znajdziecie w trzeciej części
słownika - rozdział "Biznes", temat "Handel".
- słownictwo dotyczące urządzeń rtv i agd oraz komputerów również zostanie opublikowane w trzeciej części
słownika - rozdział "Technika". (o ile trzecia część zostanie opublikowana w przyszłości)
UŻYTE SKRÓTY:
adj. - przymiotnik
AmE - amerykański
arch. - archaizm
BrE - brytyjski
dk. - aspekt dokonany
f. - rodzaj żeński
lit. - słowo występujące głównie w literaturze
m. - rodzaj męski
mod. - zdanie zmodyfikowane (dotyczy zdań z korpusu tatoeba.org)
n. - rodzaj nijaki
ndk. - aspekt niedokonany
pot. - język potoczny
rzad. - słowo występujące rzadko
UWAGA!!! JEST TOSŁOWNIK TEMATYCZNY, KTÓRY NIE SPRAWDZI SIĘ W WYSZUKIWARKACH
TŁUMACZEŃ TYPU GLOSBE.COM I INNYCH, KORZYSTAJĄCYCH Z BAZ TŁUMACZEŃ SŁOWNIKÓW
OGÓLNYCH!!!
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1. RODZINA
1.1 RODZINA - POJĘCIA OGÓLNE
ancestor [ˈænsestə]
birth parent [bɜːθ ˈpeərənt]
black sheep of a family [blæk ʃiːp əv ə ˈfæməli]
close ties [kləʊz taɪz]
descendant [dɪˈsendənt]
distant descendant [ˈdɪstənt dɪˈsendənt]
family [ˈfæməli]
family life [ˈfæməli laɪf]
family ties [ˈfæməli taɪz]
family tradition [ˈfæməli trəˈdɪʃn*]
firstborn [ˈfɜːstbɔːn]
generation [ˌdʒenəˈreɪʃn*]
heirloom [ˈeəluːm]
line of ascent [laɪn əv əˈsent]
line of descent [laɪn əv dɪˈsent]
lineage [ˈlɪnɪɪdʒ]
lineal [ˈlɪnɪəl]
multi-generation family [mʌltɪ-dʒenəˈreɪʃən ˈfæməli]
numerous family [ˈnjuːmərəs ˈfæməli]
on the spear side [ɒn ðə spɪə saɪd]
only child [ˈəʊnli tʃaɪld]
parentage [ˈpeərəntɪdʒ]
paterfamilias [ˌpeɪtəfəˈmɪlɪæs]
to raise [reɪz]
to raise a family [reɪz ə ˈfæməli]
spear side [ spɪə saɪd]
twin [twɪn]
upbringing [ˈʌpbrɪŋɪŋ]

przodek
rodzic biologiczny
czarna owca rodziny
bliskie więzi
potomek
daleki potomek
rodzina
życie rodzinne
rodzinne więzi
rodzinna tradycja
pierworodny
pokolenie
1. dziedzictwo; scheda 2. pamiątka rodowa
linia wstępna
linia zstępna
pochodzenie; ród; rodowód
w prostej linii
rodzina wielopokoleniowa
rodzina wielodzietna
po mieczu (w linii męskiej)
jedynak
pochodzenie; ród
ojciec rodziny
wychowywać
założyć rodzinę
linia męska
bliźniak
wychowanie

RODZINA - PRZYKŁADOWE ZDANIA
She knew nothing about his family.
The third family member was Harald Vanger.
There was no Sara in the family.
He had grown up with his family in Uppsala.
What a revoltingly sick family!
He could see there was something wrong in her family.
My family is very important to me.

O jego rodzinie nie wiedziała nic.
Trzecim członkiem rodziny był Harald Vagner.
W rodzinie nie było żadnej Sary.
Wychowywał się u swojej rodziny w Uppsali.
Co za nienormalna rodzina!
Zauważył, że w jej rodzinie coś jest nie tak.
Moja rodzina jest dla mnie bardzo ważna.

RODZINA - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
My family isn't such a big family.
He was happy in the bosom of his family.
The family had a hard time after the war.
He is the black sheep of the family.
Television is ruining family life.
It's for my family.
How is it going with your family?
Our family has some distinguished ancestors.
Where are your ancestors from?
I am descended from a graceful family.
My parents' generation went through the war.

Moja rodzina nie jest taka duża. (CK)
Był szczęśliwy, otoczony miłością rodziny. (NekoKanjya)
Po wojnie rodzina przeżywała trudne chwile. (CK)
Jest czarną owcą rodziny. (jakov)
Telewizja niszczy życie rodzinne. (CK)
To dla mojej rodziny. (CK)
Jak się miewa pańska rodzina? (Nero)
Nasza rodzina miała kilku sławnych przodków. (CM)
Skąd pochodzą twoi przodkowie? (Source_Voa)
Wywodzę się ze szlachetnej rodziny. (--)
Pokolenie moich rodziców doświadczyło wojny. (CM)
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1.2 CZŁONKOWIE RODZINY
aunt [ɑːnt]
auntie [ˈɑːnti] (pot.)
birth father [bɜːθ ˈfɑːðə]
brother [ˈbrʌðə]
brother-in-law [ˈbrʌðərɪnˌlɔː]
child [tʃaɪld]
daughter [ˈdɔːtə]
daughter-in-law [ˈdɔːtərɪnˌlɔː]
elder sister [ˈeldə ˈsɪstə]
father [ˈfɑːðər]
father-in-law [ˈfɑːðər ɪnˌlɔː]
gradnma [ˈgræm-] (pot.)
grandchildren [ˈɡræntʃɪldrən]
grandfather [ɡrænfɑːðə]
grandmother [ˈɡræn ˌmʌðə]
grandson [ˈɡrænsʌn]
granny [ˈɡræni] (pot.)
great-grandfather [ˈɡreɪtˈɡrændˌfɑːðə]
half-brother [ˈhɑːf ˌbrʌðə]
half-sister [ˈhɑːf sɪstə]
mother [ˈmʌðə]
mother-in-law [ˈmʌðərɪnˌlɔː]
nephew [ˈnevjuː]
niece [niːs]
parents [ˈpeərənts]
putative father [ˈpjuːtətɪv ˈfɑːðə]
sibling [ˈsɪbl* ɪŋ]
siblings [ˈsɪblɪŋz]
sire [ˈsaɪə] (lit.)
sister [ˈsɪstə]
sister-in-law [ˈsɪstərɪnˌlɔː]
son [ˈsʌn]
son-in-law [ˈsʌnɪnˌlɔː]
step-father [ˈstepfɑːðə]
step-mother [ˈstepmʌðə]
uncle [ˈʌŋkl* ]

ciotka
ciocia; ciotka
biologiczny ojciec
brat
szwagier
dziecko
córka
synowa
starsza siostra
ojciec; tata
teść
babcia
wnuki
dziadek
babcia
wnuk
babcia; babunia
pradziadek
brat przyrodni
siostra przyrodnia
mama
teściowa
siostrzeniec
siostrzenica
rodzice
domniemany ojciec
brat lub siostra
rodzeństwo
ojciec
siostra
bratowa
syn
zięć
ojczym
macocha
wujek

CZŁONKOWIE RODZINY - PRZYKŁADOWE ZDANIA
He and his mother lived with an aunt.
Harriet was the granddaughter of my brother.
They are brothers.
The two brothers gave each other a hug.
I talked to my brother three hours ago.
I don't have a little brother, but I have you.
Let me tell you about my brother.
We were five brothers.
His brother was a year younger.
He raised me like his own daughter.
If Anne were my daughter...
He's not getting my daughter.
I also have a daughter from my first marriage.
I have a family, loving aunts and a good home.
Tell that to my father.
His father said no more.
My father went away one day.
His father was gone.
I'll have to talk to your father about that.
He loves you very much , but he is not your father.
I'm sorry about your father.

Mieszkał razem z matką u ciotki.
Harriet to wnuczka mojego brata.
Są braćmi.
Dwaj bracia uścisnęli się.
Trzy godziny temu rozmawiałam z bratem.
Ja nie mam braciszka, ale mam ciebie.
Pozwól, że opowiem o moim bracie.
Było nas pięciu braci.
Jego brat był o rok młodszy.
Wychowywała mnie jak własną córkę.
Gdyby Anna była moją córką...
Nie oddam mu (mojej) córki.
Mam jeszcze córkę z pierwszego małżeństwa.
Mam rodzinę, kochane ciotki i dobry dom.
Powiedz to mojemu ojcu.
Ojciec nie powiedział już nic więcej.
Mój ojciec odszedł pewnego dnia.
Nie miał już ojca.
Porozmawiam o tym z twoim ojcem.
On cię bardzo kocha, ale nie jest twoim ojcem.
Przykro mi z powodu twojego ojca.
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Her father was her only love.
Please grant your grandfather this one wish.
Her grandfather wanted desperately to see her.
That had to be my grandfather.
Her grandfather's voice had called out from beyond.
Her grandfather paused in the doorway.
My grandmother once had a maid.
My grandmother still talks about him.
Grandmother always stuck up for me.
Mother was drawn to her family more and more.
I lost my mother when I was ten.
His mother whispered to Max to be strong.
He never mentioned his mother.
Patrick hugged his mother tightly.
What 's the matter, my little sister?
She grasped her sister by the hand.
Laura looked deep in her sister's eyes.
She turned her swollen eyelids towards her sister.
She didn't choose her sister.
She has two daughters and a son.
The son wanted to avoid his father's mistakes.
It was his son.
Their son was born a year after they got married.
My son is my carer.
She is a mother of a five-year-old daughter.

12

Ojciec był jej jedyną miłością.
Proszę, spełnij jedno życzenie swojego dziadka.
Dziadek rozpaczliwie chciał ją zobaczyć.
To musiał być mój dziadek.
Głos dziadka wołał do niej skądś z daleka.
Dziadek zatrzymał się w drzwiach.
Moja babcia kiedyś była służącą.
Babcia wciąż o nim mówi.
Babcia zawsze mnie usprawiedliwiała.
Matka czuła coraz większą więź z własną rodziną.
Straciłem matkę, gdy miałem dziesięć lat.
Matka szeptała Maxowi, żeby był silny.
Ani razu nie wspomniał o matce.
Patrick serdecznie uściskał matkę.
Co ci jest, siostrzyczko?
Chwyciła siostrę za rękę.
Laura spojrzała siostrze głęboko w oczy.
Spojrzała na siostrę oczami spuchniętymi od łez.
Nie wybierała swojej siostry.
Miała dwie córki i syna.
Syn chciał uniknąć błędów ojca.
To był jego syn.
W rok po ślubie urodził im się syn.
Mój syn jest moim opiekunem.
Ma pięcioletnią córkę.

1.3 KREWNI
cousin [ˈkʌzn*]
cousinly [ˈkʌznli]
extended family [ɪkˈstendɪd ˈfæməli]
godchild [ˈɡɒdtʃaɪld]
goddaughter [ˈɡɒd dɔːtə]
godfather [ˈɡɒdfɑːðə]
godmother [ˈɡɒdmʌðə]
godson [ˈɡɒdsʌn]
kindred [ˈkɪndrɪd]
kinsfolk (arch.) [ˈkɪnzfəʊk]
kinship [ˈkɪnʃɪp]
kinsman [ˈkɪnzmən]
kinswoman [ˈkɪnzwʊmən]
kith and kin (arch.) [kɪθ ənd kɪn]
next of kin [nekst əv kɪn]
relatives [ˈrelətɪvz]
second cousin [ˈsekənd ˈkʌzn*]
third cousin [ˈθɜːd ˈkʌzn*]

kuzyn (m.); kuzynka (f.)
kuzynowski
dalsza rodzina
chrześniak
chrześniaczka
ojciec chrzestny
matka chrzestna
chrześniak
1. krewni; rodzina 2. pokrewieństwo
dalsza i bliższa rodzina
pokrewieństwo
krewny; krewniak
krewna; krewniaczka
przyjaciele i krewni
najbliższy krewny
krewni
kuzyn w drugiej linii
kuzyn w trzeciej linii

KREWNI - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
Mary and Jane are cousins.
The Smiths are our cousins.
John is not my brother, but my cousin.
Those two boys are cousins.
They are cousins, if I remember rightly.
My cousin is a little older than I am.
My godfather gave me a watch as a gift.
Tom and Mary are close relatives.
Tom has relatives in Boston.
Are you related to the Nagashimas?

Mary i Jane to kuzynki. (CN)
Smiths'owie są naszymi kuzynami. (--)
John nie jest moim bratem, ale kuzynem. (CK)
Ci dwaj chłopcy są kuzynami. (CK)
Jeśli dobrze pamiętam, są kuzynami. (--)
Mój kuzyn jest trochę starszy ode mnie. (CK)
Mój ojciec chrzestny dał mi zegarek jako prezent.(desparil)
Tomek i Maria to bliscy krewni. (sharptoothed)
Tom ma krewnych w Bostonie. (CK)
Czy jest pan może spokrewniony z Nagashimami? (CK)
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1.4 WYDARZENIA RODZINNE
best wishes [best ˈwɪʃɪz]
birthday (adj.) [ˈbɜːθdeɪ]
birthday (noun) [ˈbɜːθdeɪ]
birthday boy [ˈbɜːθdeɪ ˌbɔɪ]
birthday cake [ˈbɜːθdeɪ keɪk]
birthday girl [ˈbɜːθdeɪ ɡɜːl]
birthday greetings [ˈbɜːθdeɪ ˈɡriːtɪŋz]
birthday party [ˈbɜːθdeɪ ˈpɑːti]
birthday present [ˈbɜːθdeɪ prɪˈzent]
celebrate a birthday [ˈselɪbreɪt ə ˈbɜːθdeɪ]
to celebrate anniversary [ˈselɪbreɪt ˌænɪˈvɜːsəri]
family reunion [ˈfæməli ˌriːˈjuːnɪən]
jubilee [ˈdʒuːbɪliː]
name day [ˈneɪm deɪ]
wish list [wɪʃ lɪst]
wishes [ˈwɪʃɪz]
with best wishes [wɪð best ˈwɪʃɪz]

najlepsze życzenia
urodzinowy
urodziny
jubilat, solenizant (obchodzący urodziny)
tort urodzinowy
jubilatka, solenizantka (obchodząca urodziny)
życzenia urodzinowe
przyjęci e urodzinowe
prezent urodzinowy
obchodzić urodziny
świętować rocznicę
spotkanie rodzinne
jubileusz
imieniny
lista życzeń
życzenia
z najlepszymi życzeniami

WYDARZENIA RODZINNE - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
What did you give Mike on his birthday?
Pat's going to Jim's birthday party.
My aunt sent me a birthday present.
Tomorrow is my birthday.
Yesterday was my seventeenth birthday.
My birthday falls on Sunday.
We celebrated his birthday.
I almost forgot that it was his birthday.
Wishing you an enjoyable future.
May all your wishes come true!

Co dałeś Mike'owi na urodziny? (CN)
Pat wybiera się na urodziny Jima. (CN)
Ciotka przysłała mi prezent urodzinowy. (CK)
Jutro mam urodziny. (CK)
Wczoraj były moje siedemaste urodziny. (CK)
Moje urodziny przypadają w niedzielę. (CK)
Świętowaliśmy jego urodziny. (CK-mod.)
Już prawie zapomniałem o jego urodzinach. (CK)
Życzę wiele radości z życia. (--)
Życzę ci spełnienia wszystkim marzeń. (rmgao)

1.5 ŚLUB
to be betrothed to sb [bi bɪˈtrəʊðd ˈsʌmbədɪ]
best man [best mæn]
betroth (arch.) [bɪˈtrəʊð]
bridal [ˈbraɪdl* ]
bridal couple [ˈbraɪdl* ˈkʌpl* ]
bridal gown [ˈbraɪdl* ɡaʊn]
bride [braɪd]
bride-to-be [braɪd-tə-bɪ]
bridegroom [ˈbraɪdɡrʊm]
bridesmaid [ˈbraɪdzmeɪd]
bridesman [ˈbraɪdzmən]
church wedding [tʃɜːtʃ ˈwedɪŋ]
civil wedding [ˈsɪvəl ˈwedɪŋ]
dowry [ˈdaʊəri]
get married [ˈɡet ˈmærɪd]
gilded invitations [ˈɡɪldɪd ˌɪnvɪˈteɪʃn*z]
guest list [ɡest lɪst]
guests [ɡests]
maid of honour (BrE) [meɪd əv ˈɒnə]
marriage certificate [ˈmærɪdʒ səˈtɪfɪkeɪt]
marriage vow [ˈmærɪdʒ vaʊ]
to marry [ˈmæri]
to marry someone [ˈmæri ˈsʌmwʌn]
matchmaker [ˈmætʃmeɪkə]
matchmaking [ˈmætʃmeɪkəɪŋ]

być z kimś zaręczonym
drużba
zaręczyć kogoś z kimś
ślubny; weselny
młoda para
suknia ślubna
panna młoda
przyszła panna młoda
pan młody
druhna
drużba
ślub kościelny
ślub cywilny
posag; wiano
brać ślub
pozłacane zaproszenia
lista gości
goście
druhna; świadek
akt ślubu
przysięga ślubna
poślubiać; ożenić się; wychodzić za mąż
poślubić kogoś
swat (m.); swatka (f.)
swatanie; swaty
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matron of honour (BrE) [ˈmeɪtrən əv ˈɒnə]
newly-weds [ˈnjuːlɪwedz]
nuptial [ˈnʌpʃl* ]
to plight troth (arch.) [plaɪt trəʊθ ɑːtʃ]
royal wedding [ˈrɔɪəl ˈwedɪŋ]
stag party [stæɡ ˈpɑːti]
suitor [ˈsuːtə]
the hotel's bridal suite [ðə ˌhəʊˈtelz ˈbraɪdl* swiːt]
to tie the knot [taɪ ðə nɒt]
to wed [wed]
to wedd [ˈwed]
wedding [ˈwedɪŋ]
wedding anniversary [ˈwedɪŋ ˌænɪˈvɜːsəri]
wedding ceremony [ˈwedɪŋ ˈserɪməni]
wedding couple [ˈwedɪŋ ˈkʌpl* ]
wedding day [ˈwedɪŋ deɪ]
wedding dress [ˈwedɪŋ dres]
wedding present [ˈwedɪŋ prɪˈzent]
wedding procession [ˈwedɪŋ prəˈseʃn*]
wedding ring [ˈwedɪŋ rɪŋ]

starościna wesela
nowożeńcy; państwo młodzi; młoda para
ślub; zaślubiny; ślubny; weselny
złożyć obietnicę małżeńską
ślub królewski
wieczór kawalerski
konkurent (do ręki kobiety)
apartament dla nowożeńców
zawiązać węzeł małżeński (pobrać się)
1. żenić się; wychodzić za mąż
poślubiać; poślubić
ślub; wesele
rocznica ślubu
ceremonia ślubna
młoda para
dzień ślubu
suknia ślubna
prezent ślubny
orszak ślubny
obrączka ślubna

ŚLUB - PRZYKŁADOWE ZDANIA
Miss Lydia is going to be married.
No wedding ring on her finger.
The bride and bridegroom set off for Kent.
The bride and her mother.
I doubt anyone was looking at the bride.
Eduardo gave the bride away.
The young bride was no longer young.
The groom was never the subject of the wedding.
The groom's father and I are colleagues.
He asked me the groom's occupation.
Now you have to kiss the groom.
He returned home on the morning of the wedding day.
It was at my wedding.
I dreamed of my wedding and looked forward to it.
The wedding took place in Warsaw.
He spent too much on her wedding.
You didn't come to my wedding.
It was a magnificent wedding.
The wedding is scheduled for July 10.
When is the wedding?
Our wedding is all people are talking about.
The wedding was to take place in mid-April.
By marrying, he had set his destiny in motion.
Mr Darcy had been at her sister's wedding.
A wedding present from Sally.
We were on our honeymoon.
They were going to India for their honeymonsoon.
They were on the last days of their honeymoon.
I wore my wedding dress.
They became husband and wife in August.

Panna Lydia wychodzi za mąż.
Nie miała obrączki.
Panna młoda i pan młody odjechali do Kent.
Panna młoda i jej matka.
Wątpię, czy ktokolwiek patrzył na pannę młodą.
Eduardo prowadził pannę młodą.
Panna młoda nie była już młoda.
Pan młody nigdy nie był podmiotem ślubu.
Ojciec pana młodego to mój kolega.
Pytał się mnie o zawód pana młodego.
Teraz możesz pocałować pana młodego.
Wrócił do domu rano, w dzień swojego ślubu.
Stało się to na moim ślubie.
Marzyłem o ślubie i cieszyłem się myślą o nim.
Ślub odbył się w Warszawie.
Za dużo wydał na jej ślub.
Nie przyszedłeś na mój ślub.
To był wspaniały ślub.
Ślub jest zaplanowany na 10 czerwca.
Kiedy będzie ślub?
Wszyscy teraz mówią o naszym ślubie.
Ślub miał się odbyć w połowie kwietnia.
Przez fakt ożenku wprawił w ruch swój los.
Pan Darcy był na ślubie siostry.
Prezent ślubny od Sally.
Byliśmy w podróży poślubnej.
W podróż poślubną pojadą do Indii.
Były to ostatnie dni ich podróży poślubnej.
Założyłam suknię ślubną.
Pobrali się w sierpniu.
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1.6 MAŁŻEŃSTWO
adulterer [əˈdʌltərə]
adulteress [əˈdʌltərəs]
adultery [əˈdʌltəri]
arranged marriage [əˈreɪndʒd ˈmærɪdʒ]
diamond wedding [ˈdaɪəmənd ˈwedɪŋ]
to enter into wedlock (arch.) [ˈentər ˈɪnˈwedlɒk]
fortune hunter [ˈfɔːtʃuːn ˈhʌntə]
golden wedding [ˈɡəʊldən ˈwedɪŋ]
husband [ˈhʌzbənd]
to intermarry [ɪntəˈmæri]
marital [ ˈmærɪtəl]
marital bliss [ˈmærɪtl* blɪs]
marriage [ˈmærɪdʒ]
marriage of convenience [ˈmærɪdʒ əv kənˈviːnɪəns]
married [ˈmærɪd]
misalliance [ˌmɪsəˈlaɪəns]
mismatched couple [ˈmɪsmætʃt ˈkʌpl* ]
pre-nuptial agreement [priˈnəpʃəl əˈɡriːmənt]
remarriage [riːˈmærɪdʒ]
silver wedding [ˈsɪlvə ˈwedɪŋ]
spouse [spaʊz]
ties of marriage [taɪz əv ˈmærɪdʒ]
toxic relationship [ˈtɒksɪk rɪˈleɪʃnʃɪp]
wedding anniversary [ˈwedɪŋ ˌænɪˈvɜːsəri]
wedlock (arch.)[ˈwedlɒk]
wife [waɪf]

cudzołożnik
cudzołożnica
cudzołóstwo
małżeństwo zaaranżowane przez rodziców
diamentowe gody
zawrzeć związek małżeński
łowca posagów
złote gody
mąż
żenić się z członkiem innej grupy społecznej
małżeński
szczęście małżeńskie
małżeństwo
małżeństwo z rozsądku
zamężna
mezalians
źle dobrana para
intercyza
powtórne małżeństwo
srebrne gody
małżonek; małżonka
więzi małżeńskie
toksyczny związek
rocznica ślubu
małżeństwo; związek małżeński
żona

MAŁŻEŃSTWO - PRZYKŁADOWE ZDANIA
She had not remarried.
They never mean to marry.
I never got married.
She lost a husband and son in Mauthausen.
Her husband had plenty of interesting friends.
Her husband had gone away on business.
We've found your husband.
My husband is the court usher.
She begged her husband to make her pregnant.
She went to her husband and pulled at his shoulders.
These are ugly words for a husband to hear.
Trudy slept around throughout our marriage.
Don't tell me that you have an unhappy marriage.
His own marriage had collapsed.
Their marriage was on the rocks.
Their marriage was totally haywire.
What's the most difficult thing in marriage?
He adored his wife.
Monsieur Jacques and his wife.
I want you to be my wife.
My wife wanted to walk on.
He called his wife, but there was no answer.
His wife was severely injured.
I was speaking with your wife a little while ago.
Arnim loves his young wife.

Nie wyszła ponownie za mąż.
Nie zamierzają wychodzić za mąż.
Nigdy nie wyszłam za mąż.
Straciła w Mauthausen męża i syna.
Jej mąż miał wielu interesujących znajomych.
Jej mąż wyjechał na delegację.
Odnaleźliśmy pani męża.
Mój mąż jest woźnym sądowym.
Poprosiła męża, by uczynił ją brzemienną.
Podeszła do męża i szarpnęła go za ramiona.
Takich słów żaden mąż nie słucha.
Trudy zdradzała mnie od początku małżeństwa.
Nie mów mi, że jesteś nieszczęśliwa w małżeństwie.
Jego własne małżeństwo rozpadło się.
Ich małżeństwo chyliło się ku upadkowi.
Ich małżeństwo to było jedno wielkie wariactwo.
Co w małżeństwie jest najtrudniejsze?
Uwielbiał (swoją) żonę.
Monsieur Jacques z małżonką.
Chcę, abyś została moją żoną.
Moja żona chciała iść dalej.
Zadzwonił do żony, ale nikt nie podniósł słuchawki.
Jego żona odniosła poważne obrażenia.
Przed chwilą rozmawiałem z pańską żoną.
Arnim kocha swoją młodą żonę.
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1.7 ROZWÓD
alimony [ˈælɪməni]
breakdown of marriage [ˈbreɪkdaʊn əv ˈmærɪdʒ]
broken marriage [ˈbrəʊkən ˈmærɪdʒ]
clash of personalities [klæʃ əv ˌpɜːsəˈnælɪtɪz]
custody battle [ˈkʌstədi ˈbætl* ]
decree absolute [dɪˈkriː ˈæbsəluːt]
decree nisi [dɪˈkriː ˈnaɪsaɪ]
divorce [dɪˈvɔːs]
divorce papers [dɪˈvɔːs ˈpeɪpəz]
divorce settlement [dɪˈvɔːs ˈsetlmənt]
divorcee [dɪˌvɔːˈsiː]
fidelity [fɪˈdelɪti]
infidelity [ˌɪnfɪˈdelɪti]
legal separation [ˈliːɡl* ˌsepəˈreɪʃn*]
separated [ˈsepəreɪtɪd]
separation [ˌsepəˈreɪʃn*]
settlement [ˈsetlmənt]
to split [splɪt]
trial separation [ traɪəl ˌsepəˈreɪʃn*]

alimenty
rozpad małżeństwa
rozbite małżeństwo
niezgodność charakterów
walka o opiekę nad dziećmi
prawomocny wyrok rozwodowy
nieprawomocny wyrok w sprawie rozwodowej
rozwód
dokumenty rozwodowe
ugoda rozwodowa (finansowa)
rozwodnik (m.); rozwódka (f.)
wierność
zdrada; niewierność
separacja (orzeczona przez sąd)
w separacji
separacja
spłata (małżonka)
rozstać się; zerwać (ze sobą)
próbna separacja

ROZWÓD - PRZYKŁADOWE ZDANIA
A month after the wedding she divorced him.
She had divorced me.
The divorce lawyer that Eden's paying for.
I suspect it will end in divorce.
His wife filed for divorce.
We're getting a divorce.
The divorce is no problem.
The divorce was the least of her worries.
Patrick wants the divorce.
Forget the divorce.
Two marriages, two divorces, four children.
We agreed to divorce.
His parents separated when he was a year old.

W miesiąc po ślubie rozwiodła się z nim.
Rozwiodła się ze mną.
Prawnik od rozwodów, którego opłaciła Eden.
Podejrzewam, że skończy się to rozwodem.
Jego żona zażądała rozwodu.
Rozwodzimy się.
Rozwód to nie problem.
Rozwód był najmniejszym z jej zmartwień.
Patrick chce rozwodu.
Zapomnij o rozwodzie.
Dwa małżeństwa, dwa rozwody, czworo dzieci.
Uzgodniliśmy, że się rozwiedziemy.
Jego rodzice zdecydowali się na separację, kiedy miał rok.

The singer split from third husband.

Piosenkarka rozstała się z trzecim mężem.

1.8 ADOPCJA
adoption [əˈdɒpʃn*]
adoption agency [əˈdɒpʃn* ˈeɪdʒənsi]
foster family [ˈfɒsˈfæməli]
foster parents [ˈfɒsˈpeərənts]
foster-child [ˈfɒstʃaɪld]
fosterage [ˈfɒstərɪdʒ]
to give up for adoption [ɡɪv ʌp fər əˈdɒpʃn*]
orphan [ˈɔːfn*]
to orphan [ˈɔːfn*]

adopcja
agencja adopcyjna
rodzina zastępcza
przybrani rodzice
przybrane dziecko
wychowywanie przybranego dziecka
oddać do adopcji
sierota
osierocić

ADOPCJA - PRZYKŁADOWE ZDANIA
He was taken in by an orphanage.
Ann was given up for adoption.
She was adopted as a baby.
She found out she was adopted.
They launched a search for her biological daughter.
She was placed in foster care.
When I was eight months old I was adopted.

Został wzięty do sierocińca.
Ann została oddana do adopcji.
Jako dziecko została adoptowana.
Dowiedziała się, że jest adoptowana.
Rozpoczęli poszukiwania jej biologicznych rodziców.
Została umieszczona w rodzinie zastępczej.
Kiedy miałam osiem miesięcy, zostałam adoptowana.
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2. OD NARODZIN DO ŚMIERCI
2.1 CIĄŻA I PORÓD
to abort [əˈbɔːt]
abortion [əˈbɔːʃn*]
antenatal [ˌæntiˈneɪtl* ]
baby hatch [ˈbeɪbi hætʃ]
birth certificate [bɜːθ səˈtɪfɪkeɪt]
birth defect [bɜːθ dɪˈfekt]
birth pangs (AmE) [bɜːθ pæŋz]
birth register [bɜːθ ˈredʒɪstə]
birthrate [ˈbɜːθreɪt]
cesarean section [sɪˈzeərɪən ˈsekʃn*]
childbearing [ˈtʃaɪldbeərɪŋ]
childbed (arch.) [ˈtʃaɪldbed]
childbirth [ˈtʃaɪldbɜːθ]
conception [kənˈsepʃn*]
to expect a baby [ɪkˈspekt ə ˈbeɪbi]
expectant mother [ɪkˈspektənt ˈmʌðə]
false pregnancy [ˈfɔːls ˈpreɡnənsi]
fertilization [ˌfɜːtɪlaɪˈzeɪʃən]
foetal [ˈfiːtl* ]
foetus [ˈfiːtəs]
to get pregnant [ˈɡet ˈpreɡnənt]
home birth [həʊm bɜːθ]
hospital birth [ˈhɒspɪtl* bɜːθ]
in vitro fertilization [ɪn ˈvɪtrəʊ ˌfɜːtɪlaɪˈzeɪʃən]
labour pains [ˈleɪbə peɪnz]
to legalise abortion [ˈliːɡəlaɪz əˈbɔːʃn*]
maternal [məˈtɜːnl* ]
maternity [məˈtɜːnɪti]
maternity dress [məˈtɜːnɪti dres]
maternity hospital [məˈtɜːnɪti ˈhɒspɪtl* ]
midwife [ˈmɪdwaɪf]
miscarriage [ˌmɪsˈkærɪdʒ]
mother-to-be [ˈmʌðə bi]
motherhood [ˈmʌðəhʊd]
motherly [ˈmʌðəli]
natural childbirth [ˈnætʃrəl ˈtʃaɪldbɜːθ]
parent-to-be [ˈpeərənt -tə-bɪ]
parturition [ˌpɑːtjʊˈrɪʃn*]
postnatal [ˈpostˈneɪtəl]
postnatal depression [ˈpostˈneɪtəl dɪˈpreʃn*]
pregnancy [ˈpreɡnənsi]
pregnancy test [ˈpreɡnənsi test]
pregnant woman [ˈpreɡnənt ˈwʊmən]
premature baby [ˈpremətjʊə ˈbeɪbi]
quadruplets [ˈkwɒdruːpləts]
quintuplets [ˈkwɪntjuːplets]
stillbirth [ˈstɪlbɜːθ]
surrogacy [ˈsʌrəɡəsi]
surrogate mother [ˈsʌrəɡeɪt ˈmʌðə]
test-tube baby [ˈtest tjuːb ˈbeɪbi]
three months pregnant [θriː mʌnθs ˈpreɡnənt]
total ban of abortion [ˈtəʊtl* bæn əv əˈbɔːʃn*]
triplets [ˈtrɪpləts]
umbilical cord [ʌmˈbɪlɪkl* kɔːd]

dokonać aborcji
aborcja
badanie prenatalne
okno życia
akt urodzenia
wada wrodzona
bóle porodowe
rejestr urodzeń
współczynnik urodzeń
cesarskie cięcie
macierzyństwo
poród
poród
poczęcie
spodziewać się dziecka
przyszła matka
ciąża urojona
zapłodnienie
płodowy
płód
zajść w ciążę
poród domowy
poród szpitalny
zapłodnienie in vitro
bóle porodowe
zalegalizować aborcję
macierzyński
macierzyństwo
suknia ciążowa
szpital położniczy
położna
poronienie
przyszła matka
macierzyństwo
macierzyński; matczyny
poród naturalny
przyszły rodzic
poród
poporodowy
depresja poporodowa
ciąża
test ciążowy
kobieta w ciąży
wcześniak
czworaczki
pięcioraczki
urodzenie martwego dziecka
surogactwo
surogatka
dziecko z probówki
w trzecim miesiącu ciąży
całkowity zakaz aborcji
trojaczki
pępowina
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CIĄŻA I PORÓD - PRZYKŁADOWE ZDANIA
Trudy was very pregnant at the time.
She had an abortion.
She was frankly and hugely pregnant.
Children will be taken from their mothers at birth.
She gave birth to a daughter.
That’s where I was born.
Her mother also gave birth to three more children.
Madame Daville was in the fourth month of pregnancy.
The last weeks of her pregnancy.
It occurred to him that his wife was pregnant again.
The women from the village helped her at the birth.
The final stage of birth had begun.
Fifty percent of all children died at birth.
He was born in Tarnow, southern Poland.
He was born on the same day as me.
She gave birth at 27 weeks.
She hid the pregnancy from her parents.
She is four months pregnant.

Trudy była wtedy w ciąży.
Usunęła ciążę.
Była w ciąży, szczerej i ogromnej.
Dzieci zaraz po porodzie będą odbierane matkom.
Urodziła córkę.
Tam się urodziłem.
Jej matka urodziła jeszcze troje dzieci.
Pani Daville była w czwartym miesiącu ciąży.
Ostatnie miesiące (jej) ciąży.
Dotarło do niego, że żona znów jest w ciąży.
Kobiety ze wsi pomogły jej przy porodzie.
Rozpoczęła się ostatnia faza porodu.
Pięćdziesiąt procent dzieci umiera podczas porodu.
Urodził się w Tarnowie, w południowej Polsce.
Urodził się tego samego dnia co ja.
Urodziła w 27 tygodniu.
Ukrywała ciążę przez (swoimi) rodzicami.
Jest w czwartym miesiącu ciąży.

CIĄŻA I PORÓD - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
We are going to have a baby.
My baby kicks very hard.
A baby boy was born to them.
She gave birth to a healthy baby.
Let's do a pregnancy test.
She became pregnant.
She was already pregnant.
She gave birth to a daughter yesterday.

Będziemy mieli dziecko (CK)
Płód mocno kopie. (CM)
Urodził im się synek. (CM)
Urodziła zdrowe dziecko. (CK)
Zróbmy test ciążowy (--)
Zaszła w ciążę. (lukaszpp)
Była już wtedy w ciąży. (learnaspossible)
Wczoraj urodziła córeczkę. (CK)

2.2 DZIECIŃSTWO
baby [ˈbeɪbi]
baby boy [ˌbeɪbi ˈbɔɪ]
baby carriage (US) [ˈbeɪbi ˌkærɪʤ]
baby clothes [ˈbeɪbi kləʊðz]
baby girl [ˌbeɪbi gɜ:l]
baby walker [ˈbeɪbi ˈwɔːkə]
babyhood [ˈbeɪbihʊd]
babyish [ˈbeɪbiɪʃ]
babysitter [tʃaɪld ˈprɒdɪdʒi]
to be weaned on sth [bi wiːnd ɒnˈsʌmθɪŋ]
bib [bɪb]
boyhood [ˈbɔɪhʊd]
breast pump [brest pʌmp]
to breast-feed [brestfiːd]
to bring up [brɪŋ ʌp]
to change a baby [tʃeɪndʒ ə ˈbeɪbi]
child [tʃaɪld]
child benefit (BrE) [tʃaɪld ˈbenɪfɪt]
child development [ tʃaɪld dɪˈveləpmənt]
child prodigy [tʃaɪld ˈprɒdɪdʒi]
child-mind [tʃaɪldmaɪnd]
childhood friend [ˈtʃaɪldhʊd ˈfrend]
childhood memories [ˈtʃaɪldhʊd ˈmemərɪz]
childish [ˈtʃaɪldɪʃ]
childishly [ˈtʃaɪldɪʃli]
childishness [ˈtʃaɪldɪʃ]
childminder [ˈtʃaɪldmaɪndə]
children [ˈtʃɪldrən]
cradle [ˈkreɪdl*]

niemowlę; dziecko
chłopczyk
wózek dziecięcy
ubranka dla dzieci
dziewczynka
chodzik
niemowlęctwo; okres niemowlęcy
1. dziecinny 2. dziecięcy
opiekunka do dziecka
wychować się na czymś
śliniaczek
wiek chłopięcy
laktator; odciągacz pokarmu
karmić piersią
wychowywać
przewijać niemowlę
dziecko
zasiłek na dziecko
rozwój dziecka
cudowne dziecko
opieka nad dzieckiem
przyjaciel z dzieciństwa
wspomnienia z dzieciństwa
dziecinny
dziecinnie; infantylnie
dziecinność; infantylność
opiekunka do dziecka
dzieci
kołyska
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to crawl [krɔːl]
creche (BrE) [kreʃ]
diaper (AmE) [ˈdaɪəpər]
don't be a baby! [dəʊnt bi ə ˈbeɪbi]
to dribble [ˈdrɪbl*]
dummy [ˈdʌmi]
early childhood [ˈɜːli ˈtʃaɪldhʊd]
fairy [ˈfeəri]
fairy godmother [ˈfeəri ˈɡɒdmʌðə]
fairy tale [ˈfeəri teɪl]
fatherhood [ˈfɑːðəhʊd]
feeding bootle [ˈfiːdɪŋ ˈbuːtl*]
girlhood [ˈɡɜːlhʊd]
gurgle [ˈɡɜːɡl* ]
infancy [ˈɪnfənsi]
infant [ˈɪnfənt]
layette [leɪˈet]
lullaby [ˈlʌləbaɪ]
mannerly [ˈmænəli]
motherliness [ˈmʌðəlinəs]
motherly [ˈmʌðəli]
nappy [ˈmʌðəli]
nappy rash [ˈnæpi ræʃ]
to neglect of children [nɪˈɡlekt əv ˈtʃɪldrən]
pacifier (AmE) [ˈpæsɪfaɪər]
parent education [ˈpeərənt ˌedʒʊˈkeɪʃn*]
parent training [ˈpeərənt ˈtreɪnɪŋ]
parenthood [ˈpeərənthʊd]
parenting [ˈpeərəntɪŋ]
playmate ['pleɪmeɪt]
potty [ˈpɒti]
pram (BrE) [præm]
precocious child [prɪˈkəʊʃəs tʃaɪld]
precociousness [prɪˈkəʊʃəsnəs]
problematic child [ˌprɒbləˈmætɪk tʃaɪld]
pushchair [ˈpʊʃtʃeə]
rebellious child [ rɪˈbelɪəs tʃaɪld]
rompers [ˈrɒmpəz]
sheltered upbringing [ˈʃeltəd ˈʌpbrɪŋɪŋ]
sling [sl* ɪŋ]
to smack [smæk]
to spank [spæŋk]
strict upbringing [strɪkt ˈʌpbrɪŋɪŋ]
stroller (AmE) [ˈstrəʊlər]
to suckle [ˈsʌkl* ]
tender age [ˈtendər eɪdʒ]
toddler [ˈtɒdlə]
tot [tɒt]
troublesome child [ˈtrʌblsəm tʃaɪld]
upbringing [ˈʌpbrɪŋɪŋ]
wayward child [ˈweɪwəd tʃaɪld]
to wean [wiːn]
weaning [ˈwiːnɪŋ]

raczkować
żłobek
pielucha; pieluszka
nie bądź dzieckiem!
ślinić się (o dziecku)
smoczek
wczesne dzieciństwo
wróżka
dobra wróżka
bajka
ojcostwo
butelka dla niemowląt
wiek dziewczęcy
gaworzenie (dziecka)
niemowlęctwo
niemowlę
wyprawka niemowlęca
kołysanka
dobrze wychowany
matczyna troska
matczyny
pieluszka
odparzenie od pieluszki
zaniedbywać dzieci
smoczek
edukacja rodzicielska
szkolenie rodzicielskie
rodzicielstwo
wychowywanie dzieci
kolega (zabaw dziecięcych)
nocnik
wózek dziecięcy (z budką)
dziecko dojrzałe nad wiek
wczesny rozwój
trudne dziecko
wózek dziecięcy (z siedzeniem)
nieposłuszne dziecko
pajacyk (ubranie)
wychowywanie pod kloszem
chusta do noszenia dziecka
dać klapsa (dziecku)
dawać klapsa; dać klapsa
surowe wychowanie
wózek dziecięcy
karmić piersią
wiek dziecięcy
brzdąc; berbeć
szkrab; brzdąc
nieznośne dziecko
wychowanie
niesforne dziecko
odstawić dziecko od piersi
odstawienie od piersi
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DZIECIŃSTWO - PRZYKŁADOWE ZDANIA
We thought of the happy days of childhood.
I know it from my childhood.
You were just a kid.
She began nursing her child again.
We speak of them only to children.
Many women held babies in one arm.
Alice caught the baby with some difficulty.
Twins nurtured side by side in the same cradle.
That was the end of the happy childhood.
The first games of boyhood.
I had an excellent childhood.
Children need time to grow.
He was neglected at home as a child.
She was beaten with a belt.
The boy lived with his grandmother.
You are just a baby.

Myśleliśmy o szczęśliwych czasach dzieciństwa.
Znam to z dzieciństwa.
Byłeś tylko dzieckiem.
Znów zaczęła niańczyć swoje dziecko.
Mówimy o tym jedynie dzieciom.
Niektóre kobiety trzymały na ręku niemowlęta.
Alicja z trudem pochwyciła niemowlę.
Bliźnięta ułożone przy sobie w jednej kołysce.
To był koniec szczęśliwego dzieciństwa.
Pierwsze chłopięce zabawy.
Miałam wspaniałe dzieciństwo.
Dzieci potrzebują czasu, aby dorosnąć.
Był zaniedbywany w domu jako dziecko.
Była bita pasem.
Chłopiec żył z babcią.
Jesteś tylko dzieckiem.

DZIECIŃSTWO - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
The photo takes me back to my childhood days.
That song reminds me of my childhood.
This is the village where I spent my childhood.
I always got up early in my childhood.
They have known each other since their childhood.
Do you know anything about Tom's childhood?
I had a happy childhood.
It's hard to handle crying babies.
Mick named the baby Richard.
The twins looked after the baby.
Is the baby able to walk?
The baby began to crawl.
Janet, tend to the baby, please.
Seeing me, the baby began to cry.
You should not leave the baby alone.
Who will take care of the baby?
I was a baby in those days.
She clutched her baby in her arms.
She wrapped her baby in a blanket.
She didn't let him touch her baby.

To zdjęcie przypomina mi moje czasy dzieciństwa. (--)
Ta piosenka przypomina mi dzieciństwo. (CM)
To jest wioska, w której spędziłem dzieciństwo. (CK)
W dzieciństwie zawsze wstawałem wcześnie. (CK)
Znali się od dzieciństwa. (CM)
Wiesz coś o dzieciństwie Toma? (CK)
Miałem szczęśliwe dzieciństwo. (CK)
Ciężko obchodzić się z płaczącym dzieckiem. (CK)
Mick nadał temu dziecku imię Richard. (CK)
Bliźniaczki opiekowały się dzieckiem. (CK)
Czy to dziecko umie już chodzić? (CK)
Dziecko zaczęło raczkować. (CK)
Janet, popilnujesz dziecka? (MrShoval)
Niemowlę zaczęło płakać na mój widok. (CM)
Nie powinieneś zostawiać dziecka samego. (CK)
Kto zajmie się tym dzieckiem? (CM)
Byłem wtedy dzieckiem. (CK)
Trzymała mocno dziecko na rękach. (CM)
Zawinęła dziecko w koc. (CK)
Nie dała mu dotknąć dziecka. (CK)

ZABAWY I ZABAWKI
backgammon [ˈbækˌɡæmən]
ball [bɔːl]
balloon [bəˈluːn]
balloon popped [bəˈluːn pɒpt]
blind man's buff [blaɪnd mænz bʌf]
board game [bɔːd ɡeɪm]
bucket [ˈbʌkɪt]
to build sandcastles [bɪld ˈsændkɑːsl* z]
children at play[ˈtʃɪldrən ət pleɪ]
cuddly toy [ˈkʌdli tɔɪ]
doll [dɒl]
dollhouse [ˈdɑːlˌhɑːws]
fluffy toy [ˈflʌfi tɔɪ]
to fly a kite [flaɪ ə kaɪt]
fun vehicle [fʌn ˈviːɪkl* ]
hare and hounds [heər ənd haʊndz]
hopscotch [ˈhɒpˌskɒtʃ]
kite [kaɪt]
pail and shovel [peɪl ənd ˈʃʌvl*]
pedal car [ˈpedl* kɑː]
peekaboo [ˈpiːkəˈbuː]

tryktrak (gra planszowa)
piłka
balonik; balon
balon pękł
ciuciubabka
gra planszowa
wiaderko (zabawka)
budować zamki z piasku
bawiące się dzieci
przytulanka
lalka
domek dla lalek
pluszowa zabawka
puszczać latawca
jeździdełko
podchody (zabawa)
gra w klasy
latawiec
wiaderko i łopatka
dziecięcy samochód na pedały
zabawa w chowanego
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pillow fight [ˈpɪləʊ faɪt]
pinwheel [ˈpɪnˌwiːl]
play [pleɪ]
to play pirates [pleɪ ˈpaɪrəts]
playground [ˈpleɪɡraʊnd]
playhouse (BrE) [ˈpleɪhaʊs]
to pull the rope [pʊl ðə rəʊp]
rag doll [ræɡ dɒl]
rattle [ˈrætl* ]
rocking horse [ˈrɒkɪŋ hɔːs]
rolling down a hillside [ˈrəʊlɪŋ daʊn ə ˈhɪlsaɪd]
sand castle [sænd ˈkɑːsl* ]
sandbox (AmE) [ˈsændˌbɑːks]
sandpit (BrE) [ˈsændpɪt]
seeing the stars [ˈsiːɪŋ ðə stɑːz]
seesaw [ˈsiːsɔː]
spade [speɪd]
stuffed toy [stʌft tɔɪ]
swing [swɪŋ]
tag [tæɡ]
talking phone [ˈtɔːkɪŋ fəʊn]
teddy bear [ˈtedi beə]
teether [tethər]
toy [tɔɪ]
toy car [tɔɪ kɑː]
toy soldier [tɔɪ ˈsəʊldʒə]
tricycle [ˈtraɪsɪkl*]
wendy house (BrE) [ˈwendi ˈhaʊs]
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bitwa na poduszki
wiatraczek (zabawka)
bawić się
bawić się w piratów
plac zabaw
domek do zabawy
przeciągać linę
szmaciana lalka
grzechotka
konik na biegunach
turlanie się z górki
zamek z piasku
piaskownica
piaskownica
wpatrywanie się w gwiazdy
huśtawka
łopatka (zabawka)
pluszowa zabawka
huśtawka
berek
mówiący telefon
miś pluszowy
gryzak
zabawka
samochodzik
żołnierzyk
rower trójkołowy
domek do zabawy

ZABAWY I ZABAWKI - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
Please go to the playground to play.
The baby is playing with some toys.
Such toys have a bad influence on children.
When a child, I would play with the toys.
He hid his toys under the bed.
He deprived my little sister of all her toys.
She told her children to put away their toys.
She bought a toy for her child.
Come on, play with me, I'm so bored!
May I go out to play?
What shall we play?
She is used to playing all by herself.
The boy has few friends to play with.

Idź proszę na plac zabaw się pobawić. (boracasli)
Dziecko bawi się zabawkami. (CK)
Tego typu zabawki mają zły wpływ na dzieci. (CK)
Kiedy byłem dzieckiem, bawiłem się tymi zabawkami.
Schował zabawki pod łóżkiem. (CK)
Zabrał mojej siostrze wszystkie zabawki. (CM)
Kazała dzieciom posprzątać zabawki. (CK)
Kupiła dziecku zabawkę. (CK)
No już, pobaw się ze mną, nudzi mi się! (braliobezerra)
Mogę wyjść się pobawić? (CK)
W co się pobawimy? (NekoKanjya)
Jest przyzwyczajona do zabawy w samotności. (Eldad)
Ten chłopiec ma niewielu kolegów do zabawy. (CK)
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2.3 MŁODOŚĆ
adolescent [ˌædəˈlesnt]
nastolatek; młodzieniec (13-18 lat)
ageless [ˈeɪdʒləs]
1. wiecznie młody 2. wieczny
agelessness [ˈeɪdʒləsnəs]
wieczna młodość
at a precociously young age [ət ə prɪˈkəʊʃəsli jʌŋ eɪdʒ]w bardzo młodym wieku
callow [ˈkæləʊ]
niedoświadczony; niedojrzały; nieopierzony
callow youth [ˈkæləʊ juːθ]
żółtodziób
callowness [ˈkæləʊnəs]
brak doświadczenia; niedojrzałość
to chase petticoats [tʃeɪs ˈpetɪkəʊts]
uganiać się za spódniczkami
to cherish illusions [ˈtʃerɪʃ ɪˈluːʒn*z]
łudzić się; żyć iluzjami
gilded youth (BrE) [ˈɡɪldɪd juːθ]
złota młodzież
hobbledehoy [ˈhɒbldɪhoɪ]
młokos; chłystek
in the flush of youth [ɪn ðə flʌʃ əv juːθ]
w pełni młodości
juvenile [ˈdʒuːvənaɪl]
młodociany
life of dissipate [laɪf əv ˈdɪsɪpeɪt]
hulaszcze życie
minor [ˈmaɪnə]
niepełnoletni
misspent youth [ˌmɪsˈspent juːθ]
zmarnowana młodość
peer [pɪə]
rówieśnik
peer group [pɪə ɡruːp]
grupa rówieśnicza
peer pressure [pɪə ˈpreʃə]
presja rówieśników
plans for the future [plænz fə ðə ˈfjuːtʃə]
plany na przyszłość
puberty [ˈpjuːbəti]
okres dojrzewania
reach puberty [riːtʃ ˈpjuːbəti]
osiągnąć wiek dojrzewania
rejuvenation [rɪˌdʒuːvəˈneɪʃn*]
odmłodzenie
to run away from home [rʌn əˈweɪ frəm həʊm]
uciekać z domu; uciec z domu
steady girlfriend [ˈstedi ˈɡɜːlfrend]
stała dziewczyna
teenager [ˈtiːneɪdʒə]
nastolatek
under age [ˈʌndər eɪdʒ]
niepełnoletni
world of illusions [wɜːld əv ɪˈluːʒn*z]
świat iluzji
youngster [ˈjʌŋstə]
1. dziecko 2. młody człowiek; młodzieniec
youth culture [juːθ ˈkʌltʃə]
kultura młodzieżowa
youth development [juːθ dɪˈveləpmənt]
rozwój młodzieży
youthful [ˈjuːθfəl]
młody; młodzieńczy
youthfulness [ˈjuːθfəlnəs]
młodość; młodzieńczość
MŁODOŚĆ - PRZYKŁADOWE ZDANIA (LITERATURA + PRASA + TATOEBA.ORG)
His ideals had been shattered and his youth was over.
Have my parents forgotten that they were young once?
That picture is from when he was young.
She had referred to his youth as a thing of the past.
When he was very young, he was shy.
From her youth on, she hated parades.
The days of my youth.
I envy you your eternal youth.
He had some troubled years in his teens.
Pain is part of growing up.
They began to grow up.
His last great act of youthful defiance.
He seemed to have the vigour of youth.
Where were the freedom and daring of youth?
I was no doubt idealizing my own youth.
Youth and beauty must come first.
Never stop dreaming.
Girls and boys are growing up faster.
I was raised in Winchester.
We must take his youth into account.
I weep for my lost youth.
Those boys are in the first flush of youth.
I regret not having worked hard in my youth.
We need to learn a lot of things in our youth.
Enjoy yourself while you are young!

Jego ideały uleciały, a młodość minęła.
Czy moi rodzice zapomnieli o swojej młodości?
Obraz pochodzi z jego młodości.
Mówiła o jego młodości jak o czymś minionym.
We wczesnej młodości był nieśmiały.
Od młodości nienawidziła pochodów.
Dni mej młodości.
Zazdroszczę ci wiecznej młodości.
Jako nastolatkowi nie było mu lekko.
Cierpienie/Ból jest częścią dorastania.
Zaczęli dorastać.
Jego ostatni wielki akt młodzieńczego buntu.
Zdawał się tryskać młodzieńczą energią.
Gdzie była wolność i odwaga młodości?
Bez wątpienia idealizowałem swoją młodość.
Młodość i piękno mają pierwszeństwo.
Nigdy nie rezygnuj z marzeń.
Dziewczyny i chłopcy dorastają szybciej.
Wyrastałam w Winchester.
Musimy uwzględnić jego młody wiek. (--)
Żałuję mojej straconej młodości. (Shishir)
Ci chłopcy są właśnie w rozkwicie młodości. (--)
Żałuję, że w młodości nie wziąłem się ostrzej za robotę. (-)
W młodości musimy uczyć się wielu rzeczy. (--)
Baw się, pókiś młody! (Scott-mod.)
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2.4 ŻYCIE DOROSŁE
adult life [ˈædʌlt laɪf]
adulthood [ˈædʌlthʊd]
adventure life [ədˈventʃə laɪf]
breadwinner [ˈbredwɪnə]
brio (lit.) [ˈbriːəʊ]
career choice [kəˈrɪə tʃɔɪs]
childbearing age [ˈtʃaɪldbeərɪŋ eɪdʒ]
choice [tʃɔɪs]
coming of age [ˈkʌmɪŋ əv eɪdʒ]
conscious choice [ˈkɒnʃəs tʃɔɪs]
distant memory [ ˈdɪstənt ˈmeməri]
from personal experience [frəm ˈpɜːsənl* ɪkˈspɪərɪəns]
to fulfil a dream [fʊlˈfɪl ə driːm]
grown-up [ˈɡrəʊn ʌp]
to hark back [hɑːk ˈbæk]
heyday [ˈheɪdeɪ]
indelible experience [ɪnˈdeləbl* ɪkˈspɪərɪəns]
to lead somebody astray [liːd ˈsʌmbədi əˈstreɪ]
legal age [ˈliːɡl* eɪdʒ]
life experience [laɪf ɪkˈspɪərɪəns]
life satisfaction [laɪf ˌsætɪsˈfækʃn*]
life story [laɪf ˈstɔːri]
to live an exemplary life [laɪv ən ɪɡˈzempləri laɪf]
to live in the present [ˈlaɪv ɪn ðə prɪˈzent]
to live it up [laɪv ɪt ʌp]
manhood [ˈmænhʊd]
mature [məˈtjʊə]
maturity [məˈtjʊərɪti]
menopause [ˈmenəpɔːz]
mid-life crisis [mɪdˈlaɪf ˈkraɪsɪs]
middle age [ ˈmɪdl* eɪdʒ]
misty memories [ˈmɪsti ˈmemərɪz]
mortal coil [ˈmɔːtl* kɔɪl]
pernicious influence [pəˈnɪʃəs ˈɪnflʊəns]
prime [praɪm]
redolent [ˈredələnt]
to remember vaguely [rɪˈmembə ˈveɪɡli]
reminder [rɪˈmaɪndə]
to reminisce [remɪˈnɪs]
reminiscence [ˌremɪˈnɪsns]
reminiscent smile [ˌremɪˈnɪsnt smaɪl]
to sear [sɪə]
to shilly-shally [ˈʃɪlɪˌʃælɪ]
spinster [ˈspɪnstə]
to start a new life [stɑːt ə njuː laɪf]
start a new chapter in life [stɑːt ə njuː ˈtʃæptər ɪn laɪf]
to talk reminiscently of sb [ˈtɔːk ˌremɪˈnɪsntli əv]
thirtysomething [ˈθɜːtiˌsəmθɪŋ]
treadmill [ˈtredmɪl]
to trigger a memory [ˈtrɪɡər ə ˈmeməri]
tvestigial memory [veˈstɪdʒɪəl ˈmeməri]
unattainable dream [ˌʌnəˈtaɪnəbl* driːm]

życie dorosłe
dojrzałość; dorosłość
życie pełne przygód
żywiciel rodziny
werwa; wigor
wybór ścieżki kariery
wiek rozrodczy
wybór
osiągnięcie pełnoletności
świadomy wybór
odległe wspomnienie
z własnego doświadczenia
spełnić marzenie
dorosły
wspominać
najlepszy okres
niezapomniane doświadczenie
sprowadzać kogoś na złą drogę
pełnoletność
doświadczenie życiowe
zadowolenie z życia
historia życia
prowadzić przykładne życie
żyć chwilą obecną
używać życia
wiek męski
dojrzały
dojrzałość
menopauza; klimakterium
kryzys wieku średniego
średni wiek
mgliste wspomnienia
życie; padół życia
zgubny wpływ
najlepsze lata
przywołujący wspomnienia
pamiętać jak przez mgłę
przypomnienie
wspominać
wspomnienie
uśmiech na wspomnienie o czymś
pozostawić ślad (w pamięci)
wahać się; być niezdecydowanym
stara panna
rozpocząć nowe życie
rozpocząć nowy rozdział życia
z rozrzewnieniem wspominać kogoś
osoba pomiędzy 30 a 39 rokiem życia
monotonia; kierat
wywołać wspomnienie
mętne wspomnienie
nieosiągalne marzenie
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ŻYCIE DOROSŁE - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
You are now an adult.
Life is hard, but I am harder.
Life is beautiful.
Do you have any idea what my life is like?
You must not lose sight of your goal in life.
Sometimes I feel like living a more peaceful life.
Live and let live.
You should live up to your principles.
Everyone wants to live free from care.
He grew a beard to look more mature.
He wishes to erase bad memories.
Memories of old times rushed back into my mind.
She cherishes the memory of her husband.
He is now in the prime of manhood.
This song reminds me of my happy days.

Teraz jesteś dorosłym. (CK)
Życie jest twarde, ale jestem twardszy. (AlanF_US)
Życie jest piękne. (CK)
Czy masz w ogóle pojęcie jak wygląda moje życie? (CK)
Nie trać z oczu celu swego życia. (Swift)
Czasami myślę o prowadzeniu spokojniejszego życia. CM
Żyj i daj żyć innym. (--)
Powinieneś postępować zgodnie z twoimi przekonaniami.
Każdy marzy o życiu wolnym od trudów. (--)
Zapuścił brodę, aby wyglądać doroślej. (CK)
(On) życzyłby sobie, aby mógł wymazać złe wspomnienia.
Wróciły nagle wspomnienia dawnych dni. (--)
Ona z wielkim rozrzewnieniem wspomina męża. (CM)
Jest w pełni lat męskich. (CM)
Ta piosenka przypomina mi moje szczęśliwe dni. (--)

2.5 STAROŚĆ
advancing age [ədˈvɑːnsɪŋ eɪdʒ]
afflicts of the old age [əˈflɪkts əv ði əʊld eɪdʒ]
to age gracefully [eɪdʒ ˈɡreɪsfəli]
Alzheimer's disease [ˈæltshaɪməz dɪzi:z]
to arrest ageing [əˈrest ˈeɪdʒɪŋ]
autumn years [ ˈɔːtəm ˈjiəz]
centenarian [ˌsentɪˈneərɪən]
decrepit [dɪˈkrepɪt]
dementia [dɪˈmenʃə]
dotage [ˈdəʊtɪdʒ]
greybeard (BrE) [ˈɡreɪbɪəd]
hoariness [ˈhɔːrɪnəs]
infirmity [ɪnˈfɜːmɪti]
late in life [leɪt ɪn laɪf]
lifespan [ˈlaɪfspæn]
to live to a ripe old age [laɪv tu ə raɪp əʊld eɪdʒ]
liver spot [ˈlɪvə spɒt]
longevity [lɒnˈdʒevəti]
nursing home [ˈnɜːsɪŋ həʊm]
octogenarian [ɒktədʒɪˈneərɪən]
old age [əʊld eɪdʒ]
old folk [əʊld fəʊk]
old lady (arch.) [əʊld ˈleɪdi]
pension [ˈpenʃn*]
pensioner (BrE) [ˈpenʃnə]
to retire [rɪˈtaɪə]
retiree (AmE) [rɪˌtaɪəˈriː]
retirement [rɪˈtaɪəmənt]
retirement age [rɪˈtaɪəmənt eɪdʒ]
second childhood [ˈsekənd ˈtʃaɪldhʊd]
senile [ˈsiːnaɪl]
senility [sɪˈnɪlɪti]
seniority [ˌsiːnɪˈɒrɪti]
signs of old age [saɪnz əv əʊld eɪdʒ]
spinster (arch.) [ˈspɪnstər]
twilight years [ˈtwaɪlaɪt ˈjiəz]

postępujące lata (starzenie się)
dolegliwości wieku starczego
starzeć się z gracją
choroba Alzheimera
zatrzymywać starzenie; zatrzymać starzenie
jesień życia
stulatek
zniedołężniały; zgrzybiały
demencja
podeszły wiek
starzec (obraźliwie)
sędziwy wiek
zniedołężnienie
w późnym wieku
długość życia
dożyć sędziwego wieku
plama wątrobowa
długowieczność
dom spokojnej starości
osiemdziesięciolatek
starość
starzy ludzie
starsza pani
emerytura (pieniądze)
emeryt (m.); emerytka (f.)
przejść na emeryturę
emeryt (m.); emerytka (f.)
emerytura (stan)
wiek emerytalny
druga młodość
starczy
starość; zniedołężniałość starcza
starszeństwo
oznaki starości
stara panna
schyłek życia
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STAROŚĆ - PRZYKŁADOWE ZDANIA
The old man looked at the youth.
No one should be alone in their old age.
She only saw old age which was beginning to gnaw at her.
All this was due to age.
The old that is strong does not wither.
The old woman led the boy to a room.
The old woman asked him to swear again.
The only people in the pews were old men and old women.
The doctors promised to save the old man.
Old an alone.
He spent his final 12 months in a nursing home.

Starzec patrzył na młodzieńca.
Nikt nie powinien zostawać sam na starość.
Widziała jedynie starość, która zaczęła ją trawić.
Wszystko to świadczyło o starości.
Nie każdą siłę starość zniszczy.
Staruszka poprowadziła chłopca do pokoju.
Staruszka poprosiła, żeby jeszcze raz przysiągł.
W ławkach siedzieli tylko starcy i staruszki.
Lekarze obiecali uratować staruszka.
Stary i samotny.
Ostatnie 12 miesięcy życia spędził w domu opieki.

STAROŚĆ - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
Nowadays the young take no care of the old.
We should hold old people in reverence.
An old man was at rest under the tree.
It is pleasant to watch a loving old couple.
Once upon a time, there lived an old man.
Above all, be kind to old people.
The old woman fell and could not get up.
The old lady climbed the stairs with difficulty.
The old man looked wise.
You know, there are more and more old people.
There are many old men in this village.
Few people live to be ninety years old.
We must provide for our old age.
My father grew old.
My father is so old that he is hard of hearing.
I stepped aside for the old lady to pass.
Every man desires to live long, but no man would be old.
Don't make fun of old people.

