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Wstęp 

 

Mój Drogi Czytelniku, pierwsza strona tego opracowania już 

wyjawia dla kogo jest ta książka i co się w niej znajduje. Jest mi 

niezmiernie miło powitać Cię i zachęcić do pogłębiania 

znajomości języka angielskiego. Przed Tobą 20 rozdziałów, czyli 

mnóstwo porad i wskazówek oraz sugestii, które pomogą Ci 

rozwinąć Twoje zdolności językowe oraz nabyć szerszą wiedzę i 

umiejętności z zakresu gramatyki i słownictwa.  

 

Życzę Ci przyjemnej oraz owocnej nauki! 

 

Monika Steltmann-Mucha 

 

Kim jestem? 

 

Być może znasz mnie z bloga o nauce języków obcych, który 

prowadziłam przez kilka lat. Obecnie mam podobny blog na mojej 

stronie monika-kursy.pl Tam umieszczam tworzone przeze mnie 

mini-lekcje z angielskiego i hiszpańskiego. Uczę języka 

angielskiego od 2010 roku i sama uczę się kilku języków. 

 



 
To ja  

 

 

 

Zapraszam na moją stronę: 
http://www.monika-kursy.pl/ 
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ROZDZIAŁ 1 

TEMAT: Słowa, których lepiej unikać. 

 
Wiem, wiem… dziwny tytuł. Właściwie dlaczego jakiegoś słowa 

miałbyś unikać? Pomyślisz sobie, że na pewno chodzi o jakieś 

wulgaryzmy. Nie tym razem... 

 

W języku angielskim występują słowa, których nadużywamy myśląc, 

że wszystko jest w porządku. Jednym z takich słów jest: 

 

 

VERY 

 

Very znaczy bardzo. 
 

 

Problem pojawia się, gdy w jednym zdaniu chcemy powiedzieć kilka 

razy, że coś było „bardzo”. Np. było bardzo dużo ludzi i było bardzo 

głośno. W języku polskim również powtarzanie tego samego wyrazu nie 

wygląda zgrabnie. Staraj się używać przymiotników, które już mają w 

sobie znaczenie „bardzo”.  

 

Teraz przykłady: 

1. bardzo głośny (ogłuszający) – deafening 

2. bardzo zły (okrutny) – atrocious 

3. bardzo biedny (w nędzy) – destitute 

4. bardzo ryzykowny (niebezpieczny) – perillus 

5. bardzo zmęczony (wyczerpany) – exhaustem 

6. bardzo głodny – ravenous 



7. bardzo czysty (nieskazitelny) – spotless 

8. bardzo zimny (lodowaty) – freezing 

9. bardzo duży (ogromny) – huge 

10. bardzo bogaty (majętny, zmożny) – wealthy 

11. bardzo leniwy – indolent 

12. bardzo piękny – gorgeous 

13. bardzo zmieszany, zniesmaczony – perplexed 

 

Następne słowo to: 

SAID 

To znaczy powiedział, powiedziała. 

 

Jeżeli przytaczamy czyjąś wypowiedź, to normalne, że użyjemy said. 

Jednak zwracajmy uwagę na emocje towarzyszące wypowiedzi.  

Jeżeli ktoś powiedział coś w gniewie, możemy użyć następujących słów: 

1. bellowed (ryknął) 

2. snapped (złamał, zerwał) 

3. cautioned (ostrzegł) 

 

Jeżeli ktoś powiedział coś w przypływie ciepłych uczuć, możemy użyć 

następujących słów: 

1. consoled (pocieszony) 

2. comforted (pocieszony) 

3. soothed (ukojony) 

 

 



Jeżeli ktoś podekscytowany coś powiedział, możemy użyć 

następujących słów: 

1. babbled (wybełkotał) 

2. gushed (wybuchnął) 

3. exclaimed (wykrzyknął) 

 

Jeżeli ktoś powiedział coś w strachu, możemy użyć następujących słów: 

1. stammered (jąkał się, bełkotał) 

2. gasped (sapał, nie mógł złapać oddechu) 

3. screamed (krzyknął, krzyczał) 

 

Jeżeli ktoś zdeterminowany coś powiedział, możemy użyć 

następujących słów: 

1. declared (zdeklarował) 

2. insisted (nalegał, podkreślał) 

3. commanded (rozkazał) 

 

Jeżeli ktoś powiedział coś pod wpływem szczęścia, dobrego 

samopoczucia, możemy użyć następujących słów: 