Dzisiaj młodzi wcale nie dbają o starszych. (--)
Powinniśmy szanować starszych. (NeoKanjya)
Staruszek odpoczywał pod drzewem. (NeoKanjya)
Miło jest widzieć kochających się starszych państwa.
Dawno, dawno temu żył sobie pewien staruszek. (Alan)
Przede wszystkim bądź uprzejmy dla starszych. (orcrist)
Staruszka upadła i nie mogła wstać. (CK)
Staruszka z wielkim trudem wdrapała się po schodach. CK
Staruszek wyglądał na mądrego człowieka. (CK)
Jak wiadomo, przybywa starszych ludzi. (--)
W tej wsi jest wiele starszych osób. (CK)
Niewielu jest ludzi dożywających 90-tki. (CK)
Musimy poczynić przygotowania na starość. (CM)
Mój ojciec zestarzał się. (CK)
Mój ojciec jest bardzo stary i słuch go zawodzi. (CM)
Odszedłem na bok, aby przepuścić starszą panią. (CK)
Każdy chce żyć długo, ale nikt nie chce być stary. (--)
Nie wolno wyśmiewać się ze starszych ludzi. (CK)

2.6 ŚMIERĆ
afterlife [ˈɑːftəlaɪf]
autopsy [ˈɔːtɒpsi]
to be afraid of death [bi əˈfreɪd əv deθ]
to be presumed dead [bi prɪˈzjuːmd ded]
to be turning in one's grave [bi ˈtɜːnɪŋ ɪn wʌnz ɡreɪv]
beheading [bɪˈhedɪŋ]
bereaved [bɪˈriːvd]
cadaver (AmE) [kəˈdɑːvə]
to commit suicide [kəˈmɪt ˈsjuːɪsaɪd]
coroner [ˈkɒrənə]
corpse [kɔːps]
to cremate [krɪˈmeɪt]
cremation [krɪˈmeɪʃn*]
crematorium [ˌkreməˈtɔːrɪəm]
dead [ded]
dead body [ded ˈbɒdi]
death [deθ]
death by hanging [deθ baɪ ˈhæŋɪŋ]
death certificate [deθ səˈtɪfɪkeɪt]
death wish [deθ wɪʃ]
decease [dɪˈsiːs]
deceased [dɪˈsiːst]
demise [dɪˈmaɪz]
to die [daɪ]
to die an agonizing death [daɪ ən ˈæɡənaɪzɪŋ deθ]
to die the death of a martyr [daɪ ðə deθ əv ə ˈmɑːtə]
to die with dignity [daɪ wɪð ˈdɪɡnɪti]

życie pośmiertne
sekcja zwłok
bać się śmierci
zostać uznanym za zmarłego
przewracać się w grobie
ścięcie
pogrążony w smutku
zwłoki
popełnić samobójstwo
koroner
zwłoki
skremować
kremacja
krematorium
martwy
zwłoki
śmierć
śmierć przez powieszenie
akt zgonu
pragnienie śmierci
śmierć; zgon
nieboszczyk; zmarły
zgon
umrzeć
umrzeć w męczarniach
umrzeć męczeńską śmiercią
umrzeć z godnością
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dowager [ˈdaʊədʒə]
dying [ˈdaɪɪŋ]
dying wish [ˈdaɪɪŋ wɪʃ]
epitaph [ˈepɪtɑːf]
euthanasia [juːθəˈneɪzɪə]
execution [ˌeksɪˈkjuːʃn*]
fratricide [ˈfrætrɪsaɪd]
to grieve [ˈɡriːv]
to have a brush with death [həv ə brʌʃ wɪð deθ]
heartfelt sympathy [ˈhɑːtfelt ˈsɪmpəθi]
hospice [ˈhɒspɪs]
to kick the bucket [kɪk ðə ˈbʌkɪt]
to kill [kɪl]
morgue [mɔːɡ]
mortal [ˈmɔːtl* ]
mortal remains [ˈmɔːtl* rɪˈmeɪnz]
to mourn [mɔːn]
mourning [ˈmɔːnɪŋ]
mourning band [ˈmɔːnɪŋ bænd]
national mourning [ˈnæʃnəl ˈmɔːnɪŋ]
no signs of life [nəʊ saɪnz əv laɪf]
obituary [əˈbɪtʃʊəri]
on deathbed [ɒn ˈdeθbed]
patricide [ˈpætrɪsaɪd]
to perform an autopsy [pəˈfɔːm ən ˈɔːtɒpsi]
to perish [ˈperɪʃ]
premature death [ˈpremətjʊə deθ]
profane human remains [prəˈfeɪn ˈhjuːmən rɪˈmeɪnz]
to slit your wrists [slɪt jə rɪsts]
slow death [sləʊ deθ]
soul [səʊl]
stoning [ˈstəʊnɪŋ]
suicide [ˈsjuːɪsaɪd]
suicide attempt [ˈsjuːɪsaɪd əˈtempt]
suicide note [ˈsjuːɪsaɪd nəʊt]
suicide rate [ˈsjuːɪsaɪd reɪt]
untimely death [ʌnˈtaɪmli deθ]
widow [ˈwɪdəʊ]
widower [ˈwɪdəʊə]
widowhood [ˈwɪdəʊhʊd]

26

wdowa z tytułem po zmarłym mężu
umieranie; umierający
ostatnie życzenie
epitafium
eutanazja
egzekucja
bratobójstwo
opłakiwać (kogoś)
otrzeć się o śmierć
szczere wyrazy współczucia
hospicjum
kopnąć w kalendarz
zabić
kostnica
1. (noun) śmiertelnik 2. (adj.) śmiertelny
zwłoki
opłakiwać
żałoba
opaska żałobna
żałoba narodowa
brak oznak życia
nekrolog
na łożu śmierci
ojcobójstwo
przeprowadzić sekcję zwłok
zginąć
przedwczesna śmierć
bezcześcić zwłoki
podcinać sobie żyły
powolna śmierć
dusza
ukamienowanie
samobójstwo
próba samobójcza
list pożegnalny (samobójcy)
liczba samobójstw
przedwczesna śmierć
wdowa
wdowiec
wdowieństwo

ŚMIERĆ - PRZYKŁADOWE ZDANIA
His death is a profound loss for science.
He had died a gruesome death.
They do not fear death.
The sun is setting and death not yet come.
In the desert, disobedience means death.
Cowards are afraid of dying.
Up to a certain moment our death seems distant.
She simply wanted to postpone death.
He pictured her death.
Animals have the right to a merciful death.
I felt the fear of death.
I saw your brother a few minutes before he died.
He died for my sins.
I would die before I break that trust.
Would you have them die in vain?
You lived your life in a loving way, and died with dignity.
He died this morning.
She wanted to die.
You are going to die in a moment.
He was eleven when his father died.

Jego śmierć stanowi niepowetowaną stratę dla nauki.
Poniósł makabryczną śmierć.
Nie lękają się śmierci.
Słońce chyli się ku zachodowi, a śmierć nie nadchodzi.
Na pustyni nieposłuszeństwo równe jest śmierci.
Tchórze boją się śmierci.
Do pewnej chwili śmierć pozostaje czymś odległym.
Chciała tylko oddalić śmierć.
Wyobrażał sobie jej śmierć.
Zwierzęta mają prawo do miłosiernej śmierci.
Bałem się śmierci.
Widziałem twojego brata na kilka minut przed śmiercią.
On umarł za moje grzechy.
Wolę umrzeć niż zawieść zaufanie.
Pozwolisz im umrzeć na marne?
Żyłeś otoczony miłością i umarłeś godnie.
Umarł dziś rano.
Chciała umrzeć.
Za chwilę umrzesz.
Miał osiem lat, kiedy umarł jego ojciec.
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He apparently took his own life.
He died from pancreatic cancer.
He died on the way to hospital.
He has died at the age of 85.
He is survived by his wife and four sons.
I lost my husband and my best friend.
I will take my life today.
Jonathan thought he was going to die.
She died after a short illness.
She died an hour later in hospital.
She died from natural causes.
She may die.
The death of Claudia has shocked the nation.
The president gave his condolences to the families.
He first requested euthanasia in 2011.
The Belgian parliament legalised euthanasia in 2001.
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Najprawdopodobniej odebrał sobie życie.
Zmarł na raka trzustki.
Zmarł w drodze do szpitala.
Zmarł w wieku 85 lat.
Zostawił żonę i czterech synów. (po śmierci)
Straciłam mojego męża i najlepszego przyjaciela.
Dziś odbiorę sobie życie.
Jonathan myślał, że umrze.
Zmarła po krótkiej chorobie.
Zmarła godzinę później w szpitalu.
Zmarła z przyczyn naturalnych.
Ona może umrzeć.
Śmierć Klaudii zszokowała naród.
Prezydent złożył rodzinom kondolencje.
Po raz pierwszy poprosił o eutanazję w 2011 roku.
Belgijski parlament zalegalizował eutanazję w 2001 roku.

ŚMIERĆ, CMENTARZ I POGRZEB - ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
We regret his death.
Give me liberty or give me death.
The man was on the brink of death.
The poet compared death to sleep.
I'm always ready for death.
You must choose between honor and death.
Death is the great leveler.
Death is the antithesis of life.
Death is certain to come to everybody.
Some people believe in eternal life after death.
No one can avert death.
Those loved by many are liable to untimely death.
Nobody can escape death.
Death preferable to shame.
His death was a great loss to our country.
It's a pity when somebody dies.
The strong will survive and the weak will die.
We must die sooner or later.
We shall all die some day.
He died three days after.
That patient may die at any time.
Please don't die!
It was her fate to die young.
I used to walk in the cemetery in my youth.
I visited my father's grave.
His grave is there.
He was buried in this graveyard.

Żałujemy jego śmierci. (kebukebu)
Daj mi wolność albo śmierć. (CK-mod.)
Ten człowiek był na krawędzi śmierci. (--)
Poeta porównał śmierć do snu. (CK)
Zawsze jestem gotów na śmierć. (--)
Musisz wybierać: honor albo śmierć. (CK)
Śmierć zrówna wszystkich. (--)
Śmierć jest przeciwieństwem życia. (--)
Śmierć przyjdzie po każdego. (CM)
Niektórzy ludzie wierzą w życie wieczne po śmierci. (CM)
Żaden człowiek nie uniknie śmierci. (--)
Ludzie kochani przez wielu umierają młodo. (--)
Nikt nie uniknie śmierci. (--)
Od wstydu lepsza jest śmierć. (--)
Jego śmierć była dla naszego kraju wielką stratą. (CM)
Szkoda, gdy ktoś umiera. (CK)
Mocni przetrwają, słabi zginą. (NeoKanjya)
Umrzemy, prędzej czy później. (NeoKanjya)
Wszyscy kiedyś umrzemy. (Swift)
Zmarł trzy dni później. (--mod.)
Ten pacjent może umrzeć w każdej chwili. (CK)
Proszę, nie umieraj! (CK)
Było jej pisane umrzeć młodo. (CK)
Za młodu często spacerowałem po cmentarzach. (--)
Odwiedziłem grób ojca. (CK)
Tam jest jego grób. (learnaspossible)
Został pochowany na tym cmentarzu. (CK)
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2.7 SPADEK
devisor [ˌdevɪˈzɔ]
to disinherit [dɪsɪnˈherɪt]
disinheritance [ˌdɪsɪnˈherɪtəns]
forced share [fɔːst ʃeə]
heir [eə]
heir apparent [eər əˈpærənt]
heir collateral [eə kəˈlætərəl]
heir presumptive [ eə prɪˈzʌmptɪv]
heiress[ˈeərɪs]
heirship [eəʃɪp]
inheritance [ɪnˈherɪtəns]
inheritance tax [ɪnˈherɪtəns tæks]
inheritor [ɪnˈherɪtə]
last will [lɑːst wɪl]
legitime [lɪ`dʒɪtɪm]
lineal descendant [ˈlɪnɪəl dɪˈsendənt]
testamentary [ˌtestəˈmentri]
testamentary capacity [ˌtestəˈmentri kəˈpæsɪti]
testator [teˈsteɪtə]

spadkodawca; testator
wydziedziczyć
wydziedziczenie
zachowek
spadkobierca
prawowity spadkobierca
spadkobierca w linii bocznej
domniemany spadkobierca
spadkobierczyni
spadek; dziedzictwo
spadkowy
podatek spadkowy
spadkobierca
ostatnia wola
zachowek
zstępny
testamentowy
zdolność testamentowa
spadkodawca; testator

2.8 CMENTARZ
burial ground [ˈberɪəl ɡraʊnd]
burial mound [ˈberɪəl maʊnd]
cemetery [ˈsemətri]
churchyard [ˈtʃɜːtʃjɑːd]
columbarium [ˌkɒləmˈbeərɪəm]
epitaph [ˈepɪtɑːf]
grave [ɡreɪv]
gravedigger [ˈɡreɪvdɪɡə]
gravestone [ˈɡreɪvstəʊn]
graveyard [ˈɡreɪvjɑːd]
headstone [ˈhedstəʊn]
Jewish cemetery [ˈdʒuːɪʃ ˈsemətri]
last resting place [lɑːst ˈrestɪŋ ˈpleɪs]
memorial [ mɪˈmɔːrɪəl]
military cemetery [ˈmɪlɪtri ˈsemətri]
necropolis [nɪˈkrɒpəlɪs]
rest in peace (RIP) [rest ɪn piːs]
tomb [tuːm]
war memorial [wɔː mɪˈmɔːrɪəl]

cmentarz; cmentarzysko
kurhan
1. (noun) cmentarz 2. (adj.) cmentarny
cmentarz przy kościele
kolumbarium
epitafium (napis na grobie)
grób
grabarz
nagrobek
cmentarz
nagrobek
cmentarz żydowski
miejsce ostatniego spoczynku
tablica pamiątkowa
cmentarz wojskowy
nekropolia
spoczywaj w pokoju
grobowiec
pomnik poległych

CMENTARZ - PRZYKŁADOWE ZDANIA
Cemeteries in Bohemia are like gardens.
Peace always reigns in the cemetery.
The cemetery was vanity transmogrified into stone.
Grass and weeds grew rank over the whole cemetery.
The camerlegno knelt before the tomb.
He stepped away from the tomb.
Tombs contain bodies.
The graves are covered with grass and colourful flowers.
That was where his grave would be.
They saw an unfamiliar girl kneeling by the tomb.
Flowers on graves belong to the living.
Their graves had never been found.
He picked out his cemetery plot.
The graveyard was overgrown and neglected.
Thousands of people were buried here.

Cmentarze w Czechach przypominają ogrody.
Na cmentarzach zawsze panuje spokój.
Ten cmentarz był próżnością przekutą w kamień.
Cały cmentarz był bujnie porosły trawą i zielskiem.
Kamerling uklęknął przy grobie.
Odszedł nieco od grobu.
W grobach znajdują się ciała.
Groby porastają trawą i kolorowymi kwiatami.
To było miejsce na jego grób.
Zobaczyli nieznajomą dziewczynę klęczącą przy grobie.
Kwiaty na grobach należą do żywych.
Ich grobów nigdy nie odnaleziono.
Wybrał sobie miejsce na cmentarzu.
Cmentarz był zarośnięty i zaniedbany.
Pochowano tu tysiące ludzi.
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2.9 POGRZEB
to bemoan [bɪˈməʊn]
bier [bɪə]
to bury [ˈberi]
casket [ˈkɑːskɪt]
cinerary urn [ˈsɪnərərɪ ɜːn]
coffin [ˈkɒfɪn]
death knell [deθ nel]
to dig grave [dɪɡ ɡreɪv]
entombment [enˈtuːmmənt]
eulogy [ˈjuːlədʒi]
exhumation [ˌekshjuːˈmeɪʃn*]
to exhume [eksˈhjuːm]
funeral [ˈfjuːnərəl]
funeral home [fjuːnərəl həʊm]
funeral parlour (BrE) [ˈfjuːnərəl ˈpɑːlə]
funeral procession [ˈfjuːnərəl prəˈseʃn*]
funeral reception [ˈfjuːnərəl rɪˈsepʃn*]
funeral valediction [ˈfjuːnərəl vælɪˈdɪkʃn*]
half-staff flags [ˈhɑːfˈstɑːf flæɡz]
honorable burial (BrE) [ˈɑːnərəbəl ˈberɪəl]
in memorial [ɪn mɪˈmɔːrɪəl]
interment [ɪnˈtɜːmənt]
to lay a wreath [leɪ ə riːθ]
to lay to rest [leɪ rest]
memorial service [mɪˈmɔːrɪəl ˈsɜːvɪs]
to memorialize [mɪˈmɔːrɪəlaɪz]
mortuary [ˈmɔːtʃəri]
to organise a funeral [ˈɔːɡənaɪz ə ˈfjuːnərəl]
to pay homage [peɪ ˈhɒmɪdʒ]
pyre [ˈpaɪə]
sarcophagus [sɑːˈkɒfəɡəs]
requiem mass [ˈrekwɪəm mæs]
undertaker (BrE) [ˈʌndəteɪkə]
wreath [riːθ]

opłakiwać
nosze pogrzebowe
pogrzebać
1. urna (na prochy); 2. trumna (AmE)
urna z prochami
trumna
dzwony pogrzebowe
kopać grób
złożenie do grobu
mowa pogrzebowa
ekshumacja
ekshumować
pogrzeb
dom pogrzebowy
dom pogrzebowy
kondukt pogrzebowy
stypa
mowa pogrzebowa
flagi opuszczone do połowy masztu
pogrzeb z honorami
ku pamięci
pochówek
położyć wieniec
pochować
nabożeństwo żałobne
upamiętnić
kostnica; dom pogrzebowy
zorganizować pogrzeb
składać hołd
stos pogrzebowy
sarkofag
msza zaduszna
właściciel zakładu pogrzebowego
wieniec

POGRZEB - PRZYKŁADOWE ZDANIA
We buried him in the cemetery.
Did you watch your own burial service?
The funeral was attended by all Mother's relatives.
The day of the funeral arrived.
You'll have to arrange a nice funeral.
The turnout for the funeral was incredible.
They have a funeral to arrange.
Thousands of people came to her funeral.
The family held a small private ceremony.
He did not attend his daughter’s funeral.

Pochowaliśmy go na cmentarzu.
Widziałeś swój własny pogrzeb?
Na pogrzeb zjechała cała rodzina matki.
Nadszedł dzień pogrzebu.
Możesz mu tylko wyprawić piękny pogrzeb.
Na pogrzeb przyszły niewiarygodne tłumy.
Muszą wyprawić pogrzeb.
Tysiące ludzi przyszły na pogrzeb.
Rodzina zorganizowała małą, prywatną uroczystość.
Nie było go na pogrzebie córki.
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3. DOM I MIESZKANIE
3.1 DOM I MIESZKANIE - POJĘCIA OGÓLNE
accommodation [əˌkɒməˈdeɪʃn*]
anteroom [ˈæntiruːm[
apartment [əˈpɑːtmənt]
back rent [ˈbæk rent]
balcony [ˈbælkəni]
barnyard [ˈbɑːnjɑːd]
brick house [brɪk ˈhaʊs]
dream house [driːm ˈhaʊs]
to evict [ɪˈvɪkt]
family house [ˈfæməli ˈhaʊs]
flat [flæt]
flatmate [ˈflætmeɪt]
gate [ɡeɪt]
good neighbourliness (BrE) [ɡʊd ˈneɪbəlɪnəs]
habitable [ˈhæbɪtəbl* ]
to have nowhere to live [həv ˈnəʊweə ˈlaɪv]
hedge [hedʒ]
house [ˈhaʊs]
house owner [ˈhaʊs ˈəʊnə]
house telephone [ˈhaʊs ˈtelɪfəʊn]
housing conditions [ˈhaʊzɪŋ kənˈdɪʃn*z]
housing shortage [ˈhaʊzɪŋ ˈʃɔːtɪdʒ]
letterbox [ˈletəbɒks]
lightning rod [ˈlaɪtn*ɪŋ rɒd]
to live in digs [ˈlaɪv ɪn dɪɡz]
lodger [ˈlɒdʒə]
manor house [ˈmænə ˈhaʊs]
mortgage [ˈmɔːɡɪdʒ]
to move in [muːv ɪn]
to move out [muːv aʊt]
ramshackle house [ˈræmʃækl* ˈhaʊs]
ranch house (AmE) [rɑːntʃ ˈhaʊs]
real estate [rɪəl ɪˈsteɪt]
rent [rent]
rent agreement [rent əˈɡriːmənt]
rent arrears [rent əˈrɪəz]
rent book [rent bʊk]
rent rebate (BrE) [rent ˈriːbeɪt]
rented [ˈrentɪd]]
roof [ruːf]
roomer (AmE) [ˈruːmər]
row house (AmE) [raʊ ˈhaʊs]
running water [ˈrʌnɪŋ ˈwɔːtə]
semi-detached house [ˌsemɪdɪˈtætʃt ˈhaʊs]
sewage system [ˈsjuːɪdʒ ˈsɪstəm]
stairwell [ˈsteəwel]
studio flat (BrE) [ˈstjuːdɪəʊ flæt]
suite [swiːt]
temporary home [ˈtemprəri həʊm]
tenement [ˈtenəmənt]
threshold [ˈθreʃhəʊld]
unfit for habituation [ˌʌnˈfɪt fə həˌbɪtʃʊˈeɪʃn*]

zakwaterowanie
przedpokój
mieszkanie
zaległy czynsz
balkon
podwórze; podwórko
dom z cegły
wymarzony dom
eksmitować; wyeksmitować
dom jednorodzinny
mieszkanie
współlokator
furtka
stosunki dobrosąsiedzkie
nadający się do zamieszkania
nie mieć gdzie mieszkać
żywopłot
dom (mieszkalny)
właściciel domu
domofon
warunki mieszkaniowe
brak mieszkań
skrzynka na listy
piorunochron
mieszkać w wynajętym pokoju
lokator; najemca
rezydencja ziemska
hipoteka
wprowadzić się
wyprowadzić się
rozpadający się dom
dom parterowy
nieruchomość
czynsz
umowa najmu
zaległości w płaceniu czynszu
książeczka opłat za mieszkanie
dodatek mieszkaniowy
wynajęty
dach
lokator; najemca
domek szeregowy
bieżąca woda
bliźniak
kanalizacja
klatka schodowa
kawalerka
apartament
dom tymczasowy
czynszowy
próg
nienadający się do zamieszkania
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DOM I MIESZKANIE- PRZYKŁADOWE ZDANIA (LITERATURA + PRASA + TATOEBA.ORG)
It's not as if it's a particularly nice house.
Running up the lane, Arthur had nearly reached his house.
He had left home when he was seven.
I came home a few days early.
It was an old two-storied house, painted cream.
Thousands of front entrances are boarded up from the inside.
They were passing a housing development.
New buildings jutting up fitfully one after the next.
The public housing estate was deserted, wet and dismal.
Do you pay your rent on time?
He stepped from the elevator on the top floor.
The entire first floor looked deserted.
There are two empty rooms on the third floor.
He found the right flat and impatiently rang the bell.
At last the door on the fifth floor was heard shutting.
I go down two floors to have a look around.
He leased the second and third floors.
It was an old-fashioned but very comfortable little house.
The little house was no longer there.
Smaland is a tall house with spruce trees on the roof.
He went up on the roof of his great house.
Who is moving up on the roof?
He lives up on the roof.
He jumped down in the coal-black cellar.
Peter went up to the loft to get some newspapers.
He climbed the ladder to the loft.
I kept it hidden in the attic.
They entered a wide, dimly lit hallway.
Langdon hurried up the stairs behind her.
He toppled off the stairs.
He ran to the window.
He looked out the window.
All the tiny windows inside seemed black.
He must have broken the window.
She sat sideways on the windowsill.
Winston sat back against the window-sill.
She stepped over the threshold.
There was a sharp ringing rap on the door.
The door slit open.
The great door swung open.
Langdon moved away from the door.
Where are you going to live?
Odd things began happening in that apartment.
I wrecked his flat this evening.
On each floor, there are two tenants.
He turned the key.
In one fluid motion he produced a key.
He rammed the key into the lock.
He grabbed the first key and turned.
The Brandos moved many times.
His parents moved away.
The family had a house on the beach.
We lost our home.
My house is a mortgage-free house.
He lives six houses beyond my house.
Your house is three times as large as mine.
It took them two years to build the house.
Each house is within shouting distance of another.
Let me show you around our house.
The two houses stand side by side.
Turning the corner, you will find my house.
The house requires large repairs.
The house is built of red bricks.
I'm sharing my flat with my brother.
They rented an apartment in a suburb of Tokyo.

Nie powiem, żeby to był szczególnie ładny dom.
Biegnąc drogą, Artur prawie dotarł do domu.
Wyniósł się z domu, kiedy miał siedem lat.
Przyjechałam do domu kilka dni wcześniej.
Kremowy, staroświecki piętrowy dom.
Tysiące frontowych wejść zabito od środka deskami.
Przechodzili koło osiedla.
Nowe budynki sterczały jeden obok drugiego.
Osiedle było wyludnione, mokre, ponure.
Płacisz czynsz w terminie?
Wysiadł z windy na ostatnim piętrze.
Wyglądało na to, że całe pierwsze piętro jest puste.
Na trzecim piętrze są dwa puste pokoje.
Odnalazł właściwe mieszkanie i niecierpliwie zadzwonił.
Wreszcie na czwartym piętrze stuknęły drzwi.
Schodzę zajrzeć o dwa piętra niżej.
Podnajął pierwsze i drugie piętro.
Domek był staroświecki, ale bardzo sympatyczny.
Domku już nie było.
Smaland to wysoki dom z jodłami na dachu.
Wszedł na dach swego wielkiego domu.
Kto rusza się na dachu?
On mieszka na dachu.
Wskoczył do ciemnej jak noc piwnicy.
Peter poszedł na strych, żeby przynieść trochę gazet.
Wspiął się po drabinie na strych.
Ukryłem to na strychu.
Znaleźli się w szerokim, słabo oświetlonym korytarzu.
Langdon popędził za nią po schodach.
Stoczył się ze schodów.
Podbiegł do okna.
Wyjrzał przez okno.
We wszystkich niewielkich oknach panowała ciemność.
Musiał wybić okno.
Usiadła bokiem na parapecie.
Winston oparł się plecami o parapet okna.
Przeszła przez próg.
Rozległo się ostre stukanie do drzwi.
Drzwi rozsunęły się.
Ogromne drzwi stanęły otworem.
Langdon odsunął się od drzwi.
Gdzie masz zamiar mieszkać?
W mieszkaniu zaczęły się dziać rzeczy niepojęte.
Dziś wieczorem zdemolowałam mu mieszkanie.
Na każdym piętrze mieszkają dwaj lokatorzy.
Przekręcił klucz w zamku.
Jednym płynnym ruchem wyjął klucz.
Włożył klucz do zamka.
Chwycił pierwszy klucz i przekręcił.
Brandonowie wiele razy się przeprowadzali.
Jego rodzice wyprowadzili się.
Rodzina miała dom na plaży.
Straciliśmy nasz dom.
Na moim domu nie ciąży hipoteka. (--)
On mieszka sześć domów za mną. (CK)
Twój dom jest trzy razy większy od mojego. (swift)
Budowa ich domu trwała dwa lata. (shanghainese)
Domy są położone niedaleko od siebie. (shiawase)
Oprowadzę pana po domu. (CK)
Te dwa domy stoją obok siebie. (CM)
Za zakrętem będzie widać mój dom. (--)
Dom wymaga gruntownego remontu. (--)
Dom jest zbudowany z czerwonych cegieł. (CK)
Dzielę mieszkanie z (moim) bratem. (wondersz1-mod.)
Wynajęły mieszkanie na przedmieściach Tokio. (CK-mod.)
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3.2 W MIESZKANIU
area rug (AmE) [ˈeəriə rʌɡ]
attic [ˈætɪk]
awning [ˈɔːnɪŋ]
banister [ˈbænɪstə]
carpet [ˈkɑːpɪt]
ceiling [ˈsiːlɪŋ]
cellar [ˈselə]
central heating [ˈsentrəl ˈhiːtɪŋ]
chandelier [ˌʃændəˈlɪə]
chimney [ˈtʃɪmni]
china [ˈtʃaɪnə]
corridor [ˈkɒrɪdɔː]
curtain [ˈkɜːtn*]
dining room [ˈdaɪnɪŋ ruːm]
door [dɔː]
door chain [dɔː tʃeɪn]
door frame [dɔː freɪm]
door mat [dɔː mæt]
door plate [dɔː pleɪt]
doorbell [ˈdɔːbel]
doorsill [ˈdɔːˌsɪl]
draught [drɑːft]
earthenware [ˈeðnweə]
fireplace [ˈfaɪəpleɪs]
floor [flɔː]
garret [ˈɡærət]
hall [hɔːl]
hearth rug [hɑːθ rʌɡ]
heater [ˈhiːtə]
homeliness [ˈhəʊmlɪnəs]
lamp [læmp]
lampshade [ˈlæmpʃeɪd]
latch (AmE) [lætʃˈ]
to latch (AmE) [lætʃˈ]
lighting [ˈlaɪtɪŋ]
living room [ˈlɪvɪŋ ruːm]
lock [lɒk]
loft [lɒft]
lumber (BrE) [ˈlʌmbə]
lumber room (BrE) [ˈlʌmbə ruːm]
mantelpiece [ˈmæntlpiːs]
mirror [ˈmɪrə]
on the mantelpiece [ɒn ðə ˈmæntlpiːs]
poker [ˈpəʊkə]
porcelain [ˈpɔːsəlɪn]
radiator [ˈreɪdɪeɪtə]
to ring the doorbell [rɪŋ ðə ˈdɔːbel]
room [ruːm]
rug [rʌɡ]
scatter rug [ˈskærʌɡ]
threshold [ˈθreʃhəʊld]
toilet [ˈtɔɪlɪt]
view finder [vjuː ˈfaɪndə]
wainscot [ˈweɪnskət]
wall [wɔːl]
window [ˈwɪndəʊ]
window sill [ˈwɪndəʊ sɪl]

dywanik; chodniczek
strych
markiza
balustrada; poręcz
dywan
sufit
piwnica
centralne ogrzewanie
kandelabr; żyrandol
komin
1. porcelana 2. wyroby z porcelany
korytarz
zasłona
jadalnia
drzwi
łańcuch drzwi
futryna drzwi
wycieraczka do butów
tabliczka na drzwiach
dzwonek u drzwi
próg
przeciąg
ceramika; fajans
kominek
podłoga
poddasze
przedpokój
dywanik przed kominkiem
grzejnik
przytulność; prostota
lampa
abażur
zasuwka; zatrzask
zamykać na zatrzask
oświetlenie
pokój dzienny
zamek
strych; poddasze
rupiecie
rupieciarnia
półka nad kominkiem
lustro
na kominku
pogrzebacz
1. porcelana 2. wyroby z porcelany
kaloryfer
zadzwonić do drzwi
pokój
dywanik
dywanik (np. przed fotelem)
próg
toaleta
judasz; wizjer
boazeria
ściana
okno
parapet
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W MIESZKANIU - PRZYKŁADOWE ZDANIA
A colossal chandelier hung overhead.
Z sufitu zwieszał się ogromny żyrandol.
He walked slowly to his oak-paneled study.
Powoli poszedł do wyłożonego boazerią dębową gabinetu.
There was a kitchen and a parlour and a bedroom.
Była tam kuchnia, salon i sypialnia.
He walked sadly out of the room.
Wyszedł smutny z pokoju.
She ushered him into an impeccably furnished sitting room. Zaprowadziła go do doskonale umeblowanego saloniku.
He paced the frozen room to keep warm.
Spacerował po mroźnym pokoju, żeby się rozgrzać.
Kohler's dead gaze bore across the room.
Kohler przeszył pokój martwym spojrzeniem.
She pulled a curtain aside to reveal a window.
Odsunęła zasłonę, za którą ujrzeli okno.
Someone was in the room.
Ktoś był w pokoju.
The wall appeared perfectly flat.
Ściana wydawała się idealnie płaska.
The wall defied the imagination.
Ściana przerastała wyobraźnię.
Vittoria pointed at the wall behind him.
Vitoria wskazała na ścianę za jego plecami.
Her eyes scanned the narrow room.
Powiodła oczami po wąskim pokoju.
She went into the next room.
Poszła do sąsiedniego pokoju.
The fire roared in the stove.
W piecu huczał ogień.
We lit the stove a few days ago.
Od paru dni palimy w piecu.
The fireplace in Château Villette's drawing room.
Kominek w gabinecie właściciela Château Villette's.
In the vast old-fashioned fireplace.
W wielkim, staroświeckim kominku.
Agnes stood by the fireplace.
Agnes stała przy kominku.
The fire crackled in the fireplace.
W kominku trzaskał ogień.
The old-fashioned clock was ticking away on the mantelpiece. Na kominku tykał staromodny zegar.
A few embers were still glowing in the fireplace.
Na kominku jeszcze się żarzyło kilka węgielków.
He stepped onto the carpet.
Postawił nogę na dywanie.
Margarita lay face downward on the carpet.
Małgorzata leżała z twarzą wtuloną w dywan.
There was a strip of carpet on the floor.
Na podłodze leżał dywan.
He fumbled for the bedside lamp.
Pomacał ręką, szukając lampy przy łóżku.
She stays up and sits by the lamp with a book.
Sama się nie kładzie, siedzi z książką przy lampie.
Sabina turn out the light.
Sabina zgasiła lampę.
The table had a lamp on it.
Na stoliku stała lampa.

W MIESZKANIU - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
The picture hangs over the table.
This table takes up too much space.
You are not to leave this room.
I entered someone else's room by mistake.
There was almost nothing in the room.
Come into the room at once.
This room heats easily.
This room is very stuffy.
They are waiting for you in front of the door.
To my surprise, the door was unlocked.
With her heart pounding, she opened the door.
Mary closed the door quietly.
Brian left the door open.
Who left the door open?
The door must not be left open.
The door was locked from within.
Did you leave the window open?
Shut all the doors and windows.
This window overlooks the whole city.
All of us looked through the window.
The ceiling over my head shook.
He hung a lamp from the ceiling.
He painted the ceiling blue.

Obraz wisi nad stołem. (NekoKanjya)
To biurko zajmuje za dużo miejsca. (CK-mod.)
Nie możesz opuszczać tego pokoju. (CK)
Przez pomyłkę wszedłem do czyjegoś pokoju. (CK)
W pokoju prawie nic nie było. (CK-mod.)
Przyjdź natychmiast do pokoju. (CK)
Ten pokój szybko się nagrzewa. (CK)
W tym pokoju jest bardzo duszno. (CK-mod.)
Czekają na ciebie pod drzwiami. (Zifre)
Ku mojemu zdziwieniu, drzwi były otwarte. (Swift)
Z duszą na ramieniu otworzyła drzwi.(spockofvulcan)
Mary cicho zamknęła drzwi. (CK)
Brian zostawił drzwi otwarte. (CK)
Kto zostawił otwarte drzwi? (CK)
Nie wolno zostawiać otwartych drzwi. (Swift)
Drzwi były zamknięte od wewnątrz. (Swift)
Zostawiłeś otwarte okno? (CK)
Pozamykaj wszystkie drzwi i okna. (CK)
Z tego okna widać całe miasto. (--)
Wszyscy wyjrzeliśmy przez okno. (CK)
Nad moją głową zatrząsł się sufit. (CM)
Zawiesił lampę na suficie. (CK)
Pomalował sufit na niebiesko. (CK)
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3.3 KUCHNIA
apron [ˈeɪprən]
baking tray [ˈbeɪkɪŋ treɪ]
baking utensils [ˈbeɪkɪŋ juːˈtensɪlz]
biscuit sheet [ˈbɪskɪt ʃiːt]
blunt knife [blʌnt naɪf]
bootle opener [ˈbuːtl* ˈəʊpənə]
butter curler [ˈbʌˈkɜːlə]
butter dish [ˈbʌdɪʃ]
cake tin [keɪk ˈtɪn]
casserole [ˈkæsərəʊl]
cheese knife [tʃiːz naɪf]
cleaver [ˈkliːvə]
colander [ˈkʌləndə]
container [kənˈteɪnə]
cooking utensils [ˈkʊkɪŋ juːˈtensɪlz]
corkscrew [ˈkɔːkskruː]
cup [kʌp]
cutlery [ˈkʌtləri]
dessert fork [dɪˈzɜːt fɔːk]
dinner fork [ˈdɪnə fɔːk]
dishwasher [ˈdɪʃwɒʃə]
egg timer [eɡ ˈtaɪmə]
ewer (arch.) [ˈjuːə]
fish fork [fɪʃ fɔːk]
fork [fɔːk]
freezer [ˈfriːzə]
fridge [frɪdʒ]
funnel [ˈfʌnl* ]
garlic press [ˈɡɑːlɪk pres]
glass [ɡlɑːs]
grater [ˈɡreɪtə]
kitchen [ˈkɪtʃɪn]]
kitchen sears [ˈkɪtʃɪn sɪəz]
kitchen timer [ˈkɪtʃɪn ˈtaɪmə]
kitchen utensils [ˈkɪtʃɪn juːˈtensɪlz]
knife [naɪf]
knife blade [naɪf bleɪd]
ladle [ˈleɪdl* ]
measuring spoon [ˈmeʒərɪŋ spuːn]
mincer [ˈmɪnsə]
mug [mʌɡ]
nutcracker [ˈnʌtkrækə]
oven [ˈʌvn*]
oven dish [ˈʌvn* dɪʃ]
oyster fork [ˈɔɪsfɔːk]
pan [pæn]
pasta maker [ˈpæsˈmeɪkə]
pastry cutting wheel [ˈpeɪstri ˈkʌtɪŋ wiːl]
peeler [ˈpiːlə]
pepperpot [ˈpepəpɒt]
pie dish [paɪ dɪʃ]
pitcher [ˈpɪtʃə]
plate [pleɪt]
porringer [ˈpɒrɪndʒə]
potato masher [pəˈteɪtəʊ ˈmæʃə]
rolling pin [ˈrəʊlɪŋ pɪn]
salad dish [ˈsæləd dɪʃ]

fartuch
blacha do pieczenia
przybory do pieczenia
blacha do ciasteczek
tępy nóż
otwieracz do butelek
nóż do formowania masła
maselniczka
forma do pieczenia
naczynie żaroodporne
nóż do krojenia sera
tasak
durszlak
pojemnik
sprzęt kuchenny
korkociąg
filiżanka
sztućce
widelec deserowy
widelec obiadowy
zmywarka
minutnik (do gotowania jajek)
dzban; dzbanek
widelec do ryb
widelec
zamrażarka
lodówka
lejek
wyciskarka do czosnku
szklanka
tarka
kuchnia
nożyce kuchenne
minutnik (kuchenny)
przybory kuchenne; sprzęt kuchenny
nóż
ostrze noża
chochla; chochelka
łyżka do odmierzania
maszynka do mięsa
kubek
dziadek do orzechów
piekarnik
naczynie żaroodporne
widelec do ostryg
patelnia
maszynka do makaronu
radełko
obieraczka
pieprzniczka
forma do pieczenia ciast
dzbanek; dzban
talerz
miseczka (głównie do owsianki)
ugniatacz do ziemniaków
wałek
miseczka do sałatek
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salad fork [ˈsæləd fɔːk]
salad spinner [ˈsæləd ˈspɪnə]
salt cellar [sɔːlt ˈselə]
saucepan [ˈsɔːspən]
saucer [ˈsɔːsə]
sieve [sɪv]
sifter [ˈsɪftə]
silverware [ˈsɪlvəweə]
sink [sɪŋk]
skimmer [ˈskɪmə]
soap dish [səʊp dɪʃ]
spoon [spuːn]
strainer [ˈstreɪnə]
sugar basin [ˈʃʊɡə ˈbeɪsn*]
table [ˈteɪbl* ]
tablecloth [ˈteɪblklɒθ]
tablespoon [ˈteɪblspuːn]
tableware [ˈteɪblweə]
tall tumbler [ tɔːl ˈtʌmblə]
teaspoon [ˈtiːspuːn]
tin opener [ˈtɪn ˈəʊpənə]
tray [treɪ]
tumbler [ˈtʌmblə]
vegetable dish [ˈvedʒɪtəbl* dɪʃ]
whisk [wɪsk]
whisky tumbler [ˈwɪski ˈtʌmblə]
zester [zester]
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widelec do sałatek
wirówka do sałaty
solniczka
rondel
spodek
sitko
przesiewacz
zastawa stołowa
zlewozmywak
cedzidło
mydelniczka
łyżka
sitko
cukiernica
stół
obrus
łyżka stołowa
zastawa stołowa
szklanka do drinków
łyżeczka do herbaty
otwieracz do konserw
taca; tacka; podstawka
szklanka
waza do warzyw
trzepaczka
szklanka do whisky
skrobak do cytrusów

KUCHNIA - PRZYKŁADOWE ZDANIA (LITERATURA + PRASA + TATOEBA.ORG)
Wearily, he returned his empty mug to the kitchen.
He entered into a kitchen.
On the way he shouted towards the kitchen.
I'd stopped wanting to be queen of the kitchen long ago.
I went out of the kitchen into my own room.
Sophie immediately ran to the kitchen.
I took this candle from the kitchen.
The clatter of saucepans coming from the kitchen.
The door led right into a large kitchen.
The cook threw a frying-pan after her.
Now for breakfast we shall want a frying-pan.
Six eggs had gone into the frying-pan.
Pippi warmed a big saucepan of water.
She dropped her spoon into her saucepan.
To put a kettle of water on the stove.
She collected the dishes and carried them to the kitchen.
Another plate, more plates.
He put the napkin down next to his plate.
He picked up a giant wooden spoon.
Many of his silver spoons mysteriously disappeared.
We laid down our forks and stared at each other.
Come over here and help dry the forks.
They ate by turns from the same fork.
He had to eat with a knife and fork.
The crockery rattled on the table.
He had filled the sink with dirty dishes.
A glass fell off the table and broke.
Don't put your elbows on the table.
The table was groaning with food.
This table is made of good oak.
I pushed the table out of the way.
Mary went down to the kitchen.
Place the pan in the oven.
The dog licked the plate with its tongue.

Ze znużeniem odniósł pusty kubek do kuchni.
Wszedł do kuchni.
Po drodze krzyknął w stronę kuchni.
Już od dawna odechciewa mi się królowania w kuchni.
Przeszedłem z kuchni do swojego pokoju.
Sophie natychmiast pobiegła do kuchni.
Zabrałem z kuchni świeczkę.
Dobiegający z kuchni brzęk garnków.
Drzwi prowadziły wprost do dużej kuchni.
Kucharka cisnęła za nią patelnią
Teraz tak: do śniadania będzie nam potrzebna patelnia.
Na patelnię poszło sześć jajek.
Pippi nagrzała duży garnek wody.
Upuściła łyżkę w rondelek.
Postawić czajnik wody na piekarniku gazowym.
Zebrała talerze, żeby zanieść je do kuchni.
Jeszcze jeden talerz, jeszcze jeden i jeszcze.
Złożył serwetkę obok talerza.
Wziął do ręki dużą, drewnianą łyżkę.
Mnóstwo srebrnych łyżek zniknęło w tajemniczy sposób.
Odłożyliśmy widelce i spojrzeliśmy po sobie.
Chodź tutaj, pomóż wycierać widelce.
Jedli na zmianę tym samym widelcem.
Musieli posługiwać się nożem i widelcem.
Zastawa zabrzęczała na stole.
Wypełnił zlew brudnymi talerzami.
Kieliszek spadł ze stołu i rozbił się.
Nie kładź łokci na stole. (CK)
Stół uginał się pod ciężarem potraw. (--)
Ten stół wykonany jest z dobrej jakości dębu. (CK)
Odsunąłem stół, aby nie przeszkadzał. (CK)
Mary zeszła do kuchni. (CK)
Włóż blachę do piekarnika. (fliegster)
Pies wylizał talerz. (--)
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3.4 SYPIALNIA
alarm clock [əˈlɑːm ˈklɒk]
bed [bed]
bed frame [bed freɪm]
bedpost [ˈbedpəʊst]
bedroom [ˈbedruːm]
bolster [ˈbəʊlstə]
bunk bed(s) [bʌŋk ˈbedz]
canopy [ˈkænəpi]
counterpane (arch.) [ˈkaʊntəpeɪn]
coverlet [ˈkʌvəlɪt]
duvet [ˈdjuːveɪ]
duvet cover [ˈdjuːveɪ ˈkʌvə]
eiderdown [ˈaɪdədaʊn]
foam mattress [fəʊm ˈmætrɪs]
mattress [ˈmætrɪs]
pillow [ˈpɪləʊ]
pillowcase [ˈpɪləʊkeɪs]
pillowslip (BrE) [ˈpɪləʊslɪp]
sheet [ʃiːt]
water bed [ˈwɔːbed]

budzik
łóżko
rama łóżka
słupek łóżka z baldachimem
sypialnia
podgłówek
łóżko piętrowe
markiza; baldachim; zadaszenie
kapa; narzuta
kapa; narzuta
kołdra
poszwa na kołdrę
kołdra (puchowa)
materac piankowy
materac
poduszka
poszewka na poduszkę
poszewka na poduszkę
prześcieradło
łóżko wodne

SYPIALNIA - PRZYKŁADOWE ZDANIA
He walked out of the bedroom into the suite's foyer.
His bedroom door was open.
A low voice came from the bedroom.
He was sitting up in bed.
Every lamp was burning in her bedroom.
Langdon sat up in his empty bed.
His clothing was folded on the chair beside the bed.
He fumbled for the bedside lamp.
He looked at the bedside clock.
He jumped from his bed.
The sheets were tousled.
Other windows were piled up with bedding.
Dazzling white bed linen.
she found a note card lying on her pillow.
Hella hid the card under a pillow.
Margot and I were each given a pillow and a blanket.
Her teeth bit into the pillow.
He squinted at his digital clock.
At six the alarm went off.
She sat on a couch and stared at a small cage.
Tereza knelt by the couch.
She lay diagonally across the divan on her stomach.
I led her to the divan.

Wyszedł z sypialni do przedpokoju.
Drzwi do jego sypialni były otwarte.
Z sypialni dobiegł niski głos.
Siedział na łóżku.
W jej sypialni paliły się wszystkie lampy.
Langdon usiadł na pustym łóżku.
Na krześle obok łóżka leżały poskładane jego ubrania.
Po omacku szukał lampy przy łóżku.
Spojrzał na budzik stojący przy łóżku.
Wyskoczył z łóżka.
Pościel była zmięta.
W innych oknach wysoko piętrzyła się pościel.
Oślepiająca biel pościeli.
Znalazła pod poduszką jakąś kartkę.
Hela schowała kartę pod poduszkę.
Dostałyśmy z Margot po poduszce i kocu.
Zębami wbiła się w poduszkę.
Zerknął na elektroniczny budzik.
O szóstej zadzwonił budzik.
Usiadła na tapczanie i wpatrywała się w małą klatkę.
Teresa klęczała na tapczanie.
Leżała na brzuchu w poprzek tapczana.
Podprowadziłem ją do tapczana.

SYPIALNIA - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
The door opens into the bedroom.
We have four bedrooms upstairs.
I went up to my bedroom on tiptoe.
There's no one in your bedroom.
This bed looks solid.
The boy fell off the bed.
I hid myself under the bed.
He measured the length of the bed.
She put sheets on her bed.
I am looking for room with twin beds.
I never make my bed.
She sleeps with two pillows.
My pillow is so soft!
She wrapped her baby in a blanket.

Te drzwi wiodą do sypialni. (mamat)
Na górze mamy cztery sypialnie. (CK-mod.)
Wszedłem na palcach do sypialni. (CK)
W twojej sypialni nikogo nie ma. (CK)
To łóżko wydaje się solidne. (CM)
Chłopiec spadł z łóżka. (CK)
Schowałem się pod łóżkiem. (CK)
Zmierzył długość łóżka. (CK)
Położyła na łóżku prześcieradło. (CK)
Szukam pokoju z dwoma oddzielnymi łóżkami. (lukaszpp)
Nigdy nie ścielę łóżka. (Shoyren)
Ona śpi na dwóch poduszkach. (CK)
Moja poduszka jest taka miękka! (Guybrush88)
Zawinęła dziecko w koc. (CK)
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3.5 ŁAZIENKA
bath brush [bɑːθ brʌʃ]
bath platform [bɑːθ ˈplætfɔːm]
bath salt [bɑːθ sɔːlt]
bath towel [bɑːθ ˈtaʊəl]
bathroom [ˈbɑːθruːm]
bathroom cabinet [ˈbɑːθruːm ˈkæbɪnət]
bathroom door [ˈbɑːθruːm dɔː]
bathroom fittings [ˈbɑːθruːm ˈfɪtɪŋz]
bathroom mirror [ˈbɑːθruːm ˈmɪrə]
bathroom scales [ˈbɑːθruːm skeɪlz]
boiler [ˈbɔɪlə]
cold tap [kəʊld tæp]
faucet (AmE) [ˈfɔːsɪt]
flush [flʌʃ]
geyser (BrE) [ˈɡiːzə]
pan (BrE) [pæn]
pipe [paɪp]
shower attachment [ˈʃaʊər əˈtætʃmənt]
shower cabin [ˈʃaʊə ˈkæbɪn]
shower curtain [ˈʃaʊə ˈkɜːtn*]
shower gel [ˈʃaʊə dʒel]
shower head [ˈʃaʊə hed]
shower stall [ˈʃaʊə stɔːl]
shower tray [ˈʃaʊə treɪ]
shower unit [ˈʃaʊə ˈjuːnɪt]
soap [səʊp]
tap [tæp]
tap water [tæp ˈwɔːtə]
tiles [taɪlz]
toilet bowl [ˈtɔɪlɪt bəʊl]
toilet paper [ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə]
toilet seat [ˈtɔɪlɪt siːt]
vanity unit [ˈvænɪti ˈjuːnɪt]
washbasin [ˈwɒʃbeɪsn*]
washing machine [ˈwɒʃɪŋ məˈʃiːn]
washstand [ˈwɒʃ stænd]
waste pipe [weɪst paɪp]

szczotka do kąpieli
podest w łazience
sól do kąpieli
ręcznik kąpielowy
łazienka
szafka łazienkowa
drzwi do łazienki
wyposażenie łazienki
lustro łazienkowe
waga łazienkowa
bojler
kurek od zimnej wody
kran
spłuczka
piecyk gazowy; bojler; terma
muszla klozetowa
rura
uchwyt prysznica
kabina prysznicowa
zasłona prysznicowa
żel pod prysznic
słuchawka prysznicowa
kabina prysznicowa
brodzik (pod prysznicem)
kabina prysznicowa
mydło
kran
woda z kranu
kafelki
muszla klozetowa
papier toaletowy
deska sedesowa
umywalka obudowana szafką
umywalka
pralka
toaletka
rura ściekowa

ŁAZIENKA - PRZYKŁADOWE ZDANIA
He stomped off to the bathroom.
Passing the bathroom he stopped.
The bathroom door creaks.
Then he went to wash in the bathroom.
We don't have a bathtub.
She sat on the edge of the bath.
He saw a washbasin, bathtub, and toilet bowl.
She went home and drew a bath.
She stood up from her bath.
He washed and urinated into the washbasin.
A tiny cracked sink by the door.
A small but pleasant bathroom.
She leaned down over the basin.
Tereza got up and rinsed herself off under the shower.
Get in the shower.
The toilet's leaking, and the faucet's stuck.
They wouldn't let me run water.
The basin tap was running noisily.
Pavel turned the tap but there was no water.
The taps were gushing.

Powlókł się do łazienki.
Przechodząc obok łazienki przystanął.
Skrzypią drzwi do łazienki.
Potem poszedł się umyć do łazienki.
Nie mamy wanny.
Usiadła na krawędzi wanny.
Zobaczył umywalkę, wannę i muszlę klozetową.
Poszła do domu i napuściła wody do wanny.
Wyszła z wanny.
Mył się i oddawał mocz do umywalki.
Koło drzwi niewielka, obtłuczona umywalka.
Mała, ale przyjemna łazienka.
Łagodnie nachyliła się nad umywalką.
Teresa wstała i poszła pod prysznic.
Wskakuj pod prysznic.
Toaleta cieknie, a kran jest przekręcony.
Nie pozwolili mi zostawić odkręconego kranu.
Woda ciekła z kranu, hałasując.
Paweł odkręcił kran, ale woda nie szła.
Krany hałasowały.
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3.6 MEBLE
armchair [ˈɑːmtʃeə]
bed settee (BrE) [bed seˈtiː]
cabinet[ˈkæbɪnət]
camp chair [kæmp tʃeə]
chair [tʃeə]
chest of drawers [tʃest əv drɔːz]
chiffonnier [ˌshifəˈnir]
cloaks cupboard (BrE) [kləʊks ˈkʌbəd]
club chair [klʌb tʃeə]
corner cupboard [ˈkɔːnə ˈkʌbəd]
corner settee (BrE) [ˈkɔːnə seˈtiː]
cot (BrE) [kɒt]
cupboard door [ˈkʌbəd dɔː]
desk chair [desk tʃeə]
dining chair [ˈdaɪnɪŋ tʃeə]
drawer [drɔː]
fully furnished [ˈfʊli ˈfɜːnɪʃt]
to furnish [ˈfɜːnɪʃ]
furniture [ˈfɜːnɪtʃə]
hanging cupboard [ˈhæŋɪŋ ˈkʌbəd]
kitchen dresser [ˈkɪtʃɪn ˈdresə]
leather chair [ˈleðə tʃeə]
nicely furnished [ˈnaɪsli ˈfɜːnɪʃt]
office chair [ˈɒfɪs tʃeə]
pewter cupboard [ˈpjuːˈkʌbəd]
piece of furniture [piːs əv ˈfɜːnɪtʃə]
rickety chair [ˈrɪkəti tʃeə]
settee (BrE) [seˈtiː]
sideboard [ˈsaɪdbɔːd]
sofa [ˈsəʊfə]
tie rack [taɪ ræk]
walk-in cupboard [ˈwɑːkən ˈkʌbəd]
wall cupboard [wɔːl ˈkʌbəd]
wardrobe [ˈwɔːdrəʊb]
wicker chair [ˈwɪkə tʃeə]

fotel
rozkładana kanapa
szafka; gablota
krzesło składane
krzesło
komoda
szyfoniera (komoda)
szafa wnękowa
fotel klubowy
regał narożny z witryną
narożnik
łóżeczko dziecięce
drzwiczki w szafce kuchennej
krzesło do biurka
krzesło stołowe
szuflada
w pełni umeblowany
meblować (ndk.); umeblować (dk.)
meble
szafka wisząca
kredens
skórzany fotel
ładnie umeblowany
krzesło biurowe
kredens
mebel
rozklekotane krzesło
kanapa; sofa
kredens (na naczynia)
sofa; kanapa
wieszak na krawaty
kredens; pokój kredensowy
szafka ścienna; szafka wisząca
szafa
krzesło z wikliny
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MEBLE - PRZYKŁADOWE ZDANIA
The breakfast things on the table.
The table was a large one.
I looked over at the table.
Pooh put the cloth back on the table.
He asked them where they were taking the furniture.
The furniture and wallpaper in the house were all old.
The light-coloured furniture was birch and beechwood.
I'm removing the furniture.
On the table lay a rudimentary copper chest.
He gave him another stool.
The cat jumped down from its stool.
He looked at himself in the wardrobe mirror.
She dug through cupboards and drawers.
Some men have a cupboardful of ties.
The top drawer of bedside table.
She was about to close the drawer when...
She opened the bottom drawer.
He reached into a drawer.
Both men collapsed on to their chairs in despair.
He sat tentatively on a frost-covered chair.
He arranged some chairs around his desk.
The shameless maid put one foot on a chair.
Pull that chair closer and take a seat.
She collapsed into an armchair to rest.
Kohler pulled a book from the shelf.
A candle fixed on a shelf gave them light.
High oak shelves packed with books.
I’m sitting on a rickety old chair.

Stół nakryty do śniadania.
Był to duży stół.
Spojrzałem na stół.
Puchatek rozłożył obrus na stole.
Spytał ich, dokąd mają zawieźć meble.
Meble i tapety w całym domu były stare.
Jasne meble z brzozy i buku.
Zabieram meble.
Na stole leżała prosta, miedziana skrzynia.
Podał mu inny taboret.
Kot zeskoczył z taboretu.
Spojrzał na siebie w lusterku szafy.
Szperała po szafach i szufladach.
Niektórzy mężczyźni mają szafę pełną krawatów.
Górna szuflada w nocnym stoliku.
Już miała zamknąć szufladę, kiedy...
Wysunęła dolną szufladę.
Sięgnął do szuflady.
Obaj mężczyźni z rozpaczą opadli na krzesła.
Usiadł bardzo ostrożnie na oszronionym krześle.
Ustawił krzesła wokół biurka.
Bezwstydna pokojówka oparła nogę na krześle.
Przysuń sobie bliżej krzesło i siadaj.
Opadła na fotel, aby odpocząć.
Kohler wyciągnął z półki książkę.
Świeca przymocowana do półki dawała im światło.
Wysokie dębowe regały pokryte książkami.
Siedzę na starym, rozklekotanym krześle.

MEBLE - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
The furniture belongs to my mother.
We have just bought two pieces of furniture.
There is little furniture in my house.
I like the arrangement of the furniture in this room.
There is no chair in this room.
This chair is too low for me.
The cat is sleeping on the chair.
He carried the chairs out of the room.
He stood up from his chair.
I forgot to lock the drawer.
I put it in the drawer.
He dumped the papers back into the drawer.
He got the book down from the shelf.
Put the book back on the shelf.
He fixed the shelf to the wall.
He made her a bookshelf.

Meble należą do mojej matki. (CK)
Właśnie kupiliśmy dwa meble. (CK)
W moim domu jest mało mebli. (CK)
Lubię ustawienie mebli w tym pokoju. (CK)
W tym pokoju nie ma krzeseł. (Eldad)
To krzesło jest dla mnie za niskie. (CK)
Kot śpi na krześle. (CK)
Wyniósł krzesła z pokoju. (CK)
Podniósł się z krzesła. (mayahueli-mod.)
Zapomniałem zamknąć szufladę. (CK)
Włożyłem to do szuflady. (blay_paul)
Wrzucił papiery z powrotem do szuflady. (blay_paul)
Wziął książkę z półki. (CK)
Odłóż książkę z powrotem na półkę. (CK)
Przymocował półkę do ściany. (CK-mod.)
Zrobił dla niej półkę na książki. (CK)
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4. CODZIENNA RUTYNA
4.1 RUTYNOWE CZYNNOŚCI
to be in a hurry [bi ɪn ə ˈhʌri]
to change clothes [tʃeɪndʒ kləʊðz]
to climb stairs [klaɪm steəz]
to comb [kəʊm]
to cook [kʊk]
daily life [ˈdeɪli laɪf]
to do exercises [də ˈeksəsaɪzɪz]
to do one's face [də wʌnz feɪs]
to drink [drɪŋk]
to dry [draɪ]
to eat [iːt]
to empty the bin [ˈempti ðə bɪn]
everyday life [ˈevrɪdeɪ laɪf]
to exercise [ˈeksəsaɪz]
to fall into routine [fɔːl ˈɪnruːˈtiːn]
gentle stroll [ˈdʒentl* strəʊl]
gentle walk [ˈdʒentl* wɔːk]
to get dressed [ˈɡet drest]
to give sb a tickle [ɡɪv ˈsʌmbədɪ ə ˈtɪkl* ]
to go jogging [ɡəʊ ˈdʒɒɡɪŋ]
to go shopping [ɡəʊ ˈʃɒpɪŋ]
to help [help]
to iron [ˈaɪən]
to lick one's lips [lɪk wʌnz lɪps]
to listen a music [ˈlɪsn* ə ˈmjuːzɪk]
to lit a match [lɪt ə mætʃ]
to look in the mirror [lʊk ɪn ðə ˈmɪrə]
to make the bed [ˈmeɪk ðə bed]
out of the house [aʊt əv ðə ˈhaʊs]
pastime [ˈpɑːstaɪm]
to pick one's nose [pɪk wʌnz nəʊz]
to pick one's teeth [pɪk wʌnz tiːθ]
to read a book [riːd ə bʊk]
relaxation [riːlækˈseɪʃn*]
rest [rest]
to rest [ rest]
routine [ruːˈtiːn]
saunter [ˈsɔːntə]
to saunter [ˈsɔːntə]
to scratch [skrætʃ]
sedate walk [sɪˈdeɪt wɔːk]
sedentary lifestyle [ˈsedntri ˈlaɪfstaɪl]
to sit on sb's lap [sɪt ɒn ˈsʌmbədɪz læp]
to sit sprawled [sɪt sprɔːld]
snap of fingers [snæp əv ˈfɪŋɡəz]
to strike a match [straɪk ə mætʃ]
to stroll [strəʊl]
to tickle [ˈtɪkl* ]
to undress [ʌnˈdres]
to wait for a bus [weɪt fər ə bʌs]
to walk [weɪk ʌp]
to walk the dog [wɔːk ðə dɒɡ]
to watch television [wɒtʃ ˈtelɪˌvɪʒn*]
to write [ˈraɪt]

spieszyć się
przebrać się
wchodzić po schodach
czesać
gotować
życie codzienne
gimnastykować się
malować się; umalować się
pić
suszyć
jeść
wyrzucić śmieci
życie codzienne
ćwiczyć
popaść w rutynę
spokojna przechadzka
spokojny spacer
ubierać się
połaskotać kogoś
iść pobiegać
iść na zakupy
pomagać; pomóc
prasować
oblizywać wargi
słuchać muzyki
zapalić zapałkę
spojrzeć w lustro
ścielić łóżko
poza domem
rozrywka; hobby; zajęcie
dłubać w nosie
dłubać w zębach
czytać książkę
relaks
odpoczynek
odpoczywać
rutyna
przechadzka
przechadzać się
drapać się; podrapać się
spokojny spacer
siedzący tryb życia
siedzieć komuś na kolanach
siedzieć rozwalonym (na fotelu)
pstryknięcie palcami
potrzeć zapałkę
przechadzać się
łaskotać
rozebrać się
czekać na autobus
chodzić; spacerować
wyprowadzać psa; wyprowadzić psa
oglądać telewizję
pisać
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RUTYNOWE CZYNNOŚCI - PRZYKŁADOWE ZDANIA
He went for a long walk.
He began to read.
He finished writing.
Teabing nodded and began writing again.
She ran the household.
She took care of her siblings.
They fell into a routine.
He rarely goes outside.
He waited for a long time.
He went to the window.
His wife heard and came downstairs.
Jonathan leaned out of the window.
Jonathan looked out ouf the window.
Lucy had gone outside.
She got back into bed.
She got out of bed.
She went over to the window.
We must walk home.
You can’t sit and do nothing.

Poszedł na długi spacer.
Zaczął czytać.
Skończył pisać.
Teabing kiwnął głową i zaczął znów pisać.
Prowadziła dom.
Opiekowała się rodzeństwem.
Popadli w rutynę.
Rzadko wychodzi na zewnątrz.
Długo czekał.
Podszedł do okna.
Jego żona usłyszała i zeszła na dół.
Jonathan wychylił się z okna.
Jonathan wyjrzał przez okno.
Lucy wyszła na zewnątrz.
Wróciła do łóżka.
Wstała z łóżka.
Podeszła w stronę okna.
Musimy iść do domu.
Nie możesz siedzieć i nic nie robić.

RUTYNOWE CZYNNOŚCI - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
Whatever I do, she says I can do better.
You do your part and I'll do the rest.
I'll do everything you tell me to do.
Whatever you do, you must do your best.
Do whatever you want to do.
What do you do in your spare time?
We walked a lot.
Tom walked Kate home.
Tom walks slowly.
May I go out for a short walk?
If you don't go, I will not go either.
Why don't we go home?
Are you just going to stand there all day?
He spent the evening reading a book.
Did you read it at all?
Please write with a pencil.
It took me several hours to write it.
The girl sat beside me.
John sat with arms crossed.
You ought not to sit up so late.
Sit down here and warm yourself.
I lay down to rest
I lay on my face.
You had better take a little rest.
May I take a rest?
Stop resting your elbows on the table.
Tom watched TV yesterday.
I cheered myself up by listening to music.
What time shall I pick you up?
Just stand there, please.
I don't want to wait that long.

Cokolwiek robię, ona twierdzi, że mógłbym lepiej. (Zifre)
Zrób swoją część, a ja zrobię resztę. (Swift)
Robię wszystko o co mnie prosisz. (CK)
Cokolwiek robisz, rób porządnie. (Dejo)
Rób, co chcesz. (CK)
Co robisz w wolnym czasie? (CK)
Dużo spacerowaliśmy. (Swift-mod.)
Tom odprowadził Kate do domu. (CN)
Tom chodzi wolno. (CK)
Czy mogę wyjść na krótki spacer? (CK)
Jeśli nie pójdziesz, ja też nie idę. (Nero)
Dlaczego nie pójdziemy do domu? (CK)
Zamierzasz tam stać cały dzień? (CK-mod.)
Spędził wieczór, czytając książkę. (CK)
Przeczytałeś wszystko? (CK)
Proszę pisać ołówkiem. (CK)
Napisanie tego zajęło mi kilka godzin. (CK-mod.)
Ta dziewczyna usiadła obok mnie. (CK)
John usiadł z założonymi rękoma. (CK)
Nie powinieneś siedzieć do tak późna. (--)
Usiądź i zagrzej się. (CM)
Położyłem się, by odpocząć. (CM)
Położyłem się na brzuchu. (CK)
Lepiej, żebyś trochę odpoczął. (Zifre)
Mogę odpocząć? (CK)
Nie opieraj łokci na stole. (Nero)
Tom oglądał wczoraj telewizję. (CK)
Poprawiłem sobie humor słuchając muzyki. (CK)
O której godzinie mam cię odebrać? (CK)
Może pan tam stanąć? (CK)
Nie chcę tak długo czekać. (CK)
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4.2 HIGIENA
begrimed [bɪˈɡraɪmd]
bidet [ˈbiːdeɪ]
black-head [ˈblækhed]
to brush teeth [brʌʃ tiːθ]
to clean [kliːn]
clean [kliːn]
clothesline [ˈkləʊðzlaɪn]
to comb hair [kəʊm heə]
to disinfect [dɪsɪnˈfekt]
to dry-clean [draɪ ˈkliːn]
to file nails [faɪl neɪlz]
to flush the toilet [flʌʃ ðə ˈtɔɪlɪt]
grease stain [ɡriːs steɪn]
to handwash [ˈhændˌwɒʃ]
to have a bath [həv ə bɑːθ]
to have a shower [həv ə ˈʃaʊə]
hygiene [ˈhaɪdʒiːn]
hygienic [haɪˈdʒiːnɪk]
to launder [ˈlɔːndə]
launderette [ lɔːnˈdret]
laundering [ˈlɔːndərɪŋ]
laundromat (AmE) [ˈlɒndrəˌmæt]
lavatory seat [ˈlævətr*i siːt]
outhouse (AmE) [ˈaʊthaʊs]
to pluck one's eyebrows [ plʌk wʌnz ˈaɪbraʊz]
privy (BrE) [ˈprɪvi]
to rinse hair [rɪns heə]
to rinse mouth [rɪns maʊθ]
scrubbed [skrʌbd]
scruff [skrʌf]
to shave [ʃeɪv]
to shave one's armpits [ʃeɪv wʌnz ˈɑːmpɪts]
shaving [ˈʃeɪvɪŋ]
soak [səʊk]
soap [səʊp]
soap dish [səʊp dɪʃ]
sponge [spʌndʒ]
stain [steɪn]
stain-resistant [steɪn-rɪˈzɪstənt]
to take a shower [teɪk ə ˈʃaʊə]
toilet [ˈtɔɪlɪt]
toothbrush [ˈtuːθbrʌʃ]
toothpaste [ˈtuːθpeɪst]
towel [ˈtaʊəl]
urinal [jʊˈraɪnəl]
to wash [wɒʃ]
to wash hair [wɒʃ heə]
washbasin [ˈwɒʃbeɪsn*]
washing line (BrE) [ˈwɒʃɪŋ laɪn]

umazany; upaprany; ubrudzony
bidet
wągier
myć zęby
1. czyścić 2. sprzątać
czysty
sznur do suszenia bielizny
czesać włosy
dezynfekować; zdezynfekować
prać chemicznie
piłować paznokcie
spłukać toaletę
tłusta plama
prać ręcznie
kąpać się
brać prysznic
higiena
higieniczny
prać; wyprać
pralnia samoobsługowa
pranie
pralnia samoobsługowa
sedes
wychodek
golić brwi
wychodek
płukać włosy
płukać usta; wypłukać usta
wyczyszczony; wyszorowany
brudas; niechluj
golić się
golić pachy
golenie
długa kąpiel
mydło
mydelniczka
gąbka
plama
plamoodporny
brać prysznic
toaleta
szczoteczka do zębów
pasta do zębów
ręcznik
pisuar
1. myć (się) 2. prać
myć włosy
umywalka
sznur do suszenia bielizny
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I dried myself off with a towel.
He splashed cold water on his face.
I washed my hands in the sink.
By noon he had showered and eaten breakfast.
They took a shower together.
I took a cold bath.
I washed Mother's hair this evening.
I just brushed my teeth with ice water.
I only needed time to wash.
He shaved his entire body every day.
He stopped shaving and lost his appetite.
He didn't shave and he looked tired.
You ought to have a shave.
He had a shave and a bath.

Wytarłem się ręcznikiem.
Obmył twarz zimną wodą.
Umyłem ręce nad umywalką.
Około południa wziął prysznic i zjadł śniadanie.
Wzięli wspólny prysznic.
Wziąłem zimną kąpiel.
Dziś wieczorem umyłam mamie włosy.
Właśnie umyłem zęby w lodowatej wodzie.
Potrzebowałem tylko czasu, żeby się umyć.
Codziennie golił całe ciało.
Przestał się golić i stracił apetyt.
Nie golił się i wyglądał na zmęczonego.
Powinieneś się ogolić.
Ogolił się i wykąpał.

HIGIENA - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
Brush your teeth before going to bed.
You must always keep your hands clean.
Clean your lips with the napkin.
The clean towels are in the drawer.
I brush my teeth clean after meals.
You must clean your hands before meals.
Wash your face.
Jane has a lot of clothes to wash.
Wash your hands before eating.
This shirt needs washing.
This handkerchief didn't wash clean.
My sister washes her hair every morning.
Tell me how to use the washing machine.
Something is wrong with the washing machine.
The washing machine is a wonderful invention.
Wash your feet.
I washed myself and felt much better.
She hung the washing on the line.
I always hand wash my bras.
I don't wash my hair in the morning.
I'm going to take a bath.
There's nothing like a hot bath.
How often a week do you take a bath?
We take a bath every day.
Bathe your feet to get the dirt off.
Run hot water into the bath.
May I take a shower?
He had a shower before breakfast.
Did you take a shower today?
I take a shower almost every day.
I cut myself shaving.
I've got to shave before leaving.
He shaved his mustache off.
He shaves four times a week.
I need to shave.

Umyj zęby przed pójściem spać. (CK-mod.)
Zawsze musisz mieć czyste ręce. (CK-mod.)
Wytrzyj usta serwetką. (AlanF_US)
Czyste ręczniki są w szufladzie. (CK)
Myję zęby między posiłkami. (--)
Musisz myć ręce przed jedzeniem. (CK)
Umyj twarz. (CK)
Jane ma mnóstwo rzeczy do prania. (CK)
Myj ręce przed jedzeniem. (CK)
Ta koszula musi iść do prania. (eldad)
Ta chusteczka nie doprała się. (--)
Moja siostra myje włosy każdego ranka. (CK)
Powiedz mi jak się obsługuje pralkę. (CK)
Coś nie tak z pralką. (CK)
Pralka to wspaniały wynalazek. (CK)
Umyj nogi. (adjusting)
Umyłem się i poczułem się dużo lepiej. (CK)
Zawiesiła pranie na sznurze. (CK)
Staniki zawsze piorę ręcznie. (fingerhut)
Rano nie myję włosów. (CK)
Idę się kąpać. (CK)
Nie ma nic lepszego niż gorąca kąpiel. (CK-mod.)
Ile razy w tygodniu bierzesz kąpiel? (Swift)
Kąpiemy się codziennie. (Zifre)
Obmyj nogi z brudu. (--)
Napuść gorącej wody do wanny. (--)
Mogę wziąć prysznic? (CK)
Przed śniadaniem wziął prysznic. (CK)
Brałeś dziś prysznic? (lukaszpp)
Biorę prysznic prawie każdego dnia. (Amastan)
Zaciąłem się przy goleniu. (CK)
Muszę ogolić się przed wyjściem. (CK)
Zgolił wąsa. (CK)
(On) goli się cztery razy w tygodniu. (kebukebu)
Muszę się ogolić. (FeuDRenais)
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4.3 PORZĄDKI
broom [bruːm]
broom handle [bruːm ˈhændl* ]
to clean up [kliːn ʌp]
clean-up [kliːn ʌp]
clotheshorse [ˈkləʊðzhɔːs]
clothesline [ˈkləʊðzlaɪn]
to damp mop [dæmp mɒp]
dirt [dɜːt]
dirty [ˈdɜːti]
to do the washing [də ðə ˈwɒʃɪŋ]
dust [dʌst]
to dust [dʌst]
to get stains on [ˈɡet steɪnz ɒn]
to hang the washing out [hæŋ ðə ˈwɒʃɪŋ aʊt]
to hoover [ˈhuːvə]
to keep one's room clean [kiːp wʌnz ruːm kliːn]
to make a mess [ˈmeɪk ə mes]
mess [mes]
messy [ˈmesi]
mop [mɒp]
motes of dust [məʊts əv dʌs]
neat and tidy [niːt ənd ˈtaɪdi]
pail [peɪl]
pigsty [ˈpɪɡstaɪ]
pristine [ˈprɪstiːn]
rag [ræɡ]
to rag-roll [ræɡ rəʊl]
sheaf of paper [θriː ʃiːf əv ˈpeɪpə]
sponge mop [spʌndʒ mɒp]
squalor [ˈskwɒlə]
stocked [stɒkt]
to sweep [swiːp]
topsy-turvy [ˌtɒpsɪ ˈtɜːvi]
to vacuum [ˈvækjʊəm]
vacuum cleaner [ˈvækjʊəm ˈkliːnə]
to wipe [waɪp]

miotła
kij od miotły
sprzątać; posprzątać
sprzątanie; porządki
suszarka do bielizny
sznur do bielizny
przecierać wilgotnym mopem
brud
brudny
zrobić pranie
kurz
ścierać kurze
wywabić plamy
rozwiesić pranie
odkurzać
mieć porządek w pokoju
nabałaganić
bałagan
niechlujny; zabałaganiony
mop
drobinki kurzu
uporządkowany
wiadro; kubeł
chlew (o brudnym miejscu)
1. nieskazitelnie czysty 2. w nienaruszonym stanie
szmatka (do sprzątania)
przecierać zwiniętą szmatką
sterta papierów
gąbka na kiju
brud; brudne miejsce
zagracony; zawalony
zamiatać
bez składu i ładu
odkurzać
odkurzacz
przetrzeć; wytrzeć

PORZĄDKI - PRZYKŁADOWE ZDANIA (LITERATURA + PRASA + TATOEBA.ORG)
I asked him if he'd come to clean the windows.
At a quarter to six I swept the floor.
Margot and I do the dishes.
Peter was busy cleaning up.
Cecilia cleared the table.
Do you never clean up?
Her apartment was messy, bordering on chaotic.
Then I straightened up the room.
The place hasn't been cleaned for a good twenty years.
I polished up the floor and furniture.
I'll clean up the kitchen later.
I helped my mother clean the kitchen.
Let me help you with the dishes.
I'll let you off doing the dishes.
Tom dried the dishes.
Your room must always be kept clean.
It took me three days to clean the room.
The room was in disorder.
I made him sweep the floor.
Did you clean your room?
My room is a mess.

Zapytałem go, czy przyszedł umyć okna.
Za piętnaście szósta zaczęłam zamiatać podłogę.
Margot i ja zmywamy naczynia.
Peter był zajęty sprzątaniem.
Cecilie sprzątała ze stołu.
Nigdy nie sprzątasz?
Nieporządek w jej mieszkaniu graniczył z chaosem.
Potem posprzątałam jeszcze trochę pokój.
Tutaj ze dwadzieścia lat nikt nie sprzątał.
Wypolerowałem podłogę i meble. (CK)
Później posprzątam kuchnię. (CK)
Pomogłem mojej mamie posprzątać kuchnię. (CK)
Pomogę ci przy zmywaniu. (CK)
Umyję za ciebie naczynia. (--)
Tom wytarł naczynia. (CK)
Zawsze musisz utrzymywać pokój w czystości. (eastasia)
Sprzątanie tego pokoju zajęło mi trzy dni. (eldad)
W pokoju panował rozgardiasz. (cburgmer)
Poprosiłem, by zamiótł podłogę. (CK)
Posprzątałeś swój pokój? (CK)
Mam w pokoju niezły burdel. (TRANG)
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4.4 SZKOŁA
able pupil [ˈeɪbl* ˈpjuːpl*]
adult education [ˈædʌlt ˌedʒʊˈkeɪʃn*]
to attend classes [ əˈtend ˈklɑːsɪz]
to be disruptive in class [bi dɪsˈrʌptɪv ɪn klɑːs] p
to be late for school [bi leɪt fə skuːl]
board [bɔːd]
caretaker [ˈkeəteɪkə]
childhood education [ˈtʃaɪldhʊd ˌedʒʊˈkeɪʃn*]
class roster [klɑːs ˈrɒstə]
classmate [ˈklɑːsmeɪt]
classroom [ˈklæsruːm]
cloakroom (BrE) [ˈkləʊkruːm]
to collect homework [kəˈlekt ˈhəʊmwɜːk]
college education (AmE) [ˈkɒlɪdʒ ˌedʒʊˈkeɪʃn*]
composition [ˌkɒmpəˈzɪʃn*]
continuing education [kənˈtɪnjuːɪŋ ˌedʒʊˈkeɪʃn*]
demanding [dɪˈmɑːndɪŋ]
dictation [dɪkˈteɪʃn*]
distance education [ˈdɪstəns ˌedʒʊˈkeɪʃn*]
to do homework [də ˈhəʊmwɜːk]
to do well at school [də wel ət skuːl]
education association [ˌedʒʊˈkeɪʃn* əˌsəʊʃiˈeɪʃn*]
education level [ˌedʒʊˈkeɪʃn* ˈlevl* ]
education policy [ˌedʒʊˈkeɪʃn* ˈpɒləsi]
education system [ˌedʒʊˈkeɪʃn* ˈsɪstəm]
elementary school (AmE) [ˌelɪˈmentəri skuːl]
engineering education [ˌendʒɪˈnɪərɪŋ ˌedʒʊˈkeɪʃn*]
essay [eˈseɪ]
expulsion [ɪkˈspʌlʃn*]
failing grade (AmE) [ˈfeɪlɪŋ ɡreɪd]
form teacher (BrE) [ˈfɔːm ˈtiːtʃə]
formal education [ˈfɔːml* ˌedʒʊˈkeɪʃn*]
former pupil [fɔː ˈfɔːmə ˈpjuːpl* ]
fourth form (BrE) [ˈfɔːθ ˈfɔːm]
to give homework [ɡɪv ˈhəʊmwɜːk]
good marks [ɡʊd mɑːks]
grade (AmE) [ɡreɪd]
to grade sb down [ɡreɪd ˈsʌmbədɪ daʊn]
grammar school [ˈɡræmə skuːl]
to have a lot of schoolwork [həv ə lɒt əv ˈskuːˌlwərk]
he's bad at maths [hiz bæd ət mæθs]
headmaster [hedˈmɑːstə]
headteacher (BrE) [hed ˈtiːtʃə]
health education [helθ ˌedʒʊˈkeɪʃn*]
high standard of teaching [haɪ ˈstændəd əv ˈtiːtʃɪŋ]
higher education [ˈhaɪər ˌedʒʊˈkeɪʃn*]
to hit the books (AmE) [hɪt ðə bʊks]
homework [ˈhəʊmwɜːk]
infant school (BrE) [ˈɪnfənt skuːl]
junior school (BrE) [ˈdʒuːnɪə skuːl]
laboratory [ləˈbɒrətr*i]
language lab [ˈlæŋɡwɪdʒ læb]
language proficiency [ˈlæŋɡwɪdʒ prəˈfɪʃnsi]
language school [ˈlæŋɡwɪdʒ skuːl]
learn [lɜːn]
to learn by heart [lɜːn baɪ hɑːt]
lesson [ˈlesn*]

zdolny uczeń
kształcenie dorosłych
chodzić na zajęcia
rzeszkadzać na lekcji
spóźnić się na zajęcia
tablica
dozorca; woźny
edukacja dziecięca
lista obecności (uczniów)
kolega z klasy (m.); koleżanka z klasy (f.)
sala lekcyjna; klasa (pomieszczenie)
szatnia
zebrać zadania domowe
wyższe wykształcenie
wypracowanie
kształcenie ustawiczne
wymagający
dyktando
edukacja na odległość
odrabiać zadanie domowe
dobrze się uczyć
stowarzyszenie edukacyjne
poziom edukacji
polityka edukacyjna
system edukacyjny
szkoła podstawowa
wykształcenie inżynieryjne
1. esej 2. wypracowanie
usunięcie; wydalenie (ucznia ze szkoły)
ocena niedostateczna
wychowawca klasy
edukacja teoretyczna
były uczeń
czwarta klasa
zadać zadanie domowe
dobre oceny
ocena
dać komuś niską ocenę
szkoła średnia (11-18 lat)
mieć dużo nauki
jest słaby z matematyki
dyrektor szkoły
dyrektor (m.); dyrektorka (f.)
edukacja zdrowotna
wysoki poziom nauczania
wyższe wykształcenie
ślęczeć nad książkami; uczyć się z książek
zadanie domowe
szkoła dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat
szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat
laboratorium
laboratorium językowe
opanowanie języka
szkoła językowa
uczyć się
uczyć się na pamięć
lekcja
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locker [ˈlɒkə]
szafka
low marks [ləʊ mɑːks]
słabe oceny
to mark (BrE) [mɑːk]
oceniać (ndk.); ocenić (dk.)
mark (BrE) [mɑːk]
ocena
math teacher [ˌmæθ ˈtiːtʃə]
nauczyciel matematyki
to memorise [ˈmeməraɪz]
uczyć się na pamięć
multiple choice test [ˈmʌltɪpl* tʃɔɪs test]
test wielokrotnego wyboru
night school [naɪt skuːl]
szkoła wieczorowa
parent-teacher association [ˈpeərənt-tiːtʃə əˌsəʊʃiˈeɪʃn*]komitet rodzicielski
parents' evening [ˈpeərənts ˈiːvn*ɪŋ]
zebranie rodziców; wywiadówka
to pass with merit [pɑːs wɪð ˈmerɪt]
zdać z wyróżnieniem
to play hooky [pleɪ ˈhʊki]
chodzić na wagary
to play truant [pleɪ ˈtruːənt]
chodzić na wagary
primary school (BrE) [ˈpraɪməri skuːl]
szkoła podstawowa
principal (AmE) [ˈprɪnsəpl* ]
dyrektor (m.); dyrektorka
public school (AmE) [ˈpʌblɪk skuːl]
szkoła państwowa
public school (BrE) [pʌblɪk skuːl]
szkoła prywatna
pupil [ˈpjuːpl*]
uczeń
to put up one's hand [ ˈpʊt ʌp wʌnz hænd]
zgłaszać się (do odpowiedzi)
reading assignment [ˈriːdɪŋ əˈsaɪnmənt]
zadana lektura
to recite from memory [rɪˈsaɪt frəm ˈmeməri]
recytować z pamięci
to repeat a year [rɪˈpiːt ə ˈjiə]
powtarzać rok
report card (AmE) [rɪˈpɔːt kɑːd]
świadectwo szkolne
school board [skuːl bɔːd]
rada szkolna
school choice [skuːl tʃɔɪs]
wybór szkoły
school education [skuːl ˌedʒʊˈkeɪʃn*]
edukacja szkolna
school library [skuːl ˈlaɪbrəri]
biblioteka szkolna
school report (BrE) [skuːl rɪˈpɔːt]
świadectwo szkolne
school trip [skuːl trɪp]
wycieczka szkolna
schooldays [ˈskuːldeɪz]
szkolne lata
secondary school [ˈsekəndri skuːl]
szkoła średnia
sports field [spɔːts fiːld]
boisko sportowe
staff room [stɑːf ruːm]
pokój nauczycielski
state education [steɪt ˌedʒʊˈkeɪʃn*]
edukacja państwowa
subject of a lesson [sʌbˈdʒekt əv ə ˈlesn*]
temat lekcji
supply teacher [səˈplaɪ ˈtiːtʃə]
nauczyciel na zastępstwie
to take tests [teɪk tests]
pisać testy
to teach [tiːtʃ]
uczyć; nauczać
teacher [ˈtiːtʃə]
nauczyciel (m.); nauczycielka (f.)
teaching aids [ˈtiːtʃɪŋ eɪdz]
pomoce naukowe
teaching staff (BrE) [ˈtiːtʃɪŋ stɑːf]
grono pedagogiczne
truancy [ˈtruːənsi]
wagarowanie
vocation for teaching [vəʊˈkeɪʃn* fə ˈtiːtʃɪŋ]
powołanie do nauczania
vocational school [vəʊˈkeɪʃnəl skuːl]
szkoła zawodowa
weak in maths [wiːk ɪn mæθs]
słaby z matematyki
PRZEDSZKOLE:
day care centre [deɪ keə ˈsentə]
kindergarten (BrE) [ˈkɪndəɡɑːtn*]
kindergartener [ˈkɪndəˌɡɑːtnə]
nursery [ˈnɜːsəri]
nursery education [ˈnɜːsəri ˌedʒʊˈkeɪʃn*]
nursery school [ˈnɜːsəri skuːl]
nursery teacher [ˈnɜːsəri ˈtiːtʃə]
preschool [priːskuːl]
preschool group [ˈpriːskuːl ɡruːp]
preschooler [ˈpriːˌskuːlə]

żłobek; przedszkole
przedszkole
przedszkolak
żłobek
wychowanie przedszkolne
przedszkole
przedszkolanka
1. (noun) przedszkole 2. (adj.) przedszkolny
grupa przedszkolna
przedszkolak
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ARTYKUŁY SZKOLNE:
ballpoint [ˈbɔːlpɔɪnt]
board [bɔːd]
calculator [ˈkælkjʊleɪtə]
chalk [tʃɔːk]
compass [ˈkʌmpəs]
crayon [ˈkreɪən]
desk [desk]
eraser (AmE) [ɪˈreɪzə]
fine-tip felt pen [faɪn tɪp felt pen]
glue [ɡluː]
glue stick [ɡluː stɪk]
jotter (BrE) [ˈdʒɒtə]
laser pointer [ˈleɪzə ˈpɔɪntə]
map [mæp]
marker [ˈmɑːkə]
marking pen [ˈmɑːkɪŋ pen]
notebook [ˈnəʊtbʊk]
pen [pen]
pencil [ˈpensl*]
pencil case [ˈpensl* keɪs]
pencil sharpener [ˈpensl* ˈʃɑːpnə]
rubber (BrE) [ˈrʌbə]
ruler [ˈruːlə]
scissors [ˈsɪzəz]
set square (BrE) [set skweə]
sharpener [ˈʃɑːpnə]
sponge [spʌndʒ]
student's book [ˈstuːdənts bʊk]
textbook [ˈteksbʊk]
whiteboard [ˈwaɪtbɔːd]
workbook [ˈwɜːkbʊk]

długopis kulkowy
tablica
kalkulator
kreda
cyrkiel
kredka
ławka szkolna
gumka do mazania
cienkopis
klej
klej w sztyfcie
notatnik
wskaźnik laserowy
mapa
marker
pisak niezmywalny
zeszyt
1. pióro 2. długopis
ołówek
piórnik
strugaczka
gumka do mazania
linijka
nożyczki
ekierka
temperówka
gąbka
podręcznik
podręcznik
tablica suchościeralna (biała)
zeszyt ćwiczeń

PRZEDMIOTY SZKOLNE:
accounting [əˈkaʊntɪŋ]
art [ɑːt]
biology [baɪˈɒlədʒi]
chemistry [ˈkemɪstri]
citizenship [ˈsɪtɪzənʃɪp]
compulsory subject [kəmˈpʌlsəri sʌbˈdʒekt]
curriculum [kəˈrɪkjʊləm]
economics [ˌiːkəˈnɒmɪks]
English [ˈɪŋɡlɪʃ]
favourite subject [ˈfeɪvərɪt sʌbˈdʒekt]
fine arts [faɪn ɑːts]
French [frentʃ]
geography [dʒɪˈɒɡrəfi]
history [ˈhɪstr*i]
Italian [ ɪˈtæljən]
math (AmE) [ˌmæθ]
maths (BrE) [mæθs]
music [ˈmjuːzɪk ]
optional subject [ˈɒpʃnəl sʌbˈdʒekt]
philosophy [fɪˈlɒsəfi]
physical education [ˈfɪzɪkl* ˌedʒʊˈkeɪʃn*]
physics [ˈfɪzɪks]
Spanish [ˈspænɪʃ]
subject [sʌbˈdʒekt]

księgowość; rachunkowość
sztuka
biologia
chemia
wiedza o społeczeństwie; wychowanie obywatelskie
przedmiot obowiązkowy
plan nauczania
ekonomia
język angielski
ulubiony przedmiot
sztuki piękne
język francuski
geografia
historia
język włoski
matematyka
matematyka
muzyka
przedmiot fakultatywny
filozofia
wychowanie fizyczne
fizyka
język hiszpański
przedmiot
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ZAJĘCIA:
absence [ˈæbsəns]
answer [ˈɑːnsə]
to answer [ˈɑːnsə]
to ask a question [ɑːsk ə ˈkwestʃən]
assignment [əˈsaɪnmənt]
break [breɪk]
to call to answer [kɔːl tu ˈɑːnsə]
to catch sb cheating [kætʃ ˈsʌmbədi ˈtʃiːtɪŋ]
cheat sheet [tʃiːt ʃiːt]
check [tʃek]
class [klɑːs]
composition [kɒmpəˈzɪʃn*]
to count [kaʊnt]
crib sheet [krɪb ʃiːt]
to discuss [dɪˈskʌs]
to do an exercise [də ən ˈeksəsaɪz]
essay [eˈseɪ]
example [ɪɡˈzɑːmpl* ]
exercise [ˈeksəsaɪz]
to get a mark [to ˈɡet ə mɑːk]
to give a mark [to ɡɪv ə mɑːk]
groupwork [ɡruːp ˈwɜːk]
lesson [ˈlesn*]
pairwork [peə ˈwɜːk]
to participate in a lesson [pɑːˈtɪsɪpeɪt ɪn ə ˈlesn*]
pupil [ˈpjuːpl*]
to read aloud [riːd əˈlaʊd]
to repeat [rɪˈpiːt]
schoolwork [ˈskuːˌlwərk]
to skip classes [skɪp ˈklɑːsɪz]
to take extra lessons [teɪk ˈekstrə ˈlesn* z]
test [test]
the bell goes at... [ðə bel ɡəʊz æt]

nieobecność
odpowiedź
odpowiedzieć
zadać pytanie
zadanie; zadana praca
przerwa
wywołać do odpowiedzi
złapać kogoś na ściąganiu
ściąga
sprawdzić
1. klasa (grupa uczniów) 2. lekcja; zajęcia
wypracowanie
liczyć
ściąga
dyskutować
wykonać ćwiczenie
wypracowanie
przykład
ćwiczenie
otrzymać stopień
postawić stopień
praca w grupach
lekcja
praca w parach
brać udział w lekcji
uczeń (m.); uczennica (f.)
czytać na głos
powtarzać
nauka w szkole
opuszczać zajęcia
wziąć dodatkowe lekcje
1. test 2. sprawdzian
dzwonek dzwoni o...

SZKOŁA - PRZYKŁADOWE ZDANIA
I'd been expelled for poor marks.
I have a complete student list with me.
The most savage yells of all came from the schoolchildren.
You are a slow learner.
A few schoolbooks have just arrived.
A piece of paper torn from a notebook.
At the end of the school year.
It’s something very like learning geography.
Manners are not taught in lessons.
After she left the lycée Agnes moved to Paris.
The school baseball star.
I enjoy all my school subjects.
Gustav went with his friends on a school outing.
Pippi rushed out into the schoolyard.
Your new school uniform.
The schoolhouse was brilliantly lighted.
A school globe had newly appeared on the desk.
I might just as well be at school at once.
I promise to go to school every day.
Good boys go gladly to school.
Jews were required to attend Jewish schools.
It's a long way from our school.
He couldn't have cared less about either school or teachers.
The rules for social interaction in school.
Tomorrow I'm beginning school.

Wyrzucono mnie za kiepskie oceny.
Mam ze sobą listę wszystkich uczniów.
Najdziksze wrzaski wydawali uczniowie.
Nie jesteś zbyt pojętnym uczniem.
Niektóre podręczniki dotarły niedawno.
Kartka wyrwana z zeszytu.
Na koniec roku szkolnego.
To jakby taka lekcja geografii.
Wychowania nie uczy się na lekcjach.
Po zdaniu matury Agnes wyjechała do Paryża.
Szkolna gwiazda baseballu.
Wszystkie przedmioty szkolne sprawiają mi radość.
Gustaw pojechał z kolegami na wycieczkę szkolną.
Pippi wybiegła pędem na podwórko szkolne.
Twój nowy mundurek szkolny.
Budynek szkolny był rzęsiście oświetlony.
Na biurku przybył szkolny globus.
Zupełnie, jakbym była w szkole.
Obiecuję, że codziennie będę chodził do szkoły.
Grzeczni chłopcy chętnie chodzą do szkoły.
Żydzi muszą chodzić do żydowskich szkół.
Od naszej szkoły to kawał drogi.
Miał w nosie szkołę i nauczycieli.
Reguły życia towarzyskiego w szkole.
Od jutra zaczynam chodzić do szkoły.
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We talked of the school.
You must be a teacher too.
And what will the teacher say?
The teacher warned him each day.
The favorite of most of teachers.
He secretly drew a caricature of the teacher.
She started working as a teacher.
The teacher was standing on the steps of the schoolhouse.
"Silence!" several of the women teachers chorused.
What else had you to learn?
Remember it is never too late to learn.
I've given myself a vacation until September.
He's been working hard at learning French.
I 'm learning how to do it.
I learned it at school.
We aren't taught that way.
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Porozmawialiśmy o szkole.
Pan/Pani też musi być nauczycielką.
A co powie nauczyciel?
Nauczyciel ostrzegał go codziennie.
Ulubienica większości nauczycieli.
Potajemnie szkicował karykaturę nauczyciela.
Zaczęła pracować jako nauczycielka.
Nauczycielka stała na schodach szkoły.
- Cisza! - krzyknęło naraz kilka nauczycielek.
Czego was jeszcze uczyli?
Zapamiętaj, że nigdy nie jest za późno na naukę.
Do września sama sobie robię wakacje.
Bardzo pilnie uczy się języka francuskiego.
Uczę się, jak to robić.
Uczyłem się tego w szkole.
Nas tego nie uczono.

SZKOŁA - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
Uniforms differ from school to school.
Their school and ours are sister schools.
I don't want to go to school.
I was late to school.
It is time you went to school.
How many schools are there in your city?
How many pupils are there in your school?
What do you learn at school?
The building on the hill is our school.
None of the students were late for school.
I graduated from the school.
It's a shortcut to the school.
School begins at eight-thirty.
My school grades were average.
What subjects do you study at school?
School being over, we went home.
Our school adopted his teaching methods.
Our school was founded in 1990.
Ruriko is a high school student.
Why were you absent from school yesterday?
Bob's father teaches at a girls' school.
Teaching asks for a lot of patience.
Miss Thomas teaches us history.
I want to teach history when I grow up.
That is a student whom my father teaches.
I am quite unqualified to teach them.
Compare your answers with the teacher's.
I have been a teacher for fifteen years.
Class doesn't begin until eight-thirty.
Mike could not keep up with his class.
Why didn't you attend the class meeting?
Tom is the most diligent student in class.
The class was divided into four groups.
This class consists of forty pupils.
There are more girls than boys in this class.
I'll do my best not to disturb your studying.
You must study hard.
Paul studies very hard these days.
It is the students' duty to clean their classrooms.

Mundurki różnią się w zależności od szkoły. (--)
Ich szkoła i nasza to szkoły partnerskie. (--)
Nie chcę iść do szkoły. (CK)
Spóźniłem się do szkoły. (CK)
Czas byś poszedł do szkoły. (Nero)
Ile szkół jest w twoim mieście? (Zifre-mod.)
Ilu jest uczniów w twojej szkole? (Swift)
Czego uczycie się w szkole?
Ten budynek na wzgórzu to nasza szkoła. (NekoKanjya)
Żaden ze studentów się nie spóźnił. (NekoKanjya)
Ukończyłem szkołę. (NekoKanjya)
To droga na skróty do szkoły. (NekoKanjya)
Zajęcia zaczynają się o ósmej trzydzieści. (CK-mod.)
Miałem średnie oceny. (CK-mod.)
Jakich przedmiotów uczysz się w szkole? (Zifre)
Po zajęciach wróciliśmy do domu. (NekoKanjya-mod.)
Nasza szkoła przyjęła jego metody dydaktyczne. (CK)
Nasza szkoła została założona w 1990 roku. (CK)
Ruriko chodzi do liceum. (CK)
Dlaczego nie było cię wczoraj w szkole? (CK)
Ojciec Boba uczy w szkole dla dziewcząt. (CK)
Nauczanie wymaga cierpliwości. (NekoKanjya)
Pani Thomas uczy nas historii. (CK)
Gdy dorosnę, chcę uczyć historii. (CK)
To jeden z uczniów mojego ojca. (--)
Nie mam kwalifikacji, by ich uczyć. (CK)
Porównaj odpowiedzi twoje i nauczyciela. (CK)
Byłem nauczycielem przez piętnaście lat. (CK)
Zajęcia zaczynają się dopiero o wpół do dziewiątej. (CK)
Mike nie nadążał za klasą. (CK)
Dlaczego nie byłeś na zebraniu klasowym? (CK)
Tom to najpilniejszy uczeń w klasie. (CM)
Klasę podzielono na cztery grupy. (CK)
W tej klasie jest czterdzieścioro uczniów (--)
W tej klasie jest więcej dziewcząt niż chłopców. (CK)
Postaram się nie przeszkadzać ci w nauce. (djinni74)
Musisz pilnie się uczyć. (CK-mod.)
Paul ostatnio bardzo pilnie się uczy. (CK)
Sprzątanie w klasach to obowiązek uczniów. (Nero)

Dariusz Sieczkowski "Angielsko-polski słownik tematyczny - życie codzienne"

4.5 STUDIA
to attend a lecture [əˈtend ə ˈlektʃə]
to award a scholarship [əˈwɔːd ə `skoləʃɪp]
campus [ˈkæmpəs]
chancellor [ˈtʃɑːnsələ]
college [ˈkɒlɪdʒ]
dean [diːn]
to deliver a lecture [dɪˈlɪvər ə ˈlektʃə]
faculty [ˈfæklti]
field of study [fiːld əv ˈstʌdi]
to go abroad to study [ɡəʊ əˈbrɔːd ˈstʌdi]
graduate [ˈɡrædʒʊeɪt]
graduate student [ˈɡrædʒʊeɪt ˈstjuːdnt]
graduate study [ˈɡrædʒʊeɪt ˈstʌdi]
graduation ceremony [ˌɡrædʒʊˈeɪʃn* ˈserɪməni]
lecture [ˈlektʃə]
lecture notes [ˈlektʃə nəʊts]
lecture tour [ˈlektʃə tʊə]
lecturer [ˈlektʃərə]
master degree [ˈmɑːsdɪˈɡriː]
Master of Arts [ˈmɑːstər əv ɑːts]
to minor in something [ˈmaɪnər ɪn ˈsʌmθɪŋ]
obligatory [əˈblɪɡətr*i]
optional [ˈɒpʃnəl]
professor [prəˈfesə]
semester [sɪˈmestə]
seminar [ˈsemɪnɑː]
to study [ˈstʌdi]
to study at university [ˈstʌdi ət ˌjuːnɪˈvɜːsɪti]
teacher training college [ˈtiːtʃə ˈtreɪnɪŋ ˈkɒlɪdʒ]
term [tɜːm]
term paper (BrE) [tɜːm ˈpeɪpə]
undergraduate student [ˌʌndəˈɡrædʒʊət ˈstjuːdnt]
university [ˌjuːnɪˈvɜːsɪti]

pójść na wykład
otrzymać stypendium
kampus; miasteczko studenckie
1. kanclerz 2. rektor tytularny
szkoła wyższa; uczelnia; kolegium
dziekan
wygłosić wykład
wydział
kierunek studiów
wyjechać za granicę na studia
absolwent
student ostatniego roku
studia podyplomowe
uroczystość wręczenia dyplomów
wykład
notatki z wykładu
cykl wykładów
wykładowca
stopień magistra
magister nauk humanistycznych
studiować coś jako drugi kierunek
obowiązkowy
obieralny
profesor
semestr
seminarium
uczyć się; studiować
studiować na uniwersytecie
kolegium nauczycielskie
semestr
praca semestralna
student studiów licencjackich
uniwersytet

EGZAMIN:
to cheat in an exam [tʃiːt ɪn ən ɪɡˈzæm]
to cram (AmE) [kræm]
entrance exam [ɪnˈtrɑːns ɪɡˈzæm]
exam paper [ɪɡˈzæm ˈpeɪpə]
exam results [ɪɡˈzæm rɪˈzʌlts]
exam results come out [ɪɡˈzæm rɪˈzʌlts kʌm aʊt]
exam session [ɪɡˈzæm ˈseʃn*]
examination [ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn|]
to fail an exam [feɪl ən ɪɡˈzæm]
multiple-choice test [ˈmʌltɪpl* tʃɔɪs test]
oral examination [ˈɔːrəl ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn*]
to pass an exam [pɑːs ən ɪɡˈzæm]
to resit [riːˈsɪt]
to retake an exam [təˌriːˈteɪk ən ɪɡˈzæm]
school-leaving test [skuːl ˈliːvɪŋ test]
to study for an exam [ˈstʌdi fər ən ɪɡˈzæm]
to swot (BrE) [swɒt]
to take an exam [teɪk ən ɪɡˈzæm]

ściągać na egzaminie
kuć; wkuwać
egzamin wstępny
arkusz egzaminacyjny
wyniki egzaminów
wyniki egzaminu zostały ogłoszone
sesja egzaminacyjna
egzamin
nie zdać egzaminu; oblać egzamin
test wielokrotnego wyboru
egzamin ustny
zdać egzamin
zdawać ponownie
przystępować do egzaminu po raz drugi
egzamin końcowy
uczyć się na egzamin
wkuwać
zdawać egzamin
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STUDIA - PRZYKŁADOWE ZDANIA
I was on spring break from university.
A few years ago he was expelled from the university.
I came into conflict with the university administration.
He got kicked out of university.
We have more and more universities.
He had studied Latin, Spanish, and theology.
What are you studying?
She was in her first year at the university .
Classes started up at the beginning of February.
We don't want to miss that lecture.
She came up for the lecture.

Miałam przerwę wiosenną w zajęciach na uczelni.
Kilka lat temu wyrzucono go z uczelni.
Popadłem w konflikt z władzami uczelni.
Wylali go z uniwersytetu.
Jest coraz więcej uniwersytetów.
Studiował łacinę, hiszpański i teologię.
Co studiujesz?
Studiowała na pierwszym roku na uniwersytecie.
Zajęcia zaczęły się na początku lutego.
Nie chcemy opuścić tego wykładu.
Przyjechała na wykład.

STUDIA - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
Some college teachers come to class late.
Kyoto has many universities.
Harvard University was founded in 1636.
That university was my first choice.
I am a student at Hyogo University.
University was a wonderful experience.
University education is designed to expand your knowledge.
She was only 18 when she graduated from university.
Three Chinese students were admitted to the college.
I majored in American literature at college.
I want to go to college.
What do you plan to major in in college?
I am working to save for my college tuition.
I have hardly studied this term.
It is silly of you to neglect your studies.
Study hard, or you'll fail the exam.
Good students study hard.
Jim is studying hard for his finals.

Niektórzy wykładowcy spóźniają się na zajęcia. (NKanjya)
W Kioto znajdują się liczne uczelnie. (CK)
Uniwersytet Harwardzki został założony w roku 1636. (CK)
Ten uniwersytet to był mój pierwszy wybór. (CK)
Studiuję na uniwersytecie Hyōgo. (Swift)
Uniwersytet był wspaniałym doświadczeniem. (--)
Edukacja uniwersytecka ma poszerzać wiedzę. (--)
Ukończyła uniwersytet mając zaledwie osiemnaście lat. es
Troje chińskich uczniów zostało przyjętych na studia. (CM)
Studiowałem na kierunku literatura amerykańska. (CK)
Chcę iść na studia. (CK)
Jakie kierunek zamierzasz studiować? (CK)
Pracuję, żeby zaoszczędzić na czesne. (Dejo)
W tym semestrze prawie się nie uczyłem. (CK)
To głupie z twojej strony zaniedbywać swoje studia. (Zifre)
Ucz się z pilnie, inaczej oblejesz egzamin. (NekoKanjya)
Dobrzy studenci dużo się uczą. (CK)
Jim pilnie się uczy do egzaminów końcowych. (CK-mod.)
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4.6 ŻYCIE TOWARZYSKIE
ace buddy [eɪs ˈbʌdi]
ballroom [ˈbɔːlruːm]
to befriend [bɪˈfrend]
bosom friend (lit.) [ˈbʊzəm ˈfrend]
camaraderie [ˌkæməˈrɑːdəri]
to celebrate [ˈselɪbreɪt]
chance meeting [tʃɑːns ˈmiːtɪŋ]
chaperon [ˈʃæpərəʊn]
circle of friends [ˈsɜːkl* əv frendz]
college friend [ˈkɒlɪdʒ ˈfrend]
costume ball [ˈkɒstjuːm bɔːl]
disco [ˈdɪskəʊ]
discotheque [ˈdɪskətek]
fancy dress party [ˈfænsi dres ˈpɑːti]
garrulous [ˈɡærələs]
garrulousness [ˈɡærələsnəs]
gatecrash [ˈɡeɪtkræʃ]
gatecrasher [ ˈɡeɪtkræʃə]
to give a party [ɡɪv ə ˈpɑːti]
gregarious [ɡrɪˈɡeərɪəs]
housewarming party [hauswormiŋ pɑːti]
intimacy [ˈɪntɪməsi]
invitation [ˌɪnvɪˈteɪʃn*]
to invite [ɪnˈvaɪt]
lifelong friend [ˈlaɪflɒŋ ˈfrend]
masked ball [mɑːskt bɔːl]
to meddle [ˈmedl* ]
to meet friends [miːt frendz]
meet with sb [miːt wɪð ˈsʌmbədi]
meeting [ˈmiːtɪŋ]
our mutual friend [ˈaʊə ˈmjuːtʃʊəl ˈfrend]
to outstay one's welcome [aʊtˈsteɪ wʌnz ˈwelkəm]
party [ˈpɑːti]
to pester [ˈpestə]
real friend [rɪəl ˈfrend]
roller disco [ˈrəʊlə ˈdɪskəʊ]
social life [ˈsəʊʃl* laɪf]
social meeting [ˈsəʊʃl* ˈmiːtɪŋ]
the belle of the ball [ðə bel əv ðə bɔːl]
trusted friend [ˈtrʌstɪd ˈfrend]
to visit relatives [ˈvɪzɪt ˈrelətɪvz]

najlepszy kumpel
sala balowa
zaprzyjaźnić się
bliski przyjaciel
koleżeństwo
świętować
przypadkowe spotkanie
przyzwoitka
grono znajomych
kolega z college'u
bal kostiumowy
dyskoteka
dyskoteka
bal przebierańców
rozmowny; gadatliwy
rozmowność; gadatliwość
przyjść bez zaproszenia
nieproszony gość
wydać przyjęcie
towarzyski
parapetówka
1. zażyłość 2. intymność
zaproszenie
zaprosić
wieloletni przyjaciel
bal maskowy
mieszać się; wtrącać się (do czegoś)
spotykać się ze znajomymi/przyjaciółmi
spotkać się z kimś
spotkanie
nasz wspólny znajomy
nadużywać czyjejś gościnności
1. impreza 2. przyjęcie
narzucać się
prawdziwy przyjaciel
dyskoteka na wrotkach
życie towarzyskie
spotkanie towarzyskie
królowa balu
zaufany przyjaciel
odwiedzić krewnych

ŻYCIE TOWARZYSKIE - PRZYKŁADOWE ZDANIA
Make yourselves at home.
Arthur gave the rest of the pub another wan smile.
Our guest is arriving shortly.
Glick gave his guest a riveted look.
You have a visitor.
Your guest is an very important man.
As you know, I am busy with my guests.
I cannot take your guests.
Where are the guests?
The last two guests mounted the staircase.
Decided to pay you a visit, all three of us.
This was a very short visit.
Her husband had plenty of interesting friends.
Pepper had few friends.
He made no friends.
You obviously have powerful friends.

Czujcie się, jak u siebie w domu.
Artur znów uśmiechnął się słabo do reszty gości.
Niedługo przybędzie nasz gość.
Glick rzucił swemu gościowi zaintrygowane spojrzenie.
Ma pan gościa.
Pański gość to ktoś bardzo ważny.
Jak wiesz, mam gości i jestem zajęty.
Nie mogę zabrać pańskich gości.
A gdzie (są) goście?
Po schodach wchodzili dwaj ostatni goście.
Wybraliśmy się do ciebie w odwiedziny we troje.
Te odwiedziny trwały bardzo krótko.
Wśród przyjaciół jej męża było wielu interesujących ludzi.
Pepper miał niewielu przyjaciół.
Nie zyskał sobie przyjaciół.
Na pewno ma pan bardzo wpływowych przyjaciół.
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You said you and my grandfather were friends.
Powiedział pan, że dziadek i pan byliście przyjaciółmi.
Is this man a good enough friend?
Czy to twój naprawdę dobry przyjaciel?
They had become friends.
Zostali przyjaciółmi.
The boy never took his eye off his new friend.
Chłopiec nie spuszczał z oczu swego nowego przyjaciela.
They might even have become friends.
Mogliby stać się przyjaciółmi.
We've now laid the basis for our friendship.
Położyliśmy podwaliny pod naszą przyjaźń.
Our friendship might turn into love.
Nasza przyjaźń może zamienić się w miłość.
He was not angry with his colleagues for having forgotten him.Nie miał za złe kolegom, że o nim zapomnieli.
So we're colleagues?
Więc jesteśmy kolegami?
He's like a colleague.
To jakby nasz kolega.
His female colleagues often ribbed him.
Koleżanki nieraz mu dokuczały.
I had a very interesting visitor this afternoon.
Dziś po południu odwiedził mnie bardzo interesujący gość.
Agnes went to see him.
Agnes pojechała go odwiedzić.
In the summertime maybe I can come and see you.
Może odwiedzę cię latem.
You've never been to see any of us.
Nigdy nie odwiedziłeś nikogo z nas.

PLOTKA:
backbiting [ˈbækbaɪtɪŋ]
based on hearsay [beɪst ɒn ˈhɪəseɪ]
to deny the rumour [dɪˈnaɪ ðə ˈruːmə]
to exchange gossip [ɪkˈstʃeɪndʒ ˈɡɒsɪp]
gossip [ˈɡɒsɪp]
to gossip [ˈɡɒsɪp]
gossiper [ˈɡɑːsəpə]
gossipmonger (AmE) [ˈɡɑːsəpməngər]
gossipy [ˈɡɒsɪp]
grapevine [ˈɡreɪpvaɪn]
hearsay [ˈhɪəseɪ]
heated exchange [ˈhiːtɪd ɪkˈstʃeɪndʒ]
heated talk [ˈhiːtɪd ˈtɔːk]
malicious rumour [məˈlɪʃəs ˈruːmə]
rumour [ˈruːmə]
rumour has it... [ˈruːmə həz ɪt]
to schmooze [ʃˈmuːz]
scuttlebutt (AmE) [ˈskətəlˌbət]
to spread rumours [spred ˈruːməz]
tittle-tattle [ˈtɪtl* tætl]
unconfirmed rumour [ˌʌnkənˈfɜːmd ˈruːmə]
word of mouth [ˈwɜːd əv maʊθ]

obgadywanie
oparty na pogłoskach
zaprzeczyć pogłoskom
wymieniać się plotkami
plotka
plotkować
plotkarz (m.); plotkara (f.)
plotkarz (m.); plotkara (f.)
plotkarski
1. pogłoska 2. poczta pantoflowa
pogłoska
burzliwa wymiana zdań
ożywiona dyskusja
złośliwa plotka
plotka; pogłoska
plotka głosi...
gadać; gawędzić
plotka
rozsiewać plotki; rozpowiadać plotki
plotki; pogaduszki
niepotwierdzona plotka
przekaz ustny

PLOTKA - PRZYKŁADOWE ZDANIA
The rumors got started.
All rumors eventually got back to the money.
The gossip got recycled.
They caught up on the gossip over beer.
Rumors in hospitals flew faster than in offices.
Trudy was easy to talk about.
They hear a good rumor.
The gossip has died down.
One of many unfounded rumors.
Ikki is full of stories half heard.
I just picked up the gossip.
Let us not gossip about the past.
A rumour went round.
The talk did not die down in nine.

Zaczęły rozchodzić się plotki.
Wszystkie plotki koncentrowały się wokół pieniędzy.
Plotkom nie było końca.
Przy piwie omówili najświeższe plotki.
Plotki w szpitalach rozchodzą się szybciej niż w biurach.
Trudy stanowiła temat licznych plotek.
Nadstawiają ucha plotkom.
Plotki stopniowo przycichają.
Jedna z wielu nieprawdziwych plotek.
Ikky zwykł roznosić źle dosłyszane plotki.
Słyszałam tylko plotki.
Dość już tych plotek o przeszłości.
Rozeszła się plotka.
Plotki nie ucichły nawet po dziewięciu dniach.
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ROZMOWA:
acrimonious debate [ˌækrɪˈməʊniəs dɪˈbeɪt]
babbler [ˈbæblə]
to be vague about sth [bi veɪɡ əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ]
to blurt out [blɜːt aʊt]
to brag [bræɡ]
broad hint [brɔːd hɪnt]
to chatter [ˈtʃætə]
chatterbox (pot.) [ˈtʃætəbɒks]
chatterer [ˈtʃætərə]
conversation [ˌkɒnvəˈseɪʃn*]
conversation piece [ˌkɒnvəˈseɪʃn* piːs]
dialogue [ˈdaɪəlɒɡ]
to gabble [ˈɡæbl* ]
gabbler [ˈɡæblə]
to have a conversation [həv ə ˌkɒnvəˈseɪʃn*]
hint [hɪnt]
to hint at sth [hɪnt ət ˈsʌmθɪŋ]
to lisp [lɪsp]
loquacious [ləˈkweɪʃəs]
monologue [ˈmɒnəlɒɡ]
to prattle [ˈprætl* ]
raised issues [reɪzd ˈɪʃuːz]
repartee [ˌrepɑːˈtiː]
sarcasm [ˈsɑːkæzəm]
silence is golden [ˈsaɪləns ɪz ˈɡəʊldən]
soliloquy [səˈlɪləkwi]
to stammer [ˈstæmə]
stammerer [ˈstæmərə]
subtle hint [ˈsʌtl* hɪnt]
to talk frankly [ˈtɔːk ˈfræŋkli]
twaddle [ˈtwɒdl* ]

zajadła debata
gaduła; pierdoła
mówić ogólnikowo
powiedzieć bez zastanowienia
przechwalać się
wyraźna aluzja
paplać; trajkotać
gaduła
gaduła
konwersacja; rozmowa
temat do rozmów
dialog
paplać; trajkotać
gaduła
odbywać rozmowę; rozmawiać
aluzja
robić aluzję do czegoś
seplenić
gadatliwy
monolog
paplać; gawędzić
poruszane sprawy
błyskotliwa wymiana zdań
sarkazm
milczenie jest złotem
monolog
jąkać się; zacinać się
jąkała (osoba jąkająca się)
subtelna aluzja
mówić bez ogródek
gadanina; paplanina

ROZMOWA - PRZYKŁADOWE ZDANIA
The conversation behind them went quiet suddenly.
Alice did not at all like the tone of this remark.
This conversation is going on a little too fast.
He didn’t want any conversation at this point.
Father and I had a long talk yesterday.
I'd rather not talk about it.
He said he'll talk only to you.
Never talk to strangers.
There was no more to be discussed.
We began to talk.
We talked until quarter to one.
We talk about every imaginable subject.
They talked for an hour.
I was speaking with your wife a little while ago.
We were having a peaceful chat.
I will speak of it no further in this present time.
It was a long time before anyone spoke.
The woman was speaking fast and furiously.
I need to speak to him directly.
They spoke in hushed tones.
Let me tell you the whole story.
Perhaps we should discuss this in a warmer place?
Just as they discussed.
There's a lot we need to discuss.
You and I should discuss this alone.
They'd meet and have tea and discuss.
He was a wonderful storyteller.

Rozmowa za ich plecami nagle przycichła.
Alicję niemile dotknęła ta uwaga i ton rozmowy.
Coś za szybko przebiega nasza rozmowa.
W tej chwili nie miał ochoty na żadną rozmowę.
Mieliśmy wczoraj z tatą długą rozmowę.
Wolałabym o tym nie rozmawiać.
Powiedział, że będzie rozmawiał tylko z panem.
Nigdy nie rozmawiaj z nieznajomymi.
Nie było już o czym rozmawiać.
Zaczęliśmy rozmawiać.
Rozmawialiśmy do za piętnaście pierwsza.
Rozmawiamy na wszystkie możliwe tematy.
Rozmawiali przez godzinę.
Przed chwilą rozmawiałem z pańską żoną.
Rozmawialiśmy spokojnie.
Teraz nie powiem już nic więcej na ten temat.
Minęło dużo czasu, zanim ktokolwiek się odezwał.
Kobieta mówiła szybko i ze złością.
Muszę porozmawiać bezpośrednio z nim.
Rozmawiali przyciszonym głosem.
Pozwól, że opowiem ci całą historię.
Może porozmawiamy o tym w cieplejszym miejscu.
Dokładnie tak, jak rozmawiali.
Mamy tyle spraw do omówienia.
Omówmy to sami.
Spotkali się, napili herbaty i porozmawiali.
Był wyśmienitym gawędziarzem.
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4.7 WZLOTY I UPADKI
to achieve success [əˈtʃiːv səkˈses]
osiągnąć sukces
achievement [ə`tʃi:ɪvmənt]
osiągnięcie
achiever [əˈtʃiːvə]
człowiek sukcesu
adversity [ədˈvɜːsəti]
trudna sytuacja
be born under a lucky star [bi bɔːn ˈʌndər ə ˈlʌki stɑː] być w czepku urodzonym
to be in a cleft stick [bi ɪn ə kleft stɪk]
znaleźć się między młotem a kowadłem
to become accustomed to... [bɪˈkʌm əˈkʌstəmd tuː] przyzwyczajać się do...
bitter end [ˈbɪtər end]
gorzki koniec
bitter experience [ˈbɪtər ɪkˈspɪərɪəns]
gorzkie doświadczenie
burden [ˈbɜːdn*]
brzemię; ciężar
to dree one's weird [drɪʌÃµ wʌnz wɪəd]
cierpliwie znosić swój los
effort [ˈefət]
wysiłek; staranie
gleam of hope [ɡliːm əv həʊp]
promyk nadziei
to grin and bear it [ɡrɪn ənd beər ɪt]
robić dobrą minę do złej gry
hardship [ˈhɑːdʃɪp]
trudy życiowe; ciężkie doświadczenie życiowe
to have a tough time of it [həv ə tʌf ˈtaɪm əv ɪt]
przechodzić trudny okres
highly sucessful [ˈhaɪli səkˈsesfəl]
bardzo udany
impasse [ˈæmpɑːs]
impas
to keep together [kiːp təˈɡeðə]
trzymać się razem
to lead sb astray [liːd ˈsʌmbədɪ əˈstreɪ]
sprowadzać kogoś na złą drogę
to learn one's lesson [lɜːn wʌnz ˈlesn*]
dostać nauczkę
leave somebody in the lurch [liːv ˈsʌmbədɪ ɪn ðə lɜːtʃ] zostawić kogoś na lodzie
luck [lʌk]
szczęście
needlessly [ˈniːdləsli]
niepotrzebnie
nip the problem in the bud [nɪp ðə ˈprɒbləm ɪn ðə bʌd]zdusić problem w zarodku
out on a limb [aʊt ɒn ə lɪm]
w opałach
partial success [ˈpɑːʃl* səkˈses]
częściowy sukces
plea for help [pliː fə help]
błaganie o pomoc
plight [plaɪt]
niedola
precipice [ˈpresɪpɪs]
krawędź; przepaść; niebezpieczna sytuacja
rocky times [ˈrɒki ˈtaɪmz]
trudne chwile
roll [rəʊl]
dobra passa
secret of success [ˈsiːkrɪt əv səkˈses]
tajemnica sukcesu
to solve problems [sɒlv ˈprɒbləmz]
rozwiązać problemy
to spell trouble [spel ˈtrʌbl* ]
zwiastować kłopoty
standoff [ ˈstænˌdɒf]
impas
to start from scratch [stɑːt frəm skrætʃ]
zacząć od zera
successfull [səkˈsesfəl]
1. odnoszący sukcesy 2. udany
tribulation [ˌtrɪbjʊˈleɪʃn*]
cierpienie; udręka
ups and downs [ʌps ənd daʊnz]
wzloty i upadki
vexation (arch.) [vekˈseɪʃn*]
udręka
vicious cycle [ˈvɪʃəs ˈsaɪkl* ]
błędne koło
you reap what you sow [ju riːp ˈwɒt ju saʊ]
kiedy się nawarzyło piwa; trzeba je wypić
WZLOTY I UPADKI - PRZYKŁADOWE ZDANIA
There are of course many problems connected with life.
What is the problem?
There is no problem.
There was another problem as well.
Did they mention what the problem is?
The problems arise, when...
I had my own problems.
No doubt they would have troubles.
If only my misfortune might serve as a lesson to boys.
He bravely bore his miseries three weeks.
As an adult he was a successful.
From zero to hero.

Jest oczywiście wiele problemów związanych z życiem.
Na czym polega problem?
Nie ma żadnego problemu.
Był jeszcze inny problem.
Wspominali może, na czym polega ten problem?
Problemy pojawiają się, kiedy...
Miałem własne problemy.
Niewątpliwie będą mieli kłopoty.
Żeby chociaż moja niedola była nauczką dla chłopców.
Przez trzy tygodnie znosił mężnie tę niedolę.
W wieku dorosłym odnosił sukcesy.
Od zera do bohatera.
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4.8 RZECZY OSOBISTE
bag [bæɡ]
box of matches [bɒks əv ˈmætʃɪz]
bracelet [ˈbreɪslɪt]
briefcase [ˈbriːfkeɪs]
brolly (pot.) [ˈbrɒli]
bunch of keys [bʌntʃ əv kiːz]
calendar [ˈkælɪndə]
cap [kæp]
car keys [kɑː kiːz]
chain [tʃeɪn]
chewing gum [ˈtʃuːɪŋ ɡʌm]
cockade [kɒˈkeɪd]
coin [kɔɪn]
comb [kəʊm]
contact lens [ˈkɒntækt lenz]
credit card [ˈkredɪt kɑːd]
dental thread [ˈdentl* θred]
deodorant [diːˈəʊdərənt]
diary [ˈdaɪəri]
earring [ˈɪərɪŋ]
fan [fæn]
fob [fɒb]
fob watch [fɒb wɒtʃ]
fountain pen [ˈfaʊntɪn pen]
frippery [ˈfrɪpəri]
gadget [ˈɡædʒɪt]
gewgaw [ˈɡjuːɡɔː]
glasses [ˈɡlɑːsɪz]
hairband [ˈheəˌbænd]
hairpin [ˈheəpɪn]
handkerchief [ˈhæŋkətʃɪf]
hat [hæt]
jewel [ˈdʒuːəl]
jewellery [ˈdʒuːəlri]
key [kiː]
laptop [ˈlæptɒp]
lighter [ˈlaɪtə]
lipstick [ˈlɪpstɪk]
locket [ˈlɒkɪt]
mobile phone [ˈməʊbaɪl fəʊn]
money [ˈmʌni]
nail file [neɪl faɪl]
nail scissors [neɪl ˈsɪzəz]
necklace [ˈnekləs]
oddments [ˈɒdmənts]
passport [ˈpɑːspɔːt]
pen [pen]
pencil [ˈpensl*]
pendant [ˈpendənt]
phial [ˈfaɪəl]
phone card [fəʊn kɑːd]
pouch [paʊtʃ]
powder puff [ˈpaʊdə pʌf]
purse [pɜːs]
razor [ˈreɪzə]
reed basket [riːd ˈbɑːskɪt]
ring [rɪŋ]

saszetka
pudełko zapałek
bransoleta
aktówka
parasol
pęk kluczy
kalendarz
czapka
kluczyki do samochodu
łańcuszek
guma do żucia
kokarda; rozeta
moneta
grzebień
szkła kontaktowe
karta kredytowa
nić dentystyczna
dezodorant
terminarz
kolczyk
wachlarz
breloczek od kluczy
zegarek kieszonkowy
pióro wieczne
ozdóbki
gadżet
błyskotka; świecidełko
okulary
opaska do włosów
szpilka do włosów
chusteczka do nosa
kapelusz
klejnot
biżuteria
klucz
laptop
zapalniczka
szminka
medalionik
telefon komórkowy
pieniądze
pilniczek do paznokci
nożyczki do paznokci
naszyjnik
drobiazgi
paszport
pióro
ołówek
wisiorek
fiolka; flaszeczka
karta telefoniczna
sakiewka; worek; woreczek
puderniczka
portmonetka
1. brzytwa 2. golarka
koszyk trzcinowy
pierścionek
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sachet [ˈsæʃeɪ]
sash [sæʃ]
scarf [skɑːf]
scissors [ˈsɪzəz]
shampoo [ʃæmˈpuː]
smartphone [ˈsmɑːtˌfəʊn]
soap [səʊp]
sticker [ˈstɪkə]
sunglasses [ˈsʌnɡlæsɪz]
trinket [ˈtrɪŋkɪt]
toilet paper [ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə]
toothpaste [ˈtuːθpeɪst]
toothpick [ˈtuːθpɪk]
towel [ˈtaʊəl]
underwear [ˈʌndəweə]
vanity case [ˈvænɪti keɪs]
vial [ ˈvaɪəl]
vinaigrette (arch.) [ˌvɪnɪˈɡret ɑːtʃ]
wallet [ˈwɒlɪt]
watch [wɒtʃ]
wedding ring [ˈwedɪŋ rɪŋ]
whoopee cushion [ˈwʊpi ˈkʊʃn*]
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saszetka
szarfa; wstęga
szalik
nożyczki
szampon
smartfon
mydło
naklejka; nalepka
okulary przeciwsłoneczne
błyskotka; ozdóbka
papier toaletowy
pasta do zębów
wykałaczka
ręcznik
bielizna
kosmetyczka
fiolka; flakonik
flakonik na sole trzeźwiące
portfel
zegarek
obrączka
poduszka pierdząca

RZECZY OSOBISTE - PRZYKŁADOWE ZDANIA
Sophie carefully pulled the chain from the drawer.
Laura took off her glasses.
Ford struck another match.
Has anyone got any matches?
The match flickered out.
The match burned down.
He wiped his mouth on a white handkerchief.
You’ll wait and wave your handkerchief.
A pink corded ribbon completes the ensemble.
They cutting their life in two like a ribbon.
She took the rings out of her eyebrows and nostril.
A simple gold chain around her neck.
I thought it was a necklace for my birthday.
It looked like a pocket watch chain.
Into the envelope he slipped his golden ring.
The little gold chain glistened against her tanned neck.
He pushed his glasses up his nose.
She smiled and adjusted her glasses.
He wiped his glasses.
I got to get my glasses back.
She tied the key to her wrist.

Sophie ostrożnie wyciągnęła łańcuszek z szuflady.
Laura zdjęła okulary.
Ford zapalił następną zapałkę.
Czy ktoś ma zapałki?
Zapałka zgasła.
Zapałka dopaliła się.
Wytarł usta białą chusteczką.
Zaczekasz i pomachasz mi chusteczką.
Różowa marszczona wstążka dopełnia całości.
Przecięli swoje życie, jakby było kawałkiem wstążki.
Wyjęła kolczyki z brwi i nosa.
Prosty, złoty łańcuszek na szyi.
Myślałam, że jest to naszyjnik na moje urodziny.
To coś wyglądało jak zegarek kieszonkowy na łańcuszku.
Wsunął swój złoty pierścień do koperty.
Na jej opalonej szyi złoty łańcuszek dosłownie świecił.
Poprawił okulary na nosie.
Uśmiechnęła się i poprawiła okulary.
Przetarł okulary.
Muszę odzyskać swoje okulary.
Przywiązała klucz do nadgarstka.
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4.9 SEN
to awake [əˈweɪk]
awakening [əˈweɪkənɪŋ]
to bed down [bed daʊn]
dormancy (arch.) [ˈdɔːmənt]
to doze [dəʊz]
to doze off [dəʊz ɒf]
to drift to sleep [drɪft sliːp]
to drowse [draʊz]
drowsiness [ˈdraʊzɪnəs]
drowsy [ˈdraʊzi]
earplugs [ˈɪəplʌɡz]
to fall asleep [fɔːl əˈsliːp]
forty winks [ˈfɔːti wɪŋks]
to get to sleep [ˈɡet sliːp]
to go to sleep [ɡəʊ sliːp]
to grab some sleep [ɡræb səm sliːp]
to have a nap [həv ə næp]
insomnia [ɪnˈsɒmnɪə]
it's bedtime [ɪts ˈbedtaɪm]
lack of sleep [læk əv sliːp]
to lull sb to sleep [lʌl ˈsʌmbədɪ sliːp]
to make the bed [ˈmeɪk ðə bed]
nap [næp]
to nod to sleep [nɒd sliːp]
to not sleep a wink [nɒt sliːp ə wɪŋk]
to pull an all-nighter [pʊl ən ɔːl ˈnaɪtə]
redundant [rɪˈdʌndənt]
to rock sb to sleep [rɒk ˈsʌmbədɪ sliːp]
sleep [sliːp]
to sleep [sliːp]
to sleep in [sliːp ɪn]
to sleep lightly [sliːp ˈlaɪtli]
sleepily [ˈsliːpɪli]
sleepiness [ˈsliːpɪnəs]
sleepless [ˈsliːpləs]
sleeplessness [sliːpləsnəs]
sleepwalker [ˈsliːpwɔːkə]
sleepy [ˈsliːpi]
sleepyhead [ˈsliːpɪhed]
slumber (lit.) [ˈslʌmbə]
to slumber (lit.) [ˈslʌmbə]
to snatch some sleep [snætʃ səm sliːp]
snooze [snuːz]
to snooze [snuːz]
snore [snɔː]
to snore [snɔː]
somnolent [ˈsɒmnələnt]
to suppress a yawn [səˈpres ə jɔːn]
wakefulness [ˈweɪkfəlnəs]
to yawn [jɔːn]
yawn [jɔːn]

budzić
przebudzenie
ułożyć się do snu; położyć się do łóżka
sen
drzemać
zdrzemnąć się
zasnąć
drzemać
senność
senny; śpiący
zatyczki do uszu
zasypiać
krótka drzemka
zasnąć
położyć się do łóżka; ułożyć się do snu
zdrzemnąć się chwilę
ucinać sobie drzemkę; uciąć sobie drzemkę
bezsenność
pora spać
brak snu
ukołysać kogoś do snu
słać łóżko; posłać łóżko
drzemka
zasnąć
nie zmrużyć oka
zarwać noc
zbędny; niepotrzebny
ukołysać kogoś do snu
sen
spać
zaspać
mieć lekki sen
sennie
senność
bezsenny
bezsenność
lunatyk/lunatyczka
śpiący; senny
śpioch
sen; drzemka
spać; drzemać; zdrzemnąć się
przespać się trochę
drzemka
drzemać
chrapanie
chrapać
śpiący; senny
stłumić ziewnięcie
1. bezsenność 2. czuwanie 3. czujność
ziewać
ziewnięcie
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SEN - PRZYKŁADOWE ZDANIA
He had been awake all night.
He studied the sleeping woman beside him.
She should be asleep by now.
He lay down to sleep.
She had no wish to sleep.
He woke up blearily.
Close your eyes and sleep.
Lie down on the floor and go to sleep.
Daddy and I sleep in one room.
All eight of us went to bed.
She went to bed at midnight.
You didn't sleep much last night, did you?
She had been absent from his dreams.
You speak French in your sleep.
This must be a dream.
The days of sleep had left him disoriented.
We went to bed, though not to sleep.
He must have had a nightmare.
He had gone back into heavy sleep.
They were such very bad dreams.
She could not get that dream out of her mind.
He tried to fall back asleep.
I fell asleep with the lights on.
She can go to sleep at any hour.
He rolled over and fell asleep again.
I hope I have not awoken you?
When he awoke the train was moving.
I will wake you in the morning.
He may be half asleep himself, he thought.
It's time for bed.
His friend was napping on the ground nearby.
A drop of sherry helps him to sleep at night.
Lucy couldn't sleep that night.
Lucy was still asleep.
She had slept for most of the day.
She soon feel into a deep sleep.
Some hours later she woke up.

Nie spał całą noc.
Przyjrzał się kobiecie śpiącej u jego boku.
Powinna już spać.
Położył się spać.
Nie chciało jej się spać.
Obudził się z wysiłkiem.
Zamknij oczy i śpij.
Połóż się na podłodze i śpij.
Tata i ja śpimy w jednym pokoju.
Całą ósemką poszliśmy spać.
Położyła się spać o północy.
Chyba krótko spałeś tej nocy, prawda?
Zniknęła z jego snów.
We śnie mówiłeś po francusku.
To musi być sen.
Przespane kamiennym snem dni wybiły go z rytmu.
Poszliśmy do łóżek, ale sen nie u wszystkich nadchodził.
Musiał mieć koszmarne sny.
Znów zapadł w ciężki sen.
Te sny były straszliwe.
Nie mogła przestać myśleć o tym śnie.
Próbował ponownie zasnąć.
Zasnąłem przy włączonym świetle.
Umiała zasnąć o dowolnej porze.
Przewrócił się na bok i znów zasnął.
Mam nadzieję, że cię nie obudziłem?
Kiedy się obudził, pociąg był w ruchu.
Obudzę cię rano.
Może on sam też na wpół drzemie - pomyślał.
Czas iść spać.
Jego przyjaciel drzemał na ziemi obok.
Kropla sherry pomaga mu spać w nocy.
Lucy nie mogła spać tej nocy.
Lucy wciąż spała.
Przespała większą część dnia.
Wkrótce zapadła w głęboki sen.
Kilka godzin później obudziła się.

SEN - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
We can't sleep because of the noise.
I think I'm gonna go to sleep.
She's faking sleep. That's why she's not snoring.
He's sleeping like a baby.
How many hours of sleep do you need?
During winter I sleep with two blankets.
Robin looks very cute when he's sleeping.
Look at the cute little baby sleeping in the cradle.
I want to sleep a little more.
The baby cried itself to sleep.
The cry roused me from my sleep.
Sleep stole over us.
Did you have a good sleep last night?
Tired of reading, she took a nap.
I often have nightmares.
Being very tired, I fell asleep soon.
I fell asleep before my father came home.
It is difficult to wake up on cold mornings.
He failed to wake Harry up.