1. sighed (westchnął) 

2. gushed (wybuchnął) 

3. laughed (roześmiał się, zaśmiał się) 

 

Jeżeli ktoś powiedział coś w smutku, możemy użyć następujących słów: 

1. sobbed (szlochał) 

2. moaned (jęczał) 



3. lamentem (lamentował) 

 

Jeżeli ktoś powiedział coś w jakimś konflikcie, kłótni - możemy użyć 

następujących słów: 

1. sneered (zadrwił) 

2. scolded (zbeształ, skarcił) 

3. glowered (patrzył wilkiem) 

 

Jeżeli ktoś powiedział coś w rozbawieniu, humorze, możemy użyć 

następujących słów: 

1. teased (droczył się) 

2. chortled (chichotał) 

3. guffawed (rechotał) 

 

Gdy ktoś opowiadał jakąś historię, zdarzenie – możemy użyć 

następujących słów: 

1. recounted (zrelacjonował) 

2. recalled (przypomniał sobie) 

3. resume (podsumował) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ 2 

TEMAT: „Grzeczne” idiomy. 

 

W tym rozdziale przedstawię kilka idiomów, których możecie użyć, 

aby zakończyć rozmowę lub dać do zrozumienia rozmówcy, że jest 

niepoważny (głupi, albo wręcz że jest idiotą). W niezręcznej sytuacji, gdy 

nie chcemy z kimś rozmawiać a chcemy zachować się grzecznie. Niektóre 

z idiomów są „lekkie”, żartobliwe, niektóre bardziej dobitne i mogą być 

dla kogoś obraźliwe. Wszystko zależy od naszego rozmówcy i zdarzenia. 

 

1. He’s not the sharpest tool in the shed. Oznacza – on nie jest zbyt 

bystry, jest głupi, tępy. Dosłownie – nie jest najostrzejszym 

narzędziem w szopie.  

2. She’s one sandwich short of a picnic. Znaczenie podobne do 

powyższego.  

3. Not the full ticket. To wyrażenie jest podobne do: „masz nierówno 

pod sufitem”. Z tym idiomem należy uważać, bo można kogoś urazić. 

4. There’s not much between the ears. To oznacza nic innego jak nie 

mieć mózgu.  

5. The light is on but nobody’s home. Ktoś wygląda normalnie, ale jest 

głupi, pokręcony. 

6. Someone’s village is missing their idiot. Określenie na lokalnego 

głupka. To aluzja do osoby, że jest takim głupkiem osiedlowym, 

wiejskim. 

7. As trick as a plank. Dosłownie – gruby jak deska. Określenie to 



oznacza, że ktoś jest według nas naprawdę głupi. 

 

  



ROZDZIAŁ 3 

TEMAT: 11 wyrażeń i idiomów na temat czasu. 

 

Tak, jak w tytule – niniejszy rozdział przedstawia ciekawe idiomy 

oraz wyrażenia odnośnie czasu. 

 

1. To be born yesterday – urodzony wczoraj. To wyrażenie podobnie 

jak w języku polskim oznacza, ze ktoś jest naiwny, głupiutki.  

Używane ironicznie, z sarkazmem. Można też użyć z przeczeniem, 

np. I wasn’t born yesterday, czyli nie urodziłem się wczoraj, nie 

jestem głupi. 

2. Better late then never – lepiej późno niż wcale. 

3. At the eleventh hour – należy rozumieć jak „w ostatnim momencie”. 

Często używane w pracy, w biznesie, np. zrobić coś na ostatnią 

chwilę. 

4. To beat the clock – zrobić coś przed terminem, przed wyznaczonym 

czasem. 

5. It’s high time – czas najwyższy, ostatni moment na zrobienie czegoś. 

6. Time flies or time flies when you are having fun – czas szybko mija, 

kiedy miło spędzasz czas. 

7. Third time’s a charm – „do trzech razy sztuka”. 

8. In the long run – coś długo trwa, np. nauka angielskiego  

9. In the nick of time – podobne do : at the eleventh hour”, czyli zrobić 

coś w ostatnim momencie. 

10. The ship has sailed – przegapiona okazja, czas ucieka. 

11. In next to no time – szybko, w mgnieniu oka 



 

ROZDZIAŁ 4 

TEMAT: Wyrażenia z „all”. 