Nie możemy spać z powodu hałasu. (CK)
Myślę, że pójdę spać. (CM)
Ona udaje, że śpi. Dlatego nie chrapie. (Swift)
(On) Śpi jak niemowlę. (CK)
Ilu godzin snu potrzebujesz? (jakov)
Zimą śpię pod dwoma kocami. (Zifre-mod.)
Robin wygląda uroczo gdy śpi. (CN)
Spójrz na to urocze dziecko śpiące w kołysce. (CM)
Chciałbym jeszcze pospać. (CK)
Dziecko usnęło, zmęczone płaczem. (CK)
Ten krzyk wyrwał mnie ze snu. (--)
W końcu zmorzył nas sen. (--)
Dobrze spałeś w nocy? (--)
Zmęczona czytaniem, zdrzemnęła się. (CM)
Często miewam koszmary. (witbrock)
Byłem bardzo zmęczony, więc wkrótce zasnąłem. (--)
Zasnąłem zanim ojciec wrócił do domu. (CK)
Ciężko się wstaje w zimne poranki. (NekoKanjya)
Nie udało mu się obudzić Harry'ego. (CN)
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5. CZAS WOLNY
5.1 JEŹDZIECTWO
bearing rein (BrE) [ˈbeərɪŋ reɪn]
blinker [ˈblɪŋkə]
breeches [ˈbriːtʃɪz]
to bridle [ˈbraɪdl* ]
bridle [ˈbraɪdl* ]
bridle track [ˈbraɪdl* træk]
canter [ˈkæntə]
cantle [ˈkæntəl]
croup [kruːp]
crownpiece [ˈkraʊnˌpiːs]
to curb [kɜːb]
curb [kɜːb]
curb bit [kɜːb bɪt]
to dismount [ˌdɪsˈmaʊnt]
filly [ˈfɪli]
gait [ɡeɪt]
girth [ɡɜːθ]
halter [ˈhɔːltə]
harness [ˈhɑːnəs]
hay [heɪ]
hay net [heɪ net]
horse riding [hɔːs ˈraɪdɪŋ]
horseback [ˈhɔːsbæk]
horseback riding (AmE) [ˈhɔːsbæk ˈraɪdɪŋ]
leading rein [ˈliːdɪŋ reɪn]
paddock [ˈpædək]
pommel [ˈpʌml* ]
rein [reɪn]
riding crop [ˈraɪdɪŋ krɒp]
riding habit [ˈraɪdɪŋ ˈhæbɪt]
riding instructor [ˈraɪdɪŋ ɪnˈstrʌktə]
riding school [ˈraɪdɪŋ skuːl]
saddle [ˈsædl* ]
saddle horse [ˈsædl* hɔːs]
to saddle up [ˈsædl* ʌp]
saddlecloth [ˈsædlklɒθ]
snaffle [ˈsnæfl* ]
spur [spɜː]
stable [ˈsteɪbl* ]
stall [stɔːl]
stallion [ˈstælɪən]
stirrup [ˈstɪrəp]
trammel [ˈtræməl]
trot [trɒt]
trotter [ˈtrɒtə]
vaulting [ˈvɔːltɪŋ]

wytok (część uprzęży)
klapka (na oko konia)
bryczesy
założyć uzdę
uzda; cugle
ścieżka konna
cwał
tylny łęk siodła
zad (konia)
nagłówek (uździenicy)
okiełznać
wędzidło
kiełzno
zsiadać z konia
młoda kobyłka
chód
popręg
uździenica
uprząż
siano
siatka na siano
jeździectwo; jazda konna
konno
jazda konna; jeździectwo
lonża
wybieg dla koni
przedni łęk
cugiel; lejce
szpicruta
damski kostium do jazdy konnej
instruktor jazdy konnej
szkółka jeździecka
siodło
wierzchowiec
osiodłać
derka
uzda; wędzidło
ostroga
stajnia
boks (dla konia)
ogier
strzemię
pęta (dla konia)
kłus
kłusak (koń)
woltyżerka
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JEŹDZIECTWO - PRZYKŁADOWE ZDANIA (LITERATURA + TATOEBA.ORG)
They mounted their horses.
The alchemist dismounted slowly.
The horse gave a kick.
The horse rears.
The horse will lead you.
I hear the snorting of their horses.
It was a heavy draft horse.
Horses adorned with ribbons.
He halted his horse right in front of me.
The whinnying of horses.
The boy rode a horse for the first time.
We took care of our horses by turns.
I like to ride a horse now and then.
His horse jumped over the fence.
He is good at riding a horse.
He was tying his horse to the fence.
He walked his horse to the gate.
A man on horseback came along the path.
He likes to go out on horseback.
Can you ride a horse?

Dosiedli koni.
Alchemik powoli zsiadł z konia.
Koń wierzgnął.
Koń szarpnął się.
Koń cię poprowadzi.
Słyszałem parskanie ich koni.
Był to ciężki koń pociągowy.
Konie przystrojone wstążkami.
Zatrzymał konia tuż przede mną.
Rżenie koni.
Chłopak pierwszy raz dosiadł konia. (eastasiastudent)
Na zmianę zajmowaliśmy się końmi. (--)
Lubię czasem pojeździć konno. (CK)
Jego koń przeskoczył przez płot. (CK)
On dobrze jeździ na konno. (CK)
(On) przywiązywał swojego konia do płotu. (CK)
Podprowadził wolno konia pod bramę. (CK)
Drogą nadjechał jeździec.
On lubi przejażdżki konne. (Scott)
Umiesz jeździć konno? (CK)

5.2 FOTOGRAFIA
camera body [ˈkæmərə ˈbɒdi]
candid camera [ˈkændɪd ˈkæmərə]
to change the lens [tʃeɪndʒ ðə lenz]
coated lens [ˈkəʊtɪd lenz]
compact camera [kəmˈpækt ˈkæmərə]
to compress an image [kəmˈpres ən ˈɪmɪdʒ]
daguerreotype [dəˈɡerətaɪp]
darkroom [ˈdɑːkruːm]
diapositive [ˌdaɪəˈpɒzɪtɪv]
digital camera [ˈdɪdʒɪtl* ˈkæmərə]
disposable camera [dɪˈspəʊzəbl* ˈkæmərə]
double exposure [ˈdʌbl* ɪkˈspəʊʒə
enlargeable [ɪnˈlɑːdʒəbəl]
exposure meter [ɪkˈspəʊʒə ˈmiːtə]
exposure time [ɪkˈspəʊʒə ˈtaɪm]
film [fɪlm]
fine grain [faɪn ɡreɪn]
fixed focus [fɪkst ˈfəʊkəs]
flash [flæʃ]
glossy [ˈɡlɒsi]
graininess [ˈɡreɪnɪnɪs]
lens [lenz]
lens cap [lenz kæp]
lens field [lenz fiːld]
lens hood [lenz hʊd]
light-struck [laɪt strʌk]
to load the film [ləʊd ðə fɪlm]
macrophotography [ˌmækrəʊfəˈtɒɡrəfɪ]
matt [mæt]
memory card [ˈmeməri kɑːd]
to mount the lens [maʊnt ðə lenz]
negative [ˈneɡətɪv]
to overexpose [ˌəʊvərɪkˈspəʊz]
paparazzi [ˌpæpəˈrætsɪ]
photo [ˈfəʊtəʊ]
photo booth [ˈfəʊtəʊ buːð]
photocall [ˈfoˌtokal]

obudowa aparatu
małoobrazkowy aparat fotograficzny
zmienić obiektyw
obiektyw z warstwą przeciwodblaskową
aparat kompaktowy
skompresować zdjęcie
dagerotyp
ciemnia
diapozytyw; przeźrocze
aparat cyfrowy
aparat jednorazowy
podwójne naświetlenie
nadający się do powiększenia
światłomierz
czas naświetlania
film
drobnoziarnisty
stała ogniskowa obiektywu
lampa błyskowa
błyszczący
ziarnistość
obiektyw
osłona obiektywu
pole obiektywu
osłona przeciwsłoneczna obiektywu
prześwietlony
założyć film
makrofotografia
matowy
karta pamięci
założyć obiektyw
negatyw
prześwietlić film
paparazzo; paparazzi
zdjęcie
automat fotograficzny
sesja zdjęciowa
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photocopying paper [ˈfəʊtəʊkɒpɪɪŋ ˈpeɪpə]
photogenic [ˌfəʊtəˈdʒenɪk]
photograph ['fəʊtəgrɑf]
to photograph something [ˈfəʊtəɡrɑːf ˈsʌmθɪŋ]
photographer [fəˈtɒgrəfə]
photographic [ˌfəʊtəˈɡræfɪk]
photography [fəˈtɒɡrəfi]
photomontage [ˌfəʊtəʊmɒnˈtɑːʒ]
polarizing filter [ˈpəʊləraɪzɪŋ ˈfɪltə]
portrait photography [ˈpɔːtrɪt fəˈtɒɡrəfi]
to process a film [ˈprəʊses ə fɪlm]
red-eye reduction [red aɪ rɪˈdʌkʃn*]
to remove the lens [rɪˈmuːv ðə lenz]
resolution [ˌrezəˈluːʃn*]
to retouch [ˌriːˈtʌtʃ]
retouch [ˌriːˈtʌtʃ]
to rewind the film [ˌriːˈwaɪnd ðə fɪlm]
say cheese! [ˈseɪ tʃiːz]
shutter [ˈʃʌtə]
shutter release [ˈʃʌtə rɪˈliːs]
to take a photo [teɪk ə ˈfəʊtəʊ]
tripod [ˈtraɪpɒd]
white balance [waɪt ˈbæləns]
wide-angle lens [waɪd ˈæŋɡl* lenz]

papier fotograficzny
fotogeniczny
fotografia; zdjęcie
fotografować coś
fotograf
fotograficzny
fotografia (jako sztuka)
fotomontaż
filtr polaryzacyjny
fotografia portretowa
wywołać film
redukcja efektu czerwonych oczu
zdjąć obiektyw
rozdzielczość
retuszować
retusz
przewinąć film
uśmiech proszę!
migawka
przycisk wyzwalania migawki
zrobić zdjęcie
statyw
balans bieli
obiektyw szerokokątny

FOTOGRAFIA - PRZYKŁADOWE ZDANIA (LITERATURA + PRASA + TATOEBA.ORG)
He opened the album and examined the photos.
This photo was taken less than an hour ago.
This photo was entirely different.
I saw the photo.
She took one look at the photos.
She was understandably upset by the photos.
They compared the new photos to the old ones.
She handed him a book of photographs.
He gazed at the tiny streak in the photograph.
He motioned to the photograph.
We did not come out well in that photograph.
At the mat where the photographs were she stopped.
He is sitting hunched over a pile of torn photographs.
People behaved as if they were being photographed.
Dirch said that you wanted to look at old photographs.
Then he saw the photograph.
He kept a hidden camera in his office.
Wherever there are famous people, there are "paparazzi".
Luis wasn't much of a photographer.
The picture might be taken any moment.
A photographer hidden in the shrubbery.
A photographer disguised as a lame beggar.
The photographer was a professional.
The photographer stood on the church hill.
Greger was a wretched photographer.
A young couple poses for their wedding pictures.
These pictures saved my life.
They forced us to delete all the photos.
They took a few pictures and left.
Please do not take photos here.
He took no photos of the festival.
This photo was taken in Nara.
He showed me a lot of beautiful photos.
I like to take photos.
I had my photograph taken.
Let's get our photograph taken.
He comes out well in photographs.

Otworzył album i zaczął przyglądać się zdjęciom.
To zdjęcie zrobiono mniej niż godzinę temu.
To zdjęcie było zupełnie inne.
Widziałem zdjęcie.
Rzuciła okiem na zdjęcia.
Była bardzo poruszona tymi zdjęciami.
Porównywali nowe fotografie ze starymi.
Wręczyła mu album z fotografiami.
Spojrzał na wąską smugę na fotografii.
Wskazał na fotogradię.
Nie wyszliśmy dobrze na tym zdjęciu.
Zatrzymała się przy macie z fotografiami.
Siedzi pochylony nad stosem podartych zdjęć.
Ludzie zachowywali się tak, jakby ich fotografowano.
Dirch powiedział, że chce pan obejrzeć stare zdjęcia.
I wtedy zobaczył zdjęcie.
W gabinecie trzymał ukryty aparat fotograficzny.
Wszędzie, gdzie są sławni ludzie, są też paparazzi.
Luis nie był wprawnym fotografem.
W każdej chwili fotograf mógł zrobić zdjęcie.
Fotograf ukryty za krzakiem.
Fotograf przebrany za kulawego żebraka.
Fotograf był profesjonalistą.
Fotograf stał na kościelnym wzniesieniu.
Greger był kiepskim fotografem.
Młoda para pozuje do fotografii ślubnych.
Te zdjęcia uratowały mi życie.
Zmusili nas do skasowania wszystkich zdjęć.
Zrobili kilka zdjęć i poszli.
Proszę nie robić tutaj zdjęć. (fcpond)
Nie zrobił ani jednego zdjęcia na festynie. (CK)
To zdjęcie zrobiono w Narze. (versuss)
Pokazał mi dużo pięknych zdjęć. (CK)
Lubię robić zdjęcia. (lavenir)
Dałem zrobić sobie zdjęcie. (CK)
Zróbmy sobie zdjęcie. (CK)
(On) Dobrze wychodzi na zdjęciach. (--)
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5.3 SZACHY
advantage [ədˈvɑːntɪdʒ]
artificial castling [ˌɑːtɪˈfɪʃl* ˈkɑːsl* ɪŋ]
bishop [ˈbɪʃəp]
bishop pair [ˈbɪʃəp peə]
black camp [blæk kæmp]
bye [baɪ]
captured pawn [ˈkæptʃəd pɔːn]
castle [ˈkɑːsl* ]
castling [ˈkɑːsl* ɪŋ]
check [tʃek]
checkmate [ˈtʃekmeɪt]
chess [tʃes]
chess club [tʃes klʌb]
chess rules [tʃes ruːlz]
chess set [tʃes set]
chess tournament [tʃes ˈtɔːnəmənt]
chessboard [ˈtʃesbɔːd]
chessplayer [ˈtʃesˌpleɪə]
chessplayer reflex [ˈtʃesˌpleɪə ˈriːfleks]
correspondence chess [ˌkɒrɪˈspɒndəns tʃes]
defence [dɪˈfens]
to deliver mate [dɪˈlɪvə meɪt]
double check [ˈdʌbl* tʃek]
draw [drɔː]
draw by agreement [drɔː baɪ əˈɡriːmənt]
endgame [ˈendɡeɪm]
exhibition game [ˌeksɪˈbɪʃn* ɡeɪm]
first move advantage [ˈfɜːst muːv ədˈvɑːntɪdʒ]
flank attack [flæŋk əˈtæk]
to flip a board [flɪp ə bɔːd]
fork [fɔːk]
four-player chess [fɔː ˈpleɪə tʃes]
game [ɡeɪm]
grandmaster [ˌɡrændˈmæstə]
helpmate [ˈhelpmeɪt]
increment [ˈɪnkrəmənt]
king [kɪŋ]
kingside castling [ˈkɪŋˌsaɪd ˈkɑːsl* ɪŋ]
knight [naɪt]
mating attack [ˈmeɪtɪŋ əˈtæk]
mistake [mɪˈsteɪk]
move [muːv]
move order [muːv ˈɔːdə]
notation [nəʊˈteɪʃn*]
opposition [ˌɒpəˈzɪʃn*]
pawn [pɔːn]
perpetual check [pəˈpetʃʊəl tʃek]
piece [piːs]
piece placement [piːs ˈpleɪsmənt]
positional advantage [pəˈzɪʃənəl ədˈvɑːntɪdʒ]
queen [kwiːn]
rating [ˈreɪtɪŋ]
rook [rʊk]
slight advantage [slaɪt ədˈvɑːntɪdʒ]
square [skweə]
stalemate [ˈsteɪlmeɪt]
white camp [waɪt kæmp]

przewaga
sztuczna roszada
goniec; laufer
para gońców
obóz czarnych
pauza
zbity pionek
wieża
roszada
szach
mat
szachy
klub szachowy
zasady gry w szachy
zestaw do gry w szachy
turniej szachowy
szachownica
szachista
refleks szachisty
szachy korespondencyjne
obrona
dać mata
podwójny szach
remis
remis za obopólną zgodą
gra końcowa
partia pokazowa
przywilej rozpoczęcia partii
atak na skrzydle
obrócić szachownicę
widły
szachy czteroosobowe
partia
arcymistrz
mat pomocniczy
czas dodawany
król
krótka roszada
skoczek
atak matowy
błąd
ruch; posunięcie
kolejność posunięć
zapis partii
opozycja
pionek
wieczny szach
figura
rozmieszczenie figur
przewaga pozycyjna
hetman; królowa
ranking
wieża
niewielka przewaga
pole
pat
obóz białych
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5.4 WĘDKARSTWO
angler [ˈæŋɡlə]
anglingˈæŋɡl* ɪŋ]
artificial fly [ɑːtɪˈfɪʃl* flaɪ]
bailiff [ˈbeɪlɪf]
bait [beɪt]
to catch fish [kætʃ fɪʃ]
cath and release [kæθ ənd rɪˈliːs]
coarse fishing (BrE) [kɔːs ˈfɪʃɪŋ]
fish [fɪʃ]
fish trap [fɪʃ træp]
fisherman [ˈfɪʃəmən]
fishery [ˈfɪʃəri]
fishing [ˈfɪʃɪŋ]
fishing boat [ˈfɪʃɪŋ bəʊt]
fishing ground [ˈfɪʃɪŋ ɡraʊnd]
fishing line [ˈfɪʃɪŋ laɪn]
fishing rod [ˈfɪʃɪŋ rɒd]
fishing shop [ˈfɪʃɪŋ ʃɒp]
fishing swivel [ˈfɪʃɪŋ ˈswɪvl* ]
fishing tackle [ˈfɪʃɪŋ ˈtækl*]
fishing trip [ˈfɪʃɪŋ trɪp]
fishing village [ˈfɪʃɪŋ ˈvɪlɪdʒ]
float [fləʊt]
fly reel [flaɪ riːl]
gaff [ɡæf]
go fishing [ɡəʊ ˈfɪʃɪŋ]
hook [hʊk]
to hook the bait [hʊk ðə beɪt]
ice fishing [aɪs ˈfɪʃɪŋ]
landing net [ˈlændɪŋ net]
net [net]
no fishing! [nəʊ ˈfɪʃɪŋ]
plug [plʌɡ]
reel [riːl]
to reel in [riːl ɪn]
rod fishing licence [rɒd ˈfɪʃɪŋ ˈlaɪsns]
sinker [ˈsɪŋkə]
spear [spɪə]
spin fishing [spɪn ˈfɪʃɪŋ]
spoon lure [spuːn lʊə]
stick float [stɪk fləʊt]
trolling [ˈtrəʊlɪŋ]
wading [ˈweɪdɪŋ]
weight [weɪt]

wędkarz (sportowy - np. na zawodach)
wędkarstwo (sportowe)
mucha wędkarska
strażnik wędkarski; strażnik wód
przynęta
łowić ryby
złów i wypuść
łowienie na wędkę w wodach słodkich
ryba
więcierz
rybak
1. połów 2. łowisko 3. gospodarstwo rybne
1. wędkarstwo 2. rybołówstwo
łódź wędkarska
łowisko
żyłka wędkarska
wędka
sklep wędkarski
krętlik
sprzęt wędkarski
wycieczka na ryby
wioska rybacka
spławik
kołowrotek muchowy
gaff
iść na ryby
haczyk
założyć przynętę na haczyk
łowienie ryb pod lodem
podbierak
sieć; siatka
zakaz wędkowania!
wobler
kołowrotek
nawijać żyłkę na kołowrotek
karta wędkarska
ciężarek
harpun
wędkarstwo spinningowe
wahadłówka
długi spławik
trolling (w wędkarstwie)
brodzenie (w wodzie)
ciężarek

WĘDKARSTWO - PRZYKŁADOWE ZDANIA LITERATURA + TATOEBA.ORG
I am not a good fisherman myself.
I forgot to bring my rod.
They threw in their fishing lines.
He knitted hooks on to my fishing line.
The old man had taught the boy to fish.
Some fishermen come here and fish for a day.
He pulled the net out of the sea.
I prefer staying home to going fishing.
My hobbies are fishing and watching television.
If you go fishing tomorrow, I will, too.
I caught three fish yesterday.
My brother goes fishing every weekend.

Ja sam nie jestem zbyt dobrym wędkarzem.
Nie wziąłem ze sobą wędki.
Zarzucili (swoje) wędki.
Przywiązał haczyki do (mojej) wędki.
Starzec nauczył chłopca łowić ryby.
Niektórzy wędkarze przyjeżdżają tutaj i łowią cały dzień.
Wyciągnął sieć z morza.
Wolę zostać w domu niż iść na ryby. (NekoKanjya)
Moje hobby to wędkowanie i oglądanie telewizji. (CK)
Jeśli jutro jedziesz na ryby, jadę z tobą. (CK)
Wczoraj złowiłem trzy ryby. (CK)
Mój brat jeździ na ryby co weekend. (CK)
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5.5 MYŚLISTWO
ambush [ˈæmbʊʃ]
antlers [ˈæntləz]
to batfowl [ˈbætfaʊl]
bird call [bɜːd kɔːl]
courser [ˈkɔːsə]
cull [kʌl]
deer blind [dɪə blaɪnd]
duck shooting [dʌk ˈʃuːtɪŋ]
ducker [ˈdəkə]
to ensnare [ɪnˈsneə]
to entrap [ɪnˈtræp]
entrapment [ɪnˈtræpmənt]
falconer [ˈfɔːlkənə]
falconry [ˈfɒlkənri]
fowler [ˈfaʊlə]
fox hunting (BrE) [fɒks ˈhʌntɪŋ]
foxhunt [ˈfɒkshʌnt]
game [ɡeɪm]
game licence (BrE) [ɡeɪm ˈlaɪsns]
gamebag [ɡeɪmbæɡ']
gin trap [dʒɪn træp]
hartshorn [ˈhɑːtsˌhɔːn]
hunter [ˈhʌntə]
hunting cap [ˈhʌntɪŋ kæp]
hunting ground [ˈhʌntɪŋ ɡraʊnd]
hunting grounds [ˈhʌntɪŋ ɡraʊndz]
hunting horn [ˈhʌntɪŋ hɔːn]
hunting knife [ˈhʌntɪŋ naɪf]
hunting lodge [ˈhʌntɪŋ lɒdʒ]
hunting season [ˈhʌntɪŋ ˈsiːzn*]
hunting trophy [ˈhʌntɪŋ ˈtrəʊfi]
huntress [ˈhʌntrɪs]
huntsman (lit.) [ˈhʌntsmən]
to poach [pəʊtʃ]
poacher [ˈpəʊtʃə]
poaching [ˈpəʊtʃɪŋ]
to snare [sneə]
snare [sneə]
spoor [spʊə]
stag hunting [stæɡ ˈhʌntɪŋ]
stalking [ˈstɔːkɪŋ]
to track [træk]
tracker [ˈtrækə]
trail went cold [treɪl ˈwent kəʊld]
to trammel [ˈtræməl]
trapper [ˈtræpə]

zasadzka
poroże
łowić ptactwo oślepiając je światłem
wabik na ptaki
1. myśliwy polujący z psami 2. pies myśliwski
odstrzał
ambona myśliwska
polowanie na kaczki
myśliwy polujący na kaczki
łapać w sidła
złapać w pułapkę
wpędzenie w pułapkę
sokolnik
sokolnictwo
ptasznik (myśliwy polujący na ptaki)
polowanie na lisa
polowanie na lisa
zwierzyna łowna; dziczyzna
karta myśliwska
torba myśliwska
sidła; pułapka
róg jeleni
myśliwy
czapka myśliwska
łowisko
tereny łowieckie
róg myśliwski
nóż myśliwski
domek myśliwski
sezon łowiecki
trofeum myśliwskie; trofeum łowieckie
myśliwa
myśliwy
kłusować
kłusownik
kłusownictwo
łapać w sidła
sidła; wnyki
trop; ślad
polowanie na jelenie
tropienie
tropić; śledzić
tropiciel
trop zwietrzał
łapać w sieć
traper

MYŚLISTWO - PRZYKŁADOWE ZDANIA (LITERATURA + TATOEBA.ORG)
The hunter had become the hunted.
One of the smaller hunters began to wail.
I shall take a few hunters with me.
She knew many of the hunters who passed through.
He had two passions: hunting and his pipe.
I’m hunting with my falcon.
The hunter aimed a shotgun at the flock of birds.
The hunter shot at the bird.
The hunter shot at a deer.
The king went hunting this morning.

Myśliwy stał się zwierzyną łowną.
Jeden z mniejszych myśliwych rozpłakał się.
Wezmę ze sobą kilku myśliwych.
Znała wielu myśliwych, którzy tędy przejeżdżali.
Ma dwie pasje: polowania i swoją fajkę.
Poluję z sokołem.
Myśliwy wycelował strzelbę w kierunku stada ptaków. (CK)
Myśliwy strzelił do ptaka. (CK)
Myśliwy strzelił do jelenia. (CK)
Król wybrał się rano na polowanie (CK)
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5.6 CYRK
acrobat [ˈækrəbæt]
animal trainer [ˈænɪml* ˈtreɪnə]
arena [əˈriːnə]
big top [bɪɡ tɒp]
circus [ˈsɜːkəs]
clown [klaʊn]
devil stick [ˈdevl* stɪk]
fire eater [ˈfaɪər ˈiːtə]
to juggle [ˈdʒʌɡl* ]
juggler [ˈdʒʌɡlə]
juggling [ˈdʒʌɡl* ɪŋ]
knife throwing [naɪf ˈθrəʊɪŋ]
lion tamer [ˈlaɪən ˈteɪmə]
mime artist [maɪm ˈɑːtɪst]
round top [ˈraʊnd tɒp]
show [ʃəʊ]
stilt [stɪlt]
sword swallower [sɔːd ˈswɒləʊə]
tamer [ˈteɪmə]
taming [ˈteɪmɪŋ]
tightrope [ˈtaɪtrəʊp]
tightrope walker [ˈtaɪtrəʊp ˈwɔːkə]
tightrope walking [ˈtaɪtrəʊp ˈwɔːkɪŋ]
to train [treɪn]
trained animals [treɪnd ˈænɪml* z]
trapeze artist [trəˈpiːz ˈɑːtɪst]
travelling circus [ˈtrævəlɪŋ ˈsɜːkəs]
troupe [truːp]
unicycle [ˈjuːnɪsaɪkl*]
vaulting [ˈvɔːltɪŋ]
ventriloquism [venˈtrɪləkwɪzəm]
ventriloquist [ventˈrɪləkwɪst]
to walk on stilts [wɔːk ɒn stɪlts]

akrobata; akrobatka
treser zwierząt
arena
namiot cyrkowy
1. (noun) cyrk 2. (adj.) cyrkowy
klaun
diabelski kijek
połykacz ognia
żonglować
żongler
żonglowanie; żonglerka
rzucanie nożami
treser lwów
mim
namiot cyrkowy
pokaz; przedstawienie
szczudło
połykacz mieczy
treser
oswajanie; poskramianie
lina do akrobacji
linoskoczek
chodzenie po linie
tresować
tresowane zwierzęta
akrobata na trapezie
cyrk objazdowy
trupa
rower jednokołowy
woltyżerka
brzuchomówstwo
brzuchomówca
chodzić na szczudłach
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5.7 ROZRYWKA
amuse park [əˈmjuːz pɑːk]
at the height of one's fame [ət ðə haɪt əv wʌnz feɪm]
avid for fame [ˈævɪd fə feɪm]
to be image-conscious [bi ˈɪmɪdʒ ˈkɒnʃəs]
to be in vogue [bi ɪn vəʊɡ]
beauty contest [ˈbjuːti ˌkɒntest]
beauty queen [ˈbjuːti kwiːn]
best-known [best nəʊn]
to break through [breɪk θruː]
carnival (AmE) [ˈkɑːnɪvl* ]
carousel [ˌkærəˈsel]
couturier [kuˈtjʊərieɪə]
entertainer [ˌentəˈteɪnə]
fame [feɪm]
fame and wealth [feɪm ənd welθ]
famous [ˈfeɪməs]
famous face [ˈfeɪməs feɪs]
fan mail [fæn meɪl]
fanfare of publicity [ˈfænfeər əv pʌbˈlɪsɪti]
fashion [ˈfæʃn*]
fashion conscious [ˈfæʃn* ˈkɒnʃəs]
fashion designer [ˈfæʃn* dɪˈzaɪnə]
fashion magazine [ˈfæʃn* ˌmæɡəˈziːn]
fashion show [ˈfæʃn* ʃəʊ]
fashionably [ˈfæʃnəbli]
for fun [fə fʌn]
freak show [friːk ʃəʊ]
funfair (BrE) [ˈfʌnfeə]
glitzy [ɡlɪts]
high life [ˈhaɪ laɪf]
megastar [ˈmeɡəstɑː]
oracle for fashion [ˈɒrəkl* fə ˈfæʃn*]
pageantry [ˈpædʒəntri]
pathway for success [ˈpɑːθweɪ fə səkˈses]
red carpet [red ˈkɑːpɪt]
to rise to stardom [raɪz tə ˈstɑːdəm]
roller-coaster [ˈrəʊlə ˈkəʊstə]
route to fame [ruːt tə feɪm]
school of modelling [skuːl əv ˈmɒdəlɪŋ]
to shoot to fame [ʃuːt tə feɪm]
showbiz [ˈʃəʊbɪz]
style icon [staɪl ˈaɪkɒn]
superstar [ˈsuːpəstɑː]
the latest fashion [ðə ˈleɪtɪst ˈfæʃn*]
ticket to fame (AmE) [ˈtɪkɪt tə feɪm]
trend-setter [ˈtrend setə]
vogue for something [vəʊɡ fə ˈsʌmθɪŋ]
world-famous [wɜːld ˈfeɪməs]

park rozrywki
u szczytu sławy
żądny sławy
dbać o swój wizerunek
być w modzie
konkurs piękności
królowa piękności
najbardziej znany; najsłynniejszy
przebić się; zostać zauważonym
wesołe miasteczko
karuzela
projektant mody światowej sławy
artysta estradowy
sława
sława i bogactwo
sławny
znana osoba
listy od fanów
rozgłos
moda
podążający za modą
projektant mody
magazyn mody
pokaz mody
modnie
dla zabawy
gabinet osobliwości (w wesołym miasteczku)
wesołe miasteczko
efekciarski; na pokaz
światowe życie
megagwiazda
wyrocznia w sprawach mody
wielka gala
droga do sukcesu
czerwony dywan
stać się sławnym
kolejka górska
droga do sławy
szkoła modelek
nagle stać się sławnym
przemysł rozrywkowy
ikona stylu
supergwiazda; megagwiazda
ostatni krzyk mody
bilet do sławy
dyktator mody
moda na coś
światowej sławy

ROZRYWKA - PRZYKŁADOWE ZDANIA
They are all world famous.
The success and fame are two quite different things.
The fame does not belong only to the famous.
Everyone lives for a moment of brief fame.
A disease called fame.
Some people will do anything to become famous.
Stardom is surely the greatest dream.
She made his modelling debut aged 15.

Tu są same światowe sławy.
Sukces i sława to dwie różne rzeczy.
Sława nie jest własnością tylko sławnych ludzi.
Każdy przeżywa choć raz swoją małą sławę.
Choroba zwana sławą.
Niektórzy ludzie zrobią wszystko, aby zdobyć sławę.
Sława jest niewątpliwie największym marzeniem.
Zadebiutowała jako modelka w wieku 15 lat.
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5.8 OGRODNICTWO
arbour (BrE) [ˈɑːbə]
auger [ˈɔːɡə]
back garden [bæk ˈɡɑːdn*]
bulb dibber [bʌlb ˈdɪbə]
clump of flowers [klʌmp əv ˈflaʊəz]
to cut the lawn [kʌt ðə lɔːn]
dibber [ˈdɪbə]
to dig [dɪɡ]
digging fork [ˈdɪɡɪŋ fɔːk]
edging [ˈedʒɪŋ]
edging shears [ˈedʒɪŋ ʃɪəz]
fan trellis [fæn ˈtrelɪs]
flower bed [ˈflaʊə bed]
fork [fɔːk]
front garden [frʌnt ˈɡɑːdn*]
garden arch [ˈɡɑːdn* ɑːtʃ]
garden gate [ˈɡɑːdn* ɡeɪt]
garden gnome [ˈɡɑːdn* nəʊm]
garden hose [ˈɡɑːdn* həʊz]
garden shears [ˈɡɑːdn* ʃɪəz]
gardener [ˈɡɑːdnə]
hanging basket [ˈhæŋɪŋ ˈbɑːskɪt]
hedge [hedʒ]
hedge trimmer [hedʒ ˈtrɪmə]
hoe [həʊ]
lawn [lɔːn]
lawn chair [lɔːn tʃeə]
lawn mower [lɔːn ˈməʊə]
lawn rake [lɔːn reɪk]
to mow the lawn [maʊ ðə lɔːn]
patio [ˈpætɪəʊ]
pergola [ˈpɜːɡələ]
pick [pɪk]
pitchfork [ˈpɪtʃfɔːk]
pond [pɒnd]
potting shed [ˈpɒtɪŋ ʃed]
rake [reɪk]
rock garden [rɒk ˈɡɑːdn*]
roof garden [ruːf ˈɡɑːdn*]
scythe [saɪð]
secateurs [ˈsekətɜːz]
to seed [siːd]
seed merchant's shop (BrE) [siːd ˈmɜːtʃənts ʃɒp]
seeder [ˈsiːdə]
shack [ʃæk]
shed [ʃed]
shovel [ˈʃʌvl* ]
sickle [ˈsɪkl* ]
spade [speɪd]
sprayer [ˈspreɪə]
spreader [ˈspredə]
sprinkler [ˈsprɪŋklə]
stake [steɪk]
summerhouse [ˈsʌməhaʊs]
trellis [ˈtrelɪs]
trowel [ˈtraʊəl]
walled garden [wɔːld ˈɡɑːdn*]

altana; altanka
świder
ogród z tyłu domu
sadzarka
kępa kwiatów
przystrzyc trawnik
sadzak ogrodniczy
kopać; wykopać
widły szerokozębne
obrzeże
nożyce do strzyżenia obrzeża trawnika
krata do pnączy ozdobnych
kwietnik
widły
przedni ogród
łuk z pnączami
bramka do ogrodu
krasnal ogrodowy
wąż do podlewania
nożyce ogrodnicze
ogrodnik; ogrodniczka
wiszący kosz kwiatów
żywopłot
strzyżarka do żywopłotu
motyka
trawnik
składany fotel ogrodowy
kosiarka
grabie do grabienia liści
kosić trawnik
patio
pergola
kilof
widły
oczko wodne
komórka w ogrodzie
grabie
skalniak
ogród na dachu budynku
kosa
sekator
sadzić; zasadzić
sklep nasienniczy
siewnik
buda; szopa
szopa
łopata
sierp
szpadel
opryskiwacz
roztrząsacz; rozrzutnik
zraszacz; spryskiwacz
pal; słupek
altana
treliaż
rydel
ogrodzony ogród
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watering [ˈwɔːtərɪŋ]
watering can [ˈwɔːtərɪŋ kæn]
weeder [ˈwiːdə]
wheelbarrow [ˈwiːlbærəʊ]

polewanie; zraszanie
konewka
opielacz
taczka

OGRODNICTWO - PRZYKŁADOWE ZDANIA
The garden needs to be weeded.
And now for the garden!
A large rose-tree stood near the entrance of the garden.
Tereza went out into the garden.
Tomas came in from the garden in his muddy boots.
It was twilight in the garden.
The garden of the old one-story dwelling.
I stood up and hurried across the garden.
He rushed through the garden.
Peter disappeared into the garden.
There was no one in the Beumers' garden.
In the garden behind the house.
An old fence at the back of the garden.
Sandra asked the gardener.
Your gardener is a butcher.
He went off along the hedge.

Trzeba powyrywać chwasty w ogrodzie.
A teraz do ogrodu!
U wejścia do ogrodu stało spore drzewko różane.
Teresa poszła do ogrodu.
Tomasz wszedł z ogrodu w ubłoconych butach.
W ogrodzie był zmierzch.
Ogród przy starym, parterowym domu.
Wstałem i szybko przeszedłem przez ogród.
Pędził na przełaj przez ogród.
Peter zniknął w ogrodzie.
U Beumerów w ogrodzie nie było nikogo.
W ogrodzie za domem.
Stary płot w głębi ogrodu.
Sandra zapytała ogrodnika.
Pański ogrodnik to kawał łobuza.
Ruszył wzdłuż żywopłotu.

OGRODNICTWO - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
If only we had a garden!
There is a garden in front of the house.
There was a large garden behind the house.
What a beautiful garden!
The garden was surrounded by a wooden fence.
Our garden was full of weeds.
There is a small pond in our garden.
I water the flowers in the garden every day.
There was nobody in the garden.
All the flowers in the garden withered.
The garden needs to be weeded.
He likes taking care of the garden.
Good fences make good neighbors.

Gdybyśmy tylko mieli ogród! (--)
Przed domem jest ogród. (CK)
Za domem był duży ogród. (NekoKanjya)
Cóż za piękny ogród. (CK)
Ogród otoczono drewnianym płotem. (CK)
Nasz ogród był pełen chwastów. (CK)
W naszym ogrodzie jest sadzawka. (CK)
Codziennie podlewam kwiaty w ogrodzie. (CK)
W ogrodzie nikogo nie było. (CK)
Wszystkie kwiaty w ogrodzie zwiędły. (CK)
Ten ogród potrzebuje odchwaszczenia. (CK)
(On) lubi zajmować się ogrodem. (CK)
Dobry płot – dobry sąsiad. (CK)
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5.9 MAGIA
abracadabra [ˌæbrəkəˈdæbrə]
amulet [ˈæmjʊlət]
astral [ˈæstrəl]
astral body [ˈæstrəl ˈbɒdi]
astral spirits [ˈæstrəl ˈspɪrɪts]
astrologer [əˈstrɒlədʒə]
aura [ˈɔːrə]
banshee [ˈfʌnfeə]
to bewitch [bɪˈwɪtʃ]
black magic [blæk ˈmædʒɪk]
to break spell [breɪk spel]
brownie [ˈbraʊni]
to burn at the stake [bɜːn ət ðə steɪk]
card manipulation [kɑːd məˌnɪpjʊˈleɪʃn*]
card trick [kɑːd trɪk]
clairvoyant [kleəˈvoɪənt]
crystal ball [ˈkrɪstl* bɔːl]
crystal gazing [ˈkrɪstl* ˈɡeɪzɪŋ]
curse [kɜːs]
dark powers [dɑːk ˈpaʊəz]
demon [ˈdiːmən]
diabolical rituals [ˌdaɪəˈbɒlɪkl* ˈrɪtʃʊəlz]
divination [ˌdɪvɪˈneɪʃn*]
to divine [dɪˈvaɪn]
diviner [dɪˈvaɪnə]
dowser [ˈdaʊsə]
dragon [ˈdræɡən]
dwarf [dwɔːf]
elf [elf]
to enchant [ɪnˈtʃɑːnt]
enchanted [ɪnˈtʃɑːntɪd]
enchantment [ɪnˈtʃɑːntmənt]
evil spirit [ˈiːvl* ˈspɪrɪt]
exorcist [ˈeksɔːsɪst]
explicable [ekˈsplɪkəbl* ]
extrasensory perception [ˌekstrəˈsensəri pəˈsepʃn*]
false shuffles [ˈfɔːls ˈʃʌfl* z]
flying saucer [ˈflaɪɪŋ ˈsɔːsə]
fortune-teller [ˈfɔːtʃənˌtelə]
ghost [ɡəʊst]
ghost haunts [ɡəʊst hɔːnts]
ghost ship [ɡəʊst ʃɪp]
ghost story [ɡəʊst ˈstɔːri]
ghost town [ɡəʊst taʊn]
ghost train [ɡəʊst treɪn]
ghoul [ɡuːl]
gnome [nəʊm]
goblin [ˈɡɒblɪn]
gremlin [ˈɡremlɪn]
grimoire [ɡriːmˈwɑː]
hag [hæɡ]
to haunt [hɔːnt]
haunted house [ˈhɔːntɪd ˈhaʊs]
hexer [ˈheksə]
hobgoblin [ˌhɒbˈɡɒblɪn]
hocus-pocus [hocus ˈpokəs]
horoscope [ˈhɒrəskəʊp]

abrakadabra
amulet
astralny
ciało astralne
duchy astralne
astrolog
aura
zjawa zwiastująca śmierć
zaczarować
czarna magia
złamać zaklęcie
skrzat
spalić na stosie
iluzja karciana
sztuczka karciana
jasnowidz
szklana kula
wróżenie z kryształowej kuli
klątwa
ciemne moce
demon
diabelskie rytuały
wróżenie; przepowiadanie przeszłości
wróżyć; przepowiadać przyszłość
1. wróżbita 2. różdżkarz
radiesteta; różdżkarz
smok
krasnoludek
elf
zaczarować; rzucić urok
zaczarowany
czary
zły duch
egzorcysta
wytłumaczalny
postrzeganie pozasmysłowe
fałszywe tasowanie
latający spodek; latający talerz (UFO)
wróżbita (m.); wróżka (f.)
duch
duch nawiedza
statek widmo
historia o duchach
wymarłe miasto
pociąg widmo
upiór; demon
krasnal; skrzat; gnom
goblin
gremlin
księga czarów
wiedźma
nawiedzać; straszyć
nawiedzony dom
wiedźmin
duszek; chochlik
hokus-pokus
horoskop
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illusion [ɪˈluːʒn*]
illusionist [ ɪˈluːʒənɪst]
imp [ɪmp]
incantation [ˌɪnkænˈteɪʃn*]
incubus [ˈɪŋkjʊbəs]
lamia [ˈleɪmiə]
lycanthrope [laɪˈkænθrəʊp]
mage (arch.) [meɪdʒ]
magic carpet [ˈmædʒɪk ˈkɑːpɪt]
magic spell [ˈmædʒɪk spel]
magician [məˈdʒɪʃn*]
miracle [ˈmɪrəkl* ]
miraculous [mɪˈrækjʊləs]
monster [ˈmɒnstə]
necromancy [ˈnekrəmænsi]
ominous [ˈɒmɪnəs]
ominously [ˈɒmɪnəsli]
paranormal [ˌpærəˈnɔːml* ]
parapsychology [ˌpærəsaɪˈkɒlədʒi]
phantasm [ˈfæntæzəm]
phantom [ˈfæntəm]
poltergeist [ˈpɒltəɡaɪst]
portent [ˈpɔːtent]
portent of doom [ˈpɔːtent əv duːm]
prediction [prɪˈdɪkʃn*]
prestidigitation [ˌprestɪˌdɪdʒɪˈteɪʃn*]
prince of darkness [prɪns əv ˈdɑːknəs]
prophecy [ˈprɒfəsi]
prophet [ˈprɒfɪt]
prophetess [ˈprɒfɪtes]
to put a spell on sb [ˈpʊt ə spel ɒn ˈsʌmbədi]
pythoness [ˈpaɪθənes]
rainmaker [ˈreɪnˌmekə]
revenant [ˈrɛvɪnənt]
ritual [ˈrɪtʃʊəl]
rope trick [rəʊp trɪk]
sandman [ˈsændˌmæn]
to see a ghost [ˈsiː ə ɡəʊst]
seer (lit.) [sɪə]
siren [ˈsaɪərən]
sixth sense [sɪksθ sens]
soothsayer (arch.) [ˈsuːθseɪə]
sorcerer [ˈsɔːsərə]
sorceress [ˈsɔːsərɪs]
sorcery [ˈsɔːsəri]
specter [ˈspektə]
spirit [ˈspɪrɪt]
spirit world [ˈspɪrɪt wɜːld]
spook [spuːk]
sprite [spraɪt]
succubus [ˈsʌkjʊbəs]
supernatural [ˌsuːpəˈnætʃrəl]
supernatural powers [ˌsuːpəˈnætʃrəl ˈpaʊəz]
sylph [sɪlf]
talisman [ˈtælɪzmən]
telekinesis [ˌtelɪkɪˈniːsɪs]
telepathy [tɪˈlepəθi]
time travel [ˈtaɪm ˈtrævl*]
troll [trəʊl]
unearthly [ʌnˈɜːθli]

iluzja
iluzjonista
chochlik; duszek
zaklęcie
demon męski
lamia; wampirzyca
wilkołak
czarodziej; mag
latający dywan
magiczne zaklęcie
magik
cud
cudowny
potwór
nekromancja
złowieszczy
złowieszczo
paranormalny
parapsychologia
zjawa; widziadło
1. fantom; zjawa 2. urojenie
poltergeist
zapowiedź; znak; zwiastun
zapowiedź nieszczęścia
przepowiednia
prestidigitatorstwo
książę ciemności
proroctwo; wróżba; przepowiednia
wieszcz; prorok; wróżbita
wieszczka; prorokini; wróżbitka
rzucić na kogoś zaklęcie
wieszczka
zaklinacz deszczu
upiór; duch; zjawa
rytuał
sztuczka z użyciem liny
piaskowy dziadek
zobaczyć ducha
jasnowidz; prorok
syrena
szósty zmysł
jasnowidz; wróżbita
czarodziej; czarnoksiężnik
czarodziejka; czarownica
czarnoksięstwo; magia
duch; widmo; zjawa
duch; dusza (zmarłej osoby)
zaświaty
duch; widmo; zjawa
duszek; chochlik
demon żeński
nadprzyrodzony
siły nadprzyrodzone
sylf (duch powietrza)
talizman
telekineza
telepatia
podróż w czasie
troll
nieziemski
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vampire [ˈvæmpaɪə]
vile powers [vaɪl ˈpaʊəz]
wand [wɒnd]
water finder (AmE) [ˈwɔːtə ˈfaɪndə]
werewolf [ˈwɪəwʊlf]
white witch [waɪt wɪtʃ]
willpower [ˈwɪlpaʊə]
witch hunt [wɪtʃ hʌnt]
witch on broom [wɪtʃ ɒn bruːm]
witch-hunting [wɪtʃ ˈhʌntɪŋ]
witchcraft [ˈwɪtʃkrɑːft]
witcher [ˈwɪtʃə]
witches' brew [ˈwɪtʃɪz bruː]
witches' Sabbath [ˈwɪtʃɪz ˈsæbəθ]
witching hour [ˈwɪtʃɪŋ ˈaʊə]
wizard [ˈwɪzəd]
wizardry [ˈwɪzədri]
wraith [reɪθ]
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wampir (m.); wampirzyca (f.)
ciemne moce
różdżka
różdżkarz
wilkołak
dobra wróżka
siła woli
polowanie na czarownice
czarownica na miotle
polowanie na czarownice
czary; czarnoksięstwo
wiedźmin
napój czarnoksiężników
sabat czarownic
godzina duchów
czarodziej; czarnoksiężnik
czary; magia; czarodziejnictwo
upiór; zjawa

MAGIA - PRZYKŁADOWE ZDANIA (LITERATURA + TATOEBA.ORG)
What would you do if you saw a ghost?
Do you really believe in ghosts?
The ghost vanished suddenly.
He looked as if he had seen a ghost.
Some people believe in ghosts.
They say this old house is haunted.
The prince was turned by magic into a frog.
The boy knows many magic tricks.
The magician had the children's attention.
The witch hunt has begun.
She's a witch, just like her mother.
Legends of vampires flourish in the Balkans.
Madam Malkin was a smiling witch.
Woland, professor of black magic.
Silence the old witch.
They were proud of having a witch in the family.
You're not a witch.
First vampires, now witches.
I could be a witch.
A wizard is never late.
I put a spell on it to give you back your strength.
He has other tricks.
His prediction come true.

Co byś zrobił gdybyś zobaczył ducha? (CK)
Naprawdę wierzysz w duchy? (CK)
Duch nagle zniknął. (CK)
Miał taką minę, jakby zobaczył ducha. (Nero)
Niektórzy ludzie wierzą w duchy. (CK)
Mówią że w tym starym domu straszy. (CK)
Czary zmieniły księcia w żabę. (NekoKanjya)
Ten chłopak zna wiele magicznych sztuczek. (CK)
Magik przyciągnął uwagę dzieci. (CK)
Rozpoczęło się polowanie na czarownice. (U2FS)
Jest wiedźmą, zupełnie tak jak jej matka. (Hybrid)
Po Bałkanach krążą legendy o wampirach. (papabear)
Madame Malkin była uśmiechniętą czarownicą.
Woland - profesor czarnej magii.
Uciszcie tę starą czarownicę.
Są dumni, że mają w rodzinie czarownicę.
Nie jesteś czarownicą.
Najpierw wampiry, teraz czarownice.
Mogłabym być czarownicą.
Czarodziej się nigdy nie spóźnia.
Zaczarowałem to jedzenie tak, abyś odzyskała siły.
Zna inne sztuczki.
Jego przepowiednia spełniła się.

Dariusz Sieczkowski "Angielsko-polski słownik tematyczny - życie codzienne"

5.10 ŻEGLARSTWO
abaft [əˈbɑːft]
boom [buːm]
bow line [baʊ laɪn]
broad reach [brɔːd riːtʃ]
buoy [bɔɪ]
clew cringle [kluː ˈkrɪŋɡl]
compass [ˈkʌmpəs]
crew list [ kruː lɪst]
cringle [ˈkrɪŋɡl]
down wind [daʊn wɪnd]
drift angle [drɪft ˈæŋɡl*]
gangplank [ˈɡæŋplæŋk]
hank [hæŋk]
hatch [hætʃ]
hull [hʌl]
jetty [ˈdʒeti]
jib [dʒɪb]
to jibe [dʒaɪb]
mainsail [ˈmeɪnseɪl]
mast [mɑːst]
midship [ˈmɪdʃɪp]
mooring line [ˈmʊərɪŋ laɪn]
porthole [ˈpɔːthəʊl]
quay [kiː]
sail [seɪl]
sailcloth [ˈseɪlklɒθ]
sailor [ˈseɪlə]
shackle [ˈʃækl*]
skipper [ˈskɪpə]
skylight [ˈskaɪlaɪt]
spring [blaɪnd mænz bʌf]
starboard [ˈstɑːbəd]
starboard side [ˈstɑːbəd saɪd]
steering wheel [ˈstɪərɪŋ wiːl]
stern [stɜːn]
stern line [stɜːn laɪn]
storm jib [stɔːm dʒɪb]
tack [tæk]
transom [ˈtrænsəm]
trysail [ˈtraɪsl]
to wharf [wɔːf]
wharf [wɔːf]
winch [wɪntʃ]
wind aft [wɪnd ɑːft]
working jib [ˈwɜːkɪŋ dʒɪb]

na rufie; ku rufie
bom
cuma dziobowa
ostry baksztag
boja
ucho szotowe
kompas
lista załogi
ucho żagla
z wiatrem
kąt dryfowania
trap
raksa
luk; klapa
kadłub
pomost
fok
zrobić zwrot przez rufę
grot
maszt
śródokręcie
lina cumownicza
bulaj
keja
żagiel
płótno żaglowe
żeglarz
szekla
szyper
świetlik
szprin
prawa burta
po prawej burcie
koło sterowe
rufa
cuma rufowa
fok sztormowy
hals
pawęż
trajsel
zacumować
nabrzeże; przystań
kabestan
wiatr z rufy
fok marszowy
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5.11 ZWIERZĘTA DOMOWE
Afghan hound [ˈæfɡæn haʊnd]
alley cat [ˈæli kæt]
bulldog [ˈbʊldɒɡ]
cat food [kæt fuːd]
chihuahua [tʃɪˈwɑːwə]
chinchilla [tʃɪnˈtʃɪlə]
cocker spaniel [ˈkɒkə ˈspænɪəl]
collar [ˈkɒlə]
dachshund [ˈdækshʊnd]
Dalmatian [ˌdælˈmeɪʃn*]
deerhound [ˈdɪəˌhaʊnd]
dog catcher [dɒɡ ˈkætʃə]
dog with a pedigree [dɒɡ wɪð ə ˈpedɪɡriː]
doggy [ˈdɒɡi]
doghouse (AmE) [ˈdɒɡhaʊs]
flea collar [fliː ˈkɒlə]
German Shepherd Dog [ˈdʒɜːmən ˈʃepəd dɒɡ]
German spitz [ˈdʒɜːmən ˈspɪts]
greyhound [ˈɡreɪhaʊnd]
guinea pig [ˈɡɪni pɪɡ]
hamster [ˈhæmstə]
keeshond [ˈkeɪsˌhɒnd]
kennel (BrE) [ˈkenl* ]
labrador retriever [ˈlæbrədɔː rɪˈtriːvə]
to let a dog loose [let ə dɒɡ luːs]
litter tray [ˈlɪtə treɪ]
Maltese [mɔːlˈtiːz]
muzzle [ˈmʌzl* ]
Newfoundland [ˈnjuːfənlənd]
Pekingese [ˌpiːkɪŋˈiːz]
pointer [ˈpɔɪntə]
puppy [ˈpʌpi]
rottweiler [ˈrɒtˌvaɪlə]
Saint Bernard [seɪnt ˈbɜːnəd]
schnauzer [ʃˈnaʊzə]
setter [ˈsetə]
tabby cat [ˈtæbi kæt]
terrier [ˈterɪə]

chart afgański
dachowiec
buldog
pokarm dla kotów
chihuahua
szynszyla
cocker spaniel
obroża
jamnik
Dalmatyńczyk
chart szkocki
hycel
pies z rodowodem
1. piesek (noun) 2. psi (adj.)
buda
obroża przeciw pchłom
owczarek niemiecki
szpic niemiecki
chart
świnka morska
chomik
szpic wilczy
buda
labrador
spuścić psa ze smyczy
kuweta dla kota
maltańczyk
1. pysk (psa) 2. kaganiec
nowofundland
pekińczyk
wyżeł
szczeniak; szczenię
rottweiler
bernardyn
sznaucer
seter
pręgowany kot
terier
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PIES - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
Barking dogs seldom bite.
Does Mike call his dog Pochi?
Mike named his dog Spike.
Nancy is afraid of dogs.
The dog went away.
The dog was walking at his heels.
The dog barks at a stranger.
The dog saved the girl's life.
The dog knew its master.
The dog follows me wherever I go.
The dog awoke to the danger.
That dog is loved by the whole family.
The dog was wagging his tail.
The dog will not harm you.
George put a chain on the dog.
Our dog is in the kennel.
We have three dogs, one white and two black.
The dog ran around and around the tree.
You should do away with that dog.

Pies, który dużo szczeka, nie gryzie. (CK)
Czy pies Mike'a wabi się "Pochi"? (CM)
Mike nazwał swojego psa Spike. (CK)
Nancy boi się psów. (CK)
Pies uciekł. (CK)
Pies szedł tuż za nim. (CM)
Pies szczeka na obcych. (CK)
Pies uratował dziewczynie życie. (CK)
Pies znał swojego pana. (CM)
Pies chodzi za mną wszędzie. (CK)
Pies spostrzegł zagrożenie. (--)
Tamten pies jest kochany przez całą rodzinę. (--)
Pies merdał ogonem. (CK)
Ten pies nie zrobi Ci krzywdy. (CM)
George przywiązał psa łańcuchem. (CK)
Nasz pies siedzi w budzie. (CK)
Mamy trzy psy - białego i dwa czarne. (Eldad)
Pies biegał wokół drzewa. (CM)
Musisz pozbyć się tego psa. (--)

KOT - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
Cats can see in the dark.
The cat listened to its steps.
A cat got out from under the car.
The cat slowly approached the mouse.
Tails are absent in this type of cat.
The poor cat was on the verge of starvation.
That cat has beautiful fur.
I want to keep a cat instead of a dog.
The dog chased the cat up a tree.
We found a poor little cat in the yard.
We ran after the cat.
Our cat's fur has lost its luster.
The cat stretched itself.
The cat dug its claws into my hand.
I can hear a cat scratching at the window.
Cats are very clean animals.
The cat ran after the rat.
The cat arched its back.
The cat sprang at the bird.
He hunted for his missing cat all day.
When her cat died, Diana went to pieces.

Koty widzą w ciemności. (CK)
Kot wsłuchiwał się w swoje kroki. (--)
Kot wyszedł spod samochodu. (CM)
Kot powoli zbliżał się do myszy. (CK)
Ta rasa kotów nie ma ogona. (--)
Ten biedny kot był ledwo żywy z głodu. (CM)
Ten kot ma piękną sierść. (CK)
Zamiast psa, wolałbym trzymać kota. (CK)
Pies ścigał kota aż na czubek drzewa. (CK)
Znaleźliśmy małego, biednego kota w ogrodzie. (CK)
Goniliśmy kota. (CK)
Sierść naszego kota straciła połysk. (CK)
Kot przeciągnął się. (darinmex-mod.)
Kot zatopił pazury w mojej ręce. (CK)
Słyszę, jak kot drapie w okno. (CK)
Koty są bardzo czystymi zwierzętami. (CK)
Kot gonił szczura. (CK)
Kot wyprężył grzbiet. (CK)
Kot skoczył na ptaka. (CM)
Przez cały dzień szukał zaginionego kota. (CK)
Diana załamała się kiedy zdechł jej kot. (CK)
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5.12 HAZARD I KONKURSY
award-winning [əˈwɔːdwɪnɪŋ]
awards ceremony [əˈwɔːdz ˈserɪməni]
baccarat [ˈbækərɑː]
blackjack [ˈblækdʒæk]
booby prize [ˈbuːbi praɪz]
bookie [ˈbʊki]; bookmaker [ˈbʊkmeɪkə]
cash prize [kæʃ praɪz]
casino [kəˈsiːnəʊ]
chance [tʃɑːns]
clue [kluː]
consolation prize [ˌkɒnsəˈleɪʃn* praɪz]
craps (AmE) [kræps]
crossword [krɒswɜːd]
croupier [ˈkruːpɪeɪ]
dice [daɪs]
dice cup [daɪs kʌp]
to double the stake [ˈdʌbl* ðə steɪk]
draw [drɔː]
to draw straws [drɔː strɔːz]
draw ticket [drɔː ˈtɪkɪt]
gambler [ˈɡæmblə]
gambling [ˈɡæmbl* ɪŋ]
gambling den [ˈɡæmbl* ɪŋ den]
gambling game [ˈɡæmbl* ɪŋ ɡeɪm]
game of chance [ɡeɪm əv tʃɑːns]
haphazard [hæpˈhæzəd]
haphazardly [hæpˈhæzədli]
to hit the jackpot [hɪt ðə ˈdʒækpɒt]
in a haphazard way [ɪn ə hæpˈhæzəd ˈweɪ]
jackpot [ˈdʒækpɒt]
lottery [ˈlɒtəri]
lottery ticket [ˈlɒtəri ˈtɪkɪt]
match-fixing [mætʃ ˈfɪksɪŋ]
one armed bandit [wʌn ɑːmd ˈbændɪt]
prize draw [praɪz drɔː]
prize money [praɪz ˈmʌni]
to raffle [ˈræfl* ]
raffle [ˈræfl* ]
roulette [ruːˈlet]
roulette table [ruːˈlet ˈteɪbl* ]
slot machine [slɒt məˈʃiːn]
sortition [sɔːˈtɪʃən]
stake [steɪk]
sweepstake (BrE) [ˈswiːpsteɪk]
to throw dice [ˈθrəʊ daɪs]
token [ˈtəʊkən]
tombola (BrE) [tɒmˈbəʊlə]
treble chance [ˈtrebl* tʃɑːns]
turf accountant [tɜːf əˈkaʊntənt]
to wager [ˈweɪdʒə]
wager [ˈweɪdʒə]
wheel of fortune [wiːl əv ˈfɔːtʃuːn]
winning numbers [ˈwɪnɪŋ ˈnʌmbəz]

nagrodzony
ceremonia wręczenia nagród
bakarat
blackjack
nagroda pocieszenia
bukmacher
nagroda pieniężna
kasyno
szansa
hasło (w krzyżowce)
nagroda pocieszenia
craps (rodzaj gry w kości)
krzyżówka
krupier
1. kostka (jedna) 2. kości (gra)
kubek do gry w kości
podwoić stawkę
losowanie
ciągnąć słomki
los
hazardzista
hazard
jaskinia hazardu
gra hazardowa
gra hazardowa
przypadek; łut szczęścia
przypadkowo; na chybił trafił
zgarnąć główną wygraną
na chybił trafił
1. pula 2. główna wygrana
loteria
los; kupon
ustawianie meczów
jednoręki bandyta
losowanie nagród
nagroda pieniężna
brać udział w loterii
loteria fantowa
ruletka
stół do ruletki
automat (do gier)
wybór poprzez ciągnięcie losów
stawka (w grze)
zakłady pieniężne
rzucić kostką
żeton (do gry)
loteria fantowa
zakład zwykły
bukmacher
zakładać się (ndk.); założyć się
stawka; zakład
koło fortuny
zwycięskie liczby
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5.13 GRY KARCIANE
ace [eɪs]
ace of diamonds [eɪs əv ˈdaɪəməndz]
bluffing [ˈblʌfɪŋ]
bridge [brɪdʒ]
call [kɔːl]
card game [kɑːd ɡeɪm]
card table [kɑːd ˈteɪbl* ]
cardsharp (BrE) [kɑːdʃɑːp]
club [klʌb]
contract bridge [kənˈtrækt brɪdʒ]
deck of cards [dek əv kɑːdz]
deuce (AmE) [djuːs]
diamond [ˈdaɪəmənd]
draw poker [drɔː ˈpəʊkə]
face card (AmE) [feɪs kɑːd]
five of hearts [faɪv əv hɑːts]
fold [fəʊld]
four of a kind [fɔːr əv ə kaɪnd]
full house [fʊl ˈhaʊs]
heart [hɑːt]
high card [haɪ kɑːd]
jack [dʒæk]
king [kɪŋ]
knight [naɪt]
little slam [ˈlɪtl* slæm]
mau mau [ˈməʊ ˈməʊ]
nap [næp]
old maid [əʊld meɪd]
pair [peə]
poker tournament [ˈpəʊkə ˈtɔːnəmənt]
quads [kwɒdz]
queen [kwiːn]
raise [reɪz]
royal flush [ˈrɔɪəl flʌʃ]
rummy [ˈrʌmi]
sixty-six [ˈsɪksti sɪks]
solitaire [ˌsɒlɪˈteə]
spade [speɪd]
stack the cards [stæk ðə kɑːdz]
straight [streɪt]
straight flush [streɪt flʌʃ]
strip poker [strɪp ˈpəʊkə]
three of a kind [θriː əv ə kaɪnd]
two pair [tuː peə]
whist [wɪst]

as
as karo
blefować
brydż
sprawdzenie
gra karciana
stolik do gier karcianych
szuler
trefl
brydż kontraktowy
talia kart
dwójka (w kartach)
karo
poker dobierany
figura w kartach
piątka kier
pas
kareta
ful; full
kier
wysoka karta
walet
król
jeździec
szlemik
makao
napoleon (gra karciana)
piotruś
para
turniej pokera
kareta
dama
podbicie
poker królewski
remik
66 (gra karciana)
pasjans
pik
oszukiwać w kartach
strit (w pokerze)
poker (układ kart)
rozbierany poker
trójka (w pokerze)
dwie pary
wist

GRY KARCIANE - PRZYKŁADOWE ZDANIA (LITERATURA + TATOEBA.ORG)
He discovered that he was a passable poker player.
He taught me poker.
I would talk to him about bridge.
They left their cards, and counted the seconds.
He soon returned with two packs of cards.
We killed time by playing cards.
Would you like to join us for a game of cards?
Let's play cards.
Please deal the cards.
Tom doesn't like poker very much.
She plays poker with them.

Odkrył w sobie talent do pokera.
Nauczył mnie grać w pokera.
Rozprawiałem z nim o brydżu.
Odłożyli karty i liczyli sekundy.
Wkrótce powrócił z dwiema taliami kart.
Zabijaliśmy czas grą w karty. (CK)
Zagrasz z nami w karty? (CK)
Zagrajmy w karty. (CK)
Rozdaj karty. (Eldad)
Tom niezbyt lubi grać w pokera. (CK)
Ona gra z nimi w pokera. (Hybrid)
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6. PODRÓŻ
6.1 PODRÓŻ - POJĘCIA OGÓLNE
adventure [ədˈventʃə]
adventurous [ədˈventʃərəs]
arduous journey [ˈɑːdjuəs ˈdʒɜːni]
armchair travel [ˈɑːmtʃeə ˈtrævl*]
backpack [ˈbækpæk]
to backpack [ˈbækpæk]
backpacking [ˈbækpækɪŋ]
bask in the sun [bɑːsk ɪn ðə sʌn]
be on the way [bi ɒn ðə ˈweɪ]
beach resort [biːtʃ rɪˈzɔːt]
bicycle path [ˈbaɪsɪkl* pɑːθ]
bureau de change [ˈbjʊərəʊ də tʃeɪndʒ]
business trip [ˈbɪznəs trɪp]
city map [ˈsɪti mæp]
city tour [ˈsɪti tʊə]
coach trip [kəʊtʃ trɪp]
compass [ˈkʌmpəs]
consulate [ˈkɒnsjʊlət]
cultural tour [ˈkʌltʃərəl tʊə]
culture shock [ˈkʌltʃə ʃɒk]
desolation [ˌdesəˈleɪʃn*]
destination [ˌdestɪˈneɪʃn*]
to detour [ˈdiːtʊə]
embassy [ˈembəsi]
to exchange currency [ ɪkˈstʃeɪndʒ ˈkʌrənsi]
excursion [ɪkˈskɜːʃn*]
far-flung places [fɑː ˈflʌŋ ˈpleɪsɪz]
fee entrance [fiː ɪnˈtrɑːns]
fishing trip [ˈfɪʃɪŋ trɪp]
gentleman of fortune [ˈdʒentlmən əv ˈfɔːtʃuːn]
to go on a journey [ɡəʊ ɒn ə ˈdʒɜːni]
to go on a trip [ɡəʊ ɒn ə trɪp]
guided tour [ˈɡaɪdɪd tʊə]
health resort [helθ rɪˈzɔːt]
heritage trail [ˈherɪtɪdʒ treɪl]
hike [haɪk]
hiker [ˈhaɪkə]
hiking [ˈhaɪkɪŋ]
holiday [ˈhɒlədeɪ]
holiday resort [ˈhɒlədeɪ rɪˈzɔːt]
holiday season [ˈhɒlədeɪ ˈsiːzn*]
holidaymaker [ˈhɒlədeɪˌmeɪkə]
homeward journey [ˈhəʊmwəd ˈdʒɜːni]
hordes of tourists [hɔːdz əv ˈtʊərɪsts]
idyllic holiday [ɪˈdɪlɪk ˈhɒlədeɪ]
in the off-season [ɪn ði ɒf ˈsiːzn*]
insurance [ɪnˈʃʊərəns]
itinerary [aɪˈtɪnərəri]
jaunt [dʒɔːnt]
journeyer [ˈdʒɜːnɪə]
landlubber (arch.) [ˈlændlʌbə]
land of contrasts [lænd əv kənˈtrɑːsts]
landscape [ˈlændskeɪp]
lap of the journey [læp əv ðə ˈdʒɜːni]

przygoda
lubiący przygody
męcząca podróż; trudna podróż
podróż palcem po mapie
plecak
podróżować z plecakiem
podróżowanie z plecakiem
wygrzewać się na słońcu
być w drodze
nadmorska miejscowość wypoczynkowa
ścieżka rowerowa
kantor
podróż służbowa
plan miasta
wycieczka po mieście
wycieczka autokarowa
kompas
konsulat
wycieczka kulturoznawcza
szok kulturowy
pustka; pustkowie
cel (podróży); miejsce docelowe
jechać objazdem; jechać okrężną drogą
ambasada
wymienić walutę
wypad; wycieczka
odległe miejsca
opłata za wstęp
wycieczka na ryby
poszukiwacz przygód
udać się w podróż
pojechać na wycieczkę
wycieczka z przewodnikiem
uzdrowisko
szlak historyczny
wędrówka; piesza wycieczka
wędrowiec; turysta podróżujący pieszo
piesza wycieczka
wakacje
miejscowość wypoczynkowa
sezon wakacyjny
wczasowicz; urlopowicz; turysta
podróż do domu
hordy turystów
sielankowe wczasy
poza sezonem
ubezpieczenie
plan podróży
wypad; wyprawa
podróżnik (m.); podróżniczka (f.)
szczur lądowy
kraj kontrastów
krajobraz
etap podróży
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layover (AmE) [ˈleɪəʊvə]
leave [liːv]
luggage [ˈlʌɡɪdʒ]
main attraction [meɪn əˈtrækʃn*]
map [mæp]
meandering [mɪˈændərɪŋ]
midway [ˌmɪdˈweɪ]
nature trail [ˈneɪtʃə treɪl]
odyssey [ˈɒdɪsi]
off-season [ɒf ˈsiːzn*]
onslaught of tourists [ˈɒnslɔːt əv ˈtʊərɪsts]
organized trip [ˈɔːɡənaɪzd trɪp]
overland [ˈəʊvəlænd]
package holiday (BrE) [ˈpækɪdʒ ˈhɒlədeɪ]
package tour (BrE) [ˈpækɪdʒ tʊə]
paradise [ˈpærədaɪs]
peregrination [ˌperɪɡrɪˈneɪʃn*]
provision [prəˈvɪʒn*]
rate of exchange [reɪt əv ɪkˈstʃeɪndʒ]
to reach the destination [riːtʃ ðə ˌdestɪˈneɪʃn*]
recreation [ˌrekrɪˈeɪʃn*]
research trip [rɪˈsɜːtʃ trɪp]
resort town [rɪˈzɔːt taʊn]
round trip [ˈraʊnd trɪp]
seaside resort [ˈsiːsaɪd rɪˈzɔːt]
season [ˈsiːzn*]
seasonal [ˈsiːzənl* ]
sentimental journey [ˌsentɪˈmentl* ˈdʒɜːni]
sex tourism [seks ˈtʊərɪzəm]
sightseeing [ˈsaɪtsiːɪŋ]
sightseeing tour [ˈsaɪtsiːɪŋ tʊə]
sightseer [ˈsaɪtsiːə]
souvenir [ˌsuːvəˈnɪə]
souvenir seller [ˌsuːvəˈnɪə ˈselə]
stopover [ˈstɒpəʊvə]
summer resort [ˈsʌmə rɪˈzɔːt]
tour leader [tʊə ˈliːdə]
tourism market [ˈtʊərɪzəm ˈmɑːkɪt]
tourist [ˈtʊərɪst]
tourist attraction [ˈtʊərɪst əˈtrækʃn*]
tourist brochure [ˈtʊərɪst ˈbrəʊʃə]
tourist industry [ˈtʊərɪst ˈɪndəstri]
tourist information office [ˈtʊərɪst ˌɪnfəˈmeɪʃn* ˈɒfɪs]
tourist resort [ˈtʊərɪst rɪˈzɔːt]
tourist route [ˈtʊərɪst ruːt]
tramp [træmp]
travel [ˈtrævl* ]
to travel [ˈtrævl* ]
to travel abroad [ˈtrævl* əˈbrɔːd]
travel arrangement [ˈtrævl* əˈreɪndʒmənt]
travel brochure [ˈtrævl* ˈbrəʊʃə]
to travel extensively [ˈtrævl* ɪkˈstensɪvli]
travel guide [ˈtrævl* ɡaɪd]
travel insurance [ˈtrævl* ɪnˈʃʊərəns]
travel schedule [ˈtrævl* ˈʃedjuːl]
travel sickness [ˈtrævl* ˈsɪknəs]
travel supplier [ˈtrævl* səˈplaɪə]]
to travel the country [ˈtrævl* ðə ˈkʌntri]
to travel the world [ˈtrævl* ðə wɜːld]
travel voucher [ˈtrævl* ˈvaʊtʃə]
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przerwa w podróży
urlop
bagaż
główna atrakcja; największa atrakcja
mapa
włóczęga; tułaczka
1. połowa drogi 2. w połowie drogi
szlak przyrodniczy; szlak krajobrazowy
odyseja
pozasezonowy
najazd turystów
wycieczka zorganizowana
lądem; drogą lądową
wczasy zorganizowane
wycieczka zorganizowana
raj
wędrówka; podróżowanie (z miejsca na miejsce)
zapasy; prowiant
kurs wymiany
dojechać do celu podróży
rekreacja
wyprawa badawcza
miejscowość wypoczynkowa
podróż powrotna
nadmorska miejscowość wypoczynkowa
sezon
sezonowy
podróż sentymentalna
seksturystyka
zwiedzanie
wycieczka krajoznawcza
zwiedzający
pamiątka
sprzedawca pamiątek
przerwa w podróży; przystanek w podróży
letnisko
pilot wycieczki
rynek turystyczny
turysta
atrakcja turystyczna
folder turystyczny
przemysł turystyczny
punkt informacji turystycznej
miejscowość turystyczna
szlak turystyczny
tramp; tułacz; włóczęga; wędrowiec
podróż; podróżowanie
podróżować
podróżować za granicę
miejsce zakwaterowania; rezerwacja
prospekt turystyczny
dużo podróżować
przewodnik turystyczny
ubezpieczenie turystyczne
plan podróży
choroba lokomocyjna
dostawca usług turystycznych
podróżować po kraju; zjeździć cały kraj
podróżować po świecie
voucher turystyczny
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to travel widely [ˈtrævl* ˈwaɪdli]
traveller [ˈtrævlə]
traveller's tale [ˈtrævləɪz teɪl]
travelling expenses [ˈtrævəlɪŋ ɪkˈspensɪz]
travelogue [ˈtrævəlɒɡ]
trekking [ˈtrekɪŋ]
utmost ends of the earth [ˈʌtməʊst endz əv ði ɜːθ]
vacation (AmE) [vəˈkeɪʃn*]
vaccination [ˌvæksɪˈneɪʃn*]
vagabond [ˈvæɡəbɒnd]
walker [ˈwɔːkə]
walking tour [ˈwɔːkɪŋ tʊə]
wayfaring [ˈweɪˌfeərɪŋ]
weather forecast [ˈweðə ˈfɔːkɑːst]
winter resort [ˈwɪntə rɪˈzɔːt]
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dużo podróżować
podróżnik
opowieść podróżnicza
koszty podróży
1. dziennik podróży 2. artykuł o podróży
wędrówka
najodleglejsze krańce ziemi
urlopowicz
szczepienie
wędrowca; włóczęga
1. piechur 2. spacerowicz
wycieczka piesza
wędrówka
prognoza pogody
zimowisko

PODRÓŻ - PRZYKŁADOWE ZDANIA
This was one trip he had been happy to make.
He had made the long journey for nothing.
That was a jolly trip.
Her husband was away that weekend.
Her rage had slowly dissolved during the ride.
We are now setting out on a long happy journey.
He set out on his endless journeys.
I have come on a long journey.
Do not travel by night!
In those lands I journeyed once.
We’re just travelers.
The visitors were trickling out of the museum.
They took frequent excursions to the Alps.
They had lost their way on a hike.
They walked through the narrow streets of Tangier.
An estimated three million travellers will visit Myanmar.
Finally they reached a bus station.
He began to pack.
It was long and exhausting journey.
She made her first trip to Paraguay.
The plan was to take a bus to the border.
The travelers got off the bus.
They issued travel warning for Guinea.
They followed railroad tracks.
Tourism is the mainstay of the region's economy.
Travel broadens the mind.

Rad był z tej podróży.
Odbył tę całą długą podróż na próżno.
Była to wesoła podróż.
W ten weekend jej mąż był w podróży.
Podczas podróży złość ją powoli opuszczała.
Ruszamy teraz w długą, szczęśliwą podróż.
Ruszył w swoją bezkresną podróż.
Odbyłem długą podróż.
Nie podróżuj nocami!
Ongiś podróżowałem po tych okolicach.
Jesteśmy tylko podróżnikami.
Zwiedzający wylewali się z muzeum.
Często jeżdżą na wycieczki w Alpy.
Zgubili się podczas pieszej wycieczki.
Spacerowali wąskimi uliczkami Tangeru.
Szacuje się, że trzy miliony podróżników odwiedzi Birmę.
W końcu dotarli do dworca autobusowego.
Zaczął się pakować.
Była to długa i wyczerpująca podróż.
Po raz pierwszy pojechała do Paragwaju.
Planowali złapać autobus do granicy.
Podróżnicy wysiedli z autobusu.
Wydali ostrzeżenie przed podróżami do Gwinei.
Szli wzdłuż torów kolejowych.
Turystyka to podstawa gospodarki regionu.
Podróże kształcą.

PODRÓŻ - ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
I am not much of a traveller.
Last summer I traveled to Italy.
There are lots of benefits from travelling abroad.
Do you travel a lot?
You are too young to travel alone.
I traveled far and wide in America.
He has a great fancy for travelling.
Travel is one of the better forms of education.
Travel broadens one's horizons.
Kyoto depends on the tourist industry.
Another lot of tourists arrived.
Wherever you go, you'll find Japanese tourists.
In Venice, there are always lots of tourists.
The tourists took lots of pictures.
We compare life to a journey.
I made use of the maps during my journey.
I've been invited on a trip abroad.
The trip will take at least five days.
This trip will become a pleasant memory.

Nie jestem wielkim podróżnikiem. (bmorsello)
Zeszłego lata pojechałem do Włoch. (CK)
Podróżowanie za granicę ma wiele zalet. (Swift)
Czy często podróżujesz? (CK)
Jesteś za młody, aby podróżować samodzielnie. (CK)
Podróżowałem wzdłuż i wszerz Ameryki. (--)
(On) Kocha podróżować. (--)
Podróże kształcą. (CM)
Podróże poszerzają horyzonty. (CM)
Kioto jest zależne od turystyki. (ludoviko)
Przyjechała kolejna grupa turystów. (AlanF_US)
Dokądkolwiek pojedziesz, znajdziesz japońskich turystów.
W Wenecji jest zawsze wielu turystów. (CM)
Turyści robili mnóstwo zdjęć. (Hybrid)
Porównujemy życie do podróży. (NekoKanjya)
W czasie podróży korzystałem z map. (Nero)
Zaproszono mnie na wycieczkę zagraniczną (CK-mod.)
Podróż potrwa co najmniej 5 dni. (mamat)
Ta wycieczka będzie miłym wspomnieniem. (--)
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6.2 GRANICA
application for a visa [ˌæplɪˈkeɪʃn* fər ə ˈviːzə]
border [ˈbɔːdər]
border area [ˈbɔːdər ˈeəriə]
border crossing [ˈbɔːdə ˈkrɒsɪŋ]
border dispute [ˈbɔːdə dɪˈspjuːt]
border guard [ˈbɔːdə ɡɑːd]
border incident [ˈbɔːdə ˈɪnsɪdənt]
border security [ˈbɔːdə sɪˈkjʊərɪti]
borderland [ˈbɔːdəlænd]
borderline [ˈbɔːdəlaɪn]
to check [tʃek]
checkpoint [ˈtʃekpɔɪnt]
to cross the border [krɒs ðə ˈbɔːdə]
customs officer [ˈkʌstəmz ˈɒfɪsə]
dutiable [ˈdjuːtɪəbl*]
duty [ˈdjuːti]
duty-free [ˈdjuːti friː]
exit visa [ˈeksɪt ˈviːzə]
frontier [ˈfrʌntɪə]
green card [ɡriːn kɑːd ]
to issue a visa [ˈɪʃuː ə ˈviːzə]
land border [lænd ˈbɔːdə]
nothing to declare [ˈnʌθɪŋ tə dɪˈkleə]
passport [ˈpɑːspɔːt]
passport control [ˈpɑːspɔːt kənˈtrəʊl]
porous border [pɔːrəs ˈbɔːdə]
re-entry visa [riː ˈentri ˈviːzə]
routine customs check [ruːˈtiːn ˈkʌstəmz tʃek]
spot check [spɒt tʃek]
student visa [ˈstjuːdnt ˈviːzə]
tourist visa [ˈtʊərɪst ˈviːzə]
transit visa [ˈtrænsɪt ˈviːzə]
valid [ˈvælɪd]
work visa [ˈwɜːk ˈviːzə]

wniosek o wydanie wizy
granica
teren przygraniczny
przekraczanie granic
spór graniczny
strażnik graniczny
incydent na granicy
ochrona granic
strefa przygraniczna; pogranicze
granica; pogranicze
sprawdzać; kontrolować
punkt kontrolny
przekraczać granicę; przekroczyć granicę
celnik
podlegający ocleniu
cło
wolnocłowy; nie podlegający ocleniu
wiza wyjazdowa
granica
zielona karta
wystawić wizę
granica lądowa
nic do oclenia
paszport
kontrola paszportowa
nieszczelna granica
wiza wielokrotnego wjazdu
rutynowa kontrola celna
wyrywkowa kontrola
wiza studencka
wiza turystyczna
wiza tranzytowa
ważny
wiza pracownicza

GRANICA - PRZYKŁADOWE ZDANIA
A little town in Brazil, on the border of Paraguay.
Tomas approached the Swiss border.
They rode through Thailand to the Cambodian border.
The border was formed by a small river.
Somebody crossed the border last night.
You have to keep your eyes open on the border.
In broad daylight it's not so easy to skip the border.
Is your passport visaed?
Guinea shuts its borders with Liberia and Sierra Leone.
I can travel to Kenya and Tanzania without a visa.
The border closure was agreed with the government.
On the other side of the border.
A border crossing between Thailand and Cambodia.
Long queues for passport control checks.
Egypt has opened its border with Gaza.
The crossing will open for eight hours a day.
They wanted to cross the border into Canada.
Wealthy foreigners can get a green card.
I didn't bring my passport.
For the first time she used her new passport.
He presented the passport to Graham Dunlap.
She looked at the passport lying on the table.
The customs officer double-checked her passport.

Miasteczko w Brazylii, przy granicy z Paragwajem.
Tomasz dojechał do granic Szwajcarii.
Ruszyli przez Tajlandię ku granicy Kambodży.
Granicę tworzyła mała rzeczka.
W nocy ktoś przeszedł granicę.
Na granicy trzeba mieć oczy otwarte.
Za dnia przekroczyć granicę znów nie tak łatwo.
Uzyskał pan wizę w paszporcie?
Gwinea zamyka swoje granice z Liberią i Sierra Leone.
Mogę podróżować do Kenii i Tanzanii bez wizy.
Zamknięcie granicy zostało uzgodnione z rządem.
Po drugiej stronie granicy.
Przejście graniczne pomiędzy Tajlandią a Kambodżą.
Długie kolejki do kontroli paszportowej.
Egipt otworzył granicę ze Strefą Gazy.
Przejście będzie otwarte przez osiem godzin dziennie.
Chcieli przedostać się przez granicę do Kanady.
Zamożni cudzoziemcy mogą uzyskać zieloną kartę.
Nie zabrałem paszportu.
Po raz pierwszy skorzystała z nowego paszportu.
Wylegitymował się paszportem Grahamowi Dunlapowi.
Popatrzyła na leżący na stole paszport.
Celnik dwukrotnie sprawdził jej paszport.
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6.3 PODRÓŻ POCIĄGIEM
air-conditioned [eə kənˈdɪʃn*d]
arrival [əˈraɪvl*]
buffet car [ˈbʊfeɪ kɑː]
by train [baɪ treɪn]
car [kɑː]
carriage [ˈkærɪdʒ]
to change trains [tʃeɪndʒ treɪnz]
coach [kəʊtʃ]
cog railway [ˈkɒɡ ˈreɪlweɪ]
commuting train [kəˈmjuːtɪŋ treɪn]
compartment [kəmˈpɑːtmənt]
couchette [kuːˈʃet]
delay [dɪˈleɪ]
departure [dɪˈpɑːtʃə]
diesel locomotive [ˈdiːzl* ˌləʊkəˈməʊtɪv]
diesel multiple unit [ˈdiːzl* ˈmʌltɪpl* ˈjuːnɪt]
dining car [ˈdaɪnɪŋ kɑː]
direct [dɪˈrekt]
double-track [ˈdʌbl* træk]
electric multiple unit [ɪˈlektrɪk ˈmʌltɪpl* ˈjuːnɪt]
engine [ˈendʒɪn]
engine driver [ˈendʒɪn ˈdraɪvə]
first class [ˈfɜːst klɑːs]
forest railway [ˈfɒrɪst ˈreɪlweɪ]
freight train [freɪt treɪn]]
locomotive [ˌləʊkəˈməʊtɪv]
long-distance train [ˈlɒŋ ˈdɪstəns treɪn]
narrow gauge railway [ˈnærəʊ ɡeɪdʒ ˈreɪlweɪ]
overnight train [ˌəʊvəˈnaɪt treɪn]
passenger train [ˈpæsɪndʒə treɪn]
peat railway [piːt ˈreɪlweɪ]
platform [ˈplætfɔːm]
puffing billy [ˈpʌfɪŋ ˈbɪli]
rack railway [ræk ˈreɪlweɪ]
rail network [reɪl ˈnetwɜːk]
railcar [ˈreɪlkɑː]
railpass [reɪlpɑːs]
railway [ˈreɪlweɪ]
railway engine (BrE) [ˈreɪlweɪ ˈendʒɪn]
railway junction [ˈreɪlweɪ ˈdʒʌŋkʃn*]
railway station [ˈreɪlweɪ ˈsteɪʃn*]
railwayman [ˈreɪlweɪmən]
restaurant car [ˈrestrɒnt kɑː]
return ticket [rɪˈtɜːn ˈtɪkɪt]
rolling stock [ˈrəʊlɪŋ stɒk]
scenic route [ˈsiːnɪk ruːt]
seat reservation [siːt ˌrezəˈveɪʃn*]
second class [ˈsekənd klɑːs]
single ticket [ˈsɪŋɡl* ˈtɪkɪt]
single-track [ˈsɪŋɡl* træk]
sleeping car [ˈsliːpɪŋ kɑː]
slow train [sləʊ treɪn]
steam engine [stiːm ˈendʒɪn]
steam locomotive [stiːm ˌləʊkəˈməʊtɪv]
ticket inspector [ˈtɪkɪt ɪnˈspektə]
ticket office [ˈtɪkɪt ˈɒfɪs]
timetable [ˈtaɪmˌteɪbl* ]

klimatyzowany
przyjazd
wagon barowy
pociągiem; koleją
wagon
wagon
przesiąść się (do innego pociągu)
wagon bezprzedziałowy
kolej zębata
pociąg podmiejski
przedział
kuszetka
spóźnienie; opóźnienie
odjazd
lokomotywa spalinowa
spalinowy zespół trakcyjny
wagon restauracyjny
bezpośredni
dwutorowy
elektryczny zespół trakcyjny
lokomotywa
maszynista
pierwsza klasa
kolej leśna
pociąg towarowy
lokomotywa
pociąg dalekobieżny
kolej wąskotorowa
pociąg nocny
pociąg pasażerski
kolej torfowa
peron
ciuchcia
kolej zębata
sieć kolejowa
szynobus; autobus szynowy
bilet sieciowy
kolej
lokomotywa
węzeł kolejowy
dworzec kolejowy
kolejarz
wagon restauracyjny
bilet powrotny
tabor
malownicza trasa
miejscówka
druga klasa
bilet w jedną stronę
jednotorowy
wagon sypialny
pociąg osobowy
lokomotywa parowa
lokomotywa parowa
konduktor
kasa
rozkład jazdy
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tourist train [ˈtʊərɪst treɪn]
track [træk]
track gauge [træk ɡeɪdʒ]
train [treɪn]
train driver [treɪn ˈdraɪvə]
train journey [treɪn ˈdʒɜːni]
to wait for a train [weɪt fər ə treɪn]
waiting room [ˈweɪtɪŋ ruːm]
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pociąg turystyczny
tor
rozstaw szyn
pociąg
maszynista
podróż pociągiem
czekać na pociąg
poczekalnia

PODRÓŻ POCIĄGIEM - PRZYKŁADOWE ZDANIA
When he awoke the train was moving.
The train left in seven minutes.
The train just left.
They have n't got enough trains.
European train stations never slept.
They boarded the train for Lima.
The train stopped at little towns.
Get on the next train.
Twelve minutes to my train.
Cambridge was less than two hours by train.
We've a long train ride ahead of us.
The train was not moving.
The train was going slowly.
The station had emptied.
He commuted daily by train.
They spent the whole day on a train.

Kiedy się obudził, pociąg był w ruchu.
Pociąg odjeżdża za siedem minut.
Pociąg właśnie odjechał.
Nie mają tylu pociągów do dyspozycji.
W Europie dworce kolejowe nigdy nie zasypiają.
Wsiedli do pociągu do Limy.
Pociąg zatrzymywał się w małych miastach.
Jedź następnym pociągiem.
Za dwanaście minut odjeżdża mój pociąg.
Do Cambridge jedzie się pociągiem niecałe dwie godziny.
Mamy przed sobą długą podróż pociągiem.
Pociąg stał.
Pociąg jechał powoli.
Dworzec opustoszał.
Dojeżdżał codziennie pociągiem.
Spędzili cały dzień w pociągu.

PODRÓŻ POCIĄGIEM - ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
Don't open before the train stops.
I spent twelve hours on the train.
It seems to me that the train is late.
Hurry up, or you will miss the train.
The train has not arrived yet.
The train is ready to start.
I got there in time for the train.
Our train stopped suddenly.
Englishmen rarely talk to strangers in the train.
I got up early in order to catch the first train.
Will you tell me where to change trains?
Where do I have to change trains?
The train arrived on time.
How fast the train runs!
The train was crowded.
This train runs between Tokyo and Osaka.
I was just in time for the last train.
Our train went through a long tunnel.
We got off the train.
I like trains better than buses.
I was late as a result of the train delay.
I like to travel by train.
This is a non-smoking compartment.
The red lines on the map represent railways.
We ran all the way to the station.
It's an hour's walk to the station.
Why did Jane go to the station?

Nie otwierać przed zatrzymaniem pociągu. (mrtastoi)
Spędziłem 12 godzin w pociągu. (CK)
Wydaje mi się, że ten pociąg ma spóźnienie. (Zifre)
Pospiesz się, inaczej spóźnisz się na pociąg. (CK)
Pociąg jeszcze nie przyjechał. (CK)
Pociąg jest gotowy do odjazdu. (CK)
Zdążyłem na pociąg. (CK)
Nasz pociąg nagle się zatrzymał. (CK)
Anglicy rzadko rozmawiają z obcymi w pociągu.
Wstałem wcześnie, by zdążyć na pierwszy pociąg. (CK)
Czy możesz mi powiedzieć, gdzie mam się przesiąść? CK
Gdzie mam się przesiąść? (CK)
Pociąg przyjechał punktualnie. (CK)
Ależ ten pociąg szybko jedzie! (--)
Pociąg był zatłoczony. (CK)
Ten pociąg jeździ między Tokio a Osaką. (CK)
Ledwo zdążyłem na ostatni pociąg. (CK)
Nasz pociąg przejechał przez długi tunel. (CK)
Wysiedliśmy z pociągu. (CK)
Wolę pociągi od autobusów. (CK)
Spóźniłem się z powodu spóźnienia pociągu. (--)
Lubię podróżować pociągiem. (CK)
To jest przedział dla niepalących. (--)
Czerwone linie na mapie oznaczają linie kolejowe. (CM)
Biegliśmy całą drogę do stacji. (Swift)
Piechotą na dworzec idzie się godzinę. (CK)
Po co Jane poszła na dworzec? (CK)
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6.4 PODRÓŻ DROGĄ POWIETRZNĄ
air-traffic controller [eə ˈtræfɪk kənˈtrəʊlə]
aircraft [ˈeəkrɑːft]
airfare [ˈerˌfer]
airplane [ˈeəpleɪn]
airport [ˈeəpɔːt]
airship [ˈeəʃɪp]
airspace [ˈeəspeɪs]
airway [ˈeəweɪ]
aisle seat [aɪl siːt]
arrival [əˈraɪvl*]
autopilot [ˈɔːtəʊˌpaɪlət]
aviation fuel [ˌeɪviˈeɪʃn* ˈfjuːəl]
baggage carousel [ˈbæɡɪdʒ ˌkærəˈsel]
boarding card [ˈbɔːdɪŋ kɑːd]
carrier [ˈkærɪə]
charter [ˈtʃɑːtə]
co-pilot [kəʊ ˈpaɪlət]
deck [dek]
departure [dɪˈpɑːtʃə]
to deplane [ˌdiːˈpleɪn]
domestic flight [dəˈmestɪk flaɪt]
emergency landing [ɪˈmɜːdʒənsi ˈlændɪŋ]
excess baggage [ɪkˈses ˈbæɡɪdʒ]
excess luggage [ɪkˈses ˈlʌɡɪdʒ]
flight [flaɪt]
flight number [flaɪt ˈnʌmbə]
flying hours [ˈflaɪɪŋ ˈaʊəz]
fuselage [ˈfjuːzəlɑːʒ]
hand luggage [hænd ˈlʌɡɪdʒ]
hangar [ˈhæŋə]
hard landing [hɑːd ˈlændɪŋ]
helicopter [ˈhelɪkɒptə]
to hover [ˈhɒvə]
in-flight meals [ɪn flaɪt miːlz]
intermediate landing [ˌɪntəˈmiːdɪət ˈlændɪŋ]
international flight [ˌɪntəˈnæʃn*əl flaɪt]
jet [ˈdʒet]
jet plane [ˈdʒet pleɪn]
jetliner [ˈdʒeˌtlaɪnə]
landing [ˈlændɪŋ]
landing approach [ˈlændɪŋ əˈprəʊtʃ]
landing beacon [ˈlændɪŋ ˈbiːkən]
landing field [ˈlændɪŋ fiːld]
landing gear [ˈlændɪŋ ɡɪə]
low visibility [ləʊ ˌvɪzəˈbɪlɪti]
luggage [ˈlʌɡɪdʒ]
luggage allowance [ˈlʌɡɪdʒ əˈlaʊəns]
oxygen mask [ˈɒksɪdʒən mɑːsk]
pilot [ˈpaɪlət]
security check [sɪˈkjʊərɪti tʃek]
soft landing [sɒft ˈlændɪŋ]
stopover [ˈstɒpəʊvə]
to take off [teɪk ɒf]
take-off [ˈteɪk ɒf]
to taxi [ˈtæksi]
taxiing [ˈtæksɪɪŋ]

kontroler ruchu lotniczego
samolot
cena biletu lotniczego
samolot
lotnisko
sterowiec
przestrzeń powietrzna
trasa lotnicza
miejsce przy przejściu
przylot
autopilot
paliwo lotnicze
taśmociąg bagażowy
karta pokładowa
przewoźnik
czarter
drugi pilot
pokład
wylot
wysiadać z samolotu
lot krajowy
lądowanie awaryjne
dodatkowy bagaż
nadbagaż
lot
numer lotu
nalot (pilota)
kadłub samolotu
bagaż podręczny
hangar
twarde lądowanie
helikopter
unosić się; wisieć w powietrzu
posiłki w czasie lotu
międzylądowanie
lot międzynarodowy
odrzutowy
odrzutowiec
odrzutowiec pasażerski
lądowanie
podejście do lądowania
radiolatarnia
lądowisko
podwozie samolotu
słaba widoczność
bagaż
dopuszczalna waga bagażu
maska tlenowa
pilot
kontrola bezpieczeństwa
miękkie lądowanie
międzylądowanie
startować (o samolocie)
start
kołować
kołowanie
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She flew all over the world.
She worked for an airline.
The plane jostled across some turbulence.
He felt the plane start taxiing.
His plane leaves very early.
He stood up and headed for the back of the plane.
The plane was over land again.
The pilot brought the plane to a final stop.
The pilot powered down the engines.
There's a flight to Miami in three hours.
She boarded the plane.
At last the aeroplane landed.
Maybe a different airport?
She tried to nap in the Buenos Aires airport.
A while later he met Sabina at the airport.
To fly, or not to fly. That is the question.
Jonas will take you to the airport.
I'm at the airport in Vilnius.
He met him at the airport with tickets.
He was leaving for the airport.
The plane was on a flight from the Lao capital.
We had just landed in Conakry.

Latała po całym świecie.
Pracowała w liniach lotniczych.
Samolotem zakołysało, gdy wpadł w turbulencję.
Czuł, że samolot zaczął kołować.
Wylatuje porannym samolotem.
Wstał i ruszył na tył samolotu.
Samolot był znów nad lądem.
Pilot zatrzymał w końcu samolot.
Pilot wyłączył silniki.
Za trzy godziny odlatuje samolot do Miami.
Wsiadła do samolotu.
Wreszcie samolot wylądował.
Może jakieś inne lotnisko?
Na lotnisku w Buenos Aires próbowała się zdrzemnąć.
W chwilę później spotkał się z Sabiną na lotnisku.
Lecieć albo nie lecieć. Oto jest pytanie.
Jonas odwiezie cię na lotnisko.
Jestem na lotnisku w Wilnie.
Czekał na niego z biletami na lotnisku.
Odjeżdżał na lotnisko.
Samolot leciał ze stolicy Laosu.
Właśnie wylądowaliśmy w Konakry.

PODRÓŻ DROGĄ POWIETRZNĄ - ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
The quickest means of travel is by plane.
Please tell me how to get to the airport.
The plane circled the airport twice after taking off.
The plane flew over Mt. Fuji.
There were fifty passengers on the plane.
Our plane is flying over the clouds.
Ask him when the next plane leaves.
A few passengers went on board the plane.
A plane is flying above the city.
The plane takes off in ten minutes.
The plane is just about to start.
The plane took off at six.
My flight will depart in an hour.

Najszybszym sposobem podróżowania jest lot samolotem.
Proszę mi wytłumaczyć, jak się dostać na lotnisko. (CK)
Samolot po starcie okrążył dwukrotnie lotnisko. (CM)
Samolot przeleciał nad górą Fuji.(CK-mod.)
Na pokładzie samolotu było 50 pasażerów. (CK)
Nasz samolot leci ponad chmurami. (CK)
Zapytaj go, kiedy odlatuje następny samolot. (CK)
Kilkoro pasażerów weszło na pokład samolotu. (CK)
Nad miastem leci samolot. (CK)
Za dziesięć minut samolot startuje. (CK)
Samolot zaraz odlatuje. (--)
Samolot wzbił się w powietrze o szóstej. (CK-mod.)
Mój samolot odlatuje za godzinę. (CK)
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6.5 PODRÓŻ DROGĄ MORSKĄ
to abandon ship [əˈbændən ʃɪp]
airstrip [ˈeəstrɪp]
anchor [ˈæŋkə]
anchorage [ˈæŋkərɪdʒ]
at sea [ət siː]
barge [bɑːdʒ]
below deck [bɪˈləʊ dek]
boat [bəʊt]
boatswain [ˈbəʊsn*]
bottom [ˈbɒtəm]
cabin [ˈkæbɪn]
captain [ˈkæptɪn]
car deck [kɑː dek]
castaway [ˈkɑːstəweɪ]
catamaran [ˌkætəməˈræn]
circumnavigate [ˌsɜːkəmˈnævɪɡeɪt]
circumnavigation [ˌsɜːkəmˌnævɪˈɡeɪʃn*]
coastguard [ˈkəʊstɡɑːd]
coastline [ˈkəʊstlaɪn]
cruise [kruːz]
cruise liner [kruːz ˈlaɪnə]
deck log [dek lɒɡ]
deckhand [ˈdekˌhænd]
depth [depθ]
disembark [ˌdɪsɪmˈbɑːk]
dock [ˈdɒk]
embark [ɪmˈbɑːk]
engine room [ˈendʒɪn ruːm]
ferry [ˈferi]
flag [flæɡ]
gangway [ˈɡæŋweɪ]
get a ship afloat [ˈɡet ə ʃɪp əˈfləʊt]
go ashore [ɡəʊ əˈʃɔː]
go up on deck [ɡəʊ ʌp ɒn dek]
harborside [hɑːbəˌsaɪd]
harbour [ˈhɑːbə]
harbour dues [ˈhɑːbə djuːz]
harbour master [ˈhɑːbə ˈmɑːstə]
Hellenic cruise [heˈliːnɪk kruːz]
high seas [ˌhaɪ siːz]
hovercraft [ˈhɒvəkrɑːft]
hoverport [ˈhɒvəˌpɔːt]
island [ˈaɪlənd]
jetty [ˈdʒeti]
life jacket [laɪf ˈdʒækɪt]
lifeboat [ˈlaɪfbəʊt]
lighthouse [ˈlaɪthaʊs]
logbook [ˈlɒɡbʊk]
main deck [meɪn dek]
mast [mɑːst]
ocean [ˈəʊʃn*]
quayside [ˈkiːsaɪd]
pier [pɪə]
paddle steamer [ˈpædl* ˈstiːmə]
piracy [ˈpaɪərəsi]
pirate [ˈpaɪrət]
port [pɔːt]

opuszczać statek
lądowisko (na statku)
kotwica
1. zakotwiczenie 2. miejsce zakotwiczenia
na morzu
barka
pod pokładem
łódź
bosman
dno
kajuta
kapitan
pokład dla samochodów
rozbitek
katamaran
opłynąć
opłynięcie
straż przybrzeżna
linia brzegowa
rejs
statek wycieczkowy
dziennik pokładowy
majtek
głębina
schodzić z pokładu (statku)
dok
1. wchodzić na pokład (statku) 2. zaokrętować
maszynownia
prom
bandera
trap
wyciągnąć statek na głębię
zejść na brzeg
wyjść na pokład
przylegający do portu
port
opłaty portowe
komendant portu
rejs wokół Grecji
wody eksterytorialne
poduszkowiec
przystań dla poduszkowców
wyspa
pomost; molo
kamizelka ratunkowa
szalupa ratunkowa
latarnia
dziennik pokładowy
pokład główny
maszt
ocean
nabrzeże
molo
parostatek
piractwo
pirat
port
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promenade deck [ˌprɒməˈnɑːd dek]
raft [rɑːft]
rope [rəʊp]
to run aground [rʌn əˈɡraʊnd]
sail [seɪl]
sailboat [ˈseɪlˌbot]
sailor [ˈseɪlə]
sea [siː]
sea route [siː ruːt]
seafaring [ˈsiːfeərɪŋ]
seaplane [ˈsiːpleɪn]
seasick [ˈsiːsɪk]
seasickness [ˈsiːsɪknəs]
seaworthy [ˈsiːwɜːði]
shallows [ˈʃæləʊz]
ship [ʃɪp]
shipowner [ˈʃɪpəʊnə]
shipping lane [ˈʃɪpɪŋ leɪn]
shore patrol [ʃɔː pəˈtrəʊl]
steamship [ˈstiːmʃɪp]
stern [stɜːn]
storm surge [stɔːm sɜːdʒ]
tub (BrE) [tʌb]
unseaworthy [ʌnˈsiːwɜːði]
unsinkable [ʌnˈsɪŋkəbl*]
to veer off course [vɪər ɒf kɔːs]
wave [weɪv]
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pokład spacerowy
1. tratwa 2. ponton 3. nadmuchiwany materac
lina
osiąść na mieliźnie
żagiel
żaglówka
marynarz
morze
szlak morski
żegluga morska; podróż drogą morską
wodolot; hydroplan
cierpiący na chorobę morską
choroba morska
zdatny do żeglugi
mielizna
okręt
armator
szlak żeglugowy
patrol straży wybrzeża
parowiec
rufa
fala sztormowa
łajba
niezdatny do żeglugi
niezatapialny
zboczyć z kursu
fala

PODRÓŻ DROGĄ MORSKĄ - PRZYKŁADOWE ZDANIA (LITERATURA + PRASA + TATOEBA.ORG)
A small ship that was plowing its way out of the port.
And sooner or later a ship will put in here.
These ships sailed like any other.
The steamer which crossed the Pacific.
With eleven hours to spare before the steamer left.
The vessel continued to proceed with all steam on.
The ferry-boat moved slowly across the water.
The sound of the ferry horn startled her.
The ferry passed what looked like a shipyard.
The ferry moved away from land.
At times the upper deck would shudder.
The ferry was not yet in sight.
The ship was utterly silent.
There hasn't been the trace of a ship.
She loved and aided sailors from all ports.
This is a port, and every port has its thieves.
It's an old industrial town with a harbour.
Can we enter the harbour?
The ferry pulled out of the port.
Waves lapping on the hull.
Traveling by ship gives us great pleasure.
Rats leave a sinking ship.
A tanker is a ship carrying oil.
The ship sails for Honolulu tomorrow.
The ship was at the mercy of the waves.
The ship made for the shore.
The ship is about to set sail.
The ship disappeared beyond the horizon.
The ship came in sight.
I name this ship the Queen Elizabeth.
This ship is driven by steam.
This ship is not fit for an ocean voyage.
What a big ship that is!
Modern ships only need a small crew.

Mały statek wypływający z portu.
Prędzej czy później przypłynie po nas statek.
Statki te pływały jak inne.
Parowiec, który płynął przez Pacyfik.
Na jedenaście godzin przed odejściem parowca.
Statek płynął pełną parą.
Prom sunął z wolna po wodzie.
Wystraszyła się dźwięku syreny promu.
Prom przepłynął obok czegoś, co wyglądało jak stocznia.
Prom oddalał się od lądu.
Czasami zatrzęsło górnym pokładem.
Promu jeszcze nie było widać.
Na statku panowała zupełna cisza.
Nigdzie nie ma śladu statku.
Kochała marynarzy ze wszystkich portów i pomagała im.
To port, a w każdym porcie są złodzieje.
To stare miasto przemysłowe z portem.
Czy możemy wpłynąć do portu?
Statek wypłynął z portu.
Fale rozbijające sie o kadłub.
Podróż statkiem to dla nas wielka przyjemność. (--)
Szczury uciekają z tonącego okrętu. (CK)
Tankowiec to statek przewożący ropę naftową. (Swift)
Statek płynie jutro do Honolulu. (CM)
Statek był zdany na łaskę i niełaskę morza. (Swift)
Statek skierował się w kierunku brzegu. (--)
Statek zaraz odbija od brzegu. (--)
Statek zniknął za horyzontem. (Eldad)
Statek pojawił się w zasięgu wzroku. (CM)
Nadaję temu statkowi nazwę „Queen Elizabeth”. (CM)
Ten statek jest napędzany parą. (--)
Ten statek nie nadaje się do podróży oceanicznych. (CM)
Ależ to wielki statek! (CM)
Nowoczesne statki potrzebują niewielkiej załogi. (CM)
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6.6 PODRÓŻ SAMOCHODEM
approach road [əˈprəʊtʃ rəʊd]
beltway [ˈbelˌtwe]
bend [bend]
blind corner [blaɪnd ˈkɔːnə]
bottom gear [ˈbɒtəm ɡɪə]
to brake sharply [breɪk ˈʃɑːpli]
bridge [brɪdʒ]
bumpy road [ˈbʌmpi rəʊd]
bypath [ˈbaɪpɑːθ]
car [kɑː]
car accident [kɑːr ˈæksɪdənt]
car hire [kɑː ˈhaɪə]
car rental [kɑː ˈrentl* ]
causeway [ˈkɔːzweɪ]
to change lanes [tʃeɪndʒ leɪnz]
clearway [ˈklɪəweɪ]
crossroads [ˈkrɒsrəʊdz]
curve [kɜːv]
day trip [deɪ trɪp]
to declutch [ˌdiːˈklʌtʃ ]
defog (AmE) [diˈfɔgər]
defogger (AmE) [diˈfɔg]
dimmers (AmE) [ˈdɪməz]
dirt road [dɜːt rəʊd]
diversion [daɪˈvɜːʃn*]
divided highway (AmE) [dɪˈvaɪdɪd ˈhaɪweɪ]
driver [ˈdraɪvə]
drunk driving [drʌŋk ˈdraɪvɪŋ]
dumper [ˈdʌmpə]
exit ramp (AmE) [ˈeksɪt ræmp]
fast lane [fɑːst leɪn]
to freewheel [friːˈwiːl]
fuel [ˈfjuːəl]
gasoline (AmE) [ˈɡæsəliːn]
gear change [ɡɪə tʃeɪndʒ]
to go hitch-hiking [ɡəʊ hɪtʃ ˈhaɪkɪŋ]
to go into a skid [ɡəʊ ˈɪntə ə skɪd]
gravel road [ˈɡrævl* rəʊd]
gridlock [ˈɡrɪdlɒk]
head-on collision [hed ɒn kəˈlɪʒn*]
highway [ˈhaɪweɪ]
to hitch a lift [hɪtʃ ə lɪft]
hitch-hiking [hɪtʃ ˈhaɪkɪŋ]
hitchhiker [ˈhɪtʃhaɪkə]
hitchhiking [ˈhɪtʃhaɪkɪŋ]
to hog the road [hɒɡ ðə rəʊd]
to honk the horn [hɒŋk ðə hɔːn]
impassable [ɪmˈpɑːsəbl* ]
to jump the light [dʒʌmp ðə laɪt]
kerb (BrE) [kɜːb]
lane [leɪn]
leaded petrol [ˈledɪd ˈpetrəl]
logging road [ˈlɒɡɪŋ rəʊd]
lorry [ˈlɒri]
luggage rack [ˈlʌɡɪdʒ ræk]
main road [meɪn rəʊd]
major road [ˈmeɪdʒə rəʊd]

droga dojazdowa
obwodnica
skręt; zakręt
zakręt z ograniczoną widocznością
najniższy bieg
ostro zahamować
most
wyboista droga
boczna dróżka
samochód
wypadek drogowy
wynajem samochodów
wypożyczalnia samochodów
droga na grobli
zmieniać pas ruchu
droga szybkiego ruchu
skrzyżowanie
skręt; zakręt
wycieczka jednodniowa
wyłączać sprzęgło (naciskać pedał sprzęgła)
odparować szybę (usunąć zaparowanie)
ogrzewanie szyby (często tylnej)
światła mijania
droga gruntowa
objazd
droga dwupasmowa
kierowca
jazda po pijanemu
wywrotka
zjazd z autostrady
pas szybkiego ruchu
jechać na wolnym biegu
paliwo
benzyna
zmiana biegów
jechać autostopem
wpadać/wpaść w poślizg
droga żwirowa
korek; zator
zderzenie czołowe
autostrada
łapać okazję; łapać stopa
autostop
autostopowicz
autostop
jechać środkiem drogi
trąbić; zatrąbić
nieprzejezdny
przejechać na czerwonym świetle
krawężnik
pas ruchu
benzyna ołowiowa
nieutwardzona droga
ciężarówka
półka bagażowa
droga główna
droga główna
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minor road [ˈmaɪnə rəʊd]
motorway [ˈməʊtəweɪ]
no parking [nəʊ ˈpɑːkɪŋ]
one-way street [wʌn ˈweɪ striːt]
parking meter [ˈpɑːkɪŋ ˈmiːtə]
passerby [ˈpæsərbi]
pavement [ˈpeɪvmənt]
pedestrian [pɪˈdestrɪən]
penalty point [ˈpenlti pɔɪnt]
petrol station [ˈpetrəl ˈsteɪʃn*]
pitted roads [ˈpɪtɪd rəʊdz]
pothole [ˈpɒthəʊl]
to refuel [ˌriːˈfjuːəl]
refuelling [ˌriːˈfjuːəlɪŋ]
right of way [raɪt əv ˈweɪ]
road hog [rəʊd hɒɡ]
road map [rəʊd mæp]
road rage [rəʊd reɪdʒ]
road safety [ rəʊd ˈseɪfti]
road works [rəʊd ˈwɜːks]
roadblock [ˈrəʊdblɒk]
roadhog [ˈrəʊdhɒɡ]
roadside [ˈrəʊdsaɪd]
roadway [ˈrəʊdweɪ]
roof-rack [ruːf ræk]
rotary (AmE) [ˈrəʊtəri]
roundabout [ˈraʊndəˌbaʊt]
rush hour [rʌʃ ˈaʊə]
rutty road [ˈrʌtɪ rəʊd]
to screech away [skriːtʃ əˈweɪ]
side road [saɪd rəʊd]
side street [saɪd striːt]
skid [skɪd]
to slam the brakes [slæm ðə breɪks]
spare wheel [speə wiːl]
speeding [ˈspiːdɪŋ]
street [striːt]
tailback [ˈteɪlˌbæk]
tarmac (BrE) [ˈtɑːmæk]
thoroughfare [ˈθʌrəfeə]
toll road [təʊl rəʊd]
tow [təʊ]
to tow [təʊ]
to tow away [təʊ əˈweɪ]
traffic circle [ˈtræfɪk ˈsɜːkl* ]
traffic island [ˈtræfɪk ˈaɪlənd]
traffic jam [ˈtræfɪk dʒæm]
traffic offence (BrE) [ˈtræfɪk əˈfens]
traffic sign [ˈtræfɪk saɪn]
traffic violation [ˈtræfɪk ˌvaɪəˈleɪʃn*]
turn [tɜːn]
to turn left [tɜːn left]
to turn right [tɜːn raɪt]
turnoff [ˈtɜːˌnɒf]
two-lane [tuː leɪn]]
verge [vɜːdʒ]
winding road [ˈwɪndɪŋ rəʊd]

droga boczna
autostrada
zakaz parkowania
ulica jednokierunkowa
parkomat
przechodzień
chodnik
pieszy
punkt karny
stacja benzynowa
dziurawe drogi
wybój
tankować; uzupełniać zapas paliwa
tankowanie
pierwszeństwo przejazdu
pirat drogowy
mapa drogowa
agresja na drodze
bezpieczeństwo ruchu drogowego
roboty drogowe
blokada drogi
zawalidroga
pobocze
droga; jezdnia; szosa
bagażnik dachowy
rondo
rondo
godziny szczytu
koleista droga
odjechać z piskiem opon
boczna droga
boczna ulica
poślizg
nacisnąć na hamulce
koło zapasowe
przekroczenie dozwolonej prędkości
ulica
korek; zator
asfalt
arteria komunikacyjna; główna ulica
płatna droga
hol; holowanie
holować
odholować
rondo
wysepka
korek
wykroczenie drogowe
znak drogowy
wykroczenie drogowe
skręt; zakręt
skręcić w lewo
skręcić w prawo
1. odgałęzienie (drogi) 2. zjazd (z autostrady)
dwupasmowy
pobocze
kręta droga
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PODRÓŻ SAMOCHODEM - PRZYKŁADOWE ZDANIA
We have to get off the road.
A black Audi pulled off a rural road.
There was only one road through the wood.
The roads were almost impassable.
She stood in the middle of an empty road.
The road started climbing in hairpin curves.
I see a road winding through the fields.
The pavement was becoming more and more crowded.
The roadway was filled with cars.
As he rounded the corner he saw them.
Motorcycles drove up on the pavement.
A gentle wind raising dust from the pavement.
I think we're on the highway now.
A highway could be heard in the distance.
They left the expressway.
The car raced on.
He got out of the car.
He peeled out after the cars.
His car raced through the Roman night.
He sat in the usual morning traffic jam.
Traffic was light.
The truck decelerated.
Sophie sat in the passenger seat.
People often travel by lorry.
The car stopped at a red light.
They waited at a pedestrian crossing.

Musimy zjechać z drogi.
Czarne audi skręciło w wiejską drogę.
Tylko jedna droga prowadziła przez las.
Drogi były ledwie przejezdne.
Stanęła na środku pustej szosy.
Droga prowadziła serpentynami w górę.
Widzę drogę, która wije się przez pola.
Na chodniku przybywało ludzi.
Jezdnia była zapchana samochodami.
Zobaczył ich, kiedy minął zakręt.
Motocykle wjeżdżały na chodniki.
Łagodny wiatr wzbijał kurz z chodników.
Myślę, że jesteśmy na autostradzie.
Z daleka dobiegały dźwięki autostrady.
Zjechali z autostrady.
Samochód pędził dalej.
Wysiadł z samochodu.
Ruszył gwałtownie w ślad za samochodami.
Jego samochód pędził przez nocne rzymskie ulice.
Utknął w normalnym, porannym korku ulicznym.
Ruch był niewielki.
Ciężarówka zwolniła.
Sophie siedziała na siedzeniu pasażera.
Ludzie często podróżują ciężarówkami.
Samochód zatrzymał się na czerwonym świetle.
Czekali na przejściu dla pieszych.

PODRÓŻ SAMOCHODEM - ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
The truck scraped along the wall in the narrow road.
The road wound through the fields.
The road curves gently towards the west.
There is heavy traffic on this road.
A truck was careering along the road.
Give me a lift in your car?
I was almost run over by a car.
Tom drove the car.
The car didn't stop.
Drivers should wear seat belts.
Even expert drivers can make mistakes.
He is a very careful driver.
Traffic downtown is all backed up.
We should obey the traffic rules.
We were stuck for hours in a traffic jam.
The red traffic light indicates "stop".
We took turns with the driving.
Could you please drive me home?
Betty drives fast.
I am used to driving a truck.
I go to a driving school.
You're driving too fast.

Ciężarówka otarła się o płot na wąskiej drodze. (Nero)
Droga wiła się poprzez pola. (--)
Droga skręca łagodnie na zachód. (CK)
Na tej drodze jest duży ruch. (CK)
Ciężarówka mknęła szosą. (CM)
Podwieziesz mnie samochodem? (Zifre)
Niemal zostałem przejechany przez samochód. (CK)
Tom prowadził samochód. (CK)
Samochód nie zatrzymał się.(CK)
Kierowcy powinni mieć zapięte pasy. (CK)
Nawet doświadczeni kierowcy popełniają błędy. (CK)
On jeździ bardzo ostrożnie. (CK)
Całe śródmieście jest zakorkowane. (CK)
Powinniśmy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
Utknęliśmy w korku na wiele godzin. (CK)
Czerwone światło oznacza "stop". (--)
W czasie jazdy zmienialiśmy się. (CK)
Zawiezie mnie pan do domu? (CK)
Betty jeździ szybko. (CK)
Jestem przyzwyczajony do prowadzenia ciężarówki. (CK)
Chodzę na kurs prawa jazdy. (CK)
Jedziesz za szybko. (CK)
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6.7 KOMUNIKACJA MIEJSKA I TAKSÓWKA
bus lane [bʌs leɪn]
bus shelter [bʌs ˈʃeltə]
bus terminus (BrE) [bʌs ˈtɜːmɪnəs]
cab [kæb]
cab rank (BrE) [kæb ræŋk]
cabbie [ˈkæbi]
cabstand (AmE) [ˈkæbstænd]
double-decker [ˈdʌbl* ˈdekə]
elevated railroad [ˈelɪveɪtɪd ˈreɪlrəʊd]
fare dodger [feə ˈdɒdʒə]
fare dodging [feə ˈdɒdʒɪŋ]
fare increase [feər ɪnˈkriːs]
gate [ɡeɪt]
to get off a bus [ˈɡet ɒf ə bʌs]
to get on a bus [ˈɡet ɒn ə bʌs]
to hail a taxi [heɪl ə ˈtæksi]
minibus [ˈmɪnibʌs]
one-day pass [wʌn deɪ pɑːs]
overcrowded [ˌəʊvəˈkraʊdɪd]
to pay for the ride [peɪ fə ðə raɪd]
public transport [ˈpʌblɪk ˈtrænspɔːt]
standee [stænˈdiː]
stowaway [ˈstəʊəweɪ]
streetcar (AmE) [ˈstriːtkɑː]
subway (AmE) [ˈsʌbweɪ]
taxi [ˈtæksi]
terminus [ˈtɜːmɪnəs]
ticket machine [tɪkɪt məˈʃiːn]
to tip the driver [tɪp ðə ˈdraɪvə]
tram (BrE) [træm]
transfer (AmE) [ˈtrænsfɜ]
trolleybus [ˈtrɒlɪˌbʌs]
Tube [tjuːb]
to turn the meter on [tɜːn ðə ˈmiːtər ɒn]
underground (BrE) [ˈʌndəɡraʊnd]
weekly pass [ˈwiːkli pɑːs]
zone [zəʊn]

pas dla autobusów
wiata przystankowa
pętla autobusowa
taksówka
postój taksówek
taksówkarz
postój taksówek
autobus piętrowy
kolej nadziemna
pasażer na gapę
jazda na gapę
podwyżka cen biletów
bramka (w metrze)
wysiąść z autobusu
wsiąść do autobusu
zatrzymać taksówkę
mikrobus
bilet jednodniowy (wieloprzejazdowy)
zatłoczony
zapłacić za przejazd
komunikacja publiczna
pasażer podróżujący na stojąco
pasażer na gapę
tramwaj
metro
taksówka
przystanek końcowy
automat biletowy
dać kierowcy napiwek
tramwaj
bilet przesiadkowy
trolejbus
metro (w Londynie)
włączyć taksometr
metro
bilet tygodniowy (wieloprzejazdowy)
strefa

PODRÓŻ KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ I TAKSÓWKĄ - PRZYKŁADOWE ZDANIA
The grinding rattle of a bus pulling away from a stop.
Are buses running from the station?
The bus was due any minute.
I could go by bus.
I am again sitting in the bus on my way home.
They walked in silence towards the tram.
I want to go by tram.
The tram was quite near now.
The tram does not become crowded.
They said goodbye at a bus stop.
There were endless waits at the tram stops.
I was in the back of a cab.
The bus was late because of the traffic.
The last bus had already left.
The bus went past the bus stop.
Hurry up, and you'll catch the bus.
The bus stopped to take up passengers.
The bus arrived ten minutes behind time.
The bus rocked heavily up and down.
The bus was very crowded.

Warkot autobusu ruszającego z przystanku.
Czy ze stacji jeżdżą jakieś autobusy?
Autobus miał przyjechać lada chwila.
Mogę pojechać autobusem.
Znów siedzę w autobusie i jadę do domu.
W milczeniu szli w stronę tramwaju.
Chcę jechać tramwajem.
Tramwaj był już całkiem blisko.
Tramwaj nie bywa zatłoczony.
Pożegnały się na przystanku autobusowym.
Czekaliśmy bez końca na przystankach tramwajowych.
Siedziałem na tylnym siedzeniu taksówki.
Autobus spóźnił się z powodu korków. (Eldad)
Ostatni autobus właśnie odjechał. (CK-mod.)
Autobus przejechał przystanek. (CK)
Pospiesz się, to zdążymy na autobus. (CK)
Autobus zatrzymał się, aby zabrać pasażerów. (Dejo)
Autobus przyjechał spóźniony o dziesięć minut. (CK)
W autobusie mocno huśtało. (AlanF_US)
W autobusie był straszliwy tłok. (CK)
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6.8 ZAKWATEROWANIE
accommodation [əˌkɒməˈdeɪʃən]
air conditioning [eə kənˈdɪʃn*ɪŋ]
to arrive at a hotel [əˈraɪv ət ə ˌhəʊˈtel]
bathroom [ˈbɑːθruːm]
bed [bed]
bed and breakfast [bed ənd ˈbrekfəst]
blanket [ˈblæŋkɪt]
board [bɔːd]
booking [ˈbʊkɪŋ]
breakfast [ˈbrekfəst]
bridal suite [ˈbraɪdl* swiːt ]
bungalow [ˈbʌŋɡələʊ]
to cancel [ˈkænsəl]
cheap [tʃiːp]
to check-out [tʃek aʊt]
choice [tʃɔɪs]
coaching inn [ˈkəʊtʃɪŋ ɪn]
to confirm a booking [kənˈfɜːm ə ˈbʊkɪŋ]
deposit [dɪˈpɒzɪt]
double room [ˈdʌbl* ruːm]
equipment [ɪˈkwɪpmənt]
events area [ɪˈvents ˈeəriə]
expensive [ɪkˈspensɪv]
five-star hotel [faɪv stɑː ˌhəʊˈtel]
fleabag hotel (AmE) [ˈfliːˌbæɡ ˌhəʊˈtel]
full board [fʊl bɔːd]
guest [ɡest]
hostel [ˈhɒstl* ]
hostelry [ˈhɒstlri]
hotel [ˌhəʊˈtel]
hotel attendants [ˌhəʊˈtel əˈtendənts]
hotelier [həʊˈtelɪə]
inn [ɪn]
key [kiː]
laundry [ˈlɔːndri]
linen [ˈlɪnɪn]
lobby [ˈlɒbi]
luxury [ˈlʌkʃəri]
maid [meɪd]
meal [miːl]
motel [məʊˈtel]
motor inn (AmE) [ˈməʊtər ɪn]
motor lodge (BrE) [ˈməʊtə lɒdʒ]
occupancy [ˈɒkjʊpənsi]
pension [ˈpenʃn*]
presidential suite [ˌprezɪˈdenʃl* swiːt]
price [praɪs]
reception [rɪˈsepʃn*]
receptionist [rɪˈsepʃənɪst]
registration book [ˌredʒɪˈstreɪʃn* bʊk]
room [ruːm]
sheet [ʃiːt]
single room [ˈsɪŋɡl* ruːm]
staff [stɑːf]
to stay overnight [steɪ ˌəʊvəˈnaɪt]
suite [swiːt]
supplement [ˈsʌplɪment]

zakwaterowanie
klimatyzacja
przybyć do hotelu
łazienka
łóżko
nocleg ze śniadaniem
koc
wyżywienie
rezerwacja
śniadanie
apartament dla nowożeńców
bungalow
odwołać; anulować
tani
wymeldować się
wybór
przydrożny zajazd
potwierdzić rezerwację
zaliczka; zadatek
pokój dwuosobowy (z jednym łóżkiem)
wyposażenie
zaplecze konferencyjno-bankietowe
drogi
hotel pięciogwiazdkowy
nędzny hotel
pełne wyżywienie (trzy posiłki)
gość
hostel
oberża; zajazd
hotel; hotelowy
obsługa hotelowa
hotelarz
zajazd
klucz
pralnia
pościel
hol hotelowy
luksus
pokojówka
posiłek
motel
motel
motel
obłożenie (pokoi hotelowych)
pensjonat
apartament prezydencki
cena
recepcja
recepcjonista
książka meldunkowa
pokój
prześcieradło
pokój jednoosobowy
personel
przenocować
apartament
dopłata
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tip [tɪp]
towel [ˈtaʊəl]
twin room [ twɪn ruːm]
vacancy [ˈveɪkənsi]

napiwek
ręcznik
pokój dwuosobowy (z dwoma łóżkami)
wolny (pokój)

ZAKWATEROWANIE - PRZYKŁADOWE ZDANIA
An enormous neon sign blinked on the roof of a hotel.
You could have left your hotel room unseen.
She was in a hotel in New Orleans.
The town had several hotels.
She stayed at a hotel.
The bus stopped in front of the hotel.
They parted outside the hotel.
Monica Sholes walked to the Zimmertal Hotel.
He nodded politely to the desk clerk.
They had rented a villa not far from hotel.
At the hotel we had separate rooms.
You can ask the hotel desk.
He went off to the reception desk to book two rooms.
So I lay on the creaky hotel bed.
She had breakfast in the hotel bar.

Ogromny neon mrugał na dachu hotelu.
Mógł pan wyjść z hotelu niezauważony.
Była w hotelu w Nowym Orleanie.
W mieście było kilka hoteli.
Zatrzymała się w hotelu.
Autobus zatrzymał się przed hotelem.
Rozstali się przed hotelem.
Monica Sohles przeszła do hotelu Zimmertal.
Ukłoniła się grzecznie recepcjoniście.
Wynajmowali willę niedaleko hotelu.
W hotelu wzięliśmy osobne pokoje.
Możesz zapytać w recepcji.
Poszedł do recepcji zamówić dwa pokoje.
Leżałem więc na skrzypiącym hotelowym łóżku.
Zjadła śniadanie w hotelowym barze.

93

Dariusz Sieczkowski "Angielsko-polski słownik tematyczny - życie codzienne"

6.9 KEMPING
bell tent [bel tent]
to bivouac [ˈbɪvʊæk]
bivouac [ˈbɪvʊæk]
bonfire [ˈbɒnfaɪə]
camp chair [kæmp tʃeə]
camper [ˈkæmpə]
to camp out [kæmp aʊt]
campfire [ˈkæmpfaɪə]
camping equipment [ˈkæmpɪŋ ɪˈkwɪpmənt]
camping ground (AmE) [ˈkæmpɪŋ ɡraʊnd]
camping stool [ˈkæmpɪŋ stuːl]
camping stove [ˈkæmpɪŋ stəʊv]
camping trip [ˈkæmpɪŋ trɪp]
cool bag [kuːl bæɡ]
dome tent [dəʊm tent]
encampment [ɪnˈkæmpmənt]
foam pad [fəʊm pæd]
frame tent [freɪm tent]
to go camping [ɡəʊ ˈkæmpɪŋ]
haversack [ˈhævəsæk]
igloo tent [ˈɪɡluː tent]
to pitch a tent [pɪtʃ ə tent]
to put up a tent [ˈpʊt ʌp ə tent]
ridge tent [rɪdʒ tent]
tent [tent]
tent city [ tent ˈsɪti]
tent peg [tent peɡ]
tent pole (BrE) [tent pəʊl]
tent stake (AmE) [tent steɪk]

namiot stożkowaty
biwakować
biwak
ognisko
krzesło składane
obozowicz; biwakowicz
spać w namiocie; biwakować
ognisko
wyposażenie turystyczne; sprzęt turystyczny
pole kempingowe
rozkładany stołek
kuchenka turystyczna
biwak
lodówka turystyczna
namiot w kształcie kopuły
obóz; obozowisko
karimata
namiot ze stelażem
pojechać na kemping
chlebak
namiot typu iglo
rozkładać namiot
rozbić namiot
namiot trójkątny
namiot
miasteczko namiotowe
śledź (do namiotu)
maszt namiotu
maszt namiotu

KEMPING - PRZYKŁADOWE ZDANIA
Only the lights in the great tent remained.
They sat outside the tent.
Fatima appeared at the entrance to the tent.
Trudy didn't want the sleeping bag and the tent.
He showed me his little tent.
Bally tent's blown down, I think.
His parents were busy pitching camp.
The fire burned out.
You didn't ought to have let that fire out.
George gathered wood and made a fire.

Jedynie w największym namiocie ogień nie wygasał.
Usiedli przed namiotem.
W drzwiach namiotu ukazała się Fatima.
Trudy nie chciała śpiwora i namiotu.
Pokazał mi swój maleńki namiot.
Chyba zdmuchnęło ten przeklęty namiot.
Jego rodzice byli zajęci rozbijaniem obozu.
Ognisko dogasało.
Nie wolno ci było dopuścić, żeby ognisko zgasło.
George nazbierał chrustu i rozpalił ognisko.

KEMPING - ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
It took us half an hour to set up the tent.
We slept in a tent.
They set up a tent on the mountaintop.
Let's pitch the tent while it's still light.
We made camp near the lake.
We went camping in August.
We camped there over the holiday.
We go camping every summer.
We came back to camp before dark.

Rozłożenie namiotu zajęło nam pół godziny. (CK)
Spaliśmy w namiocie. (CK)
Rozbili namiot na szczycie góry. (--)
Rozstawmy namiot póki jest jeszcze jasno. (CK)
Rozbiliśmy obóz w pobliżu jeziora. (spockofvulcan)
W sierpniu pojechaliśmy na obóz. (adjusting)
Kiedy było wolne, pojechaliśmy tam pod namiot. (CK)
Co lato jeździmy pod namiot. (CK)
Przez zmrokiem wróciliśmy do obozu. (CK)
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6.10 NAD WODĄ
armbands [ˈɑːmbændz]
to bask [bɑːsk]
beach goer [biːtʃ ˈɡəʊə]
beach house [biːtʃ ˈhaʊs]
beach resort [biːtʃ rɪˈzɔːt]
beach towel [biːtʃ ˈtaʊəl]
beach umbrella [biːtʃ ʌmˈbrelə]
beachwear [ˈbiːtʃweə]
bottom [ˈbɒtəm]
breaststroke [ˈbres strəʊk]
butterfly [ˈbʌtəflaɪ]
catamaran [ˌkætəməˈræn]
to catch the sun [kætʃ ðə sʌn]
coastguard [ˈkəʊstɡɑːd]
crawl [krɔːl]
deckchair (BrE) [ˈdektʃeə]
dinghy [ˈdɪŋɡi]
to dive head-first [daɪv hed ˈfɜːst]
diver [ˈdaɪvə]
diving bell [ˈdaɪvɪŋ bel]
diving goggles [ˈdaɪvɪŋ ˈɡɒɡl* z]
diving helmet [ˈdaɪvɪŋ ˈhelmɪt]
diving mask [ˈdaɪvɪŋ mɑːsk]
diving suit [ˈdaɪvɪŋ suːt]
dog paddle [dɒɡ ˈpædl*]
ducks and drakes [dʌks ənd dreɪks]
freestyle swimming [ˈfriːstaɪl ˈswɪmɪŋ]
frogman [ˈfrɒɡmən]
to get a tan [ˈɡet ə tæn]
hammock [ˈhæmək]
inflatable dinghy [ɪnˈfleɪtəbl* ˈdɪŋɡi]
jet ski [ˈdʒet skiː]
lane [leɪn]
lifeguard [ˈlaɪfɡɑːd]
lifesaver [ˈlaɪfˌsevə]
to make a dive [ˈmeɪk ə daɪv]
medley [ˈmedli]
medley relay [ˈmedli rɪˈleɪ]
nude beach [njuːd biːtʃ]
on the beach [ɒn ðə biːtʃ]
to paddle [ˈpædl* ]
paddling pool [ˈpædl* ɪŋ puːl]
pedal boat (AmE) [ˈpedl* bəʊt]
pedalo (BrE) [ˈpɛdələʊ]
pool [puːl]
raft [rɑːft]
rubber dinghy [ˈrʌbə ˈdɪŋɡi]
sand castle [sænd ˈkɑːsl* ]
scuba diving [ˈskuːbə daɪvɪŋ ˈdaɪvɪŋ]
shallow [ˈʃæləʊ]
shallows [ˈʃæləʊz]
shark-infested waters [ʃɑːk ɪnˈfestɪd ˈwɔːtəz]
side stroke [saɪd strəʊk]
to skim stones [skɪm stəʊnz]
to skinny-dip [ˈskɪni dɪp]
snorkel [ˈsnɔːkl* ]
snorkelling [ˈsnɔːkəlɪŋ]

pływaczki (na ramiona dziecka)
wygrzewać się
osoba lubiąca chodzić na plażę
domek na plaży
nadmorska miejscowość wypoczynkowa
ręcznik plażowy
parasol plażowy
stroje plażowe
dno
żabka (styl pływacki)
styl motylkowy
katamaran
złapać trochę słońca (opalić się)
straż przybrzeżna lub pracownik tej straży
kraul
leżak
łódka
nurkować głową na dół
nurek
keson
okulary do nurkowania
hełm nurkowy
maska do nurkowania
skafander nurka
piesek (styl pływacki)
puszczanie kaczek na wodzie
styl dowolny
płetwonurek
opalić się
hamak
nadmuchiwany ponton
skuter wodny
tor
ratownik (na plaży)
ratownik (na plaży)
zanurkować
styl zmienny
sztafeta w stylu dowolnym
plaża dla nudystów
na plaży
1. pluskać się 2. wiosłować
brodzik
rower wodny
rower wodny
basen; pływalnia
1. tratwa 2. materac; ponton
ponton
zamek z piasku
nurkowanie z akwalungiem
płytki
płycizna
wody rojące się od rekinów
styl boczny
puszczać kaczki na wodzie
kąpać się nago
fajka; rurka (do nurkowania)
nurkowanie z fajką/rurką
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speedboat [ˈspiːdbəʊt]
to sun oneself [sʌn wʌnˈself]
sun-worshipper [sʌn ˈwɜːʃɪpə]
to sunbathe [ˈsʌnbeɪð]
sunbathing [ˈsʌnbeɪðɪŋ]
sunbed [ˈsʌnbed]
sun lounger [sʌn ˈlaʊndʒə]
sunseeker [ˈsʌnˌsiːkə]
suntan [ˈsʌntæn]
suntan lotion [ˈsʌntæn ˈləʊʃn*]
suntan oil [ˈsʌntæn ɔɪl]
suntanned [ˈsʌntænd]
to swim [swɪm]
swimming [ˈswɪmɪŋ]
swimming cap [ˈswɪmɪŋ kæp]
swimming pool [ˈswɪmɪŋ puːl]
swimming style [ˈswɪmɪŋ staɪl]
swimming suit [ˈswɪmɪŋ suːt]
swimming trunks [ˈswɪmɪŋ trʌŋks]
synchronized swimming [ˈsɪŋkrənaɪzd ˈswɪmɪŋ]
tan [tæn]
tanning [ˈtænɪŋ]
turning wall [ˈtɜːnɪŋ wɔːl]
to wade [weɪd]
water ski [ˈwɔːtə skiː]
water wings [ˈwɔːtə wɪŋz]
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motorówka
wygrzewać się na słońcu
osoba uwielbiająca przebywać na słońcu
opalać się
opalanie się
leżak
leżak
amator opalania się; amatorka opalania się
opalenizna
emulsja do opalania
olejek do opalania
opalony
pływać
pływanie
czepek pływacki
basen; pływalnia
styl pływacki
strój pływacki
kąpielówki
pływanie synchroniczne
opalenizna
opalanie się
ściana nawrotu (na basenie)
brodzić (w wodzie)
narty wodne
rękawki do pływania

NAD WODĄ - PRZYKŁADOWE ZDANIA
This part of the beach was nearer the mountain.
Ralph climbed out of the bathing pool.
He sat in the shade beneath the palms.
Some of the boys wanted to go back to the beach.
Ralph trotted down the pale beach.
When he had eaten he went toward the beach.
She quickly changed and went to the beach.
She ran up the bank.
He swam all night long.
I cannot swim.
My tan is beginning to fade.
I had lost it swimming in the river.
She heard the splashing from the swimming pool.
Most of the divers were young boys.
People sunbathe nude on public beaches.
A wave licked up the sandy beach.