 

Tym razem poznasz wyrażenia ze słowem all. Zapewne wiesz, że to 

słowo w tłumaczeniu na polski znaczy wszystko. Ale również całkiem, 

zupełnie, wszelki, każdy, cały i wszyscy. Poznaj wyrażenia z tym słowem. 

 

 

1. The be-all and end-all – coś lub ktoś jest idealny, skończenie 

doskonały. 

2. To be all for (doing) something – możesz użyć takiego wyrażenia, 

gdy w 100% coś popierasz. Tzn. „jesteś za czymś całkowicie”. 

3. From all walks of life – z różnych środowisk, np. gdy chcesz 

powiedzieć, że znasz osoby z różnych krajów, środowisk, o różnym 

poziomie wykształcenia, pracujących w różnych zawodach, itp. 

4. All along – od początku. Np. „ona znała tę historię od początku” albo 

„on od początku planował to zrobić”. 

5. All the rage – powiemy o czymś co jest bardzo popularne, modne. 

6. A free-for-all – określenie na chaotyczną sytuację, np. podczas dużej 

wyprzedaży, gdy każdy kupuje co mu w ręce wpadnie. 

7. To go all out – iść na całość, włożyć w coś całą swoją energię i 

entuzjazm, np. organizując jaką imprezę. 

8. To be all talk – powiemy w sytuacji, gdy ktoś tylko mówi, że coś 

zrobi ale nie podejmuje żadnego działania. 



9. To pull out all the stops – to oznacza, że korzystasz ze wszystkich 

zasobów, jakimi dysponujesz. I że wykorzystujesz wszystkie 

możliwości, np. aby coś zdobyć, rozwiązać lub znaleźć. 

10. All in all – czyli „ogólnie rzecz biorąc”, „w ogóle” lub 

„ogólnie”. Np. to był ogólnie dobry tydzień. 

11. To pull an all nighter – zarwać noc, np. ucząc się lub pracując. 

12. A know-it-all – to określenie na osobę, która uważa, że 

wszystko wie najlepiej. 

 

 

 

 

 

 

  



ROZDZIAŁ 5 

TEMAT: Co odpowiedzieć na „thank you” – nie tylko „you are 

welcome”. 

 

Gdy ktoś ci za coś podziękuje po angielsku, czyli powie thank you, 

możesz odpowiedzieć mu w ten sposób: 

 

1. You are welcome – to jest dla ciebie jasne, tego wyrażenia uczymy 

się już na początku nauki języka angielskiego. 

2. No problem – bardziej amerykańskie i lubiane przez młodsze 

pokolenia, nie mów tak do starszych osób. 

3. Thank you – czyli zwyczajnie – dziękuję, na dziękuję możesz śmiało 

odpowiedzieć również dziękuję. 

4. The pleasure is mine – przyjemność po mojej stronie. Używaj w 

bardziej formalnych sytuacjach. 

5. My pleasure – w mniej formalnych sytuacjach. 

6. I know you’d do the same for me – możesz tak powiedzieć do 

przyjaciela, bliskiej osoby. 

7. That’s all right – czyli wszystko w porządku, nie ma za co. Lepiej tak 

nie mówić, chyba, że chcemy podkreślić, że coś nie ma znaczenia. 

8. Don’t mention it – dosłownie  - nie wspominaj o tym. Podobnie jak 

w powyższym wyrażeniu, gdy stało się coś nieistotnego według nas. 

9. Sure! – często używane w USA, ale w sytuacjach nieformalnych, 

między znajomymi. 

10. It was nothing – to nic takiego – gdy umniejszamy naszą rolę. 

11. I’m (very) much obliged to you lub much obliged  – w 



formalnych sytuacjach, nieco przestarzałe ale używane 

sformułowanie, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Po polsku też 

czasem mówimy – jestem zobowiązany, zobligowany. 

12. We appreciate your business – w sytuacji biznesowej, np. 

kontrahent za coś dziękuje, to tak możemy mu odpowiedzieć. 

13. I’m happy to help – gdy ktoś nam podziękuje za pomoc lub 

podanie, przyniesienie czegoś.  

  



ROZDZIAŁ 6 

TEMAT: Konstrukcje w języku angielskim. 

 

Dowiesz się na co zwracać uwagę, aby nie popełnić błędu. Zwracaj 

uwagę na poprawność konstrukcji. Przyjrzyj się poniższym przykładom: 

 

1. He is – on jest. Kiedy chcemy zaprzeczyć powiemy he is not here 

lub he isn’t here. Nie używaj błędnego skrótu: He’snt here. 