Ta część plaży leżała najbliżej góry.
Ralf wygramolił się z basenu.
Usiadł w cieniu pod palmami.
Niektórzy chłopcy chcieli wrócić na plażę.
Ralf przebiegł przez bielejącą w mroku plażę.
Najadłszy się, poszedł na plażę.
Przebrała się pospiesznie i poszła na plażę.
Wybiegła na brzeg.
Płynął całą noc.
Nie umiem pływać.
Moja opalenizna zaczyna blednąć.
Zgubiłem to, kiedy kąpałem się (pływałem) w rzece.
Usłyszała plusk wody w basenie.
Większość nurków to byli młodzi chłopcy.
Ludzie opalają się nago na publicznych plażach.
Fala wylała się na piaszczysty brzeg.

NAD WODĄ - ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
I often go swimming at the beach in the summer.
Swimming is fun for me.
Mike swims very well.
Harry managed to swim across the river.
Tom is not yet able to swim.
It was so hot that we went swimming.
It was a fine day, so we went swimming.
How well can you swim?
Unlike my brother, I cannot swim.
It's warm today so you can swim in the sea.
We would often go swimming in the river.
I am poor at swimming.
Swimming is good for your health.
Which way is the beach?
They went to the beach.
This beach is a paradise for surfers.
The children would play for hours on the beach.

Latem często chodzę popływać na plażę. (CK)
Pływanie to dla mnie przyjemność. (CK)
Mike bardzo dobrze pływa. (CK)
Harry'emu udało się przepłynąć tę rzekę. (CK)
Tom jeszcze nie umie pływać. (CK)
Było tak gorąco, że poszliśmy pływać. (--)
Był piękny dzień, więc poszliśmy popływać. (CK)
Jak dobrze pływasz? (CK)
W przeciwieństwie do brata nie umiem pływać. (CK)
Dziś jest ciepło, więc można się kąpać w morzu. (CM)
Często chodziliśmy nad rzekę popływać. (CK)
Słaby ze mnie pływak. (CK)
Pływanie jest dobre dla zdrowia. (CK)
Którędy na plażę? (CK)
Poszli na plażę. (CK)
Ta plaża to raj dla surferów. (CK)
Dzieci godzinami bawiły się na plaży. (CK)
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6.11 W GÓRACH
ascent [əˈsent]
avalanche [ˈævəlɑːntʃ]
binding [ˈbaɪndɪŋ]
cable car [ˈkeɪbl* kɑː]
chairlift [ˈtʃeəlɪft]
to climb [klaɪm]
climber [ˈklaɪmə]
climbing [ˈklaɪmɪŋ]
climbing irons [ˈklaɪmɪŋ ˈaɪənz]
descent [dɪˈsent]
downhill [ˌdaʊnˈhɪl]
goggles [ˈɡɒɡl* z]
gondola lift [ˈɡɒndələ lɪft]
groove [ɡruːv]
mountain [ˈmaʊntɪn]
mountain climbing [ˈmaʊntɪn ˈklaɪmɪŋ]
mountain top [ˈmaʊntɪn tɒp]
mountaineer [ˌmaʊntɪˈnɪə]
peak [piːk]
platter lift [ˈplætə lɪft]
pole grip [pəʊl ɡrɪp]
to reach the summit [riːtʃ ðə ˈsʌmɪt]
risk of avalanches [rɪsk əv ˈævəlɑːntʃɪz]
ropeway [ˈrəʊpweɪ]
run [rʌn]
to schuss [ʃʊs]
ski [skiː]
ski lift [skiː lɪft]
ski pass [skiː pɑːs]
ski resort [skiː rɪˈzɔːt]
ski suit [skiː suːt]
ski tip [skiː tɪp]
ski wax [skiː wæks]
ski wear [skiː weə]
skier [ˈskiːə]
slalom [ˈslɑːləm]
slope [sləʊp]
summit [ˈsʌmɪt]
t-bar lift [tiː bɑː lɪft]
tail [teɪl]
toe piece [təʊ piːs]
wire [ˈwaɪə]

wspinaczka; wejście pod górę
lawina
wiązanie
kolej linowa
wyciąg krzesełkowy
wspinać się
alpinista; wspinacz
wspinaczka
raki
zejście z góry
bieg zjazdowy; zjazd
gogle
kolej gondolowa
rowek (narty)
góra
wspinaczka wysokogórska
wierzchołek góry
alpinista; wspinacz
szczyt
wyciąg talerzykowy
rękojeść kijka
zdobyć szczyt
zagrożenie lawinowe
kolej linowa
przejazd
szusować
narta
wyciąg narciarski
karnet na wyciągi
ośrodek narciarski
kombinezon narciarski
szpic narty
smar do nart
strój narciarski
narciarz
slalom
stok
szczyt
wyciąg orczykowy
piętka (narty)
wiązanie tylne
napinacz klamry

W GÓRACH - ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
I want to climb Mt. Fuji again.
Betty has climbed the mountain three times.
Let's climb that mountain to see it.
We are going to climb that mountain.
I went climbing in the Alps.
I am interested in mountain climbing.
The climb to the summit took six hours.
It's dangerous to climb a mountain in bad weather.
He's used to mountain climbing.
He likes mountaineering.
He is well acquainted with the mountains of Japan.
I was in the mountains.
At last, they reached the top of the mountain.
We went to the mountain to ski.
Tom can ski as well as his brother.

Chcę znów wspiąć się na górę Fudżi. (CK)
Betty wspięła się na tę górę trzykrotnie. (CK)
Żeby to zobaczyć, wejdźmy na tamtą górę. (--)
Chcemy się wspiąć na tamtą górę. (CK)
Pojechałem na wspinaczkę w Alpy. (CK)
Interesuję się wspinaczką. (CK)
Wspinaczka na szczyt trwała 6 godzin. (zipangu)
W czasie złej pogody wspinaczka jest niebezpieczna. (CK)
Przywykł do wspinaczki. (CK)
On lubi wspinaczkę. (CK)
On dobrze zna japońskie góry (CK)
Byłem w górach. (CK)
W końcu zdobyli szczyt góry. (Swift)
Pojechaliśmy w góry na narty. (CK)
Tom jest równie dobrym narciarzem jak jego brat. (CK
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7. SPORT
7.1 RYWALIZACJA
assistant referee [əˈsɪstənt ˌrefəˈriː]
away team [əˈweɪ tiːm]
be level-pegging [bi ˈlevl* ˈpeɡɪŋ]
bottom of the table [ˈbɒtəm əv ðə ˈteɪbl* ]
breathlessness [ˈbreθləs]
bronze medal [brɒnz ˈmedl* ]
champion [ˈtʃæmpɪən]
championship [ˈtʃæmpɪənʃɪp]
close defeat [kləʊz dɪˈfiːt]
coach [kəʊtʃ]
coin toss [kɔɪn tɒs]
competition [ˌkɒmpəˈtɪʃn*]
competitor [kəmˈpetɪtə]
cup [kʌp]
dark horse [dɑːk hɔːs]
defeat [dɪˈfiːt]
to defend [dɪˈfend]
derby [ˈdɑːbi]
disqualification [dɪsˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn*]
draw [drɔː]
to equalize [ˈiːkwəlaɪz]
to extend the lead [ɪkˈstend ðə liːd]
fair result [feə rɪˈzʌlt]
fan [fæn]
fanatical [fəˈnætɪkl* ]
ferocious fight [fəˈrəʊʃəs faɪt]
fierce competition [fɪəs ˌkɒmpəˈtɪʃn*]
final whistle [ˈfaɪnl* ˈwɪsl* ]
finalist [ˈfaɪnəlɪst]
foul [faʊl]
foul suffered [faʊl ˈsʌfəd]
fourth official [ˈfɔːθ əˈfɪʃl*]
friendly match [ˈfrendli mætʃ]
gold medal [ɡəʊld ˈmedl* ]
group of death [ɡruːp əv deθ]
group stage draw [ɡruːp steɪdʒ drɔː]
hard-earned victory [ˈhɑːdˈɜːnd ˈvɪktəri]
home team [həʊm tiːm]
ignominious defeat [ˌɪɡnəˈmɪnɪəs dɪˈfiːt]
insurmountable [ˌɪnsəˈmaʊntəbl*]
league [liːɡ]
linesman [ˈlaɪnzmən]
to lose a point [luːz ə pɔɪnt]
loser [ˈluːzə]
loss [lɒs]
mascot [ˈmæskət]
match [mætʃ]
medal table [ˈmedl* ˈteɪbl* ]
medalist [ˈmedəlɪst]
Mexican wave [ˈmeksɪkən weɪv]
national team [ˈnæʃnəl tiːm]
numerical advantage [njuːˈmerɪkl* ədˈvɑːntɪdʒ]
Olympic flag [əˈlɪmpɪk flæɡ]
Olympic flame [əˈlɪmpɪk fleɪm]

sędzia liniowy
goście
iść łeb w łeb
dno tabeli; strefa spadkowa
zadyszka
brązowy medal
mistrz
1. mistrzostwo 2. mistrzostwa (impreza)
niska porażka
trener
rzut monetą
rywalizacja; zawody
zawodnik
puchar
(fraz.) czarny koń
porażka
bronić się
derby
dyskwalifikacja
remis
wyrównać
powiększyć prowadzenie
sprawiedliwy wynik
fan
fanatyczny
zaciekła walka
zaciekła rywalizacja
końcowy gwizdek
finalista
faul
faulowany
sędzia techniczny
mecz towarzyski
złoty medal
grupa śmierci
losowanie grup
ciężko wywalczone zwycięstwo
gospodarze
sromotna porażka
nie do pokonania
liga
sędzia liniowy
stracić punkt
przegrany
strata; porażka; przegrana
maskotka
mecz
klasyfikacja medalowa
medalista
meksykańska fala
kadra narodowa
przewaga liczebna
flaga olimpijska
ogień olimpijski
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Olympic Stadium [əˈlɪmpɪk ˈsteɪdɪəm]
Olympic torch [əˈlɪmpɪk tɔːtʃ]
opening ceremony [ˈəʊpənɪŋ ˈserɪməni]
opponent [əˈpəʊnənt]
outsider [ˌaʊtˈsaɪdə]
Paralympic Games [ˌperəˈlɪmpɪk ɡeɪmz]
player [ˈpleɪə]
promoted team [prəˈməʊtɪd tiːm]
quarter-final [ˈkwɔːtə ˈfaɪnl* ]
record attendance [rɪˈkɔːd əˈtendəns]
referee [ˌrefəˈriː]
reigning champion [ˈreɪnɪŋ ˈtʃæmpɪən]
rematch [ˈriːmætʃ]
romp [rɒmp]
to romp to victory [rɒmp tə ˈvɪktəri]
round [ˈraʊnd]
to salvage a point [ˈsælvɪdʒ ə pɔɪnt]
to seal a victory [siːl ə ˈvɪktəri]
season [ˈsiːzn*]
semi-final [ˈsemi ˈfaɪnl* ]
silver medal [ˈsɪlvə ˈmedl* ]
spectator [spekˈteɪtə]
sportsman [ˈspɔːtsmən]
sportswoman [ˈspɔːtsˌwʊmən]
statistics [stəˈtɪstɪks]
Summer Olympic Games [ˈsʌmər əˈlɪmpɪk ɡeɪmz]
supporter [səˈpɔːtə]
to sweep to victory [swiːp tə ˈvɪktəri]
table [ˈteɪbl* ]
to take the lead [teɪk ðə liːd]
teammate [ˈtiːmmeɪt]
technique [tekˈniːk]
titleholder [ˈtaɪtəlˌholdə]
tout [taʊt]
tremendous pressure [ trɪˈmendəs ˈpreʃə]
trophy [ˈtrəʊfi]
to trounce [traʊns]
victory [ˈvɪktəri]
to warm-up [wɔːm ʌp]
whistle [ˈwɪsl*]
to win [wɪn]
winner [ˈwɪnə]
Winter Olympic Games [ˈwɪntər əˈlɪmpɪk ɡeɪmz]
world champion [wɜːld ˈtʃæmpɪən]

stadion olimpijski
znicz olimpijski
ceremonia otwarcia
przeciwnik
outsider
paraolimpiada
zawodnik; gracz
beniaminek
ćwierćfinał
rekordowa widownia
sędzia; arbiter
obrońca tytułu
rewanż
łatwe zwycięstwo
odnieść miażdżące zwycięstwo
runda; kolejka
uratować punkt
przypieczętować zwycięstwo
sezon
półfinał
srebrny medal
widz
sportowiec (mężczyzna)
sportowiec (kobieta)
statystyki
letnie Igrzyska Olimpijskie
kibic
odnieść miażdżące zwycięstwo
tabela
obejmować prowadzenie
kolega z drużyny
technika
posiadacz tytułu mistrzowskiego
konik (sprzedawca biletów)
ogromna presja
trofeum
pokonać
zwycięstwo
rozgrzewać się
gwizdek
wygrać
zwycięzca
zimowe Igrzyska Olimpijskie
mistrz świata

RYWALIZACJA - PRZYKŁADOWE ZDANIA
A rigged match.
The result was a foregone conclusion.
Ukraine are third in Group C after winning 2-0.
The fans reciprocated with a standing ovation.
Poland beat the World Cup holders.
We took our chances.
They had a lot of chances and they didn’t take them.
The hosts took the lead.
They sealed the win in the 88th minute.
Poland had never before beaten Germany.
I want to be a world champion.
The match was suspended in the 41st minute.
Several fans broke onto the pitch.
England dominated the first period.
First away point for Scots in Group D.

Sprzedany mecz
Wynik był przesądzony.
Ukraina jest trzecia w grupie C po wygranej 2:0.
Fani zrewanżowali się owacją na stojąco.
Polska pokonała aktualnych mistrzów świata.
Wykorzystaliśmy (nasze) szanse.
Mieli dużo szans, ale nie wykorzystali ich.
Gospodarze objęli prowadzenie.
Przypieczętowali zwycięstwo w 88 minucie.
Polacy nigdy wcześniej nie pokonali Niemców.
Chcę być mistrzem świata.
Mecz został przerwany w 41 minucie.
Kilku kibiców wdarło się na murawę.
Anglia dominowała w pierwszej połowie.
Pierwszy punkt na wyjeździe dla Szkocji w grupie D.
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Poland and Ireland lead group..
They moved second in Group H.
Chelsea beat NK Maribor 6-0 at Stamford Bridge.
He has moved up two places in the general classification.
He missed a chance to equalise.
The club wants to invest in the team.
The decisive moment of the match.
They were penalised for fielding an ineligible player.
The second half was a role reversal.
They were an average team.
We lose and we win together.

Polska i Irlandia prowadzą w grupie.
Przesunęli się na drugie miejsce w grupie H.
Chelsea pokonała NK Maribor 6:0 na Stamford Bridge.
Awansował o dwa miejsca w klasyfikacji generalnej.
Zmarnował szansę na wyrównanie.
Klub chce inwestować w drużynę.
Decydujący moment meczu.
Zostali ukarani za występ nieuprawnionego zawodnika.
W drugiej połowie role się odwróciły.
Byli przeciętną drużyną.
Razem przegrywamy i razem wygrywamy.

7.2 DYSCYPLINY SPORTOWE
alpine skiing [ˈælpaɪn ˈskiːɪŋ]
archery [ˈɑːtʃəri]
athletics [æθˈletɪks]
badminton [ˈbædmɪntən]
basketball [ˈbɑːskɪtbɔːl]
biathlon [baɪˈæθlən]
bobsleigh [ˈbɒbsleɪ]
boxing [ˈbɒksɪŋ]
canoeing [kəˈnuːɪŋ]
cricket [ˈkrɪkɪt]
cross-country skiing [krɒs ˈkʌntri ˈskiːɪŋ]
curling [ˈkɜːlɪŋ]
cycling [ˈsaɪkl* ɪŋ]
diving [ˈdaɪvɪŋ]
fencing [ˈfensɪŋ]
field hockey [fiːld ˈhɒki]
figure skating [ˈfɪɡə ˈskeɪtɪŋ]
football [ˈfʊtbɔːl]
freestyle skiing [ˈfriːstaɪl ˈskiːɪŋ]
golf [ɡɒlf]
gymnastics [dʒɪmˈnæstɪks]
handball [ˈhændbɔːl]
ice hockey [aɪs ˈhɒki]
judo [ˈdʒuːdəʊ]
luge [luːʒ]
modern pentathlon [ˈmɒdn* penˈtæθlən]
nordic combined [ˈnɔːdɪk kəmˈbaɪnd]
rowing [ˈraʊɪŋ]
rugby [ˈrʌɡbi]
sailing [ˈseɪlɪŋ]
shooting [ˈʃuːtɪŋ]
skeleton [ˈskelɪtn*]
ski jumping [skiː ˈdʒʌmpɪŋ]
soccer(AmE) [ˈsɒkə]
swimming [ˈswɪmɪŋ]
synchronized swimming [ˈsɪŋkrənaɪzd ˈswɪmɪŋ]
table tennis [ˈteɪbl* ˈtenɪs]
taekwondo [ˈtæˌkwɑːnˈdəʊ]
tennis [ˈtenɪs]
track cycling [træk ˈsaɪkl* ɪŋ]
triathlon [traɪˈæθlən]
volleyball [ˈvɒlɪbɔːl]
water polo [ˈwɔːtə ˈpəʊləʊ]
weightlifting [ˈweɪtlɪftɪŋ]
wrestling [ˈresl* ɪŋ]
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narciarstwo alpejskie
łucznictwo
lekkoatletyka
badminton
koszykówka
biathlon
bobsleje
boks
kajakarstwo
krykiet
biegi narciarskie
curling
kolarstwo
skoki do wody
szermierka
hokej na trawie
łyżwiarstwo figurowe
piłka nożna
narciarstwo dowolne
golf
gimnastyka
piłka ręczna
hokej na lodzie
judo
saneczkarstwo
pięciobój nowoczesny
kombinacja norweska
wioślarstwo
rugby
żeglarstwo
strzelectwo
skeleton
skoki narciarskie
piłka nożna
pływanie
pływanie synchroniczne
tenis stołowy
taekwondo
tenis
kolarstwo torowe
triathlon
siatkówka
piłka wodna
podnoszenie ciężarów
wrestling
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7.3 PIŁKA NOŻNA
advantage rule [ədˈvɑːntɪdʒ ruːl]
armband [ˈɑːmbænd]
to award penalty [əˈwɔːd ˈpenlti]
away match [əˈweɪ mætʃ]
back pass [ˈbæk pɑːs]
ball [bɔːl]
ball possession [bɔːl pəˈzeʃn*]
banana kick [bəˈnɑːnə kɪk]
to book with yellow card [bʊk wɪð ˈjeləʊ kɑːd]
bumpy pitch [ˈbʌmpi pɪtʃ]
clean sheet [kliːn ʃiːt]
consolation goal [ˌkɒnsəˈleɪʃn* ɡəʊl]
corner kick [ˈkɔːnə kɪk]
crossbar [ˈkrɒsbɑː]
curling shot [ˈkɜːlɪŋ ʃɒt]
deep ball [diːp bɔːl]
defender [dɪˈfendə]
to direct the wall [dɪˈrekt ðə wɔːl]
disputed penalty [dɪˈspjuːtɪd ˈpenlti]
diving header [ˈdaɪvɪŋ ˈhedə]
extra time [ˈekstrə ˈtaɪm]
far post [fɑː pəʊst]
final whistle [ˈfaɪnl* ˈwɪsl* ]
first eleven [ˈfɜːst ɪˈlevn*]
first half [ˈfɜːst hɑːf]
first touch [ˈfɜːst tʌtʃ]
flying save [ˈflaɪɪŋ seɪv]
football (BrE) [ˈfʊtbɔːl]
football club [ˈfʊtbɔːl klʌb]
free kick [friː kɪk]
goal [ɡəʊl]
goal line [ɡəʊl laɪn]
goal post [ɡəʊl pəʊst]
goalie [ˈɡəʊli]
goalkeeper [ˈɡəʊlkiːpə]
goalpost [ˈɡəʊlpəʊst]
goalscorer [ˈɡəʊlskɔːrə]
golden goal [ˈɡəʊldən ɡəʊl]
grass [ɡrɑːs]
half volley [hɑːf ˈvɒli]
half-way line [hɑːf ˈweɪ laɪn]
hat-trick [hæt trɪk]
header [ˈhedə]
home match [həʊm mætʃ]
in top corner [ɪn tɒp ˈkɔːnə]
injury time [ˈɪndʒəri ˈtaɪm]
to keep goal [kiːp ɡəʊl]
keeper [ˈkiːpə]
keeper gloves [ˈkiːpə ɡlʌvz]
kick-off [kɪk ɒf]
long shot [ˈlɒŋ ʃɒt]
midfielder [ˈmɪdfiːldə]
near post [nɪə pəʊst]
no-look pass [nəʊ lʊk pɑːs]
offside [ɒfˈsaɪd]
offside trap [ɒfˈsaɪd træp]
outfield player [ˈaʊtfiːld ˈpleɪə]

przywilej korzyści
opaska kapitana
przyznać rzut karny
mecz wyjazdowy
podanie do tyłu
piłka
posiadanie piłki
podkręcony strzał
ukarać żółtą kartką
nierówne boisko
czyste konto (o bramkarzu)
bramka honorowa
rzut rożny
poprzeczka
podkręcony strzał
długie podanie
obrońca
ustawiać mur
kontrowersyjny rzut karny; sporny rzut karny
szczupak (rodzaj strzału)
dogrywka
długi róg
gwizdek końcowy
pierwsza jedenastka
pierwsza połowa
pierwsze dotknięcie piłki
parada
piłka nożna
klub piłkarski
rzut wolny
gol; bramka; trafienie
linia bramkowa
słupek
bramkarz
bramkarz
słupek
1. strzelec bramki 2. snajper (bramkostrzelny zaw.)
złota bramka
murawa
półwolej
linia środkowa
hat-trick
główka
mecz u siebie
w okienko
doliczony czas gry
stać na bramce
bramkarz
rękawice bramkarskie
rozpoczęcie gry
strzał z daleka
pomocnik
krótki róg
podanie na oślep
spalony
pułapka ofsajdowa
gracz z pola
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own goal [əʊn ɡəʊl]
to parry a shot [ˈpæri ə ʃɒt]
penalty area [ˈpenlti ˈeəriə]
penalty kick [ˈpenlti kɪk]
penalty spot [ˈpenlti spɒt]
pitch [pɪtʃ]
player [ˈpleɪə]
playmaker [ˈpleɪˌmeɪkə]
possession [pəˈzeʃn*]
to pull the ball wide [pʊl ðə bɔːl waɪd]
to punch clear [pʌntʃ klɪə]
red card [red kɑːd]
relegation [ˌrelɪˈɡeɪʃn*]
to score a goal [skɔːr ə ɡəʊl]
scorer [ˈskɔːrə]
second half [ˈsekənd hɑːf]
set piece [set piːs]
shot on target [ʃɒt ɒn ˈtɑːɡɪt]
side line; sideline [saɪd laɪn]
six yard box [sɪks jɑːd bɒks]
soccer (AmE)[ˈsɒkə]
stadium [ˈsteɪdɪəm]
starting eleven [ˈstɑːtɪŋ ɪˈlevn*]
striker [ˈstraɪkə]
studs [stʌdz]
substitute [ˈsʌbstɪtjuːt]
substitution [ˌsʌbstɪˈtjuːʃn*]
to take a corner kick [teɪk ə ˈkɔːnə kɪk]
to take throw-in [teɪk ˈθrəʊ ɪn]
throw-in [ˈθrəʊ ɪn]
top scorer [tɒp ˈskɔːrə]
touch-line [tʌtʃ laɪn]
twelfth man [twelfθ mæn]
unmarked [ʌnˈmɑːkt]
volley [ˈvɒli]
winger [ˈwɪŋə]
woodwork [ˈwʊdwɜːk]
yellow card [ˈjeləʊ kɑːd]
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bramka samobójcza
sparować strzał/piłkę
pole karne
rzut karny
wapno; jedenastka (punkt na murawie)
boisko
zawodnik
rozgrywający
posiadanie piłki
strzelić niecelnie
piąstkować
czerwona kartka
spadek (np. do II ligi)
strzelić gola
strzelec
druga połowa
stały fragment gry
celny strzał; strzał na bramkę
linia boczna
pole bramkowe
piłka nożna
stadion
wyjściowa jedenastka
napastnik
korki
rezerwowy
zmiana
wykonywać rzut rożny
wrzucać z autu
aut
król strzelców
linia boczna
(fraz.) dwunasty zawodnik (publiczność)
niekryty; niepilnowany (zawodnik)
wolej
skrzydłowy
poprzeczka
żółta kartka

PIŁKA NOŻNA - PRZYKŁADOWE ZDANIA
He played an exquisite pass to player.
He won the penalty.
He scored a penalty.
We scored two goals.
Lukasz Piszczek is shown the yellow card.
He header over the crossbar.
He scored both goals.
He missed a penalty for Argentina.
He came off after 69 minutes.
A low shot from the edge of the area.
He converted a penalty.
He hit the post with a penalty.
The ball rolled into the net.
An outfield player being forced to go in goal.
At the start of the second half.
Everyone wants to play in the Champions League.
He lost the ball in his own half.
The ball bounced off a post.
The ball nestled in the net.
He did not touch the ball.
He scored his first goal for Arsenal.
He shot straight at the keeper.

Znakomicie podał do zawodnika.
Wywalczył rzut karny.
Wykorzystał rzut karny.
Strzeliliśmy dwa gole.
Żółta kartka dla Łukasza Piszczka.
Główkował nad poprzeczką.
Zdobył obie bramki.
Nie wykorzystał rzutu karnego dla Argentyny.
Zszedł po 69 minutach.
Strzał po ziemi z krawędzi pola karnego.
Wykorzystał rzut karny.
Trafił w słupek z rzutu karnego.
Piłka wturlała się do siatki.
Gracz z pola został zmuszony do bronienia w bramce.
Na początku drugiej połowy.
Każdy chce grać w Lidze Mistrzów.
Stracił piłkę na własnej połowie.
Piłka odbiła się od słupka.
Piłka wylądowała w siatce.
Nie dotknął piłki.
Zdobył swojego pierwszego gola dla Arsenalu.
Strzelił prosto w bramkarza.
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7.4 TENIS
ace [eɪs]
advantage [ədˈvɑːntɪdʒ]
alley [ˈæli]
back-line [ˈbæk laɪn]
backhand [ˈbækhænd]
ball [bɔːl]
ball boy [bɔ:l ˌbɔɪ]
baseline [ˈbeɪslaɪn]
brake serve [breɪk sɜːv]
chop [tʃɒp]
clay court [kleɪ kɔːt]
cross [krɒs]
cross-court [krɒs kɔːt]
Davis Cup [ˈdeɪvəs kʌp]
double fault [ˈdʌbl* fɔːlt]
drive [draɪv]
eastern [ˈiːstən]
fault [fɔːlt]
footfault [ˈfʊtfɔːlt]
forced error [fɔːst ˈerə]
forehand [ˈfɔːhænd]
game [ɡeɪm]
half-volley [hɑːf ˈvɒli]
handle [ˈhændl*]
hard court [hɑːd kɔːt]
head [hed]
lob [lɒb]
love game [lʌv ɡeɪm]
match point [mætʃ pɔɪnt]
net band [net bænd]
number one seed [ˈnʌmbə wʌn siːd]
out [aʊt]
passing shot [ˈpɑːsɪŋ ʃɒt]
racket [ˈrækɪt]
receiver [rɪˈsiːvə]
seed [siːd]
to seed [siːd]
serve [sɜːv]
to serve up [sɜːv ʌp]
server [ˈsɜːvə]
set [set]
set point [set pɔɪnt]
slice [slaɪs]
smash [smæʃ]
spin [spɪn]
tennis [ˈtenɪs]
tie-break [ taɪ breɪk]
timing [ˈtaɪmɪŋ]
tournament [ˈtɔːnəmənt]
unforced error [ʌnˈfɔːst ˈerə]
unseeded [ʌnˈsiːdɪd]
volley [ˈvɒli]
wristband [ˈrɪstbænd]

as
przewaga
boczny pas
linia końcowa
bekhend
piłka; piłeczka
chłopiec zbierający piłki
linia końcowa
przełamać serwis
czop
kort ceglasty
kros; kross
po przekątnej kortu
Puchar Davisa
podwójny błąd
drajw
chwyt wschodni
błąd
błąd stóp
wymuszony błąd
forhend
gem
półwolej
rękojeść (rakiety)
kort utwardzony
główka (rakiety)
lob
gem do zera
meczbol
taśma siatki
zawodnik rozstawiony z numerem jeden
aut
minięcie
rakieta
odbierający
rozstawiony
rozstawić
serwis; serw
podawać; serwować
serwujący
set
setbol
slajs
smecz
rotacja (w tenisie)
tenis
tie break
tajming
turniej
niewymuszony błąd
nierozstawiony
wolej
opaska na nadgarstek
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7.5 BOKS
amateur boxing [ˈæmətə ˈbɒksɪŋ]
bandage [ˈbændɪdʒ]
bantamweight [ˈbæntəmweɪt]
bell [bel]
blow [bləʊ]
blow below the belt [bləʊ bɪˈləʊ ðə belt]
box [bɒks]
boxer [ˈbɒksə]
boxing gloves [ˈbɒksɪŋ ɡlʌvz]
challenger [ˈtʃæləndʒə]
clinch [klɪntʃ]
corner stool [ˈkɔːnə stuːl]
counting [ˈkaʊntɪŋ]
cross [krɒs]
featherweight [ˈfeðəweɪt]
finisher [ˈfɪnɪʃə]
flyweight [ˈflaɪweɪt]
guard position [ɡɑːd pəˈzɪʃn*]
gumshield [ˈɡʌmˌʃiːld]
headguard [ˈhɛdˌɡɑːd]
heavyweight [ˈhevɪweɪt]
hold [həʊld]
hook [hʊk]
jab [dʒæb]
judge [dʒʌdʒ]
knock-out [ˈnɒkaʊt]
light-heavyweight [laɪt ˈhevɪweɪt]
lightweight [ˈlaɪtweɪt]
middleweight [ˈmɪdl* weɪt]
professional boxing [prəˈfeʃnəl ˈbɒksɪŋ]
promoter [prəˈməʊtə]
punchbag [ˈpʌntʃˌbæɡ]
punchball [ˈpʌntʃbɔːl]
referee [ˌrefəˈriː]
rematch [ˈriːmætʃ]
ring [rɪŋ]
ring post [rɪŋ pəʊst]
ringside [ˈrɪŋsaɪd]
rope [rəʊp]
round [ˈraʊnd]
technical knock-out [ˈteknɪkl* ˈnɒkaʊt]
to throw a punch [ˈθrəʊ ə pʌntʃ]
to throw a towel [ˈθrəʊ ə ˈtaʊəl]

boks amatorski
bandaż
waga kogucia; kategoria kogucia
gong
cios
cios poniżej pasa
boks; pięściarstwo
bokser; pięściarz
rękawice bokserskie
pretendent
klincz
stołek (w rogu)
liczenie
prawy prosty
waga piórkowa; kategoria piórkowa
ostateczny cios; ciosk kończący walkę
waga musza; kategoria musza
garda
ochraniacz na usta
kask
waga ciężka; kategoria ciężka
przytrzymywanie
sierpowy
prosty
sędzia punktowy
nokaut
waga półciężka; kategoria półciężka
waga lekka; kategoria lekka
waga średnia; kategoria średnia
boks zawodowy
promotor
worek treningowy
gruszka bokserska
sędzia ringowy
rewanż
ring
podpora ringu
bok ringu
lina
runda
nokaut techniczny
zadać cios; wyprowadzić cios
rzucić ręcznik

BOKS - PRZYKŁADOWE ZDANIA
He first entered the boxing ring at the age of 12.
He competed in more than 100 amateur bouts.
He landed 190 punches.
He won his first professional fight.
He is a former heavyweight boxer.
I know how important this fight is.
He plans to return to the ring in October.
Some 80,000 people watched the fight.
Ukrainian boxer knocked out American.
Thompson's second defeat in 33 fights.
He has a record of 51 wins and three defeats.
A first-round knockout.
The youngest heavyweight champion ever.

Po raz pierwszy stanął w ringu w wieku 12 lat.
Stoczył ponad 100 amatorskich pojedynków.
Zadał 190 celnych ciosów.
Wygrał swoją pierwszą walkę w zawodowym ringu.
Jest byłym bokserem wagi ciężkiej.
Wiem, jak ważna jest ta walka.
Planuje powrócić na ring w październiku.
Walkę oglądało około 80 000 osób.
Ukraiński bokser znokautował Amerykanina.
Druga porażka Thompsona w 33 walkach.
Jego bilans to 51 zwycięstw i trzy porażki.
Nokaut w pierwszej rundzie.
Najmłodszy mistrz wagi ciężkiej w historii.
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7.6 LEKKOATLETYKA
announcer [əˈnaʊnsə]
athlete [ˈæθliːt]
attempt [əˈtempt]
baton [ˈbætɒn]
baton exchange [ˈbætɒn ɪkˈstʃeɪndʒ]
cross-country [ˈkrɒsˈkʌntrɪ]
decathlon [dɪˈkæθlən]
discus [ˈdɪskəs]
discus throw [ˈdɪskəs ˈθrəʊ]
discus thrower [ˈdɪskəs ˈθrəʊə]
distance [ˈdɪstəns]
distance runner [ˈdɪstəns ˈrʌnə]
false start [ˈfɔːls stɑːt]
finish line [ˈfɪnɪʃ laɪn]
hammer [ˈhæmə]
hammer throw [ˈhæmə ˈθrəʊ]
height [haɪt]
heptathlon [hepˈtæθlan]
high jump [ˈhaɪ dʒʌmp]
hurdle [ˈhɜːdl* ]
hurdler [ˈhɜːdlə]
hurdles [ˈhɜːdl* z]
hurdling [ˈhɜːdl* ɪŋ]
javelin [ˈdʒævlɪn]
javelin throw [ˈdʒævlɪn ˈθrəʊ]
javelin thrower [ˈdʒævlɪn ˈθrəʊə]
lane [leɪn]
lap [læp]
to lap [læp]
lap of honour [læp əv ˈɒnə]
long jump [ˈlɒŋ dʒʌmp]
long-distance runner [ˈlɒŋdɪstəns ˈrʌnə]
losing the baton [ˈluːzɪŋ ðə ˈbætɒn]
marathon [ˈmærəθən]
marathoner [ˈmærəθənə]
middle-distance runner [ˌmɪdl* ˈdɪstəns ˈrʌnə]
pentathlete [penˈtæθliːt]
pentathlon [penˈtæθlən]
pole [pəʊl]
pole vault [pəʊl vɔːlt]
race [reɪs]
relay changeover [rɪˈleɪ ˈtʃeɪndʒəʊvə]
relay race [rɪˈleɪ reɪs]
run [rʌn]
to run [rʌn]
run-up [ˈrʌn ʌp]
runner [ˈrʌnə]
running [ˈrʌnɪŋ]
shot put [ʃɒt ˈpʊt]
sprint [sprɪnt]
sprinter [ˈsprɪntə]
starting line [ˈstɑːtɪŋ laɪn]
steeplechase [ˈstiːpltʃeɪs]
track [træk]
triple jump [ˈtrɪpl* dʒʌmp]
vaulter [ˈvɔːltə]
walking [ˈwɔːkɪŋ]

spiker
lekkoatleta
próba
pałeczka (w sztafecie)
przekazanie pałeczki
biegi przełajowe
dziesięciobój
dysk
rzut dyskiem
dyskobol (m.); dyskobolka (f.)
odległość
długodystansowiec
falstart
linia mety
młot
rzut młotem
wysokość
siedmiobój
skok wzwyż
płotek
płotkarz
bieg przez płotki
bieg przez płotki
1. oszczep 2. rzut oszczepem
rzut oszczepem
oszczepnik (m.); oszczepniczka (f.)
tor
okrążenie
dublować
runda honorowa
skok w dal
długodystansowiec
strata pałeczki
maraton
maratończyk (m.) maratonka (f.)
średniodystansowiec
pięcioboista
pięciobój
tyczka
skok o tyczce
bieg; wyścig
zmiana w sztafecie
bieg sztafet; wyścig sztafet
bieg
biec
rozbieg
biegacz
bieg; bieganie
pchnięcie kulą
sprint
sprinter
linia startowa
bieg z przeszkodami
bieżnia
trójskok
tyczkarz
chód
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7.7 KOSZYKÓWKA
assist [əˈsɪst]
backboard [ˈbækbɔːd]
basketball court [ˈbɑːskɪtbɔːl kɔːt]
basketball player [ˈbɑːskɪtbɔːl ˈpleɪə]
carrying [ˈkærɪɪŋ]
center [ˈsentə]
court [kɔːt]
defence [dɪˈfens]
double dribble [ˈdʌbl* ˈdrɪbl*]
double team [ˈdʌbl* tiːm]
dribble [ˈdrɪbl* ]
dribbler [ˈdrɪblə]
fake [feɪk]
finger roll [ˈfɪŋɡə rəʊl]
first space [ˈfɜːst speɪs]
free throw [friː ˈθrəʊ]
hook shot [hʊk ʃɒt]
illegal defence [ɪˈliːɡl* dɪˈfens]
jump shot [dʒʌmp ʃɒt]
lay-up [ˈleɪˈəp]
overtime [ˈəʊvətaɪm]
pass [pɑːs]
point guard [pɔɪnt ɡɑːd]
power forward [ˈpaʊə ˈfɔːwəd]
rebound [rɪˈbaʊnd]
rim [rɪm]
screen [skriːn]
shooting guard [ˈʃuːtɪŋ ɡɑːd]
shot clock [ʃɒt ˈklɒk]
slam dunk [slæm dʌŋk]
small forward [smɔːl ˈfɔːwəd]
three-point shot [θriː pɔɪnt ʃɒt]
tip-off [tɪp ɒf]
traveling [ˈtrævəlɪŋ]

asysta
tablica
boisko do koszykówki
koszykarz (m.); koszykarka (f.)
błąd piłki niesionej
środkowy
boisko
obrona
błąd podwójny w kozłowaniu
podwojenie
drybling
drybler
zwód
finger roll
pierwsza strefa
rzut osobisty
rzut hakiem
niedozwolona obrona
rzut
rzut spod kosza
dogrywka
podanie
rozgrywający
silny skrzydłowy
zbiórka
obręcz (kosza)
zasłona
rzucający obrońca
zegar 24 sekund
wsad
niski skrzydłowy
rzut za trzy punkty
rzut sędziowski
błąd kroków
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7.8 KOLARSTWO
to accelerate [əkˈseləreɪt]
accident [ˈæksɪdənt]
altitude finish [ˈæltɪtjuːd ˈfɪnɪʃ]
attack [əˈtæk]
brake lever [breɪk ˈliːvə]
to break away [breɪk əˈweɪ]
breakaway specialist [ˈbreɪkəweɪ ˈspeʃəlɪst]
bunch [bʌntʃ]
categorised climb [ˌkætəɡərəɪzd klaɪm]
chain [tʃeɪn]
chasing pack [ˈtʃeɪsɪŋ pæk]
climb [klaɪm]
climber [ˈklaɪmə]
to collide [kəˈlaɪd]
criterium [kraɪˈtɪərɪəm]
cycling [ˈsaɪkl* ɪŋ]
cyclist [ˈsaɪklɪst]
cyclo-cross [ˈsaɪklə krɒs]
finish line [ˈfɪnɪʃ laɪn]
flat stage [flæt steɪdʒ]
front of the peloton [frʌnt əv ðə ˈpɛləˌtɒn]
gear [ɡɪə]
gear lever [ɡɪə ˈliːvə]
green jersey [ɡriːn ˈdʒɜːzi]
hardest stage [ˈhɑːdɪst steɪdʒ]
helmet [ˈhelmɪt]
hilly stage [ˈhɪli steɪdʒ]
individual time trial [ˌɪndɪˈvɪdʒʊəl ˈtaɪm ˈtraɪəl]
inner tube [ˈɪnə tjuːb]
intermediate time [ˌɪntəˈmiːdɪət ˈtaɪm]
lap [læp]
medium mountain stage [ˈmiːdɪəm ˈmaʊntɪn steɪdʒ]
mountain stage [ˈmaʊntɪn steɪdʒ]
pedal [ˈpedl*]
peloton [ˈpɛləˌtɒn]
prestigious race [preˈstɪdʒəs reɪs]
prologue [ˈprəʊlɒɡ]
queen stage [kwiːn steɪdʒ]
race [reɪs]
red jersey [red ˈdʒɜːzi]
saddle [ˈsædl* ]
to set a tempo [set ə ˈtempəʊ]
sprint [sprɪnt]
stage [steɪdʒ]
steep climb [stiːp klaɪm]
team time trial [tiːm ˈtaɪm ˈtraɪəl]
tyre [ˈtaɪə]
water bootle [ˈwɔːtə ˈbuːtl* ]
to win the stage [wɪn ðə steɪdʒ]
yellow jersey [ˈjeləʊ ˈdʒɜːzi]

przyspieszyć
kraksa
meta na wzniesieniu
atak
dźwignia hamulca
oderwać się od peletonu
specjalista od ucieczek
peleton
podjazd premiowany
łańcuch
grupa pościgowa
podjazd
góral (kolarz specj. się w podjazdach)
zderzyć się
kryterium
kolarstwo
kolarz
kolarstwo przełajowe
linia mety
etap płaski
czoło peletonu
przerzutka
dźwignia przerzutki
zielona koszulka
najtrudniejszy etap
kask
etap pagórkowaty
indywidualna jazda na czas
dętka
międzyczas
okrążenie
etap średniej trudności
etap górski
pedał
peleton
prestiżowy wyścig
prolog
królewski etap
wyścig
czerwona koszulka
siodełko
nadać tempo
sprint
etap
stromy podjazd
drużynowa jazda na czas
opona
bidon
wygrać etap
żółta koszulka
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7.9 HOKEJ NA LODZIE
attacking zone [əˈtækɪŋ zəʊn]
back pad [ˈbæk pæd]
blue line [bluː laɪn]
blue line offside [bluː laɪn ɒfˈsaɪd]
board [bɔːd]
boarding [ˈbɔːdɪŋ]
boards [bɔːdz]
butt end [bʌt end]
butt-ending [bʌt ˈendɪŋ]
catch glove [kætʃ ɡlʌv]; catcher [ˈkætʃə]
crossbar [ˈkrɒsbɑː]
defending zone [dɪˈfendɪŋ zəʊn]
defensive zone [dɪˈfensɪv zəʊn]
delay of game [dɪˈleɪ əv ɡeɪm]
elbow pad [ˈelbəʊ pæd]
face-off [feɪs ɒf]
face-off circle [feɪs ɒf ˈsɜːkl* ]
face-off spot [feɪs ɒf spɒt]
freezing the puck [ˈfriːzɪŋ ðə pʌk]
game misconduct [ɡeɪm ˌmɪskənˈdʌkt]
goal crease [ɡəʊl kriːs]
goal judge [ɡəʊl dʒʌdʒ]
goal line [ɡəʊl laɪn]
goalkeeper's pad [ˈɡəʊlkiːpəɪz pæd]
helmet [ˈhelmɪt]
high-sticking [ haɪ ˈstɪkɪŋ]
hockey stick [ˈhɒki stɪk]
holding [ˈhəʊldɪŋ]
hooking [ˈhʊkɪŋ]
ice hockey [aɪs ˈhɒki]
ice resurfacer [aɪs riːˈsɜːfɪsə]
icing [ˈaɪsɪŋ]
interference [ˌɪntəˈfɪərəns]
knee pad [niː pæd]
linesman [ˈlaɪnzmən]
match penalty [mætʃ ˈpenlti]
minor penalty [ˈmaɪnə ˈpenlti]
neutral zone [ˈnjuːtrəl zəʊn]
offside [ɒfˈsaɪd]
penalty [ˈpenlti]
penalty bench [ˈpenlti bentʃ]
penalty shot [ˈpenlti ʃɒt]
period [ˈpɪərɪəd]
players bench [ˈpleɪəz bentʃ ]
power play goal [ ˈpaʊə pleɪ ɡəʊl]
puck [pʌk]
red line [red laɪn]
rink [rɪŋk]
roughing [ˈrʌfɪŋ]
scorekeepers bench [ˈskɔːˌkipərz bentʃ]
short-handed [ʃɔːt ˈhændɪd]
shorthanded goal [ʃɔːt ˈhændɪd ɡəʊl]
slashing [ˈslæʃɪŋ]
Stanley cup [ˈstænli kʌp]
tripping [ˈtrɪpɪŋ]
two-man advantage [tuː mæn ədˈvɑːntɪdʒ]
wrist shot [rɪst ʃɒt]

strefa ataku
odbijaczka
linia niebieska
spalony na linii niebieskiej
banda
wrzucenie na bandę
banda
końcówka kija
zahaczanie kijem
łapaczka
poprzeczka
strefa obrony
strefa obrony
opóźnianie gry
nałokietnik
wznowienie gry
bulik
punkt wznowienia gry
zamrożenie krążka
wykluczenie z gry
strefa bramki
sędzia bramkowy
linia bramkowa
parkan
kask
zagranie wysokim kijem
kij hokejowy
trzymanie przeciwnika
zahaczanie
hokej na lodzie
rolba
uwolnienie
przeszkadzanie
nakolannik
sędzia liniowy
kara meczu
kara mniejsza
strefa neutralna
spalony
kara
ławka kar
rzut karny
tercja
ławka rezerwowych
bramka w przewadze
krążek
linia czerwona
lodowisko
nadmierna ostrość w grze
ławka sędziowska
osłabienie
bramka w osłabieniu
uderzanie kijem
Puchar Stanleya
podcięcie
przewaga dwóch zawodników
strzał z nadgarstka
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7.10 SKOKI NARCIARSKIE
competitions [ˌkɒmpəˈtɪʃn*z]
construction point [kənˈstrʌkʃn* pɔɪnt]
distance score [ˈdɪstəns skɔː]
fall [fɔːl]
first jump [ˈfɜːst dʒʌmp]
flight [flaɪt]
Four Hills Tournament [fɔː hɪlz ˈtɔːnəmənt]
gate compensation [ɡeɪt ˌkɒmpenˈseɪʃn*]
hill size [hɪl saɪz]
in-run [ɪn rʌn]
judge [dʒʌdʒ]
jump [dʒʌmp]
K spot [keɪ spɒt]
landing [ˈlændɪŋ]
poor style marks [pʊə staɪl mɑːks]
scored jump [skɔːd dʒʌmp]
second jump [ˈsekənd dʒʌmp]
ski jumper [skiː ˈdʒʌmpə]
ski jumping [skiː ˈdʒʌmpɪŋ]
ski jumping hill [skiː ˈdʒʌmpɪŋ hɪl]
Ski-flying [skiː ˈflaɪɪŋ]
start bar [stɑːt bɑː]
style points [staɪl pɔɪnts]
suit [suːt]
take-off [teɪk ɒf]
team event [tiːm ɪˈvent]
telemark landing [ˈtɛlɪˌmɑːk ˈlændɪŋ]
training jump [ˈtreɪnɪŋ dʒʌmp]
trial jump [ˈtraɪəl dʒʌmp]
v-technique [viː tekˈniːk]
weather conditions [ˈweðə kənˈdɪʃn*z]
wind [wɪnd]
wind compensation [wɪnd ˌkɒmpenˈseɪʃn*]
wind factor [wɪnd ˈfæktə]

konkurs; zawody
punkt konstrukcyjny
punkty za odległość
upadek
pierwszy skok
lot
Turniej Czterech Skoczni
rekompensata za belkę
rozmiar skoczni
rozbieg; najazd
sędzia
skok
punkt konstrukcyjny
lądowanie
słabe oceny za styl
skok punktowany; skok oceniany
drugi skok
skoczek narciarski
skoki narciarskie
skoczni narciarska
loty narciarskie
belka startowa
punkty za styl
kombinezon
odbicie
konkurs drużynowy
lądowanie z telemarkiem
skok treningowy
skok w serii próbnej; skok próbny
styl v
warunki pogodowe
wiatr
rekompensata za wiatr
przelicznik wiatru
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7.11 FORMUŁA 1
107% rule [wʌn ˈhʌndrəd ənd ˈsevn* pəˈsent ruːl]
car [kɑː]
chassis [ˈʃæsi]
chicane [ʃɪˈkeɪn]
circuit [ˈsɜːkɪt]
cockpit [ˈkɒkpɪt]
driver [ˈdraɪvə]
engine [ˈendʒɪn]
fastest lap [ˈfaɪnl* læp]
final lap [ˈfaɪnl* læp]
flameresistant suit [fleɪmrɪˈzɪstənt suːt]
front wing [frʌnt wɪŋ]
gravel trap [ˈɡrævl* træp]
grip [ɡrɪp]
hard tyres [hɑːd ˈtaɪəz]
helmet [ˈhelmɪt]
to hit a concrete wall [hɪt ə ˈkɒŋkriːt wɔːl]
lap [læp]
lap record [læp rɪˈkɔːd]
mechanic [mɪˈkænɪk]
medium tyres [ˈmiːdɪəm ˈtaɪəz]
to overhaul [ˌəʊvəˈhɔːl]
pace [peɪs]
pit lane [pɪt leɪn]
pit stop [pɪt stɒp]
pole position [pəʊl pəˈzɪʃn*]
practice session [ˈpræktɪs ˈseʃn*]
qualifying [ˈkwɒlɪfaɪɪŋ]
qualifying session [ˈkwɒlɪfaɪɪŋ ˈseʃn*]
race [reɪs]
racing circuit [ˈreɪsɪŋ ˈsɜːkɪt]
rear wing [rɪə wɪŋ]
to refuel the car [ˌriːˈfjuːəl ðə kɑː]
safety car [ˈseɪfti kɑː]
season [ˈsiːzn*]
slippery surface [ˈslɪpəri ˈsɜːfɪs]
soft tyres [sɒft ˈtaɪəz]
starting line-up [ˈstɑːtɪŋ ˈlaɪn ʌp]
steering wheel [ˈstɪərɪŋ wiːl]
super-soft tyres [ˈsuːpə sɒft ˈtaɪəz]
test driver [ test ˈdraɪvə]
track [træk]
turn [tɜːn]
tyre barrier [ˈtaɪə ˈbæriə]

reguła 107%
bolid
podwozie
szykana
tor
kokpit
kierowca
silnik
najszybsze okrążenie
ostatnie okrążenie
kombinezon ognioodporny
przednie skrzydło
pułapka żwirowa
przyczepność
opony twarde
kask
uderzyć w betonową ścianę
okrążenie
rekord okrążenia
mechanik
opony średnie
wyprzedzić
tempo
alejka serwisowa
pit stop
pole position
sesja treningowa; trening
kwalifikacje
sesja kwalifikayjna; kwalifikacje
wyścig
tor wyścigowy
tylne skrzydło
uzupełnić paliwo
samochód bezpieczeństwa
sezon
śliska nawierzchnia
opony miękkie
ustawienie na starcie
kierownica
opony supermiękkie
kierowca testowy
tor
zakręt
bariera z opon
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8. HANDEL I USŁUGI
8.1 ZAKUPY
at-home shopping [ət həʊm ˈʃɒpɪŋ]
attractive packaging [əˈtræktɪv ˈpækɪdʒɪŋ]
barcode [ˈbɑːkəʊd]
bargain-hunter [ˈbɑːɡɪn ˈhʌntə]
bill [bɪl]
Black Friday [blæk ˈfraɪdeɪ]
brand [brænd]
to buy [ baɪ]
buy a pig in a poke [baɪ ə pɪɡ ɪn ə pəʊk]
to buy in a sale [baɪ ɪn ə seɪl]
cash register [kæʃ ˈredʒɪstə]
cashier [kæˈʃɪə]
complain [kəmˈpleɪn]
consumer [kənˈsjuːmə]
counter [ˈkaʊntə]
customer [ ˈkʌstəmə]
customer [ˈkʌstəmə]
delivery [dɪˈlɪvəri]
empty shelves [ˈempti ʃelvz]
front of the queue [frʌnt əv ðə kjuː]
fruiterer (BrE) [ˈfruːtərə]
full to the brim [fʊl tə ðə brɪm]
good [ ɡʊd]
highest quality [ˈhaɪɪst ˈkwɒlɪti]
home shopping [həʊm ˈʃɒpɪŋ]
hypermarket [ˈhaɪpəmɑːkɪt]
instalment [ɪnˈstɔːlmənt]
instalment [ɪnˈstɔːlmənt]
instalment credit [ɪnˈstɔːlmənt ˈkredɪt]
to jump the queue (BrE) [dʒʌmp ðə kjuː]
line [laɪn]
long lines [ˈlɒŋ laɪnz]
mail-order catalogue [ˈmeɪlˌɔːdə ˈkætəlɒɡ]
meat count [miːt kaʊnt]
middleman [ˈmɪdl* mæn]
mindset of consumers [ˈmaɪndset əv kənˈsjuːməz]
necessity [nɪˈsesɪti]
online shopping [ˈɒnˌlaɪn ˈʃɒpɪŋ]
opening hours [ˈəʊpənɪŋ ˈaʊəz]
order [ˈɔːdə]
to order [ˈɔːdə]
to order over the internet [ˈɔːdər ˈəʊvə ði ˈɪntənet]
package [ˈpækɪdʒ]
payment by instalments [ˈpeɪmənt baɪ ɪnˈstɔːlmənts]
price sticker [praɪs ˈstɪkə]
proof of purchase [pruːf əv ˈpɜːtʃəs]
to purchase [ˈpɜːtʃəs]
purchaser [ˈpɜːtʃəsə]
push-selling [pʊʃ ˈselɪŋ]
queue [kjuː]
receipt [rɪˈsiːt]
retail [ˈriːteɪl]
sale [seɪl]
sales clerk [seɪlz klɑːk]

zakupy z domu
atrakcyjne opakowanie
kod kreskowy
łowca okazji
rachunek
Czarny Piątek (dzień wielkich wyprzedaży w USA)
marka
kupić
(fraz.) kupić kota w worku
kupić na wyprzedaży
kasa fiskalna
kasjer (m.); kasjerka (f.)
1. skarga 2. reklamacja
konsument
lada
klient
klient; klientka
dostawa
puste półki
przód kolejki
sprzedawca owoców
wypełniony po brzegi (np. kosz na zakupy)
towar
najwyższa jakość
1. zakupy przez internet 2. telezakupy
hipermarket
rata
ratalny
kredyt ratalny
wpychać się bez kolejki
kolejka
długie kolejki
katalog wysyłkowy
stoisko mięsne
pośrednik
sposób myślenia konsumentów
artykuł pierwszej potrzeby; potrzeba
zakupy przez internet
godziny otwarcia
zamówienie
zamówić
zamówić przez internet
opakowanie
zapłata na raty
nalepka z ceną
dowód zakupu
nabyć; kupić
nabywca; kupujący
wywieranie presji na klienta
kolejka
paragon
sprzedaż detaliczna
wyprzedaż
sprzedawca
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to sell [sel]
shelf [ʃelf]
shoddy [ˈʃɒdi]
shop assistant [ʃɒp əˈsɪstənt]
shop owner [ʃɒp ˈəʊnə]
shopper [ˈʃɒpə]
shopping basket [ˈʃɒpɪŋ ˈbɑːskɪt]
shopping complex [ˈʃɒpɪŋ ˈkɒmpleks]
shopping list [ˈʃɒpɪŋ lɪst]
shopping season [ˈʃɒpɪŋ ˈsiːzn*]
shopping spree [ˈʃɒpɪŋ spriː]
shopping trip [ˈʃɒpɪŋ trɪp]
small grocery store [smɔːl ˈɡrəʊsəri stɔː]
sold [səʊld]
spending spree [ˈspendɪŋ spri]
trolley [ ˈtrɒli]
under the counter [ˈʌndə ðə ˈkaʊntə]
unsaleable [ʌnˈseɪləbl* ]
vendor [ˈvendə]
window-shopping [ˈwɪndəʊˌʃɒpɪŋ]
shopping street [ˈʃɒpɪŋ striːt]
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sprzedać
półka (w sklepie)
tandetny
sprzedawca; sprzedawczyni
sklepikarz
klient; kupujący
koszyk na zakupy
kompleks handlowy
lista zakupów
sezon zakupów
szał zakupów
wycieczka na zakupy
sklepik spożywczy
sprzedany
szał wydawania pieniędzy
1. wózek na zakupy 2. koszyk (na zakupy)
spod lady
niechodliwy
sprzedawca
oglądanie wystaw sklepowych
ulica handlowa

ZAKUPY - PRZYKŁADOWE ZDANIA
Bep and Miep went grocery shopping with ration coupons.
I wanted to rewrite something on Mother's shopping list.
Miep arrived with a large shopping bag.
She shopped in New Orleans.
She ordered health foods from California.
Her hands shook as she took her change.
She began shopping on Bond Street.
We did our marketing after breakfast.
Anton usually did the marketing in town himself.
Tuesday they went shopping again.
The shops, the things outside them.
The people doing their shopping.
She could buy whatever she liked.
What do you want to buy?
Haven't you bought a computer yet?
Finally he bought a pack of cigarettes.
Why did you sell your coat?
The merchants were assembling their stalls.
He wandered from queue to queue.
He stood in the queue.
He chatted with customers or acquaintances.
Good customers were fewer and fewer.
People grabbed what they could.
Bargain-hunters jostled with other shoppers.
Customers had started queuing around six am.
People queued from six in the morning.
People tried to buy cheap phones.

Bep i Miep przyniosły zakupy na kartki żywnościowe.
Chciałam przepisać coś z listy zakupów mamy.
Miep przyszła z dużą torbą na zakupy.
Robiły zakupy w Nowym Orleanie.
Zamawiała zdrową żywność z Kalifornii.
Ręce jej się trzęsły, kiedy odliczała drobne.
Na Bond Street jęła robić pierwsze zakupy.
Po śniadaniu poszliśmy na zakupy.
Najczęściej Anton sam robił zakupy w mieście.
We wtorek znów pojechały na zakupy.
Sklepy, wystawione przed nimi towary.
Ludzie robiący zakupy.
Mogła kupić wszystko, na co miała ochotę.
Co chcesz kupić?
Wciąż nie kupiłeś sobie komputera?
Na końcu kupił paczkę papierosów.
Dlaczego sprzedałeś (swój) płaszcz?
Handlarze rozstawiali stragany.
Wędrował z kolejki do kolejki.
Stał w kolejce.
Rozmawiał z klientami lub znajomymi.
Dobrzy klienci trafiają się coraz rzadziej.
Ludzie brali, co tylko się dało.
Łowcy okazji przepychali się z innymi klientami.
Klienci zaczęli ustawiać się w kolejce o szóstej rano.
Ludzie stali w kolejce od szóstej rano.
Ludzie próbowali kupić tanie telefony.
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ZAKUPY - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
Take your time. We have all afternoon to shop.
I have to go shopping. I'll be back in an hour.
I go shopping every morning.
Could you put it in a shopping bag for me?
Are there any bags in this shop?
She went shopping, leaving her little child all alone.
I want to do some shopping around here.
I usually do my shopping at this supermarket.
I would rather not go shopping alone.
Most women enjoy shopping.
Would you like to come shopping with me?
I have to go shopping.
What do you say to going shopping?
She went shopping elsewhere.
She will often go shopping on holidays.
She shops at a local grocer.
She killed time going around the shops.
That is exactly what I wanted to buy.
Jane didn't buy it after all.
The customer did not come.
Tom sometimes rips off his customers.
What did you buy?
If I had enough money, I could buy it.
We buy eggs by the dozen.
The clerk induced her to buy the dress.
I've lost my umbrella. I must buy a new one.
When did you buy the watch?
My wife talked me into buying a new car.
I want to buy the same watch as Jack has.
I talked my wife out of buying a new carpet.

Nie spiesz się. Mamy całe popołudnie na zakupy. (CM)
Muszę iść po zakupy. Wrócę za godzinę. (CK)
Robię zakupy każdego ranka. (Liface)
Mogę prosić o zapakowanie do siatki? (Swift)
Czy w tym sklepie są torby? (CM)
Wyszła do sklepu, zostawiając małe dziecko same. (--)
Chcę zrobić trochę zakupów w okolicy. (CM)
Zazwyczaj robie zakupy w tym supermarkecie. (CK)
Nie chcę sam iść na zakupy. (CK)
Kobiety przeważnie lubią zakupy. (CK)
Pojedziesz ze mną po zakupy? (CK)
Muszę iść na zakupy. (CK)
Co byś powiedział na zakupy? (CM)
Poszła na zakupy gdzie indziej. (CK)
Ona często chodzi na zakupy w wolne dni. (CM)
Ona robi zakupy w pobliskim spożywczaku. (CM)
Zabijała czas, chodząc po sklepach. (--)
To jest dokładnie to co chciałem kupić. (CK)
Jane w końcu tego nie kupiła. (CN)
Klient nie przyszedł. (NekoKanjya)
Tom czasami naciąga swoich klientów na pieniądze. (CK)
Co kupiłeś? (CK)
Gdybym miał dość pieniędzy, mógłbym to kupić. (CK)
Jajka kupujemy na tuziny. (CK)
Sprzedawczyni przekonała ją do kupienia tego ubrania.
Zgubiłem parasol. Muszę kupić nowy. (CK)
Kiedy kupiłeś zegarek? (CK)
Żona namówiła mnie na kupno nowego samochodu. (CK)
Chcę kupić zegarek, taki jak ma Jack.(CK)
Odradziłem żonie zakup nowego dywanu. (CK)

SKLEPY:
antique shop [ænˈtiːk ʃɒp]
bakehouse [beɪkhaʊs]; bakery [ˈbeɪkəri]
bookshop [bʊkʃɒp]; bookstore [bʊkˌstɔ]
boutique [buːˈtiːk]
candy store (AmE) [ˈkændi stɔː]
chain store [tʃeɪn stɔ]
choppy [ˈtʃɒpi]
clothes store [kləʊðz stɔː]
convenience store [kənˈviːnɪəns stɔ]
deli [ˈdeli]; delicatessen [ˌdelɪkəˈtesn*]
department store [dɪˈpɑːtmənt stɔ]
fashion shop [ˈfæʃn* ʃɒp]
florist shop [ˈflɒrɪst ʃɒp]; florist's [ˈflɒrɪstɪz]
furniture store [ˈfɜːnɪtʃə stɔː]
general store [ˈdʒenr*əl stɔ]
gift shop [ɡɪft ʃɒp]
grocery [ɡrəʊsəri]
liquor store [ˈlɪkə stɔː]
mall [mɔːl]
music store [ˈmjuːzɪk stɔː]
perfumery [pəˈfjuːməri]
pet store [pet stɔː]
pharmacy [ˈfɑːməsi]
plaza [ˈplɑːzə]
shoe shop [ˈmjuːzɪk stɔː]
shop [ʃɒp]
tea house [tiː ˈhaʊs]
toy shop [tɔɪ ʃɒp]

antykwariat
piekarnia
księgarnia
butik
sklep ze słodyczami
sieciówka; sklep należący do sieci handlowej
bar sprzedający frytki z rybą na wynos
sklep odzieżowy
sklepik z podstawowymi artykułami
delikatesy
dom towarowy
dom mody
kwiaciarnia
salon meblowy
sklep wielobranżowy
upominki; sklep z upominkami
sklep spożywczy
sklep monopolowy
centrum handlowe
sklep muzyczny
perfumeria
artykuły dla zwierząt
apteka
centrum handlowe
skleb obuwniczy
sklep
herbaciarnia
sklep z zabawkami
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SKLEP - PRZYKŁADOWE ZDANIA
The shops and apartments blocking his view.
She gazed up the line of elegant storefronts.
Convenience stores did the same thing.
The shop was shut.
There was every reason to praise the store.
She went off to the other end of the shop.
The shop was busy.
She kept a candy store.
They passed book shops and music stores.
The enormous queues outside the bakeries.