2. Przeczenie z can - cannot – łączna pisownia. 

3. Przeczenie z shall – shan’t 

4. I will: skrót to I’ll, you will: skrót to you’ll, she will – skrót: she’ll, 

he will: skrót to he’ll, it will: skrót to it’ll , we will: skrót to we’ll, 

they will: skrót to they’ll. 

5. Skrót od I had i I would jest identyczny: I’d. Podobnie w 

pozostałych osobach, np. he had i he would to he’d.  

  



ROZDZIAŁ 7 

TEMAT: Opis pogody. 

 

Anglicy uwielbiają rozmawiać o pogodzie. I na określenie warunków 

atmosferycznych mają dużo ciekawych przymiotników. W tym rozdziale 

znajdziesz przydatne nie tylko przymiotniki ale również rzeczowniki i 

czasowniki, których warto używać podczas takich rozmów.  

 

Zima 

 

Przymiotniki: cold, bitter (przenikliwy), bitterly cold (przenikliwie 

zimno), chilly, chilling, crispi, icy, frosty, severe (surowy, ostry, srogi), 

wintry, gloomy, break (lodowaty), harsh (mroźny, zimny) 

Czasowniki: to snow, to sleet (mroźny, marznący deszcz), to hail, to 

freeze, to freeze over  

Rzeczowniki: sweet, hail, snow, frost, blizzard 

Idiomy: a cold snap („uderzenie” zimna), frozen to the bone 

(przemarznąć do kości). 

 

Wiosna 

 

Przymiotniki: cool, mild, fresh, bright, breeze, cludy, overcast, 

muggy,  

Czasowniki: to drizzle, to shower, to pour 

Rzeczowniki: rain, shower, downpour, flood 

Idiomy: to chuck it down, to rain cats and dogs, to bucket down, to 



be really wet 

 

Lato 

 

Przymiotniki: hot, schorching (piekący), sweltering (upalny), boiling, 

sunny, dry, clear, humid, blistering (parzący) 

Czasowniki: to burn, to shine, to scorch (przypiekać) 

Rzeczowniki: sunshine, heat 

Idiomy: to catch some rays (opalać się), to go brown (opalać się), to 

soack up the sun (opalać się) 

 

Jesień (warto przypomnieć sobie, że autumn powiemy w Wielkiej 

Brytanii a fall w Stanach Zjednoczonych). 

 

Przymiotniki: autumnal, mild, blustery, misty, foggy 

Czasowniki: to howl, to blow 

Rzeczowniki: gale, hurricane, tornado, mist, fog 

  



ROZDZIAŁ 8 

TEMAT: Przedstawianie się, powitanie. 

 

Umiejętność przywitania się z kimś i powiedzenia paru słów o sobie 

to podstawa komunikacji w każdym języku. Jeśli masz za sobą kilka lekcji 

z języka angielskiego na pewno wiesz jak to zrobić i nie masz problemu z 

powiedzeniem dzień dobry czy „nazywam się…”. Ten rozdział 

uporządkuje słownictwo związane z przedstawianiem a może również i 

uzupełni.  

 

Powitanie formalne: 

- hello 

- good morning 

- good afternoon 

- good evening 

- good day (w Wielkiej Brytanii bardzo formalne i staroświeckie) 

 

Powitanie nieformalne: 

- hey 

- hi 

- yo 

- what’s up? 

- what’s good? 

- hiya 

 

 



Twoje imię: 

- I’m lub I am 

- My name’s lub My name is 

- przez telefon można powiedzieć this is…., np. Hello, this is Monika 

 

Pochodzenie: 

- I’m from… 

- I was born and raised in… Urodziłam się i wychowałam w…. 

- I grew up in… but now I live in… Rosłam (wychowywałam się) 

w… ale teraz mieszkam w… 

- I have been living in… for….. years Mieszkam w… od….. lat 

 

Zawód/ miejsce pracy: 

- I work at……(miejsce pracy, nazwę firmy) in the…….(w jakim 

dziale) department.  

- I am …… at……. , np. I am manager at KFC. 

Jeśli mówimy w jakiej firmie to stawiamy at przed jej nazwą, jeśli 

mówimy ogólnie w jakiej branży pracujemy, powiemy in, np. I am work in 

sales.  

- I work as….. Pracuje jako, np. I work as an accountant.  

 

Kwalifikacje: 

 

- I am  a…. ….graduate, np. I am a marketing graduate. 

- postgrad (absolwentk/ absolwentka), np. I am a biology postgrad. 

- I am currently taking a course in……. (subject) 



Jeśli kurs jest teoretyczny mówimy in, np. a course in maths, jeśli 

praktyczny (uczymy się coś wykonywać), powiemy on, np. a course on 

jewellery making. 

 

Doświadczenie: 

 

- I have……. (liczba lat) years of experiencein in the…. (stanowisko) 

field.  

 

Rodzina: 

 

Jeśli chcemy powiedzieć ile osób liczy nasza rodzina, powiemy: 

I am from a family of….. (liczba osób) lub We are a family of… (liczba 

osób). 

 - I’m one of….. siblings (rodzeństwo) 

 - I have a brother/sister 

 - I am only child 

 

 Hobby: 

 

 - I really like……. 

 - I really enjoy…….. 

 - I am big fan of………… 

 - I am a keen………(np. runner) 

  

  



Wiek: 

 

 - I am …… years old 

 - I am…..(lata) 

 - I am in my early/mid/late ………(dekada), np. I am in my mid-

twenties. 

  



ROZDZIAŁ 9 

TEMAT: Eleganckie słowa 

 

Poznaj słowa, dzięki którym Twoja wypowiedź w języku angielskim 

będzie brzmieć bardziej elegancko  

 

1. Mundane – nudny, zwyczajny, brak zainteresowań, doczesny. 

Używaj tego słowa, aby nie powtarzać boring, uninteresting. 

2. Accolade – uznanie, pochwała, nagroda, np. można powiedzieć, 

że coś jest dla naszej firmy prawdziwą nagrodą, wyróżnieniem.  

3. Capricious – kapryśny, można użyć zamiast rude. 

4. Dishevelled – rozwichrzony, rozczochrany, chodzi o fryzurę w 

nieładzie. Ale również można tak powiedzieć na luźną fryzurę, 

luźny kok, tzw. messy bun. 

5. Elucidate – wyjaśniać, np. komuś jakieś zagadnienie, ale także 

rozświetlać, świecić. 

6. Exacerbate – zaostrzyć, pogorszyć, np. sytuację. 

7. Quintessential – kwintesencja 

8. Ubiquitous – wszechobecny 

9. Perfunctory – powierzchowny, pobieżny, niedbały. 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ 10 

TEMAT: Jak grzecznie powiedzieć, ze czegoś się nie lubi… 

 

Dowiedz się jak w odpowiedni, miły sposób powiedzieć, że czego 

nie chcemy i nie lubimy. 

 

1.  I am sick of… 

 Example : I am sick of hearing you complain  

2.  I don't appreciate... Example : I really don't appreciate the way she 

spoke to me 

3. I  can't stand ..... Example : I can't stand people who don't know how 

to queue properly  

4.  I'm not fond of... Example : I'm not fond of dancing but I'll give it a 

go  

5.  I'm not a ( big ) fan of.... Example : I'm not a big fan of early starts  

6.  I'm not ( so ) keen on.... Example : I'm not so keen on her new 

boyfriend 

7.  I can't bear.... Example : I can't bear the way Tony speaks to his wife  

8.  I've had enough of... Example : I've had enough of scam phone calls  

9.  I'm not ( really ) into..... Example : Sorry , I'm really not into that 

type of music  

10.  I think ) I'll pass on .... Example : I think I'll pass on visiting 

grandma after she was so rude to me last time  

11.  It's not my cup of tea... Example : Thanks for the invite , but 

ice skating really isn't my cup of tea  

12.  It doesn't tickle my fancy Example : Going on a double date 



with my ex - boyfriend and his new supermodel girlfriend really 

doesn't tickle my fancy  

13.  It's not for me ... Example : Sorry , I just think that the knitting 

club isn't for me  

14. I'm not crazy about.... Example : I'm not crazy about golf but 

I'll come along all the same  

15.  I'm more of a ____ person Example : I don't think I'll come to 

the dog shelter with you -- I'm more of a cat person 



  

ROZDZIAŁ 11 

TEMAT: Kolejna seria słów. 

 

Poznaj eleganckie słownictwo, które wzbogaci twój język. 