Sklepy i budynki mieszkalne zasłaniają mu widok.
Spojrzała na rząd eleganckich sklepów.
Duże sklepy postępowały tak samo.
Sklep był zamknięty.
Były wszelkie powody, aby pochwalić ten sklep.
Poszła na drugi koniec sklepu.
W sklepie było tłoczno.
Ona prowadzi sklep ze słodyczami.
Mijali księgarnie i sklepy muzyczne.
Ogromne kolejki przed piekarniami.

SKLEP - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
You'll find the shop between a bank and a school.
Where's the nearest shopping mall?
There used to be a coffee shop near the park.
They were deep in the red and closed up shop.
The pipe shop is across the street.
The shop is closed at nine every evening.
The coffee shop is my favorite haunt.
This shop sells articles of all kinds.
We had no customers, so we shut the shop early.
The shop stays open all day.
Shops are open from Monday to Saturday.
Our store hours are from 10 to 7.
The store closes at eleven.
There's only one store on the island.
His store is always crowded with customers.
Her father has a general store.
The bakery is around the corner.
The bakery is on Pino Street.

Sklep znajdziesz między bankiem a szkołą. (--)
Gdzie jest najbliższe centrum handlowe? (CK)
Kiedyś w pobliżu tego parku była kawiarnia. (CK)
Z powodu dużych strat zamknęli sklep. (AlanF_US)
Sklep z rurami jest po drugiej stronie ulicy. (Dejo)
Ten sklep zamykany jest co wieczór o dziewiątej. (CM)
Ta kawiarnia to moje ulubione miejsce. (CK)
W tym sklepie sprzedają różnego rodzaje towarów. (--)
Nie było klientów, więc zamknęliśmy sklep wcześniej.
Sklep jest otwarty przez cały dzień. (bferrant)
Sklepy są otwarte od poniedziałku do soboty. (--)
Nasz sklep jest otwarty w godzinach 10-19. (NekoKanjya)
Sklep zamyka się o 11. (CK)
Na wyspie jest tylko jeden sklep. (CK)
Jego sklep jest zawsze pełen klientów. (CK)
Jej ojciec prowadzi sklep wielobranżowy. (CK)
Piekarnia jest za rogiem. (lukaszpp)
Piekarnia jest na ulicy Pino. (lukaszpp)

CENA:
at a reasonable price [ət ə ˈriːznəbl* praɪs]
at half price [ət hɑːf praɪs]
bargain [ˈbɑːɡɪn]
to bargain [ˈbɑːɡɪn]
bargain hunting [ˈbɑːɡɪn ˈhʌntɪŋ]
catalog price [ˈkætəlɒɡ praɪs]
ceiling price [ˈsiːlɪŋ praɪs]
cheap [tʃiːp]
cheaply [ˈtʃiːpli]
competitive prices [kəmˈpetətɪv ˈpraɪsɪz]
costly [ ˈkɒstli]
cut price goods [kʌt praɪs ɡʊdz]
dirt cheap [dɜːt tʃiːp]
discount [ˈdɪskaʊnt]
discounted [dɪsˈkaʊntɪd]
expensive [ɪkˈspensɪv]
expensively [ɪkˈspensɪvli]
to freeze prices [ friːz ˈpraɪsɪz]
to haggle [ˈhæɡl* ]
haggling [ˈhæɡl* ɪŋ]
inexpensive [ˌɪnɪkˈspensɪv]
margin [ˈmɑːdʒɪn]
overpriced [ˌəʊvəˈpraɪstɪd]
price bulge [praɪs bʌldʒ]
price dumping [ praɪs ˈdʌmpɪŋ]
price war [praɪs wɔː]
price-conscious [praɪs ˈkɒnʃəs]
prohibitively expensive [prəˈhɪbətɪvli ɪkˈspensɪv]

za rozsądną cenę
za pół ceny
1. okazja 2. przecena
targować się
polowanie na przeceny
cena katalogowa
pułap ceny
tani
tanio
konkurencyjne ceny
kosztowny
towary po obniżonej cenie
tani jak barszcz
zniżka
po obniżonej cenie
drogi
kosztownie; drogo
zamrozić ceny
targować się
targowanie się
niedrogi
marża
zbyt drogi
gwałtowny wzrost cen
dumping cenowy
wojna cenowa
zwracający uwagę na ceny
niewspółmiernie drogi
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relatively cheap [ˈrelətɪvli tʃiːp]
ridiculously cheap [rɪˈdɪkjʊləsli tʃiːp ]
to save [seɪv]
to slash prices [slæʃ ˈpraɪsɪz]
special offer [ˈspeʃl* ˈɒfə ]
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stosunkowo tani
śmiesznie tani
zaoszczędzić
zbijać ceny; ciąć ceny (na wyprzedaży)
oferta specjalna

CENA - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
The price reflects the demand.
The price varies with demand.
The price is not reasonable.
This policy resulted in a great rise in prices.
This pen is a real bargain at such a low price.
The price of this car is very high.
Prices are stable these days.
Prices have gone up these three months.
You bought these articles at too high a price.
Did you ask the price?
Land prices are sky-high in Japan.
Prices are rising.
Prices dropped suddenly.
Prices went up.
The price isn't important.
Tom set the price at three hundred dollars.
It was really cheap.
The house went cheap.
This article is cheap.
Some are expensive, and others are very cheap.
This is the cheapest store in town.
A piano is expensive, but a car is more expensive.
Do you have anything less expensive?
The house was more expensive than I had expected.
This clock is far more expensive than that.
If you buy this, I will give you a fifteen percent discount.

Cena odzwierciedla popyt. (NekoKanjya)
Cena zmienia się w zależności od popytu. (Eldad)
To zupełnie absurdalna cena. (CK)
Ta polityka spowodowała wielki wzrost cen. (--)
Taki długopis za taką cenę to prawdziwa okazja. (CK)
Cena tego samochodu jest bardzo wysoka. (CK)
Ceny ostatnio nie rosną, ani nie spadają. (CK)
W ciągu ostatnich trzech miesięcy ceny poszły w górę. (--)
Przepłaciłeś. (Zifre)
Zapytałeś o cenę ? (CK)
Ceny ziemi w Japonii są niebotyczne. (CM)
Ceny rosną. (CK)
Ceny nagle spadły. (CK)
Ceny poszły w górę. (CK)
Cena nie gra roli. (bluepie88)
Tom ustalił cenę na trzysta dolarów. (sharptoothed)
To było naprawdę tanie. (CK)
Ten dom sprzedano tanio. (CM)
Ten produkt jest tani. (papabear)
Są drogie, są i bardzo tanie. (CK)
To najtańszy sklep w mieście. (CK)
Pianino jest drogie, ale samochód jest droższy. (CK)
Nie ma czegoś tańszego? (CK)
Dom był droższy niż się spodziewałem. (CK)
Ten zegar jest znacznie droższy od tamtego. (CM)
Jeśli to kupisz dam ci piętnastoprocentową zniżkę. (CK)
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8.2 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
arrowroot [ˈærəʊruːt]
bag of flour [bæɡ əv ˈflaʊə]
bag of sweets [bæɡ əv swiːts]
baking powder [ˈbeɪkɪŋ paʊdə]
bar of chocolate [bɑːr əv ˈtʃɒklət]
barley [ˈbɑːli]
basmati rice [bəzˈmætɪ raɪs]
boiled sweet (BrE) [bɔɪld swiːt]
bread crumbs [bred krʌmz]
brun [ˈbrən]
buckwheat [ˈbʌkwiːt]
butterscotch [ˈbʌtəskɒtʃ]
cake flour [keɪk ˈflaʊə]
can [kæn]
candy (AmE) [ˈkændi]
candy bar [ˈkændi bɑː]
candy cane [ˈkændi keɪn]
candyfloss (BrE) [ˈkændɪˌflɒs]
castor sugar [ˈkɑːstə ˈʃʊɡə]
cereal [ˈsɪərɪəl]
cereal products [ˈsɪərɪəl ˈprɒdʌkts]
chocolate [ˈtʃɒklət]
choux pastry [ʃuː ˈpeɪstri]
cornflakes [ˈkɔːnfleɪks]
cotton candy (AmE) [ˈkɒtn* ˈkændi]
damson cheese [ˈdæmzən tʃiːz ]
doughnut [ˈdəʊnʌt]
flour [ˈflaʊə]
foodstuff [ˈfuːdstʌf]
fresh [freʃ]
fruit sugar [fruːt ˈʃʊɡə]
gelatine [ˈdʒelətiːn]
granulated sugar [ˈɡrænjʊleɪtɪd ˈʃʊɡə]
groats [ɡrəʊts]
honeycomb [ˈhʌnɪkəʊm]
ice cream [aɪs kriːm]
icing [ˈaɪsɪŋ]
icing sugar [ˈaɪsɪŋ ˈʃʊɡə]
jam [dʒæm]
mayonnaise [ˌmeɪəˈneɪz]
millet [ˈmɪlɪt]
oat cakes [əʊt keɪks]
pasta [ˈpæstə]
pâté [ˈpæteɪ]
potato crisps (BrE) [pəˈteɪtəʊ krɪsps]
processed food [ˈprəʊsest fuːd]
rolled oats [rəʊld əʊts]
semolina [ˌseməˈliːnə]
shortening [ˈʃɔːtn*ɪŋ]
soy milk [sɔɪ mɪlk]
sugar [ˈʃʊɡə]
sugar cube [ˈʃʊɡə kjuːb]
sweet (BrE) [swiːt]
sweetmeat (arch.) [ˈswiːtmiːt]
sweets [swiːts]
tartare sauce [ˈtɑːˌtɑː sɔːs]
tin [ˈtɪn]

mąka ararutowa
worek mąki
torebka cukierków
proszek do pieczenia
tabliczka czekolady
kasza jęczmienna
ryż basmati
landrynka
bułka tarta
otręby
mąka gryczana
cukierek karmelowy
mąka tortowa
puszka
cukierek
baton; batonik
lizak
wata cukrowa
cukier puder
płatki śniadaniowe
produkty zbożowe
czekolada
ciasto ptysiowe
płatki kukurydziane
wata cukrowa
powidło
pączek
mąka
artykuły żywnościowe
świeży
fruktoza
żelatyna
cukier kryształ
kasza owsiana
plaster miodu
lody
lukier
cukier puder
dżem
majonez
kasza jaglana
ciasteczka owsiane
makaron
pasztet
chipsy ziemniaczane
przetworzone jedzenie
płatki owsiane
kasza manna
tłuszcz do pieczenia
mleko sojowe
cukier
kostka cukru
cukierek
słodycze; łakocie
słodycze
sos tatarski
puszka
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toffee [ˈtɒfi]
vanilla sugar [vəˈnɪlə ˈʃʊɡə]
viands (arch.) [ˈvaɪəndz]
vinegar [ˈvɪnɪɡə]
wheat flour [wiːt ˈflaʊə]
white flour [waɪt ˈflaʊə]
yeast [ jiːst]
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toffi (cukierek)
cukier waniliowy
żywność
ocet
mąka pszenna
biała mąka
drożdże

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE - PRZYKŁADOWE ZDANIA
I cut some more bread-and-butter.
None of your brown bread for me!
Divide a loaf by a knife.
How is bread made?
He dropped the piece of bread on the floor.
How much milk do you want?
Forty cans of milk.
The milk is going sour.
The butter is melting.
The bread is drying out.
I took the cheeses down to my friend's house.
Not saccharine, sugar.
Did you leave chocolates on the pillow?
They had never fed him sweets.
She bought him a few chocolate bars.
I bet you a bar of chocolate I 'm right.
He got out the two bars of chocolate.
Give your sister back her chocolate!
Everything smells like chocolate.
How much milk do you want?
We boiled the milk and set the table.
Did she bring the milk?
Painted me pouring milk.

Ukroiłem sobie jeszcze chleba z masłem.
Ten wasz czarny chleb, to nie dla mnie!
Podziel bochenek chleba nożem.
Jak się robi chleb?
Upuścił kawałek chleba na podłogę.
Ile chcesz mleka?
Czterdzieści puszek mleka.
Mleko kwaśnieje.
Masło się topi.
Chleb wysycha.
Zaniosłem sery do domu znajomego.
Nie sacharyna, tylko cukier.
Zostawiłaś na poduszce cukierki czekoladowe?
Nigdy nie dawali mu (do jedzenia) słodyczy.
Kupiła mu kilka tabliczek czekolady.
Założę się o tabliczkę czekolady, że mam rację.
Wyjął dwie tabliczki czekolady.
Oddaj siostrze czekoladę!
Wszystko pachnie czekoladą.
Ile chcesz mleka?
Zagotowałyśmy mleko i nakryłyśmy do stołu.
Czy przyniosła mleko?
Namalował mnie, jak nalewam mleko.

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
There is enough bread for all of you.
We don't have any more bread.
A piece of bread was not enough to satisfy his hunger.
Yeast acts as an agent in making bread rise.
My mother bakes bread every morning.
I bought a loaf of bread at the baker's.
He cut his sister a piece of bread.
She spread the butter on the bread.
Bread is made from wheat.
Rice is grown in rainy regions.
Most Japanese eat rice at least once a day.
Waste not a single grain of rice!
I usually eat rice with chopsticks.
One lump of sugar, please.
I need a bit of sugar.
He uses honey instead of sugar.
She mistook the sugar for salt.
All of the sugar has fallen to the ground.
We make milk into cheese and butter.
Milk is made into butter.
How many calories are in 100 grams of butter?
Many children enjoy eating peanut butter sandwiches.
Milk makes us strong.
Milk easily turns sour.
There's only a little milk left.
Mary likes milk very much.
Mother cut the cheese with a knife.

Dla wszystkich wystarczy chleba. (Zifre)
Nie mamy więcej chleba. (CK)
Kawałek chleb nie wystarczył, żeby zaspokoić jego głód.
Drożdże grają główną rolę w procesie wzrostu chleba. (--)
Moja mama co rano piecze chleb. (CK)
Kupiłem w piekarni bochenek chleba. (Nero)
Ukroił siostrze kromkę chleba. (CK)
Rozsmarowała masło na chlebie. (CK)
Chleb powstaje z pszenicy. (blay_paul)
Ryż uprawia się w rejonach, gdzie dużo pada. (CK)
Większość Japończyków je ryż przynajmniej raz dziennie.
Nie zmarnuj ani ziarnka ryżu! (blay_paul)
Ryż zwykle jem pałeczkami. (CK)
Poproszę kostkę cukru. (CK)
Potrzebuję trochę cukru. (CK)
On używa miodu zamiast cukru. (CK)
Pomyliła cukier z solą. (CK)
Cały cukier wysypał się na podłogę. (kebukebu)
Z mleka robi się ser i masło. (CK)
Masło jest zrobione z mleka. (NekoKanjya)
Ile kalorii jest w stu gramach masła? (CK)
Wiele dzieci uwielbia kanapki z masłem orzechowym.
Mleko krzepi. (CK)
Mleko łatwo kwaśnieje. (NekoKanjya)
Zostało tylko trochę mleka. (CK)
Mary bardzo lubi mleko. (CK)
Mama pokroiła ser nożem. (CM)
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8.3 OWOCE
apple [ˈæpl* ]
apricot [ˈeɪprɪkɒt]
banana [bəˈnɑːnə]
bilberry [ˈbɪlbərɪ]
blackberry [ˈblækbəri]
blackcurrant [blækˈkʌrənt]
blaeberry (BrE) [ˈbleɪbəri]
casaba [kəˈsɑːbə]
cherry [ˈtʃeri]
chokeberry [ˈtʃəʊkbərɪ]
coconut [ˈkəʊkənʌt]
cranberry [ˈkrænbəri]
cumquat [ˈkʌmkwɒt]
damson [ˈdæmzən]
date [deɪt]
elderberry [ˈeldəberi]
fig [fɪɡ]
fresh [freʃ]
fruit [fruːt]
gooseberry [ˈɡʊzbəri]
goosegog (BrE) [ˈɡʊzɡɒɡ]
grapefruit [ˈɡreɪpfruːt]
greengage [ˈɡriːnɡeɪdʒ]
guava [ˈɡwɑːvə]
hazelnut [ˈheɪzlnʌt]
huckleberry [ˈhʌklbəri]
juicy [ˈdʒuːsi]
kiwi [ˈkiːwiː]
kumquat [ˈkəmkwat]
lemon [ˈlemən]
lime [laɪm]
longan [ˈlɑːŋɡən]
lychee [ˈlaɪtʃiː]
mandarine [ˈmændəriːn]
mango [ˈmæŋɡəʊ]
nectarine [ˈnektərɪn]
nut [nʌt]
orange [ˈɒrɪndʒ]
pawpaw [ˈpɔːpɔː]
peach [piːtʃ]
peanut [ˈpiːnʌt]
pear [peə]
pineapple [ˈpaɪnæpl* ]
plum [plʌm]
pomegranate [ˈpɒmɪɡrænɪt]
pomelo [ˈpɒmələʊ]
quince [kwɪns]
raisins [ˈreɪzn*z]
rambutan [ræmˈbuːtən]
raspberry [ ˈrɑːzbəri]
redcurrant [ˈrɛdˈkʌrənt]
rind [raɪnd]
ripe [raɪp]
ripeness [ˈraɪpnəs]
rowan [ˈrəʊən]
seed [siːd]
seedless [ˈsiːdləs]

jabłko
morela
banan
czarna borówka; czernica
jeżyna; ostrężyna
czarna porzeczka
czarna borówka; czernica
melon kasaba
wiśnia; czereśnia
aronia
kokos; orzech kokosowy
żurawina
kumkwat
śliwka damaszka
daktyl
czarny bez
figa
świeży
owoc
agrest
agrest
grejpfrut
śliwka renkloda
guajawa
orzech laskowy
borówka amerykańska
soczysty
kiwi
kumkwat
cytryna
limonka
longan
liczi
mandarynka
mango
nektarynka
orzech
pomarańcza
papaja
brzoskwinia
orzech ziemny
gruszka
ananas
śliwka
granat
pomelo
pigwa
rodzynki
rambutan
malina
czerwona porzeczka
skórka (owocu)
dojrzały (owoc)
dojrzałość
jarzębina
pestka
bezpestkowy
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strawberry [ˈstrɔːbri]
tangerine [ˌtændʒəˈriːn]
tayberry [ˈteɪbərɪ]
walnut [ˈwɔːlnʌt]
watermelon [ˈwɔːtəmelən]
wild strawberry [waɪld ˈstrɔːbri]
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truskawka
mandarynka
malinojeżyna
orzech włoski
arbuz
poziomka

OWOCE - PRZYKŁADOWE ZDANIA:
Africans cleared the dishes from the table, leaving fruit.
The beautiful paper ribbons decorating the baskets of fruit.
They were searching this new forest for fruit.
Flower and fruit grew together on the same tree.
They were laden with fruit.
He took another bite of apple.
He bought a bag of apples.
Ben stopped nibbling his apple.
I stepped into this field to take a few grapes.
Who steals grapes may very easily steal chickens also.
On that spot sprouted wild grapes.
The rest of the strawberries were canned.
He cut himself a slice of pineapple.
We ate flavorless mealy bananas.
We ate bruised peaches.
The banana, peeled, lay on the table in front of him.
He eats two, three bananas every day.

Afrykanie sprzątnęli ze stołu jadło, pozostawiając owoce.
Piękne papierowe wstęgi zdobiące kosze owoców.
Szukali w tym nowym lesie owoców.
Kwiaty i owoce rosły na tym samym drzewie.
Byli obładowani owocami.
Ponownie ugryzł jabłko.
Kupił worek jabłek.
Ben przestał gryźć jabłko.
Zboczyłem na pole, żeby zerwać parę winogron.
Kto kradnie winogrona, może równie dobrze kraść i kury.
Na tym miejscu wyrosły dzikie winogrona.
Reszta truskawek pójdzie do weków.
Ukroił sobie kawałek ananasa.
Jedliśmy mączyste banany bez smaku.
Jedliśmy poobijane brzoskwinie.
Obrany banan leżał przed nim na stole.
Je dwa-trzy banany dziennie.

OWOCE - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
Please help yourself to some fruit.
It's fruit fresh from the tree.
What fruit do you like the best?
We ate fresh fruit after dinner.
I have a craving for fresh fruit.
Father does not eat much fruit.
An apple tree provides an apple.
I like apples best of all fruits.
Apples grow on trees.
Apples are sold by the dozen.
Half of the apples are rotten.
The apples are ripe.
Not all children like apples.
That apple is bruised.
The basket was full of apples.
An apple a day keeps the doctor away.
Spain is abundant in oranges.
These oranges mature fast.
I'll peel an orange for you.
Oranges grow in warm countries.
This berry is good to eat.
Strawberries are in season now.
He has a basket full of strawberries.
Half of the melons were eaten.

Proszę częstować się owocami. (CK)
To owoc świeżo zerwany z drzewa. (Dejo)
Jaki owoc lubisz najbardziej (CK)
Po obiedzie zjedliśmy świeże owoce. (CK)
Mam ochotę na świeżego owoca. (CK)
Tata je mało owoców. (CM)
Jabłoń wydaje jabłka. (--)
Ze wszystkich owoców najbardziej lubię jabłka. (--)
Jabłka rosną na drzewach. (CK)
Jabłka sprzedaje się na tuziny. (CK)
Połowa jabłek zgniła. (CK)
Jabłka są dojrzałe. (CK)
Nie wszystkie dzieci lubią jabłka. (CK)
To jabłko jest poobijane. (CK)
W tym koszyku było pełno jabłek. (CK)
Jabłko dziennie gwarancją zdrowia. (fcbond)
Hiszpania opływa pomarańczami. (--)
Te pomarańcze szybko dojrzewają. (CK)
Obiorę ci pomarańczę. (--)
Pomarańcze rosną w ciepłych krajach. (CK)
Ten owoc jest jadalny. (CK)
Właśnie mamy sezon na truskawki. (CK)
Ma kosz pełen truskawek. (CK)
Połowa melonów została zjedzona. (CK)
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8.4 WARZYWA
artichoke [ˈɑːtɪtʃəʊk]
asparagus [əˈspærəɡəs]
aubergine [ˈəʊbəʒiːn]
bean [ biːn]
beet [biːt]
beetroot [ˈbiːtˌruːt]
broad bean [brɔːd biːn]
broccoli [ˈbrɒkəli]
Brussels sprouts [ˈbrʌsl* z spraʊts]
cabbage [ˈkæbɪdʒ]
carrot [ˈkærət]
cauliflower [ˈkɒlɪflaʊə]
celeriac [səˈleriæk]
celery [ˈseləri]
chard [tʃɑːd]
chickpea [ˈtʃɪkpiː]
Chinese cabbage (AmE) [tʃaɪˈniːz ˈkæbɪdʒ]
chives [tʃaɪvz]
cress [kres]
to crush a clove of garlic [krʌʃ ə kləʊv əv ˈɡɑːlɪk]
cucumber [ˈkjuːkʌmbə]
daikon [ˈdaɪkɒn]
eggplant [ˈeɡplɑːnt]
endive [ˈendɪv]
frisée [friːˈzeɪ]
garlic [ˈɡɑːlɪk]
garlic clove [ˈɡɑːlɪk kləʊv]
gherkin (BrE) [ˈɡɜːkɪn]
haricot [ˈhærɪkəʊ]
iceberg lettuce [aɪsbɜːɡ ˈletɪs]
kale [keɪl]
kohlrabi [ˌkəʊlˈrɑːbi]
leek [liːk]
lettuce [ˈletɪs]
onion [ˈʌnjən]
parsley [ ˈpɑːsli]
parsnip [ˈpɑːsnɪp]
pattypan squash [ˈpætɪpæn skwɒʃ]
pea [piː]
pea pod [piː pɒd]
peas [piːz]
pepper [ˈpepə]
pickle (AmE) [ˈpɪkl* ]
potato [pəˈteɪtəʊ]
pumpkin [ˈpʌmpkɪn]
radicchio [ræˈdiːkɪəʊ]
radish [ˈrædɪʃ]
red cabbage [red ˈkæbɪdʒ]
savoy cabbage [səˈvoɪ ˈkæbɪdʒ]
shallot [ʃəˈlɒt]
sorrel [ˈsɒrəl]
spinach [ˈspɪnɪdʒ]
split peas [splɪt piːz]
sugar beet [ˈʃʊɡə biːt]
sweet potato [swiːt pəˈteɪtəʊ]
tomato [təˈmɑːtəʊ]
turnip [ˈtɜːnɪp]

karczoch
szparag
bakłażan; oberżyna
fasola
burak
burak
bób
brokuł
kapusta brukselska
kapusta
marchew; marchewka
kalafior
seler korzeniowy
seler
botwina
ciecierzyca
kapusta pekińska
szczypiorek
rzeżucha
rozgnieść ząbek czosnku
ogórek
rzodkiew japońska
bakłażan
cykoria endywia
cykoria endywia
czosnek
ząbek czosnku
ogórek kiszony
fasola szparagowa
sałata lodowa
jarmuż
kalarepa
por
sałata
cebula
pietruszka
pasternak
patison
groch; groszek
strąk grochu
groszek
papryka
ogórek kiszony
ziemniak
dynia
cykoria sałatowa
rzodkiewka; rzodkiew
kapusta czerwona
kapusta włoska
cebula szalotka
szczaw
szpinak
groch łuskany
burak cukrowy
batat
pomidor
rzepa
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turnip cabbage [ˈtɜːnɪp ˈkæbɪdʒ]
veg [vedʒ]
vegetable [ˈvedʒɪtəbl*]
zucchini [tsuːˈkiːnɪ]
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brukiew
warzywa; jarzyny
warzywo
cukinia

WARZYWA - PRZYKŁADOWE ZDANIA
She eats only vegetables and fruit.
People have to stand in line to buy vegetables.
Vegetables are still very hard to come by.
The potatoes are more than enough.
As a result, Margot had to peel potatoes for me.
Give me my potatoes, and I 'll be quiet.
We eat potatoes at every meal.
Our meals consist entirely of potatoes.
We're nearly out of potatoes.
I started to peel the potatoes.
His classroom smelled strongly of garlic.
Jan ate carrots with green peas.
The saddle loaded with bunches of carrots.
The hallway smelt of boiled cabbage.
She picked up a knife and started to slice tomatoes.

Ona jada tylko warzywa i owoce.
Ludzie stoją w kolejce po warzywa.
O warzywa wciąż jest jeszcze trudno.
Ziemniaki w zupełności mi wystarczą.
W rezultacie Margot musiała obierać ziemniaki za mnie.
Daj mi moje ziemniaki, to będę siedzieć cicho.
Ziemniaki jemy na każdy posiłek.
Nasze posiłki składają się jedynie z ziemniaków.
Nie mamy już prawie ziemniaków.
Zacząłem obierać ziemniaki.
W jego klasie zawsze cuchnęło czosnkiem.
Jan zjadł marchewkę z zielonym groszkiem.
Siodło obładowane pęczkami marchwi.
Klatka schodowa cuchnęła gotowaną kapustą.
Wzięła nóż i zaczęła kroić pomidory.

WARZYWA - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
Mother insists that I should eat more vegetables.
She likes to eat fresh raw vegetables.
Broccoli is one of the healthiest vegetables.
We bagged the fruits and vegetables.
I can never get my son to eat any vegetables.
It's essential that you eat more vegetables.
Onions cook more quickly than potatoes.
Onions can be eaten raw or cooked.
Carrots are even worse than onions.
She cut off the carrot tops.
The broccoli is either costly or of poor quality.
You can still get asparagus in the winter.
Is eating potatoes fattening?
Tom peeled the potatoes.
How much is the kilo of leek?

Mama nalega, bym jadł więcej warzyw. (CM)
Ona chętnie je świeże warzywa. (CK)
Brokuły to jedne z najzdrowszych warzyw. (SourceVoa)
Spakowaliśmy owoce i warzywa do torby. (ulyssemc1)
Nigdy nie zmuszę mojego syna do jedzenia warzyw. (CK)
Najważniejsze, byś jadł więcej warzyw. (CK)
Cebulę gotuje się szybciej niż ziemniaki. (CK)
Cebulę można jeść na surowo lub gotowaną. (CK)
Marchewki są jeszcze gorsze niż cebule. (Guybrush 88)
Poodcinała nać od marchwi. (CK)
Brokuły są albo drogie, albo kiepskiej jakości. (--)
Szparagi można jeść nawet zimą. (CK)
Czy ziemniaki są tuczące? (CK)
Tom obrał ziemniaki. (CK)
Ile kosztuje kilo poru? (lukaszpp)
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8.5 DROGERIA
aftershave [ ˈɑːftəʃeɪv]
anti-ag(e)ing cream [ˈænti ˈeɪdʒɪŋ kriːm]
anti-wrinkle cream [ˈænti ˈrɪŋkl* kriːm]
balm [bɑːm]
bar of soap [bɑːr əv səʊp]
bath float [bɑːθ fləʊt]
bath soak [bɑːθ səʊk]
blusher [ˈblʌʃə]
blusher brush [ˈblʌʃə brʌʃ]
brilliantine [ˈbrɪlɪəntiːn]
bronzer [ˈbronzə]
care [keə]
cleanser [ˈklenzə]
cleansing wipes [ˈklenzɪŋ waɪps]
cold cream [kəʊld kriːm]
complexion [kəmˈplekʃn*]
concealer [kənˈsiːlə]
concealer stick [kənˈsiːlə stɪk]
conditioner [kənˈdɪʃənə]
cosmetics [kɒzˈmetɪks]
cotton bud [ˈkɒtn* bʌd]
cream [kriːm]
cuticle scissors [ˈkjuːtɪkl* ˈsɪzəz]
cuticle nippers [ˈkjuːtɪkl* ˈnɪpəz]
deodorant [diːˈəʊdərənt]
depilatory cream [dɪˈpɪlətr*i kriːm]
dry complexion [draɪ kəmˈplekʃn*]
eau de cologne [ˈəʊ di kəˈləʊn]
electric toothbrush [ɪˈlektrɪk ˈtuːθbrʌʃ]
exfoliator [eksˈfəʊlɪˌeɪtə]
eye cream [aɪ kriːm]
eye shadow [aɪ ˈʃædəʊ]
eye-pencil [aɪ ˈpensl]
eyeliner [ˈaɪlaɪnə]
face cream [feɪs kriːm]
face mask [feɪs mɑːsk] m
face scrub [feɪs skrʌb]
face soap [feɪs səʊp]
facial pads [feɪʃl* pædz]
facial scrub [ˈfeɪʃl* skrʌb]
floss [flɒs]
flosser [ˈflɒsə]
foaming gel [ˈfəʊmɪŋ dʒel]
foot cream [fʊt kriːm]
foundation [faʊnˈdeɪʃn*]
gel [dʒel]
glitter [ˈɡlɪtə]
green soap [ɡriːn səʊp]
hair clip [heə klɪp]
hair gel [heə dʒel]
hair spray [heə spreɪ]
hand cream [hænd kriːm]
lip crayon [lɪp ˈkreɪən]
lip gloss [lɪp ɡlɒs]
lip pencil [lɪp ˈpensl*]
lipstick [ˈlɪpstɪk]
liquid soap [lɪkwɪd səʊp]

woda po goleniu
krem zapobiegający objawom starzenia
krem przeciwzmarszczkowy
balsam
kostka mydła
płyn do kąpieli
płyn do kąpieli
róż
pędzelek do różu
brylantyna
samoopalacz
pielęgnacja
krem oczyszczający
chusteczki oczyszczające (też: do demakijażu)
krem natłuszczający do cery suchej
cera
korektor kosmetyczny
korektor w sztyfcie
odżywka
kosmetyki
patyczki kosmetyczne
krem
nożyczki do skórek
cążki do skórek
dezodorant
krem do depilacji
cera sucha
woda kolońska
szczoteczka elektryczna
peeling do ciała
krem pod oczy
cień do powiek
kredka do oczu
kredka do oczu
krem do twarzy
maseczka
peeling do twarzy
mydło do twarzy
płatki do twarzy
peeling do twarzy
nić dentystyczna
irygator
żel do mycia twarzy
krem do stóp
podkład
żel
brokat
szare mydło
klips do włosów
żel do włosów
lakier do włosów
krem do rąk
kredka do ust
błyszczyk do ust
kredka do ust
pomadka do ust; szminka
mydło w płynie

122

Dariusz Sieczkowski "Angielsko-polski słownik tematyczny - życie codzienne"
lotion [ˈləʊʃn*]
make-up [ˈmeɪkʌp]
make-up remover [ˈmeɪkʌp rɪˈmuːvə]
mascara [mæˈskɑːrə]
medicated shampoo [ˈmedɪkeɪtɪd ʃæmˈpuː]
moisturiser [ˈmɔɪstʃəˌraɪzə]
mouthwash [ˈmaʊθwɒʃ]
nail scissors [neɪl ˈsɪzəz]
normal complexion [ˈnɔːml* kəmˈplekʃn*]
nourishing masque [ˈnʌrɪʃɪŋ mɑːsk]
oil [ɔɪl]
oily complexion [ˈɔɪli kəmˈplekʃn*]
ointment [ˈɔɪntmənt]
powder box [ˈpaʊdə bɒks]
pumice [ˈpʌmɪs]
refreshing wipes [rɪˈfreʃɪŋ waɪps]
revitalising mist [ˌriːˈvaɪtəˌlaɪzɪŋ mɪst]
rouge brush [ruːʒ brʌʃ]
sanitary strip [ˈsænɪtri strɪp]
shampoo [ʃæmˈpuː]
shower butter [ˈʃaʊə ˈbʌtə]
shower gel [ˈʃaʊə dʒel]
skin [skɪn]
smoothing shampoo [ˈsmuːðɪŋ ʃæmˈpuː]
soap [səʊp]
stick deodorant [stɪk diːˈəʊdərənt]
talcum powder [ˈtælkəm ˈpaʊdə]
tampon [ˈtæmpan]
tissue [ˈtɪʃuː]
toilet bag [ˈtɔɪlɪt bæɡ]
toilet soap [ˈtɔɪlɪt səʊp]
toner [ˈtəʊnə]
tonic [ˈtɒnɪk]
toothbrush [ˈtuːθbrʌʃ]
toothpaste [ˈtuːθpeɪst]
tweezers [ˈtwiːzəz]
washing liquid [ˈwɒʃɪŋ ˈlɪkwɪd]

mleczko kosmetyczne
makijaż
płyn do demakijażu
tusz do rzęs
szampon leczniczy
krem nawilżający
płyn do płukania ust
nożyczki do paznokci
cera normalna
maseczka odżywcza
oliwka
cera tłusta
maść
puderniczka
pumeks
chusteczki odświeżające
mgiełka rewitalizująca
pędzel do różu
wkładka higieniczna
szampon
myjące masło pod prysznic
żel pod prysznic
skóra
szampon wygładzający
mydło
dezodorant w sztyfcie
talk
tampon
chusteczka higieniczna
kosmetyczka (torebka)
mydło toaletowe
tonik
tonik
szczoteczka do zębów
pasta do zębów
pęseta
mydło w płynie
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8.6 FRYZJER
backcomb (BrE) [ˈbækˌkəʊm]
barbershop [ˈbɑːbərˌʃɑːp]
to bleach [bliːtʃ]
blow dry [bləʊ draɪ]
brush [brʌʃ]
colouring [ˈkʌlərɪŋ]
comb [kəʊm]
to comb [kəʊm]
curling tongs [ˈkɜːlɪŋ tɒŋz]
to cut [kʌt]
to dye [daɪ]
dying roots [ˈdaɪɪŋ ruːts]
fringe [frɪndʒ]
full head [ fʊl hed]
full head highlights [fʊl hed ˈhaɪlaɪts]
hair care ]heə keə]
hair cut [heə kʌt]
hair extension [heər ɪkˈstenʃn*]
hair rollers [heə ˈrəʊləz]
hair straightener [heə ˈstreɪtənə]
hairband [ˈheəbænd]
haircut [ˈheəkʌt]
hairdresser's (BrE) [heədresəɪz]
hairdressing [heədresɪŋ]
hairdressing salon [heədresɪŋ ˈsælɒn]
hairdryer [ˈhɛəˌdraɪə]
hairstyle [ˈheəstaɪl]
half head highlights [hɑːf hed ˈhaɪlaɪts]
head shave [hed ʃeɪv]
highlights [ˈhaɪlaɪts]
parting [ˈpɑːtɪŋ]
perm [pɜːm]
permanent [pɜːmənənt]
razor [ˈreɪzə]
roots [ruːts]
scissors [ˈsɪzəz]
shampoo and set [ ʃæmˈpuː ənd set]
shampooing [ʃæmˈpuːɪŋ]
short cut [ʃɔːt kʌt]
sideburns [ˈsaɪdbɜːnz]
styling [ˈstaɪlɪŋ]
stylist [ˈstaɪlɪst]
to tease (AmE) [tiːz]
tinting [ˈtɪntɪŋ]
to trim [trɪm]
wash [wɒʃ]

tapirować
fryzjer męski (zakład fryzjerski)
tlenić
suszenie suszarką
szczotka
farbowanie
grzebień
czesać
lokówka
obcinać (ndk.); obciąć (dk.)
farbować
farbowanie odrostów
grzywka
farbowanie całości
pasemka na całych włosach
pielęgnacja włosów
strzyżenie włosów
przedłużanie włosów
wałki do włosów
prostownica do włosów
gumka do włosów
fryzura
salon fryzjerski
1. fryzjerstwo 2. układanie włosów
salon fryzjerski
suszarka
fryzura
pasemka na wierzchu
golenie głowy
pasemka
przedziałek
trwała ondulacja
trwała
maszynka do ścinania włosów
odrosty
nożyczki
mycie i ułożenie włosów
mycie włosów
strzyżenie na krótko
baki; bokobrody
modelowanie włosów
stylista
tapirować
cieniowanie
podciąć; przystrzyc
mycie włosów

FRYZJER - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
Oh, you were at the hairdresser's!
Once a month, I go to the hairdresser.
He has his hair cut once a month.
She had her hair cut short.
Who cut your hair?
I must have a haircut at the barber's today.
I usually go to the barber once a month.
He seldom, if ever, goes to the barber's.
I had my hair cut at the barber's.

O, byłeś u fryzjera! (witbroc)
Raz w miesiącu chodzę do fryzjera. (Eldad)
Strzyże się raz w miesiącu. (CK)
Obcięła się na krótko. (CK)
Kto cię obcinał? (FeuDRenairs)
Muszę iść się dziś obciąć. (--)
Do fryzjera zwykle chodzę raz w miesiącu. (CK)
On rzadko, jeśli wogóle, chodzi do fryzjera. (CK)
Byłem u fryzjera ściąć włosy. (CK)
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8.7 ODZIEŻ
apron [ˈeɪprən]
attire [əˈtaɪə]
to attire yourself [əˈtaɪə jɔːˈself]
attired [əˈtaɪəd]
bagginess [ˈbæɡinəs]
baggy [ˈbæɡi]
ballgown [ˈbɔːlɡaʊn]
balloon sleeve [bəˈluːn sliːv]
bikini [bɪˈkiːni]
blouse [blaʊz]
to button up [bʌtn* ʌp]
cardigan [ˈkɑːdɪɡən]
casual clothes [ˈkæʒʊəl kləʊðz]
casual wear [ˈkæʒʊəl weə]
checked [tʃekt]
clothes [kləʊðz]
clothes moth [kləʊðz mɒθ]
clothes store [kləʊðz stɔː]
collar [ˈkɒlə]
collar stiffener [kɒlə ˈstɪfnə]
corset [ˈkɔːsɪt]
costume [ˈkɒstjuːm]
culottes [kjuːˈlɒts]
cut [kʌt]
darned [dɑːnd]
to dress [dres]
dress [dres]
to dress casually [dres ˈkæʒʊəli]
to dress smart [dres smɑːt ]
dressing gown [ˈdresɪŋ ɡaʊn]
evening wear [ˈiːvn*ɪŋ weə]
formal clothes [ˈfɔːml* kləʊðz]
frilled [frɪld]
garb [ɡɑːb]
gymslip [ˈdʒɪmslɪp]
hem [ hem]
housecoat [ˈhaʊskəʊt]
jacket [ˈdʒækɪt]
jumper [ˈdʒʌmpə]
jumpsuit [ˈdʒʌmpsuːt]
kimono [kɪˈməʊnəʊ]
leggings [ˈleɡɪŋz]
leotard [ˈliːətɑːd]
long-sleeved [ˈlɒŋ sliːvd]
maternity dress [məˈtɜːnɪti dres]
miniskirt [ˈmɪniskɜːt]
moth-eaten [mɒθ ˈiːtn*]
outmoded [ˌaʊtˈməʊdɪd]
party dress [ˈpɑːti dres]
patterned [ˈpætn*d]
pencil skirt [ˈpensl* skɜːt]
pinafore dress [ˈpɪnəfɔː dres]
polo shirt [ˈpəʊləʊ ʃɜːt]
to put on [ˈpʊt ɒn]
pyjamas [pəˈdʒɑːməz]
ruffled skirt [ˈrʌfl* d skɜːt ]
sack dress [sæk dres]

fartuch
strój
odziewać się; ubierać się (o stylu)
odziany; ubrany
workowatość (o ubraniu)
workowaty (o ubraniu)
suknia balowa
bufiasty rękaw
bikini
bluzka (damska)
zapinać na guziki
sweter rozpinany
ubrania na co dzień
strój codzienny
w kratę
odzież; ubiór; ubrania
mól odzieżowy
sklep odzieżowy
kołnierz
kołnierz usztywniający
gorset
kostium
spódnico-spodnie
mankiet
zacerowany
ubierać się
1. sukienka 2. strój; ubiór
ubierać się nieformalnie
ubierać się elegancko
szlafrok
strój wieczorowy
eleganckie ubrania
z falbankami
strój; ubiór
bluza bez rękawów
rąbek (ubrania)
podomka
kurtka; żakiet
sweter
kombinezon jednoczęściowy
kimono
leginsy
trykot
z długim rękawem
suknia ciążowa
minispódniczka
zjedzony przez mole
staromodny; przestarzały
sukienka wyjściowa
we wzorki
spódnica ołówkowa
sukienka bez rękawów
koszulka polo
włożyć; założyć (o ubraniu)
piżama
spódnica z przymarszczanych falban
workowata suknia
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sarong [səˈrɒŋ]
sartorial [sɑːˈtɔːrɪəl]
second-hand clothes [ˈsekənd hænd kləʊðz]
set-in sleeve [set ɪn sliːv]
shabby [ˈʃæbi]
shell suit [ʃel suːt]
shrug [ʃrʌɡ]
Shetland sweater [ˈʃetlənd ˈswetə]
shirt [ʃɜːt]
short-sleeved [ʃɔːt sliːvd]
singlet [sɪŋɡlɪt]
size [saɪz]
skin-tight [skɪn taɪt]
skirt [skɜːt]
sleeved [sliːvd]
sleeveless [ˈsliːvləs]
slipover [ˈslɪpəʊvə]
slit [slɪt]
spotted [ˈspɒtɪd]
strappy [ˈstræpɪ]
street clothes (AmE) [ striːt kləʊðz]
string vest [strɪŋ vest]
striped [straɪpt]
sundress [ˈsʌnˌdrɛs]
sweater [swetə]
t-shirt [tiː ʃɜːt]
to take off [teɪk ɒf]
tattered [ˈtætəd]
tight [taɪt]
tracksuit [ˈtræksuːt]
tunic [ˈtjuːnɪk]
turtleneck [ˈtɜːtlnek]
undershirt (AmE) [ˈəndərˌʃərt]
to unfasten [ʌnˈfɑːsn*]
uniform [ˈjuːnɪfɔːm]
v-neck [ˈviːnek]
vest (BrE) [vest]
to wear [weə]
wearable [ˈweərəbl*]
well-dressed [wel drest]
winter clothes [ˈwɪntə kləʊðz]
women's wear [ˈwɪmɪnz weə]
worn [wɔːn]
worn-out [ˈwɔːnˈaʊt]
yoke [jəʊk]
yoke skirt [jəʊk skɜːt]
zip [zɪp]

sarong (rodzaj spódnicy)
krawiecki; dotyczący ubioru
odzież używana
rękaw wszywany
wytarty; znoszony
dres ortalionowy
bolero
szetland
koszula
z krótkim rekawem
podkoszulek
rozmiar
obcisły
spódnica
z rękawami
bez rękawów
bezrękawnik
rozcięcie (w spódnicy lub sukni)
w kropki
na ramiączkach
ubranie na co dzień
siatkowy podkoszulek
w paski
letnia sukienka na ramiączkach
sweter
koszulka
zdjąć; ściągnąć (o ubraniu)
podarty; wystrzępiony
1. ciasny 2. obcisły
dres
tunika
golf
podkoszulek
rozpinać (ndk.) rozpiąć (dk.)
mundur
dekolt w szpic
podkoszulek
nosić (na sobie)
nadający się do noszenia
dobrze ubrany
odzież zimowa
odzież damska
wytarty; znoszony
wytarty; znoszony
karczek
spódnica z karczkiem
zamek
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ODZIEŻ - PRZYKŁADOWE ZDANIA
I managed to pull up her skirt.
She put on more familiar clothes.
The steam rose from their clothing but it did not dry.
Do you have any other clothing?
We have no clothes.
She tried to pull her skirt down.
A beautiful young woman in a ball gown.
The women holding up their skirts.
She smoothed the front of her dress.
There was a rustling of dresses.
He pulled back the sleeve of his denim shirt.
Woland was sitting in his nightshirt on the bed.
His shirt had been patched so many times...
I will bring you your clean shirt.
His grey shirt stuck to him.
He plucked at his stiff, grey shirt.
She took off the shirt he had just put on.
He put on a pair of thick socks.
He rolled up his sleeves.
He drew his sleeve across his face.
He turned the collar of his coat up.
She pulled a scrap of paper from her sweater pocket.
She tried to rub off the spots on her sweater.
I lost my new sweater in the woods.

Udało mi się zedrzeć jej suknię.
Włożyła znacznie swobodniejszą odzież.
Odzież parowała, ale nie wysychała.
Masz jakieś inne ubrania?
Nie mamy ubrań.
Chciała obciągnąć zadartą spódnicę.
Piękna młoda kobieta w sukni balowej.
Kobiety szły z podkasanymi sukniami.
Wygładziła z przodu fałdy sukni.
Słychać było szelest sukni.
Odsunął rękaw (swojej) dżinsowej koszuli.
Woland siedział w nocnej koszuli na łóżku.
Jego koszulę tyle razy łatano...
Przyniosę ci czystą koszulę.
Jego szara koszula przywarła do ciała.
Szarpnął palcami sztywną, szarą koszulę.
Zdjęła koszulkę, którą chwilę przedtem włożył.
Założył grube skarpety.
Podwinął rękawy.
Przesunął rękawem po twarzy.
Postawił wysoko kołnierz płaszcza.
Wyciągnęła kartkę papieru z kieszeni swetra.
Próbowała zetrzeć plamy ze swetra.
Zgubiłam w lesie swój nowy sweter.

TKANINY:
angora wool [æŋˈɡɔːrə wʊl]
carbon fiber [ˈkɑːbən ˈfaɪbə]
cashmere wool [kæʃˈmɪə wʊl]
corduroy [ˈkɔːdəroɪ]
cotton [ˈkɒtn*]
damask [ˈdæməsk]
denim [ˈdenɪm]
fabric [ˈfæbrɪk]
felt [felt]
flannel [ˈflænl* ]
flannelette [ˌflænəˈlet]
fleece [fliːs]
georgette [dʒɔːˈdʒet]
jute [dʒuːt]
lace [leɪs]
linen [ˈlɪnɪn]
lycra [ˈlaɪkrə]
mohair [ˈməʊheə]
muslin [ˈmʌzlɪn]
nylon [ˈnaɪlɒn]
plush [plʌʃ]
polyester [ˌpɒliˈestə]
poplin [ˈpɒplɪn]
sateen [səˈtiːn]
satin [sætɪn]
silk [sɪlk]
synthetic [sɪnˈθetɪk]
textile [ˈtekstaɪl]
tulle [tjuːl]
tweed [twiːd]
velour [vəˈlʊə]
velvet [ˈvelvɪt]
woolen (AmE)[ˈwʊlən]
woollen (BrE) [ˈwʊlən]

angora
włókno węglowe
kaszmir
sztruks
bawełna
adamaszek
dżins
tkanina; materiał
filc
flanela
flanelka; bawełniana flanela
polar
żorżeta
juta
koronka
len
lycra
moher
muślin
nylon
plusz
poliester
popelina
satyna
1. satyna 2. atłas
jedwab
syntetyczny
tkanina; materiał
tiul
tweed
welur
aksamit
wełniany
wełniany
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TKANINY - PRZYKŁADOWE ZDANIA
The swathe of fabric billowed over her.
He let the material flow over his hands.
These people were clothed in pleasant fabrics.
That sweater was all-wool.
Made of dark wool.
The wool fibers stuck to the fresh wounds.
Margot was tucking her wool blanket.
Blue vests with tufts of red wool.
The blankets were of white wool.
She was barefoot, in a white cotton tee shirt.
Impeccably dressed in a silk suit.
4 pairs of silk stockings.
She pulled a silk shawl over her slender shoulders.
Your body is a skein of silk.
Let us have a strand of silk descend the stairs.
A handkerchief of multicolored silk.
He was holding a velvet beret.
The camerlegno pulled a silk handkerchief.

Wydymający się nad nią płat tkaniny.
Przesuwał w rękach tkaninę.
Ci ludzie byli ubrani w ładne tkaniny.
Ten sweter był z czystej wełny.
Uszyty z ciemnej wełny.
Surowa wełna ociera się o świeże rany.
Margot zawinęła się w wełniany koc.
Niebieskie serdaki z czerwonymi kłębuszkami wełny.
Koce były z białej wełny.
Był boso, w lekkiej, bawełnianej koszulce.
W nieskazitelnym jedwabnym garniturze.
4 pary jedwabnych pończoch.
Naciągała jedwabny szal na wąskie ramiona.
Pasmem jedwabiu jest ciało twe.
Spuśćmy po schodach jedwabne włókienko.
Chusteczka z wielobarwnego jedwabiu.
Trzymał w ręku aksamitny beret.
Kamerling wyciągnął jedwabną chustkę.

ODZIEŻ WIERZCHNIA
anorak [ˈænəræk]
apron [ˈeɪprən]
blazer [ˈbleɪzə]
bomber jacket [bɒmə ˈdʒækɪt]
cape [keɪp]
car coat [kɑː ˈkəʊt]
cloak [kləʊk]
coat [ˈkəʊt]
elastic waistband [ɪˈlæstɪk ˈweɪstbænd]
flap [flæp]
flight jacket [flaɪt ˈdʒækɪt]
frock coat [frɒk ˈkəʊt]
greatcoat [ ˈɡreɪtkəʊt]
greatcoat [ˈɡreɪtkəʊt]
hoodie (pot.) [ˈhʊdɪ]
jacket [ˈdʒækɪt]
leather jacket [ˈleðə ˈdʒækɪt]
lining [ˈlaɪnɪŋ]
lumber jacket [ˈlʌmbə ˈdʒækɪt]
mackintosh (BrE) [ˈmækɪntɒʃ]
mink coat [mɪŋk ˈkəʊt]
outerwear [ˈaʊtəˌrwer]
parka [ˈpɑːkə]
poncho [ˈpɒntʃəʊ]
raglan [ˈræɡlən]
rainproof coat [ˈreɪnpruːf ˈkəʊt]
safari jacket [səˈfɑːri ˈdʒækɪt]
serge coat [sɜːdʒ ˈkəʊt]
shrug [ʃrʌɡ]
surcoat (arch.) [ˈsɜːˌkəʊt]
tabard (BrE) [ˈtæbəd]
topcoat (arch.) [ˈtɒpkəʊt]
trench coat [trentʃ ˈkəʊt]
tuxedo [tʌkˈsiːdəʊ]
vest [vest]
waistcoat [ˈweɪskəʊt]
welt [welt]
windbreaker (AmE) [ ˈwɪndbreɪkə]
windcheater (BrE) [ˈwɪndtʃiːtə]

anorak
fartuch
blezer
krótka skórzana kurtka
peleryna; pelerynka
prochowiec
peleryna
płaszcz
ściągacz elastyczny
klapa
kurtka lotnicza
surdut
szynel
palto; szynel (rodzaj płaszcza)
1. kurtka z kapturem 2. bluza z kapturem
1. kurtka 2. marynarka 3. żakiet
skórzana kurtka
podszewka
krótka ciepła kurtka
płaszcz przeciwdeszczowy
futro z norek
ubranie wierzchnie
parka (kurtka z kapturem)
ponczo
reglan; raglan
płaszcz nieprzemakalny
kurtka w stylu safari
płaszcz z serży
bolerko
opończa
tabard
palto
trencz (rodzaj płaszcza)
smoking
kamizelka
kamizelka
lamówka; obrzeże; ściągacz
wiatrówka
wiatrówka
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ODZIEŻ WIERZCHNIA - PRZYKŁADOWE ZDANIA
He had on a dark jacket with a red patch.
I must get him another shirt and a jacket for the winter.
She hung her jacket over the back of her chair.
She got up abruptly and put on her fur coat.
I took off my coat and sat down.
He hung up his bloodied coat.
Let me take your coat.
Both were cloaked.

Miał na sobie ciemną kurtkę z czerwonymi wstawkami.
Muszę mu sprawić drugą koszulę i kurtkę na zimę.
Powiesiła kurtkę na oparciu krzesła.
Nagle podniosła się i założyła futrzany płaszcz.
Zdjąwszy płaszcz, usiadła.
Powiesił swój zakrwawiony płaszcz.
Daj mi swój płaszcz.
Obaj mieli na sobie pelerynę.

NAKRYCIA GŁOWY:
balmoral [bælˈmɒrəl]
baseball cap [ˈbeɪsbɔːl kæp]
beret [ˈbereɪ]
bobble (BrE) [ˈbɒbl* ]
bonnet [ˈbɒnɪt]
bowler [ˈbəʊlə]
brim [brɪm]
caul [kɔːl]
cowboy hat [ˈkaʊbɔɪ hæt]
drawstring hood [ˈdrɔːˌstrɪŋ hʊd]
fedora [fɪˈdɔːrə]
fez [fez]
floppy-brimmed hat [ˈflɒpi brɪmd hæt]
hat [hæt]
headgear [ˈhedɡɪə]
hood [hʊd]
mohair beret [ˈməʊheə ˈbereɪ]
much battered hat [ˈmʌtʃ ˈbætəd hæt]
narrow-brimmed hat [ˈnærəʊ brɪmd hæt]
Panama hat [ˈpænəmɑː hæt]
peak (BrE) [piːk]
stetson [ˈstetsn*]
straw hat [strɔː hæt]
sunbonnet [ˈsʌnbɒnɪt]
top hat [tɒp hæt]
toque [təʊk]
trilby [ˈtrɪlbi]
turban [ˈtɜːbən]
visor (AmE) [ˈvaɪzə]

beret szkocki
bejsbolówka
beret
pompon
czapeczka dziecięca zawiązywana pod brodą
melonik
rondo kapelusza
czepiec
kapelusz kowbojski
kaptur ściągany
fedora
fez (rodzaj kapelusza)
kapelusz z opadającym rondem
kapelusz
nakrycie głowy
kaptur
moherowy beret
mocno wysłużony kapelusz
kapelusz z wąskim rondem
kapelusz Panama
daszek czapki
kapelusz kowbojski z szerokim rondem
kapelusz słomkowy
kapelusik na słońce
cylinder
toczek
kapelusz filcowy
turban
daszek czapki

NAKRYCIA GŁOWY - PRZYKŁADOWE ZDANIA
He had left his hat in his office.
He raised his hand to straighten his hat.
Take off your hat.
Get under the window and hold out your hat.
He comes in quietly with his hat on.
He briskly took his hat.
The man with the hat pulled over his forehead.
Beethoven's hat became immortal.
He gave the hat to Karlson.
Mr Nelson waved his hat to them as they left.
He picked up his cap.
Let us take off our caps together.
Some of the boys wore black caps.

Zostawił kapelusz w gabinecie.
Podniósł rękę, żeby poprawić kapelusz.
Zdejmij kapelusz.
Stań pod oknem i nadstaw kapelusz.
Wchodzi po cichu, nie zdejmując kapelusza.
Włożył prędko kapelusz.
Człowiek z kapeluszem wciśniętym na oczy.
Kapelusz Beethovena stał się nieśmiertelny.
Podał kapelusz Karlssonowi.
Pan Nilsson pomachał za nimi kapeluszem.
Podniósł (swoją) czapkę.
Zdejmiemy czapki jednocześnie.
Niektórzy chłopcy mieli na głowach czarne czapki.
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BIELIZNA:
body suit [ˈbɒdi suːt ]
boxer shorts [ˈbɒksə ʃɔːts ]
bra [brɑː]
camisole [ˈkæmɪsəʊl]
corselet [ˈkɔːslɪt]
garter (AmE) [ˈɡɑːtə]
hosiery [ˈhəʊzɪəri]
jockstrap [ˈdʒɒkˌstræp]
knickers (BrE) [ˈnɪkəz]
lace [leɪs]
linen (arch.) [lɪnɪn]
lingerie [ˈlænʒəri]
long johns [ˈlɒŋ ˈdʒɑːnz ]
nightclothes [ˈnaɪtkləʊðz]
nursing bra [ˈnɜːsɪŋ brɑː]
padded bra [ˈpædɪd brɑː]
panties (AmE) [ˈpæntɪz]
pantyhose (AmE) [ˈpæntiˌhoz]
petticoat (BrE) [petɪkəʊt]
push-up bra [pʊʃ ʌp brɑː]
sports bra [spɔːts brɑ]
stockings [ˈstɒkɪŋz]
suspender (BrE) [səˈspendə]
thong [θɒŋ]
tights (BrE) [taɪts]
underwear [ˈʌndəweə]
uplift bra [ˌʌpˈlɪft brɑː]

body
bokserki
biustonosz
krótka halka na ramiączkach
gorset
podwiązka (do pończoch)
wyroby pończosznicze
męskie slipy (dla sportowców)
figi; damskie majtki
koronka
bielizna
bielizna damska
długie kalesony
bielizna nocna
biustonosz dla karmiących piersią
biustonosz usztywniany
figi; damskie majtki
rajstopy
półhalka
biustonosz typu push-up
biustonosz sportowy
pończochy
podwiązka (do pończoch)
stringi
rajstopy
1. bielizna 2. (lit.) kalesony
stanik podnoszący biust

BIELIZNA - PRZYKŁADOWE ZDANIA
Ivan tore the buttons off the long underpants.
Her mother marched about the flat in her underwear.
The lingerie enhanced the charm of her femininity.
Three pairs of underpants.
She wore nothing but panties.
Her breasts felt perfect beneath her bra.
She loosened her bra.
A brassiere reveals the technical nature of the female body.
They took off her brassiere.
His underwear is hanging on a hook.
Two pairs of long underwear.

Iwan oderwał guziki od kalesonów.
Jej matka maszerowała po mieszkaniu w samej bieliźnie.
Bielizna podkreślała siłę jej kobiecości.
Trzy pary majtek.
Miała na sobie tylko majtki.
(Jej) Piersi pod stanikiem były idealne w dotyku.
Odpięła stanik.
Biustonosz ujawnia techniczny charakter kobiecego ciała.
Zdjęli jej biustonosz.
(Jego) Kalesony wiszą na haku.
Dwie pary kalesonów.
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SPODNIE:
back pocket [ˈbæk ˈpɒkɪt]
belt [belt]
belt loop [belt luːp ]
Bermuda shorts [bəˈmjuːdə ʃɔːts]
blue jeans (AmE) [bluː dʒiːnz]
braces (BrE) [ˈbreɪsɪz]
cords [kɔːdz]
crease [kriːs]
crutch (BrE) [krʌtʃ]
dungarees [ˌdʌŋɡəˈriːz]
fly [flaɪ]
front pocket [frʌnt ˈpɒkɪt]
hip pocket [hɪp ˈpɒkɪt ]
hose (arch.) [həʊz]
hot pants [ hɒt pænts]
jeans [dʒiːnz]
overall [ˌəʊvəˈrɔːl]
pants (AmE) [pænts]
patch pocket [pætʃ ˈpɒkɪt]
pedal pushers [ˈpedl* ˈpʊʃəz]
pleat [pliːt]
pocket [ˈpɒkɪt]
seaming [ˈsiːmɪŋ]
slacks [slæks]
slim-fit pants [slɪm fɪt pænts]
suspenders (AmE) [səˈspendəz]
to take up trousers [teɪk ʌp ˈtraʊzəz]
trousers (BrE) [ˈtraʊzəz]
unzipped fly [ˌʌnˈzɪpt flaɪ]
waistband [ˈweɪstbænd]

tylna kieszeń
pas; pasek
szlufka
bermudy
dżinsy
szelki
sztruksy
zagniecenie; kant
krok (w spodniach)
ogrodniczki
rozporek
przednia kieszeń
tylna kieszeń
pludry
krótkie spodnie damskie
dżinsy
ogrodniczki
spodnie
kieszeń naszywana
rybaczki
plisa; fałda
kieszeń
szew
luźne spodnie; portki
spodnie rurki
szelki
skrócić spodnie
spodnie
rozpięty rozporek
pasek wszywany; ściągacz

SPODNIE - PRZYKŁADOWE ZDANIA
He reached in his pants pocket.
Men in colorful pantaloons.
He tore the cuff from his pant leg.
He fumbled for his trousers on the chair.
He brushed the dust from his trousers.
You might have put your trousers on.
He answered, pointing to his torn trousers.
He pulled on his coat and pants.
Father is walking around in frayed trousers.
His trousers fell about his ankles.
He rubbed the cramped hand against his trousers.
He washed his left hand and wiped it on his trousers.
He quickly pulled on his trousers.
She started to open his fly.
Abruptly he unzipped his trousers.
He put the key into the pocket of his trousers.

Sięgnął do kieszeni spodni.
Mężczyzna w kolorowych, bufiastych spodniach.
Oddarł mankiet od nogawki spodni.
Namacał (swoje) spodnie leżące na krześle.
Otrzepał spodnie z kurzu.
Włożyłbyś lepiej spodnie.
Odpowiedział, wskazując na swoje rozdarte spodnie.
Wdział spodnie i marynarkę.
Tata chodzi w wystrzępionych spodniach.
Spodnie opadły mu do kostek.
Potarł zdrętwiałą ręką o spodnie.
Obmył lewą rękę i wytarł ją o spodnie.
Szybko założył spodnie.
Zaczęła rozpinać mu rozporek.
Zupełnie niespodziewanie rozpiął mu spodnie.
Wsunął klucz do kieszeni spodni.
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DODATKI:
ankle socks [ˈæŋkl* ˈsɒks]
belt [belt]
bow [baʊ]
bow tie [baʊ taɪ]
cuff [kʌf]
gloves [ɡlʌvz]
headscarf [ˈhedskɑːf]
mitt [mɪt]
muffler [ˈmʌflə]
necktie (AmE) [ˈnektaɪ]
shawl [ʃɔːl]
socks [ˈsɒks]
to tie a bow [taɪ ə ˌbəʊ]

skarpetki do kostek
pasek
kokarda
muszka
mankiet
rękawiczki
chusta
rękawiczka z jednym palcem; mitenka
ciepły szal
krawat
szal
skarpety; skarpetki
zawiązać kokardę

DODATKI - PRZYKŁADOWE ZDANIA
The man adjusted his tie.
His tie was bright.
He was occasionally forced to put on a tie.
He loosened his tie and sunk an inch lower.
Red tie with a gold tiepin.
There goes the shawl again!
Give me out my red shawl.
She pulled a silk shawl over her slender shoulders.
He put on a pair of thick socks.

Mężczyzna poprawił krawat.
Miał jaskrawy krawat.
Z rzadka zmuszony był wkładać krawat.
Poluzował krawat i rozsiadł się wygodniej.
Czerwony krawat ze złotą szpilką.
Znów porwało mi szal!
Podaj mi mój czerwony szal.
Naciągała jedwabny szal na wąskie ramiona.
Założył parę grubych skarpet.
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8.8 OBUWIE
badly shod [ˈbædli ʃɒd]
boots [buːts]
carpet slipper [ˈkɑːpɪt ˈslɪpə]
carpet slippers [ˈkɑːpɪt ˈslɪpəz]
clog [klɒɡ]
elegantly shod [ˈelɪɡəntli ʃɒd]
espadrille [ˈespədrɪl]
flat shoes [flæt ʃuːz]
flats (AmE) [flæts]
flip-flops [flɪp flɒps]
footwear [ˈfʊtweə]
heel cushion [hiːl ˈkʊʃn*]
heels [hiːlz]
high-heeled shoes [haɪ hiːld ʃuːz]
instep [ˈɪnstep]
ladies' shoes [ˈleɪdɪz ʃuːz]
lining [ ˈlaɪnɪŋ]
low-heeled shoes [ləʊ hiːld ʃuːz]
men's footwear [menz ˈfʊtweə]
men's shoes [menz ʃuːz]
moccasins [ˈmɒkəsɪnz]
peep-toe [piːp təʊ]
plimsolls [ˈplɪmsəlz]
pumps [pʌmps]
sandals [ˈsændl* z]
shod [ʃɒd]
shoe [ʃuː]
shoe brush [ʃuː brʌʃ ]
shoe polish [ʃuː ˈpɒlɪʃ]
shoehorn [ˈʃuːhɔːn]
shoelace [ˈʃuːleɪs]
slip-ons [slɪp ˈɑːnz]
slipper [ˈslɪpə]
sneakers (AmE) [ˈsniːkəz]
sole [səʊl]
sports shoes [spɔːts ʃuːz]
stiletto heels [stɪˈletəʊ hiːlz]
stilettos [stɪˈletəʊz]
stylish [ˈstaɪlɪʃ]
tennis shoes [ˈtenɪs ʃuːz]
thigh-boot [θaɪ buːt]
to tickle [ˈtɪkl* ]
to tie shoelaces [taɪ ˈʃuːleɪsɪz]
toe [ təʊ]
toe-strap [təʊ stræp]
tongue [tʌŋ]
trainers [ˈtreɪnəz]
turf boot [tɜːf buːt]
tying shoe laces [ˈtaɪɪŋ ʃuː ˈleɪsɪz]
waterproof boots [ˈwɔːtəpruːf buːts]
to wear out [weər aʊt]
wedge heels [wedʒ hiːlz]
well shod [wel ʃɒd]
winter boots [ˈwɪntə buːts]

w kiepskich butach
buty zimowe (ciężkie)
bambosz; papuć; kapeć
bambosze
chodak; drewniak
w eleganckich butach
espadryle (rodzaj butów)
buty na płaskim obcasie
buty na bardzo niskim obcasie
japonki
obuwie
podpiętka
obcasy
buty na wysokim obcasie
podbicie
obuwie damskie
wyściółka
buty na niskim obcasie
obuwie męskie
obuwie męskie
mokasyny
but z odkrytymi palcami
tenisówki
czółenka
sandały
obuty
but
szczotka do butów
krem do butów
łyżka do butów
sznurowadło
but wsuwany
kapeć; pantofel
tenisówki
zelówka; podeszwa
buty sportowe
buty szpilki
szpilki (buty na obcasach)
stylowy; modny; elegancki
tenisówki
długi kozak
uwierać
zawiązać sznurówki
czubek buta
but zapinany na wierzchu stopy
jęzor (w bucie)
trampki; adidasy
but z cholewką
zawiązywanie sznurówek
kalosze
zużyć się; zniszczyć się
buty na koturnie
w porządnych butach
obuwie zimowe
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OBUWIE - PRZYKŁADOWE ZDANIA:
The mud oozed into his shoes.
The men wore black tunics and black shoes.
He clicked the heels of his dirty brown boots.
Cats always wear boots in fairy tales.
The shoe came off.
Tomas came in from the garden in his muddy boots.
Their boots were caked with dirt.
She pulled off his shoes.
Then she took off her big shoes.
I had taken off my shoes so as not to make any noise.
There was a trampling of boots.
Boots and shoes went whirling through the air.
Only now did I notice he had his shoes on.
The heel of one of my shoes was loose.
The soles were torn and ragged-looking.
Pavel pulled the sole out of the mud.
Her sandals clattering across the paved courtyard.
He took off his sandals and stretched out.
A pair of slippers was on the bedside table.

Błoto dostało się do butów.
Mężczyźni mieli na sobie czarne tuniki i czarne buty.
Trzasnął obcasami swoich brudnych, brązowych butów.
Koty w butach występują jedynie w bajkach.
But spadł z nogi.
Tomasz wrócił z ogrodu w ubłoconych butach.
Mieli ubrudzone buty.
Zdjęła mu buty.
Potem zdjęła swoje wielkie buty.
Zdjęłam buty, żeby mnie nie było słychać.
Rozległ się tupot butów.
Buty i trzewiki zakreślały w powietrzu śmiałe linie.
Dopiero teraz dostrzegłem, że jest w butach.
Odpadł mi obcas od jednego buta.
Podeszwy były poszarpane i zdeptane.
Paweł wyciągnął podeszwę z błota.
Jej sandały zastukotały po brukowanym podwórku.
Zdjął sandały i wyciągnął się.
Para pantofli stała na nocnym stoliku.

OBUWIE - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
My shoes are too small. I need new ones.
You need not take off your shoes.
Your shoes do not go with the suit.
Please put on your shoes.
Your shoes need brushing. They are muddy.
What's your shoe size?
Wipe your shoes on the mat.
These shoes are not suitable for running.
These shoes have lasted one year.
These shoes are too tight.
The shoes are made of leather.
Whose shoes are those?
My shoes are old, but his are new.
My children wear out their shoes quickly.
I got my shoes wet.
Mud clings to my shoes.
Remove your shoes in a Japanese house.
He bought a pair of shoes.
He stopped to put on his shoes.

Moje buty są za małe. Potrzebuję nowych. (Swift)
Nie musisz zdejmować butów. (Zifre)
Twoje buty nie pasują do tego ubrania. (Swift)
Załóż buty, proszę. (CK)
Trzeba wyszczotkować buty, są całe ubłocone. (Zifre)
Jaki jest twój rozmiar buta? (CK)
Wytrzyj swoje stopy w dywan. (CK)
Te buty nie nadają się do biegania. (CK)
Te buty wytrzymały rok. (CM)
Te buty są za ciasne. (CK)
Te buty są ze skóry. (Nero)
Czyje to buty? (CK)
Moje buty są stare, a jego - nowe. (CK)
Moje dzieci szybko zdzierają swoje buty. (CK)
Przemoczyłem sobie buty. (CK)
Mam buty oblepione błotem. (--)
W japońskich domach zdejmuj buty. (--)
On kupił parę butów. (CK)
Zatrzymał się, by włożyć buty. (CK)
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8.9 JEDZENIE
to binge [bɪndʒ]
to bolt [bəʊlt]
brunch [brʌntʃ]
to chew [tʃuː]
chutney [ˈtʃʌtni]
to consume [kənˈsjuːm]
coulis [ˈkuːliː]
crisp [krɪsp]
crispness [ˈkrɪspnəs]
crispy [ˈkrɪspi]
culinary [ˈkʌlɪnəri]
delicacy [ˈdelɪkəsi]
to devour [dɪˈvaʊə]
to dine [daɪn]
dollop [ˈdɒləp]
to eat in [iːt ɪn]
to eat out [iːt aʊt]
to eat something good [ːt ˈsʌmθɪŋ ɡʊd]
to engorge [ɪnˈɡɔːdʒ]
feast [fiːst]
gastronomic [ˌɡæstrəˈnɒmɪk]
gastronomy [ɡæˈstrɒnəmi ]
glutton [ˈɡlʌtn*]
gluttony [ˈɡlʌtni]
to gobble [ˈɡɒbl*]
to gormandise [ˈɡɔːmənˌdaɪz]
gourmet [ˈɡʊəmeɪ]
hearty [ˈhɑːti]
hunger [ˈhʌŋɡə]
hungry [ˈhʌŋɡri]
to ingest [ɪnˈdʒest]
ingestion [ɪnˈdʒest]
to lick [lɪk]
to lick up [lɪk ʌp]
meal [miːl]
to melt in the mouth [melt ɪn ðə maʊθ ]
morsel [ˈmɔːsl*]
nosh (AmE) [nɒʃ]
nourishing meal [ˈnʌrɪʃɪŋ mi]
to overeat [ˌəʊvəˈriːt]
piece [piːs]
portion [ˈpɔːʃn*]
ready-to-eat [ˈredi tu iːt]
refreshemnt stall [rɪˈfreʃmənt stɔː]
refreshment [rɪˈfreʃmənt]
to ruminate [ˈruːmɪneɪt]
sauce [sɔːs]
serving [ˈsɜːvɪŋ]
to sip [sɪp]
to slurp [slɜːp]
to swallow whole [ˈswɒləʊ həʊl]
unappetising [ʌnˈæpɪˌtaɪzɪŋ]
voracious [vəˈreɪʃəs]
voracious eater [vəˈreɪʃəs ˈiːtə]
waffle [ˈwɒfl* ]
to wolf down [wʊlf daʊn]

objadać się
wrzucać w siebie; pochłaniać
późne śniadanie z obiadem, brunch
żuć
chutney (sos indyjski)
spożywac; konsumować
sos owocowy
kruchy; chrupiący
kruchość; chrupkość
chrupiący
kulinarny
przysmak
pałaszować
obiadować; jeść obiad
porcyjka
jeść w domu
jeść na mieście
zjeść coś dobrego
obżerać się
uczta
gastronomizny
gastronomia
żarłok; obżartuch
obżarstwo
połykać; pożerać
obżerać się
smakosz
obfity (posiłek)
głód
głodny
spożywać; konsumować
spożywanie
lizać
wylizać (talerz)
posiłek
rozpływać się w ustach
kawałek; kęs; kąsek
przekąska
pożywny posiłek
przejeść się
kawałek
porcja
gotowy do spożycia
bufet
posiłek; przekąska (podczas jakiegoś wydarzenia)
przeżuwać
sos
porcja (jedzenia)
sączyć; siorbać
siorbać
połknąć w całości
nieapetyczny
żarłoczny
człowiek o wilczym apetycie
wafel; gofr
pałaszować
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RESTAURACJA:
aperitif [əˌperəˈtiːf]
appetiser [ˈæpɪtaɪzə]
to ask for the bill [ɑːsk fə ðə bɪl]
at the restaurant [ət ðə ˈrestrɒnt]
barmaid (BrE) [ˈbɑːmeɪd]
barman (BrE) [ˈbɑːmən]
bartender (AmE) [ˈbɑːtendə]
to be fully booked [ bi ˈfʊli bʊkt]
to book a table [bʊk ə ˈteɪbl* ]
to bring the menu [brɪŋ ðə ˈmenju]
busboy (AmE) [ˈbəˈsbɔɪ]
by the window [baɪ ðə ˈwɪndəʊ]
chef [ʃef]
chef's speciality [ˈʃefs ˌspeʃɪˈælɪti]
chic restaurant [ʃiːk ˈrestrɒnt]
children's portion [ˈtʃɪldrənz ˈpɔːʃn*]
Chinese cuisine [tʃaɪˈniːz kwɪˈziːn]
cook [kʊk]
cuisine [kwɪˈziːn]
dessert [dɪˈzɜːt]
family-run restaurant [ˈfæməli rʌn ˈrestrɒnt]
garnish [ˈɡɑːnɪʃ]
generous tip [ˈdʒenərəs tɪp]
to give a tip [ɡɪv ə tɪp]
guest [ɡest]
head waiter [hed ˈweɪtə]
in the corner [ɪn ðə ˈkɔːnə]
inn [ɪn]
kitchen [ˈkɪtʃɪn]
local dishes [ˈləʊkl* ˈdɪʃɪz]
main course [meɪn kɔːs]
main dish [meɪn dɪʃ]
menu [ˈmenju]
nibbles [ˈnɪbl* z]
non-smoking area [nɒn ˈsməʊkɪŋ ˈeəriə]
order [ˈɔːdə]
posh restaurant [pɒʃ ˈrestrɒnt]
restaurant [ˈrestrɒnt]
restaurateur [ˌrestərəˈtɜː]
seat [siːt]
second course [sekənd kɔːs]
server (AmE) [ˈsɜːvə]
to settle the bill [ˈsetl* ðə bɪl]
side dish [saɪd dɪʃ]
something to drink [ˈsʌmθɪŋ tə drɪŋk]
soup [suːp]
speciality [speʃɪˈælɪti]
staff [stɑːf]
starter [ˈstɑːtə]
table [ˈteɪbl* ]
takeaway [ˈteɪkəweɪ]
tip [tɪp]
traditional cuisine [trəˈdɪʃn*əl kwɪˈziːn]
vegetarian dishes [ˌvedʒɪˈteərɪən ˈdɪʃɪz]
waiter [ˈweɪtə]
waitress [ˈweɪtrɪs]
wine list [waɪn lɪst]
wine waiter [waɪn ˈweɪtə]

aperitif
przystawka
poprosić o rachunek
restauracja
barmanka
barman
barman
nie mieć wolnych miejsc
zarezerwować stół
przynieść menu
pomocnik kelnera
przy oknie
szef kuchni
specjalność szefa kuchni
elegancka restauracja
porcja dziecięca
kuchnia chińska
kucharz
kuchnia (regionu)
deser
rodzinna restauracja
ozdoba
hojny napiwek
dać napiwek
gość
główny kelner
w rogu
zajazd
kuchnia (pomieszczenie)
dania regionalne
danie główne
danie główne
menu; karta dań
przekąski
sala dla niepalących
zamówienie
wykwitna restauracja; elegancka restauracja
restauracja
restaurator
miejsce
drugie danie
kelner
uregulować rachunek
dodatek do dania głównego
coś do picia
zupa
specjalność
personel
przystawka
stół
na wynos
napiwek
kuchnia tradycyjna
dania wegetariańskie
kelner
kelnerka
karta win
kelner podający wino
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RESTAURACJA - PRZYKŁADOWE ZDANIA
She left the upper storey and went down to the restaurant.
That's the name of the restaurant.
She and her sister were dining in a restaurant.
I telephoned a restaurant to reserve a table.
He went to a restaurant for lunch.
About ten minutes later they reached the restaurant.
I am sure we saw her yesterday in that restaurant.
I sat in a comer of the restaurant over my empty plate.
At the restaurant the tables were set up on a lawn.
He signalled to a waiter.
Waiters were hurriedly jerking the cloths off the tables.
"What's that? " she asked a waiter.
She called to the waiter.
At that point the waiter brought us our duck.
He called loudly to the waiter.
The waiter brought another bottle.
He hurried to another table.
The waitress put the check on the table.

Opuściła pierwsze piętro i zeszła do restauracji.
Tak się nazywa restauracja.
Jadły z siostrą w restauracji.
Zatelefonowałem, aby zarezerwować stolik w restauracji.
Poszedł na obiad do restauracji.
Po około dziesięciu minutach dojechali do restauracji.
Jestem pewien, że widzieliśmy ją wczoraj w restauracji.
Siedział em w kącie restauracji nad pustym talerzem.
Stoły restauracyjne stały wprost na trawnikach.
Dał znak kelnerowi.
Kelnerzy pośpiesznie zrywali obrusy ze stolików.
- Co to takiego? - zapytała kelnera.
Zawołała kelnera.
W tym momencie pojawił się kelner, niosąc naszą kaczkę.
Donośnym krzykiem zawołał kelnera.
Kelner przyniósł następną butelkę.
Pospieszył do innego stolika.
Kelnerka przyniosła rachunek i położyła go na stoliku.

RESTAURACJA - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
Are there any good restaurants around here?
This is the restaurant where we had dinner last week.
This is the best restaurant that I know.
This is the restaurant that I often eat at.
My father runs a restaurant.
The food is sensational at that new restaurant.
I can't go to the restaurant with you tonight.
I once worked in a restaurant.
He is a waiter in a seaside restaurant.
This is a highly recommended restaurant.
Is there a table available for two on Friday?
Could we have a table in the non-smoking section?
Do you have a table with a view of the ocean?
This table is reserve.
We ought to have phoned ahead and reserved a table.
I would like to reserve a table for two.
The waiter brought a new plate.
John called for the waiter in a loud voice.
The new waiter should be much more competent.
The waitress bustled about serving the customers.
This is your waitress uniform.
First of all, we must dismiss the cook.
What on earth did you put it on the menu for?

Czy jest tu jakaś dobra restauracja w okolicy? (CK)
To jest restauracja, w której jedliśmy w zeszłym tygodniu.
To najlepsza restauracja, jaką znam. (CK)
To jest restauracja, w której często jadam. (CK)
Mój ojciec prowadzi restaurację. (CK)
Jedzenie w tej nowej restauracji jest wyśmienite. (--)
Dziś wieczorem nie mogę iść z tobą do restauracji. (CK)
Pracowałem kiedyś w restauracji. (CK)
On jest kelnerem w nadmorskiej restauracji. (CM)
To pierwszorzędna restauracja. (fcbond)
Czy w piątek będzie dostępny stolik dla dwóch osób?
Czy moglibyśmy dostać stolik w części dla niepalących?
Czy mają Państwo stolik z widokiem na ocean? (Nero)
Ten stolik jest zarezerwowany. (CK)
Powinniśmy byli zadzwonić i zarezerwować stolik. (--)
Chciałbym zarezerwować stolik na dwie osoby. (CK)
Kelner przyniósł nowy talerz. (CK)
John zawołał kelnera donośnym głosem. (CK)
Nowy kelner powinien sobie lepiej radzić. (scott)
Kelnerka uwijała się żwawo obsługując gości. (--)
Oto twój mundurek kelnerki. (Zifre)
Na początek musimy zwolnić kucharza. (AlanF_US)
Po cóż u diabła umieściliście to w menu? (CM)

CIASTA:
apple pie [æpl ˈpi:]
birthday cake [ˈbɜːθdeɪ keɪk]
biscuit (BrE) [ˈbɪskɪt]
cheesecake [ˈtʃiːzkeɪk]
chocolate cake [ˈtʃɒklət keɪk]
cookie [ˈkʊki]
cooky (AmE) [ˈkʊki]
cracker [ˈkrækə]
cream puff [kriːm pʌf]
crumpet [ˈkrʌmpɪt]
éclair [ɪˈkleə]
flan [flæn]
jelly roll (AmE) [ˈdʒeli rəʊl]
ladyfinger [leɪdɪˌfɪŋɡə]
layer cake [ˈleɪə keɪk]
meringue [məˈræŋ]
muffin [ˈmʌfɪn]

szarlotka; jabłecznik
tort urodzinowy
herbatnik; keks
sernik
ciasto czekoladowe
ciasteczko
herbatnik; keks
krakers
ptyś
crumpet
eklerka
placek; babeczka; tarta
rolada
biszkopt (podłużny)
tort przekładany
beza
babeczka
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pie [paɪ]
piece of cake [piːs əv keɪk]
plum cake [plʌm keɪk]
puff pastry [pʌf ˈpeɪstri]
rusk (BrE) [rʌsk]
slice of cake [slaɪs əv keɪk]
sponge cake [spʌndʒ keɪk]
sponge finger [spʌndʒ ˈfɪŋɡə]
Swiss roll (BrE) [swɪs rəʊl]
waffle [ˈwɒfl* ]
wedding cake [ˈwedɪŋ keɪk]

ciastko owocowe
kawałek ciasta
ciastko ze śliwkami
ciasto francuskie
sucharek
kawałek ciasta
ciasto biszkoptowe
biszkopt (podłużny)
rolada
wafel; gofr
tort ślubny

PIECZYWO:
bagel [ˈbeɪɡl* ]
bap (BrE) [bæp]
black bread [blæk bred]
bun [bʌn]
crispbread [ˈkrɪspˌbrɛd]
focaccia [fəˈkætʃə]
French bread [frentʃ bred]
French toast [frentʃ təʊst]
fresh bread [freʃ bred]
garlic bread [ˈɡɑːlɪk bred]
gluten bread [ˈɡluːtən bred]
graham bread [ˈɡreɪəm bred]
loaf of bread [ləʊf əv bred]
pitta bread [ˈpɪtə bred]
roll [rəʊl]
rye bread [raɪ bred]
slice of bread [slaɪs əv bred]
sticky bun (BrE) [ˈstɪki bʌn]
toast [təʊst]
wheat bread [wiːt bred]
wholemeal bread [ˈhəʊlmiːl bred]

bajgiel
miękka bułka
czarny chleb
bułka
pieczywo chrupkie
focaccia
bagietka; bułka paryska
grzanka francuska
świeży chleb
pieczywo czosnkowe
chleb z glutenem
graham
bochenek chleba
chleb pita
bułka
chleb żytni
kromka chleba
lukrowana drożdżówka
1. tost 2. grzanka
chleb pszenny
chleb razowy

NABIAŁ:
acidophilus milk [ˌæsɪˈdɒfɪləs mɪlk]
blue cheese [bluː tʃiːz]
butter [ˈbʌtə]
buttermilk [ˈbʌtəmɪlk]
cheddar [ˈtʃedə]
to churn butter [tʃɜːn ˈbʌtə]
coconut milk [ˈkəʊkənʌt mɪlk]
cream [kriːm]
cream cheese [kriːm tʃiːz]
creme fraiche [ˈkrɛm ˈfrɛʃ ]
curd cheese [kɜːd tʃiːz]
curd milk [kɜːd mɪlk]
dairy [ˈdeəri]
dairyman [ˈdeərɪmæn]
dry milk (AmE) [draɪ mɪlk]
Edam cheese [ˈiːdəm tʃiːz]
feta [ˈfɛtə]
goat cheese [ɡəʊt tʃiːz]
Gouda cheese [ˈɡaʊdə tʃiːz]
ice cream [aɪs kriːm]
milk powder [mɪlk ˈpaʊdə]
milk shake [mɪlk ʃeɪk]

mleko acidofilne
ser pleśniowy
masło
maślanka
cheddar
ubijać masło
mleko kokosowe
śmietana
serek śmietankowy
śmietana zakwaszona
twaróg
zsiadłe mleko
mleczarnia
mleczarz (pracownik mleczarni)
mleko w proszku
ser edamski
feta
ser kozi
ser gouda
lody
mleko w proszku
koktajl mleczny
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milkman [ˈmɪlkmən]
mozzarella [ˌmɒtsəˈrɛlə]
pasteurized milk [ˈpɑːstʃəraɪzd mɪlk]
sheep's milk [ˈʃiːps mɪlk]
skimmed milk [skɪmd mɪlk]
sour cream [ˈsaʊə kriːm]
Swiss cheese [swɪs tʃiːz]
whipped cream [wɪpt kriːm]
whole milk [həʊl mɪlk]
yoghurt [ˈjɒɡət]

mleczarz
mozarella
mleko pasteryzowane
owcze mleko
mleko odtłuszczone
kwaśna śmietana
ser szwajcarski
bita śmietana
mleko pełnotłuste
jogurt

MIĘSO I WĘDLINY
abattoir [ˈæbətwɑ]
American bacon [əˈmerɪkən ˈbeɪkən]
bacon [ˈbeɪkən]
beef tenderloin [biːf ˈtendəlɔɪn]
brisket [ˈbrɪskɪt]
chicken [ˈtʃɪkɪn]
chicken drumstick [ˈtʃɪkɪn ˈdrʌmstɪk]
chicken liver [ˈtʃɪkɪn ˈlɪvə]
chicken meat [ˈtʃɪkɪn miːt]
chitlins [ˈtʃɪtlɪnz]
chuck steak [tʃʌk steɪk]
cutlet [ˈkʌtlɪt]
cuts of beef [kʌts əv biːf]
cuts of por [kʌts əv ˈpɔː]
diced veal [daɪst viːl ]
fat [fæt]
fatty [ˈfæti]
fried [fraɪd]
game [ɡeɪm]
giblets [ˈdʒɪblɪts]
ground meat (AmE) [ɡraʊnd miːt]
ham [hæm]
horse meat [hɔːs miːt]
innards [ˈɪnədʒ]
kidney [ˈkɪdni]
lamb [læm]
lamb chop [læm tʃɒp]
lean meat [liːn miːt]
meat meal [miːt miːl]
meat processing [miːt ˈprəʊsesɪŋ]
meat-free [miːt fri]
meatball [ˈmiːtbɔːl]
mincemeat (BrE) [ˈmɪnsmiːt]
mutton [ˈmʌtn*]
mystery meat [ˈmɪstəri miːt]
offal [ˈɒfl* ]
pork chop [pɔːk tʃɒp ]
pork chops [pɔːk tʃɒps]
pork loin [pɔːk lɔɪn]
porterhouse steak [ˈpɔːtəhaʊs steɪk]
poultry [ˈpəʊltri]
rasher [ ˈræʃə]
rasher of bacon [ˈræʃə əv ˈbeɪkən]
red meat [red miːt]
rib roast [rɪb rəʊst]
roast beef [rəʊst biːf]
roasted [ˈrəʊstɪd]

rzeźnia; ubojnia
boczek wędzony
boczek; bekon
polędwica wołowa
mostek (sztuka mięsa)
kurczak
podudzie kurczaka; nóżka kurczaka
wątróbka kurza
mięso z kurczaka
flaki wieprzowe
karkówka
kotlet (z kością)
kawałki wołowiny
kawałki wieprzowiny
cielęcina pokrojona w kostkę
tłuszcz
tłusty
smażony
dziczyzna
podroby
mięso mielone
szynka
konina
wnętrzności
nerka
jagnięcina
kotlet jagnięcy
chude mięso
potrawa mięsna
przetwórstwo mięsne
bezmięsny
klops
mięso mielone
baranina
mięso niewiadomego pochodzenia
podroby
kotlet schabowy (z kością)
kotlety pieprzowe
polędwica wieprzowa
befsztyk z polędwicy
drób
plaster mięsa
plasterek bekonu
czerwone mięso
pieczone żeberka
rostbef; pieczeń wołowa
opiekany
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rump steak [rʌmp steɪk]
salami [səˈlɑːmi]
side of beef [saɪd əv biːf]
sirloin [ˈsɜːlɔɪn]
sirloin steak [ˈsɜːlɔɪn steɪk]
spare ribs [speə rɪbz]
steak [steɪk]
stewed [stjuːd]
veal [viːl]
veal cutlet [viːl ˈkʌtlɪt]
venison[ˈvenɪsn*]
white meat [waɪt miːt]
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rumsztyk
salami
udziec wołowy
polędwica
befsztyk z polędwicy
żeberka
stek; befsztyk
duszony
cielęcina
sznycel
1. sarnina (mięso sarny) 2. jelenina (mięso jelenie)
białe mięso

ZUPA:
alphabet soup [ˈælfəbet suːp]
barley soup [ˈbɑːli suːp]
bean soup [biːn suːp]
bisque [ˈbɪsk]
broth [brɒθ]
chicken soup [ˈtʃɪkɪn suːp]
chowder [ˈtʃaʊdə]
cold borsch [kəʊld bɔːʃ]
crouton [ˈkruːtɒn]
fish soup [fɪʃ suːp]
gazpacho [ɡəzˈpɑːtʃəʊ]
julienne [ˌdʒuːlɪˈen]
lentil soup [ˈlentl* suːp]
milk soup [mɪlk suːp]
minestrone [ˌmɪnɪˈstrəʊni]
mushroom soup [ˈmʌʃrʊm suːp]
oatmeal (AmE)[ ˈəʊtmiːl]
onion soup [ˈʌnjən suːp]
oxtail soup [ˈɒksteɪl suːp]
pea soup [piː suːp]
porridge (BrE) [ ˈpɒrɪdʒ]
potato soup [pəˈteɪtəʊ suːp]
pumpkin soup [ˈpʌmpkɪn suːp]
shark fin soup [ʃɑːk fɪn suːp]
sour rye soup [ˈsaʊə raɪ suːp]
thick soup [θɪk suːp]
tomato soup [təˈmɑːtəʊ suːp]
turtle soup [ˈtɜːtl* suːp]
vegetable broth [vedʒɪtəbl* brɒθ]
vichyssoise [viʃiswaz]

zupa z makaronem "literki"
krupnik
zupa fasolowa
zupa ze skorupiaków
rosół
rosół
zupa z owoców morza
chłodnik litewski
grzanka (do zupy)
zupa rybna
gazpacho
zupa jarzynowa (z warzywami pociętymi w paseczki)
zupa z soczewicy
zupa mleczna
zupa minestrone
zupa grzybowa
owsianka
zupa cebulowa
zupa ogonowa
grochówka
owsianka
zupa ziemniaczana
zypa dyniowa
zupa z płetwy rekina
żurek
gęsta zupa
zupa pomidorowa
zupa żółwiowa
rosół warzywny
gęsta zupa z porów (zwykle podawana na zimno)

ZUPA - PRZYKŁADOWE ZDANIA
Everyone from downstairs gets a cup of soup.
He stirred his soup-tomatoes and noodles.
She poured the soup into a dish.
I'll take him his soup first then.
We were all hunched over our soup.
They ate their soup and finished the bottle of wine.
We ate some soup in the kitchen.
She turned and gently stirred the soup.
The soup is getting cold.
Will you warm up the soup?
Eat your soup while it is hot.
There's a hair in my soup.
The soup is so hot.
You have the choice of soup or salad.

Każdy z dołu dostaje miseczkę zupy.
Pomieszał zupę pomidorową z makaronem.
Nalała zupę na talerz.
Wobec tego najpierw zaniosę mu zupę.
Wszyscy byliśmy pochyleni nad zupą.
Zjedli zupę i wypili butelkę piwa.
W kuchni zjedliśmy trochę zupy.
Odwróciła się i delikatnie pomieszała zupę.
Zupa stygnie.
Odgrzejesz mi zupę? (CK)
Zjedz zupę póki gorąca. (Swift)
W mojej zupie jest włos. (Swift)
Ta zupa jest za gorąca. (Swift-mod.)
Masz wybór między zupą a sałatką. (Eldad)
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Mr Jones is tasting the soup his wife made.
Have you ever tasted such a good soup?
What kind of soup is this?
This soup is too thin for me.
This soup tastes of onions.
This soup is really good.
There's too much salt in this soup.
The soup in the cup looks very hot.
Mom, add a little more salt to the soup.
He shared his soup with me.
We ate potato soup.

Pan Jones próbuje zupę, którą ugotowała jego żona. (--)
Jadłeś kiedyś tak pyszną zupę? (CM)
Co to za zupa? (xtofu80)
Ta zupa jest dla mnie zbyt wodnista. (CM)
Ta zupa ma smak cebuli. (Dejo)
Ta zupa jest naprawdę dobra. (CK)
Ta zupa jest za słona. (CK)
Zupa w kubku wygląda na bardzo gorącą. (Nero)
Mamo, posól trochę zupę. (--)
Podzielił się ze mną zupą. (Nero)
Zjedliśmy zupę ziemniaczaną. (Hybrid)

RYBY I OWOCE MORZA:
anchovy [ˈæntʃəvi]
bisque [ˈbɪsk]
calamari [kalaˈmɑːi]
carp [kɑːp]
clam [klæm]
cod [kɒd]
crab [kræb]
crayfish [ˈkreɪfɪʃ]
cuttlefish [ˈkʌtlfɪʃ]
eel [iːl]
fillet [ˈfɪlɪt]
gurnard[ˈɡɜːnəd]
haddock [ˈhædək]
halibut [ˈhælɪbət]
herring [ˈherɪŋ]
lobster [ˈlɒbstə]
mackerel [ˈmækrəl]
monkfish [ˈmʌŋkˌfɪʃ]
mussels [ˈmʌsl* z]
oyster [ˈɔɪstə]
pickled [ˈpɪkl* d]
pilchard (BrE) [ˈpɪltʃəd]
plaice [pleɪs]
prawn mousse [prɔːn muːs]
prawns [ prɔːnz]
salmon [ˈsæmən]
seafood [ˈsiːfuːd]
sprat [spræt]
squid [skwɪd]
trout [traʊt]
whitebait [ˈwaɪtbeɪt]

sardela
rodzaj zupy ze skorupiaków
kalmary
karp
małż jadalny
dorsz
krab
rak
mątwa
węgorz
filet
kurek (ryba)
łupacz (ryba)
halibut
śledź
homar
makrela
żabnica
małże
ostryga
peklowany; marynowany
sardynka
flądra
mus z krewetek
krewetki
łosoś
owoce morza
szprotka
kalmar; kałamarnica
pstrąg
małe rybki

PRZYPRAWY:
allspice [ˈɔːlspaɪs]
aniseed [ˈænɪsiːd]
basil [ˈbæzl* ]
bay leaf [ˈbeɪ liːf ]
caraway seed [ˈkærəweɪ siːd]
cardamon [ˈkɑːdəmən]
cilantro (AmE) [səˈlæntrəʊ]
cinnamon [ˈsɪnəmən]
clove [kləʊv]
coriander [ˌkɒriˈændə]
curry [ˈkʌri]
dill [dɪl]
five spice powder [faɪv spaɪs ˈpaʊdə]
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ziele angielskie
anyż
bazylia
liść laurowy
kminek
kardamon
kolendra
cynamon
goździk
kolendra
curry
koper
przyprawa pięciu smaków
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ginger [ˈdʒɪndʒə]
horseradish [ˈhɔːsrædɪʃ]
juniper [ˈdʒuːnɪpə]
ketchup [ˈketʃəp]
mace [meɪs]
marjoram [ˈmɑːdʒərəm]
mint [mɪnt]
mustard [ˈmʌstəd]
nutmeg [ˈnʌtmeɡ]
oregano [ˌɔˈreɡəˌnəʊ]
paprika [ˈpæprɪkə]
pepper [ˈpepə]
rosemary [ˈrəʊzməri]
saffron [ˈsæfrən]
sage [seɪdʒ]
salt [sɔːlt]
seasoning [ˈsiːzn*ɪŋ]
spice [spaɪs]
tarragon [ˈtærəɡən]
thyme [taɪm]
turmeric [ˈtɜːmərɪk]
vinegar [ˈvɪnɪɡə]

imbir
chrzan
jałowiec
keczup
gałka muszkatołowa
majeranek
mięta
musztarda
gałka muszkatołowa
oregano
papryka
pieprz
rozmaryn
szafran
szałwia
sól
przyprawa
przyprawa
estragon
tymianek
kurkuma
ocet

RÓŻNE DANIA:
beef stew [biːf stjuː]
blintz [blɪnts]
caviar [ˈkævɪɑː]
chorizo [tʃɔːˈriːzəʊ]
dumplings [ˈdʌmplɪŋz]
escalope [ˈeskələʊp]
falafel [fəˈlɑːfəl]
fish and chips [fɪʃ ənd tʃɪps]
fishcake [ˈfɪʃkeɪk]
fries [fraɪz]
gyros [ˈdʒaɪərəʊz]
hamburger [ˈhæmbɜːɡə]
kebab [kəˈbæb]
kedgeree [ˈkedʒəri]
noodles [ˈnuːdl* z]
omelette [ˈɒmlɪt]
pancakes [ˈpænkeɪks]
pasta [ ˈpæstə]
patty [ˈpæti]
pizza [ˈpiːtsə]
poached egg [pəʊtʃt eɡ]
potato pancakes [pəˈteɪtəʊ ˈpænkeɪks]
risotto [rɪˈzɒtəʊ]
rollmop [ˈrəʊlˌmɒp]
sashimi [ˈsæʃɪmɪ]
sausage [ˈsɒsɪdʒ]
shaslik [ˈʃɑːʃlɪk]
soufflé [ˈsuːfleɪ]
souvlakia [suːˈvlækɪə]
spaghetti [spəˈɡeti]
steak tartare [steɪk ˈtɑːˌtɑː]
stew [stjuː]
tagliatelle [ˌtæljəˈtɛlɪ]
tortellini [ˌtɔːtəˈliːnɪ]
Welsh rarebit [ welʃ ˈreəbɪt]

gulasz wołowy
blin
kawior
chorizo (rodzaj kiełbasy)
knuski; knedle
eskalop; eskalopek
falafel
smażona ryba z frytkami
placek rybny
frytki
gyros
hamburger
kebab
kedgeree
kluski
omlet
naleśniki
makaron
pasztecik
pizza
jajka bez skorupki
placki ziemniaczane
risotto
rolmops
sashimi
kiełbasa
szaszłyk
suflet
souvlaki
spaghetti
tatar
gulasz
makaron wstążki
tortellini
grzanka z serem
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DESERY:
ambrosia [æmˈbrəʊziə]
baklava [ˈbɑːkləvə]
blancmange (BrE) [bləˈmɒnʒ]
halva [ˈhælvɑː]
Italian ice cream [ɪˈtæljən aɪs kriːm]
jello (AmE) [ˈdʒeləʊ]
jelly (BrE) [ˈdʒeli]
junket [ˈdʒʌŋkɪt]
melba [ˈmelbə]
parfait [pɑːˈfeɪ]
pavlova [pævˈləʊvə]
pudding [ˈpʊdɪŋ]
stracciatella [strattʃaˈtɛlla]
sundae [ˈsʌndeɪ]
tiramisu [ˌtɪrəˈmɪˌsuː]
white chocolate mousse [waɪt ˈtʃɒklət muːs]

ambrozja
bakława
rodzaj budyniu
chałwa
lody włoskie
galaretka owocowa
galaretka owocowa
legumina
melba
parfait
tort Pawłowej
pudding; budyń
stracciatella
deser lodowy
tiramisu
mus z białej czokolady

PRZYGOTOWANIE POSIŁKU:
to add [æd]
al dente [æl ˈdent]
to bake [beɪk]
to baste [beɪst]
to blanch [blɑːntʃ]
to blend [blend]
boiling water [ˈbɔɪlɪŋ ˈwɔːtə]
to bread [bred]
to chop [tʃɒp]
chopped [tʃɒpt]
clarified butter [ˈklærɪfaɪd ˈbʌtə]
to coat with breadcrumbs [ˈkəʊt wɪð ˈbredkrʌmz]
coating [ˈkəʊtɪŋ]
to cook [kʊk]
cook over a medium heat [kʊk ˈəʊvər ə ˈmiːdɪəm hiːt]
cookbook [ˈkʊkbʊk]
cooked [kʊkt]
to cover [ˈkʌvə]
to cut [kʌt]
to defrost [ˌdiːˈfrɒst]
to dice [daɪs]
diced [daɪst]
dough [dəʊ]
dressing [ˈdresɪŋ]
to fillet [ˈfɪlɪt]
filling [ˈfɪlɪŋ]
to flavour [ˈfleɪvə]
fresh-grated [freʃ ˈɡreɪtɪd]
to fry [fraɪ]
frying [ˈfraɪɪŋ]
to glaze [ɡleɪz]
to grate [ɡreɪt]
to grease [ɡriːs]
heat [hiːt]
ingredients [ɪnˈɡriːdɪənts]
jelly mould (BrE) [ˈdʒeli məʊld]
to julienne [ˌdʒuːlɪˈen]
to knead [niːd]

dodać
na półtwardo
piec
dodawać wody; podlewać
blanszować (obgotować przy użyciu pary)
wymieszać; miksować; zmiksować
wrząca woda
obtaczać w bułce
kroić; krajać; siekać; szatkować
pokrojony; posiekany; poszatkowany
masło klarowane
panierować
1. polewa 2. panierka
gotować
gotować na średnim ogniu
książa kucharska
gotowany
przykryć
kroić; pokroić; ciąć; wyciąć; skroić
odmrażać
kroić w kostkę
pokrojony w kostkę
ciasto (przed upieczeniem)
sos do sałatek
filetować
nadzienie
przyprawiać do smaku
świeżo utarty
smażyć
smażenie
polewać polewą
trzeć na tarce
smarować tłuszczem
zagrzać; rozgrzać; ogrzać
składniki
salaterka na galaretkę
pociąć w paseczki
gnieść; zagnieść
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to knead the dough [niːd ðə dəʊ]
marinade [ˌmærɪˈneɪd]
to mash [mæʃ]
to melt [melt]
melted [ˈmeltɪd]
mould [məʊld]
to pan-fry [pæn fraɪ]
to parboil [ˈpɑːbɔɪl]
to peel [ piːl]
peeled [piːld ]
pickled [ˈpɪkl* d]
pinch of salt [pɪntʃ əv sɔːlt]
to pour [pɔː]
to preheat the oven [ˌpriːˈhiːt ði ˈʌvn*]
preheated [ˌpriːˈhiːtɪd]
raising agent [ˈreɪzɪŋ ˈeɪdʒənt]
recipe [ˈresəpi]
to refrigerate [rɪˈfrɪdʒəreɪt]
to rost [ˈrɑːst]
to rub [rʌb]
to saute [ˈsəʊteɪ]
to score [skɔ]
to season [ˈsiːzn*]
to serve with potatoes [sɜːv wɪð pəˈteɪtəʊz]
to simmer [ˈsɪmə]
slit [slɪt]
to smoke [sməʊk]
to sprinkle [ˈsprɪŋkl* ]
to stew [stjuː]
to stir [stɜː]
to strain [streɪn]
to stuff [stʌf]
to sweeten [ˈswiːtn*]
to tablespoon [ˈteɪblspuːn]
to take out [teɪk aʊt]
to tenderise [ˈtɛndəˌraɪz]
thinly sliced [ ˈθɪnli slaɪst]
to toss [tɒs]
to trim [trɪm]
to upturn [ˈʌptɜːn]
to wash [wɒʃ]
to whisk [wɪsk]

ugniatać ciasto
marynata
gnieść; rozgniatać
topić się; roztapiać się; roztopić się
roztopiony
forma; foremka
usmażyć (na patelni)
podgotować
obierać (ze skórki)
obrany
marynowany; peklowany
szczypta soli
nalewać; zalewać
rozgrzać piekarnik
rozgrzany
środek spulchniający
przepis; receptura
1. chłodzić; zamrażać 2. trzymać w lodówce
piec
trzeć; pocierać; wcierać
przysmażać
naciąć
przyprawić
podawać z ziemniakami
gotować na wolnym ogniu
nacięcie
wędzić
1. posypać 2. pokropić
dusić
mieszać
odcedzać; odsączać
faszerować
posłodzić
łyżka stołowa (ilość)
wyciągnąć
rozbić tłuczkiem
pokrojony w cienkie plasterki
wrzucić
przyciąć
przewrócić; obrócić; odwrócić
umyć
ubijać
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8.10 NAPOJE
apple juice [ˈæpl* dʒuːs]
beverages [ˈbevərɪdʒɪz]
bootle [ˈbuːtl*]
to brew [bruː]
buttermilk [ˈbʌtəmɪlk]
cocktail [ˈkɒkˌteɪl]
cocoa [ˈkəʊkəʊ]
coconut juice [ˈkəʊkənʌt dʒuːs]
cold [kəʊld]
compote [ˈkɒmpɒt]
cow's milk [kaʊz mɪlk]
cup [kʌp]
curd [kɜːd]
to drink [ drɪŋk]
drinking water [ˈdrɪŋkɪŋ ˈwɔːtə]
foam [fəʊm]
frothy [ˈfrɒθi]
goat's milk [ˈɡots mɪlk]
gulp [ɡʌlp]
hip flask [hɪp flɑːsk]
hot chocolate [hɒt ˈtʃɒklət]
in one gulp [ɪn wʌn ɡʌlp]
juice [dʒuːs]
keg [keɡ]
lemonade [leməˈneɪd]
milk [mɪlk]
mineral water [ˈmɪnərəl ˈwɔːtə]
mug [mʌɡ]
orangeade [ˌɒrɪndʒˈeɪd]
potable [ˈpəʊtəbl* ]
sake [ seɪk]
soft drinks [sɒft drɪŋks]
sparkling [ˈspɑːkl* ɪŋ]
to spilt [spɪlt]
squash [skwɒʃ]
still water [stɪl ˈwɔːtə]
straw [strɔː]
tap water [tæp ˈwɔːtə]
thirst quencher [θɜːst ˈkwentʃə]
tonic [ˈtɒnɪk]
to uncork [ˌʌnˈkɔːk]

sok jabłkowy
napoje
butelka
1. parzyć; zaparzyć (herbatę) 2. warzyć (piwo)
maślanka
koktajl (często bezalkoholowy)
kakao
sok kokosowy
chłodny; zimny
kompot
mleko krowie
filiżanka
zsiadłe mleko
pić
woda pitna
pianka (np. w kawie)
pienisty; spieniony (napój)
mleko kozie
haust; łyk
piersiówka
gorąca czekolada
jednym haustem
sok
antałek; beczułka
lemoniada
mleko
woda mineralna
kubek
oranżada
pitny; zdatny do picia
sake
napoje bezalkoholowe
gazowany
rozlać (np. herbatę)
zagęszczony sok owocowy
woda niegazowana
słomka (do picia napojów)
woda z kranu
napój orzeźwiający
tonik
odkorkować (butelkę)

NAPOJE - PRZYKŁADOWE ZDANIA
He took a swig of water.
She drank obediently.
I suppose I ought to eat or drink something.
He took a very small drink of the water.
He reached for a can of orange juice.
He put the can back on the table.
Langdon now recalled the bitter beverage.
He arranged for food and drink for them all.
He took a carton of orange juice from the refrigerator.
She poured him a glass of orange juice.
I 'm going to have some hot chocolate.
Would you like some hot cocoa?
He sipped the cocoa and it burned his tongue.

Wypił łyk wody.
Pokornie wypiła.
Chyba powinienem coś zjeść lub wypić.
Wypił bardzo mały łyk wody.
Sięgnął po puszkę soku pomarańczowego.
Odstawił puszkę z powrotem na stół.
Langdon przypomniał sobie teraz gorzki napój.
Zorganizował dla wszystkich jedzenie i napoje.
Wyjął z lodówki karton soku pomarańczowego.
Nalała mu szklankę soku pomarańczowego.
Napiję się trochę gorącej czekolady.
Chcesz trochę gorącego kakao?
Siorbał gorące kakako, aż poparzył sobie język.
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ALKOHOL:
alcohol [ˈælkəhɒl]
amaretto [æməˈrɛtəʊ]
ardent spirits [ˈɑːdnt ˈspɪrɪts]
champagne [ʃæmˈpeɪn]
cherry liqueur [ˈtʃeri lɪˈkjʊə]
cider [ˈsaɪdə]
cognac [ˈkɒnjæk]
drink [ drɪŋk]
hard liquor (AmE) [hɑːd ˈlɪkə]
liqueur [lɪˈkjʊə]
liquor [ˈlɪkə]
punch [pʌntʃ]
rum [rʌm]
shake [ʃeɪk]
tequila slammer [təˈkiːlə sˈlæmə]
toddy [ˈtɒdi]
tripple [ˈtrɪpəl]
vodka [ˈvɒdkə]

alkohol
amaretto; likier migdałowy
napoje wyskokowe
szampan
wiśniówka
cydr; jabłecznik
koniak
drink
alkohol wysokoprocentowy
likier
trunek; napój alkoholowy
poncz
rum
koktajl (alkoholowy)
tequila z napojem musującym
1. grog 2. wino palmowe
trunek; napój alkoholowy
wódka

NAPOJE ALKOHOLOWE - PRZYKŁADOWE ZDANIA
The cognac tasted salty.
Before long he was drunk.
Saturnin produced a bottle of cognac from somewhere.
After the second little bottle of rum.
Doyle could smell rum on his breath.
He ordered some rum and checked his watch.
Would you like some rum?
You know I don't drink rum.
The tea with rum had warmed me through nicely.
He reeked of rum, if you didn't notice.
The vodka tasted terrible.
Vodka has a most agreeable effect upon me.
He was grateful for the vodka.

Koniak miał słony smak.
Za niedługo był pijany.
Saturnin wyciągnął skądś butelkę koniaku.
Po drugiej buteleczce rumu.
Z jego oddechu Doyle czuł rum.
Zamówił rum i spojrzał na zegarek.
Napijesz się rumu?
Wiesz, że nie piję rumu.
Herbata z rumem przyjemnie mnie rozgrzała.
Cuchnął rumem, jeśli nie zauważyłeś.
Wódka smakowała okropnie.
Wódka ma na mnie skrajnie dobroczynny wpływ.
Był wdzięczny za wódkę.

PIWO:
beer [bɪə]
dark beer [dɑːk bɪə]
ginger beer [ˈdʒɪndʒə bɪə]
keg beer [keɡ bɪə]
lager [ˈlɑːɡə]
light beer [laɪt bɪə]
pint of beer [paɪnt əv bɪə]
shandy [ˈʃændi]
snakebite [ˈsneɪkˌbaɪt]

piwo
piwo ciemne
piwo imbirowe
piwo beczkowe
piwo leżakowe
piwo jasne
kufel piwa
piwo z l emoniadą
napój z cydru i piwa

PIWO - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
I went to drink a beer with friends.
Do you have any foreign beer?
I'm off beer.
Beer is brewed from malt.
This beer mug holds one pint.
Yeast makes beer ferment.
He drinks too much beer.
He finished the beer and ordered another.
He drank three bottles of beer.
Isn't it about time for another beer?
I'm drinking a beer right now.
Tom asked Mary if she drank beer.

Poszedłem na piwo z przyjaciółmi. (Zifre)
Czy jest jakieś zagraniczne piwo? (NekoKanjya)
Przestałem pić piwo. (CM)
Piwo jest warzone ze słodu. (CK)
Ten kufel pomieści jedną pintę. (CM)
Drożdże powodują, że piwo fermentuje. (CM)
On pije za dużo piwa. (CK)
Dopił piwo i zamówił następne. (CK)
Wypił trzy butelki piwa. (CK)
Czy już nie czas na kolejne piwo? (CK)
Właśnie piję piwo. (CK)
Tom spytał Mary, czy piła piwo. (CK)
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WINO:
dessert wine [ dɪˈzɜːt waɪn]
dry wine [draɪ waɪn]
fortified wine [ˈfɔːtɪfaɪd waɪn]
madeira [məˈdɪərə]
mulled wine [mʌld waɪn]
port [pɔːt]
red wine [red waɪn]
semi-dry wine [ˌsemiˈdraɪ waɪn]
sparkling wine [ˈspɑːkl* ɪŋ waɪn]
sweet wine [swiːt waɪn]
table wine [ˈteɪbl* waɪn]
vermouth [ˈvɜːməθ]
vintage wine [ˈvɪntɪdʒ waɪn]
white wine [waɪt waɪn]
wine tasting [waɪn ˈteɪstɪŋ]
winemaker [ˈwaɪnmeɪkə]

wino deserowe
wino wytrawne
wino likierowe
madera
grzane wino
porto
wino czerwone
wino półwytrawne
wino musujące
wino słodkie
wino stołowe
wermut
wino z dobrego rocznika
wino białe
degustacja win
wytwórca win

WINO - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
I like white wine better than red wine.
Wine is poetry filled in bottles.
Will you drink wine instead of milk?
Give me a bottle of wine.
They have no more wine.
What kind of wine do you recommend?
That's an excellent wine.
There is a bottle of wine on the table.
Taste this wine to see if you like it.
I don't drink much wine.
The government has imposed a new tax on wine.
Everyone at the party was drinking wine.
Japan has a surplus of rice, Europe of wine.

Wolę białe wino od czerwonego. (CK)
Wino to poezja wlana do butelek. (al_ex_an_der)
Będziesz pić wino zamiast mleka? (NekoKanjya)
Daj mi butelkę wina. (CK)
Nie maja więcej wina. (CK)
Jaki gatunek wina pan poleca? (CK)
To wyśmienite wino. (CK)
Na stole stoi butelka wina. (CK)
Spróbuj tego wina, czy ci będzie smakować. (CK)
Nie piję dużo wina. (CK)
Rząd nałożył nowy podatek na wino. (CK)
Na przyjęciu wszyscy pili wino. (CK)
Japonia ma nadmiar ryżu, Europa – wina. (--)

HERBATA:
black tea [blæk tiː]
brew-up (BrE) [bruː ʌp]
cuppa (BrE) [ˈkʌpə]
green tea [ɡriːn tiː]
herbal tea [ˈhɜːbl* tiː]
iced tea [aɪst tiː]
mint tea [ mɪnt tiː]
tea [ tiː]
tea bag [tiː bæɡ]
tea caddy [tiː ˈkædi]
unsweetened tea [ʌnˈswiːtn*d tiː]

czarna herbata
przerwa na herbatę
filiżanka herbaty
zielona herbata
herbata ziołowa
herbata mrożona
herbata miętowa
herbata
torebka herbaty
pojemnik na herbatę
gorzka herbata
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HERBATA - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
This tea is called green tea.
What tea do you drink?
We import tea from India.
Tom puts too much sugar in his tea.
This tastes like tea.
Several teas are sold here.
Will you have some more tea?
Would you like another cup of tea?
The quality of tea is going down.
Add sugar to the tea.
We had a chat over tea yesterday.
He put milk into his tea and stirred it.
He scalded his tongue with the hot tea.
She poured me a cup of tea.
She brought a cup of tea to me.
Tea with ice isn't good without sugar.
Make yourself a cup of hot tea.
I don't want to drink cold tea.

Ta herbata zwana jest zieloną herbatą. (CM)
Jaką herbatę pijesz (qcomplex5)
Importujemy herbatę z Indii. (CK)
Tom sypie za dużo cukru do swojej herbaty. (CK)
To smakuje jak herbata. (CK)
Tu sprzedają wiele różnych herbat. (--)
Może jeszcze herbaty? (CK)
Masz ochotę na kolejną filiżankę herbaty? (CK)
Jakość herbaty spada. (--)
Dodaj cukru do herbaty. (Zifre)
Wczoraj rozmawialiśmy przy herbatce. (--)
Wlał do herbaty mleka i zamieszał. (CK)
Poparzył sobie język gorącą herbatą. (--)
Nalała mi herbaty. (Swift)
Przyniosła mi filiżankę herbaty. (CK)
Herbata z lodem nie jest dobra bez cukru. (lukaszpp)
Zrób sobie ciepłą herbatę. (eldad)
Nie chcę pić zimnej herbaty. (Fanty)

KAWA:
caffeine [ˈkæfiːn]
cappuccino [ˌkæpuˈtʃiːnəʊ]
coffee [ˈkɒfi]
coffee [ˈkɒfi]
coffee bean [ˈkɒfi biːn]
coffee machine [ˈkɒfi məˈʃiːn]
decaf (pot.) [ˈdiːkæf]
drip coffee (AmE) [drɪp ˈkɒfi]
espresso [eˈspresəʊ]
espresso machine [eˈspresəʊ məˈʃiːn]
ground coffee [ɡraʊnd ˈkɒfi]
instant coffee [ˈɪnstənt ˈkɒfi]
mocha [ˈmɒkə]
morning coffee [ˈmɔːnɪŋ ˈkɒfi]
strong coffee [strɒŋ ˈkɒfi]
Turkish coffee [ˈtɜːkɪʃ ˈkɒfi]
white coffee [waɪt ˈkɒfi]

kofeina
cappuccino
kawa
kawa
ziarenko kawy
automat do kawy
kawa bezkofeinowa
kawa filtrowana; kawa z ekspresu
kawa espreso
ekspres do kawy
kawa mielona
kawa rozpuszczalna
mokka
poranna kawa
mocna kawa
kawa po turecku
kawa z mlekiem

KAWA - PRZYKŁADOWE ZDANIA Z KORPUSU TATOEBA.ORG
I prefer coffee to tea.
There is coffee, and...coffee.
You have drunk three cups of coffee.
Let's take a break for coffee.
A cup of coffee cleared my head.
Why do you like coffee strong?
That coffee smells good.
The coffee was too hot for me to drink.
Mr Smith is drinking coffee.
This coffee is not hot enough.
This coffee is too bitter.
I'll put some coffee on.
How about another cup of coffee?
I'd like my coffee weak.
You've spilt your coffee.
Do you let your children drink coffee?

Wolę kawę od herbaty. (CK)
Kawy bywają różne. (sacredceltic)
Wypiłeś trzy filiżanki kawy. (CK)
Zróbmy sobie przerwę na kawę. (CK)
Filiżanka kawy rozjaśniła mi w głowie. (CK)
Dlaczego lubisz mocną kawę? (CM)
Ta kawa ładnie pachnie. (CK)
Ta kawa jest dla mnie za gorąca. (CK)
Pan Smith pije kawę. (CK)
Ta kawa nie jest dość ciepła. (CK)
Ta kawa jest zbyt gorzka. (CK)
Nastawię na kawę. (CM)
Może jeszcze filiżankę kawy? (CK)
Lubię raczej słabą kawę. (CK)
Wylał pan kawę. (CK)
Pozwalacie dzieciom pić kawę? (CK)
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8.11 USŁUGI POCZTOWE
to address a letter [ əˈdres ə ˈletə]
airmail [ˈeəmeɪl]
cash on delivery [kæʃ ɒn dɪˈlɪvəri]
to collect stamps [kəˈlekt stæmps]
to deliver [dɪˈlɪvə]
envelope [ˈenvələʊp]
forwarding address [ˈfɔːwədɪŋ əˈdres]
mail train [meɪl treɪn]
missive (lit.) [ ˈmɪsɪv]
to pack [pæk]
package [ˈpækɪdʒ]
parcel [ˈpɑːsl* ]
post [pəʊst]
post office [pəʊst ˈɒfɪs]
postage [ˈpəʊstɪdʒ]
postage stamp [ˈpəʊstɪdʒ stæmp]
postal order [ˈpəʊstl* ˈɔːdə]
postal worker [ˈpəʊstl* ˈwɜːkə]
postcard [ˈpəʊstkɑːd]
postcode [ˈpəʊstkəʊd]
poste restante [ˈpəʊst rɪˈstæn]
postman [ˈpəʊstmən]
postwoman [ˈpəʊstwʊmən]
receiver [rɪˈsiːvə]
registered letter [ˈredʒɪstəd ˈletə]
return address [rɪˈtɜːn əˈdres]
to send something COD [send ˈsʌmθɪŋ kɒd]
sender [ˈsendə]
stamp album [stæmp ˈælbəm]
stamp machine [stæmp məˈʃiːn]
stamps collector [stæmps kəˈlektə]
undelivered mail [ˌəndəˈlɪvərd meɪl]
to unpack [ˌʌnˈpæk]
zip code [zɪp kəʊd]

zaadresować list
poczta lotnicza
za zaliczeniem pocztowym
zbierać znaczki
dostarczyć
koperta
adres odbiorcy
pociąg pocztowy
pismo; list
zapakować
paczka
paczka
poczta
urząd pocztowy
opłata pocztowa
znaczek pocztowy
przekaz pocztowy
urzędnik pocztowy
karta pocztowa
kod pocztowy
poste restante
listonosz
listonoszka
odbiorca
list polecony
adres zwrotny
wysłać coś za zaliczeniem pocztowym
nadawca
klaser
automat sprzedający znaczki
filatelista
niedostarczona przesyłka
rozpakować
kod pocztowy

POCZTA - PRZYKŁADOWE ZDANIA
Gavrila took the letters round.
No post on Sundays.
The postman delivered two unpleasant letters.
He was going to wait for the postman.
He read the handwritten note.
She retrieved the sealed envelope.
Father will write the address on the envelope.
He slid the envelope across the table.
He received a postcard from an old friend.
I've received many letters in my lifetime.
He drew the letter out from his wallet.
He took the letter and put it in his pocket.
The painter glanced through the letter.
The letter remained unanswered.
He tore the letter to shreds.
He rented two small boxes at the post office.
The post office was crowded with Mexicans.
He passed the post office and a small church.
I'm at the post office.
Both envelopes were the same size.
He moved aside a stack of envelopes.
He put the envelope into his briefcase.
She handed him an envelope.

Gawryła roznosił pocztę.
W niedziele nie przynoszą poczty.
Listonosz przyniósł dwa nieprzyjemne listy.
Miał zamiar czekać na listonosza.
Przeczytał ręcznie napisany list.
Wyciągnęła zaklejoną kopertę.
Na tej kopercie tata napisze adres.
Przesunął kopertę po stole.
Otrzymał kartkę pocztową od starego przyjaciela.
Dostałem w życiu dużo listów.
Wyjął list z portfela.
Wziął list i włożył go do portfela.
Malarz przeczytał pobieżnie list.
List pozostał bez odpowiedzi.
Podarł list na kawałki.
Wynajął dwie małe skrytki na poczcie.
Na poczcie było pełno Meksykanów.
Minął pocztę i mały kościół.
Jestem na poczcie.
Obie koperty miały ten sam rozmiar.
Odsunął na bok stos kopert.
Włożył kopertę do (swojej) aktówki.
Podała mu kopertę.
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We wrote love letters to each other.
Next morning he received a letter.
No letter arrived on the following day either.
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Pisaliśmy do siebie listy miłosne.
Następnego ranka otrzymał list.
Ani następnego dnia nie doszedł list.
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There is a post office in front of the station.
Don't forget to post the letter.
This is a post office and that is a bank.
Please remind me to post the letters.
I have just returned from the post office.
On the way home I'll stop by the post office.
I was rereading the letters you sent to me.
Didn't you write a letter to him?
Are you writing a letter?
I received your letter yesterday.
Your letter made me happy.
I will wait till you have written the letter.
Here is a letter for you.
It cost me 100 yen to send the letter.
The letter is dated April 1, 1987.
You need not answer the letter.
This letter is addressed to you.
This letter is wrongly addressed.
Emi has never written a letter.
I have got a letter from you.
Are you still collecting stamps?
This letter bears a foreign stamp.
Send me a postcard.
I forgot to attach a stamp to the envelope.
I ripped the envelope open.
Stick another stamp on the envelope.

Przed dworcem jest poczta. (NekoKanjya)
Nie zapomnij wysłać listu. (--)
To poczta, a to bank. (Nero)
Proszę mi przypomnieć, abym wysłał listy. (--)
Właśnie wróciłem z poczty. (Eldad)
Po drodze do domu wpadnę na pocztę. (Joseph)
Czytałem list, który mi wysłałeś. (Swift)
Nie napisałeś listu do niego? (CK)
Piszesz list? (Swift)
Otrzymałem pański list wczoraj. (CK)
Ucieszyłem się z twojego listu. (CK)
Poczekam, aż skończysz list. (CK)
To list dla ciebie. (CK)
Wysłanie tego listu kosztowało 100 jenów. (jakov)
List datowany jest na pierwszego kwietnia 1987 roku. (CK)
Nie ma potrzeby odpowiadania na ten list. (--)
Ten list jest do ciebie. (CK)
Ten list jest błędnie zaadresowany. (CK)
Emi jeszcze nigdy nie napisała listu. (CK)
Dostałem od ciebie list. (--)
Czy wciąż zbierasz znaczki? (CK)
Na tym liście jest zagraniczny znaczek. (--)
Wyślij mi pocztówkę. (CK)
Zapomniałem nakleić znaczek na kopertę. (xtofu80)
Rozdarłem kopertę. (CK)
Proszę nakleić jeszcze jeden znaczek na kopertę. (CK)
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8.12 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
to answer the phone [ ˈɑːnsə ðə fəʊn]
answering machine [ˈɑːnsərɪŋ məʃi:n]
area code [ˈeəriə kəʊd]
bad connection [bæd kəˈnekʃn*]
busy [ˈbɪzi]
call [kɔːl]
to call [kɔːl]
to call back [kɔːl ˈbæk]
cordless phone [ˈkɔːdləs fəʊn]
coverage [ˈkʌvərɪdʒ]
to dial a number [ˈdaɪəl ə ˈnʌmbə]
dialling code [ˈdaɪəlɪŋ kəʊd]
display [dɪˈspleɪ]
extension [ɪkˈstenʃn*]
fax [fæks]
hands-free kit [hændz friː kɪt]
hot line [hɒt laɪn]
local call [ˈləʊkl* kɔːl]
long-distance call [ˈlɒŋdɪstəns kɔːl]
message [ˈmesɪdʒ]
mobile phone [ˈməʊbaɪl fəʊn]
operator [ ˈɒpəreɪtə]
phone [fəʊn]
phone bill [fəʊn bɪl ]
phone book [fəʊn bʊk ]
phone card [fəʊn kɑːd]
phone conversation [fəʊn ˌkɒnvəˈseɪʃn*]
phone number [fəʊn ˈnʌmbə]
to pick up the phone [pɪk ʌp ðə fəʊn]
receiver [rɪˈsiːvə]
to ring off [rɪŋ ɒf]
to ring round [rɪŋ ˈraʊnd]
to ring somebody back [rɪŋ ˈsʌmbədi ˈbæk]
to ring somebody up [rɪŋ ˈsʌmbədi ʌp]
roaming [ˈrəʊmɪŋ]
subscriber [səbˈskraɪbə]
telephone charges [ˈtelɪfəʊn ˈtʃɑːdʒɪz]
telephone line [ˈtelɪfəʊn laɪn]
toll-free number [təʊl friː ˈnʌmbə]

odebrać telefon
automatyczna sekretarka
numer kierunkowy
słabe połączenie
zajęty
rozmowa telefoniczna
dzwonić
oddzwonić
telefon bezprzewodowy
zasięg
wykręcić numer; wybrać numer
prefiks
wyświetlacz
numer wewnętrzny
faks
zestaw głośnomówiący
gorąca linia
rozmowa miejscowa
rozmowa międzymiastowa
wiadomość
telefon komórkowy
operator
telefon
rachunek za telefon
książka telefoniczna
karta telefoniczna
rozmowa telefoniczna
numer telefonu
odebrać telefon
słuchawka
odłożyć słuchawkę
oddzwaniać
oddzwonić do kogoś
dzwonić do kogoś
roaming
abonent
opłaty
linia telefoniczna
numer bezpłatny
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He continued his phone call.
He pulled up the list of recently dialed numbers.
Did that thing say telephone number?
I can't discuss it on the phone.
A phone on the wall beside him beeped twice.
We spoke on the phone.
Langdon moved toward the phone.
She raised her phone to her ear.
I need your phone.
A telephone was ringing in the darkness.
She awoke to the shrill of her telephone.
The phone crackled like a walkie-talkie.
He grabbed the phone.
Three stories below, a phone was ringing.
At that moment the telephone rang.
The phone rang again.
The eerie phone conversation had left him feeling turgid.
You were on a phone call.

Kontynuował rozmowę telefoniczną.
Odnalazł listę ostatnio wybieranych numerów.
Czy on powiedział numer telefonu?
Nie mogę o tym rozmawiać przez telefon.
Telefon wiszący na ścianie odezwał się dwukrotnie.
Rozmawialiśmy przez telefon.
Langdon ruszył w kierunku telefonu.
Przyłożyła telefon do ucha.
Potrzebny mi twój telefon.
W ciemności dzwonił telefon.
Obudził ją natarczywy dźwięk telefonu.
Telefon zatrzeszczał jak krótkofalówka.
Złapał za telefon.
Trzy piętra niżej zadzwonił telefon.
W tym momencie zadzwonił telefon.
Znów zadzwonił telefon.
Po tej dziwnej rozmowie telefonicznej czuł się nabrzmiały.
Byłeś zajęty rozmową telefoniczną.
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Who are you calling?
The phone beside his bed was ringing.
I'm the one who called your director.
The caller laughed.
Use the phone if you see anything.
My grandfather called me this afternoon.
Did the caller leave a name?
He picked up the receiver.
Now call the number.
I tried to phone you.
They asked that you phone in as soon as possible.
I will call you soon.
I'm very glad you called in.
I was asked to call this number.
Did he ever call you to meet?
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Do kogo dzwonisz?
Telefon stojący przy łóżku dzwonił nieustępliwie.
To ja dzwoniłem po waszego dyrektora.
Dzwoniący roześmiał się.
Dzwoń, jeśli cokolwiek zauważysz.
Dziadek dzwonił do mnie dzisiaj po południu.
Czy ten, kto dzwonił, zostawił nazwisko?
Podniósł słuchawkę.
Teraz pora zadzwonić.
Próbowałam do pana zadzwonić.
Prosili, żeby pan zadzwonił jak najszybciej.
Wkrótce do ciebie zadzwonię.
Bardzo się cieszę, że zadzwoniłeś.
Poproszono mnie, abym zadzwonił pod ten numer.
Zadzwonił do ciebie, żeby się umówić?
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The phone is ringing. I'll get it.
Where can one make a phone call?
I was about to go out when the phone rang.
As soon as he arrived at the airport, he phoned his office.
I finally contacted him by phone.
I would like to make a phone call.
Jim could hear whom she was phoning.
Please hang on. I will put him on the phone.
I wrote down his phone number.
When the phone rang, he sprang out of bed.
The phone kept ringing.
The phone was out of order again.
When I phone them nobody answers.
I searched in my pocket for a coin to make a phone call.
I'm talking on the phone.
He didn't answer the phone, so I sent him an email.
I need to charge my cell phone.
I will call them tomorrow when I come back.
Could you call again later, please?
I called my mother up from the station.
She called me up, as I had expected.
In case anything happens, call me immediately.
In any case, I'll call you tomorrow.
I will call back in twenty minutes.

Telefon dzwoni. Odbiorę. (brauliobezerra - mod.)
Skąd można zadzwonić? (CK)
Właśnie miałem wychodzić, kiedy zadzwonił telefon. (CK)
Jak tylko dotarł na lotnisko, zadzwonił do biura. (CK)
W końcu skontaktowałem się z nim telefonicznie. (CK)
Chciałbym zadzwonić. (CK)
Jim słyszał, do kogo dzwoniła. (Dejo)
Proszę zaczekać. Zawołam go do telefonu. (-- - mod.)
Zapisałem jego numer telefonu. (CK)
Kiedy zadzwonił telefon, wyskoczył z łóżka. (CM)
Telefon wciąż dzwonił. (CK)
Telefon był znowu popsuty. (CK)
Gdy dzwonię do nich, to nikt nie odpowiada. (CM)
Szukałem w kieszeni monety na telefon. (CM)
Rozmawiam przez telefon. (CK)
Nie odebrał telefonu więc wysłałem mu maila. (Swift)
Muszę naładować baterię w telefonie komórkowym. (CK)
Zadzwonię do nich jutro, kiedy wrócę. (papabear)
Czy możesz zadzwonić później? (CK-mod.)
Zadzwoniłem do mamy z dworca. (CK)
Tak jak się spodziewałem, zadzwoniła. (CM)
Gdyby coś się działo, proszę natychmiast dzwonić. (CK)
Tak czy inaczej, zadzwonię jutro. (CK)
Oddzwonię za dwadzieścia minut. (CK)