 

1. Elegant - graceful and stylish in appearance or manner  

2. Omniscience - the state of knowing everything (wszechwiedza) 

3. Collosal - extremely large or great (ogromny) 

4. Benign - kind and gentle (życzliwy, łagodny) 

5. Stalwart - loyal, reliable and hardworking (dzielny) 

6. Euphonious - pleasing to the ear (przyjemny dla ucha) 

7. Benevolent - well meaning and kindly (dobroczynny, życzliwy) 

8. Eloquence - beauty and persuasion in speech (elokwencja, 

krasomówstwo) 

9. Clairvoyant - a person who claims to have supernatural abilities to 

perceive events in the future (jasnowidzący, jasnowidz) 

10. Redolent - fragrant (wonny) 

1. Dulcet - sweet and soothing (słodki) 

12. Camaraderie - mutual trust and friendship among people (koleżeństwo) 

13. Solace - comfort or consolation in the time of great distress or sadness 

(pocieszenie, ulga) 

14. Pristine - clean and clear, spotless  (pierwotny, dziewiczy) 

15. Tranquil- free from disturbance, calm (cichy, spokojny) 

16. Twilight - the soft glowing light from the sky when the sun is below 

the horizon (półmrok, zmierzch) 



17. Mystical - relating to mystics or religious mysticism (mistyczny) 

18. Ecstasy - an overwhelming feeling of great happiness (zachwyt, 

ekstaza) 

19. Naive - showing lack of experience, wisdom or judgement (naiwny) 

20. Docile - ready to accept control or instructions (potulny, uległy, 

posłuszny)  

21. Clandestine - done secretively (tajny) 

22. Oblivion - forgetful of surroundings (zapomnienie) 

23. Eternal - lasting forever (wieczny, bezustanny) 

24. Reminiscence - recollection of past events (wspomnienie) 

25. Silhouette : dark shape or outline against a bright background 

(sylwetka) 

 

 

  



ROZDZIAŁ 12 

TEMAT: 50 czasowników z poziomu zaawansowanego. 

 

1. To alter – to make somebody/something different. You shouldn’t feel the 

need to alter your appearance. 

2. To amend – to change a law, document, statement, etc. slightly in order 

to correct a mistake or to improve it. Would you mind amending those 

documents I’ve sent you. 

3. To amplify – to add details to a story, statement, etc. She refused to 

amplify further. 

4. To balloon – to suddenly swell out or get bigger. Employment rates 

ballooned to go percent. 

5. To blab – to tell somebody information that should be kept secret. 

Someone must have blabbed to the police. 

6. To brief – to give somebody information about something so that they 

are prepared to deal with it. The officer briefed her on what to expect. 

7. To capture – to film/record/paint, etc. somebody/something. The 

robbery was captured on film by the security cameras. 

8. To clasp – to hold something tightly in your hand. She clasped her hands 

together as she waited. 

9. To clutch – to hold somebody/something tightly. I clutched onto his 

shoulder for support. 

10. To collide – to disagree strongly. My partner and I often collide over 

political differences. 

11. To command – to tell somebody to do something. She commanded the 

release of the prisoners. 



12. To cower – to bend low and/or move backwards because you are 

frightened. The dog whimpered and cowered at his feet. 

13. To crave – to have a very strong desire for something. I have always 

craved excitement. 

14. To dash – to go somewhere very quickly. I must dash – it was lovely to 

see you! 

15. To detect – to discover or notice something, especially something that 

is not easy to see, hear, etc. The tests are designed to detect bacteria. 

16. To deviate – to do something in a different way from what is usual or 

expected; to be different from something. Let’s not deviate from the 

original idea. 

17. To discern – to see or hear something, usually with difficulty. I quickly 

discerned that something was wrong. 

18. To dismantle – to take apart a machine or structure so that it is in 

separate pieces. I had to dismantle the printer in order to repair it. 

19. To eavesdrop – to listen secretly to what other people are saying. We 

caught her eavesdropping outside the window. 

20. To escort – to go with somebody to protect or guard them or to show 

them the way. Let me escort you to your room. 

21. To expose – to tell the true facts about a person or a situation, and 

show them/it to be immoral, illegal, etc. She was exposed as a liar and a 

fraud. 

22. To eavesdrop – to listen secretly to what other people are saying. She 

didn’t shout, she just glared at me. 

23. To gravitate -  to move towards somebody/something that you are 

attracted to. Many young people gravitate towards London in search of 



work. 

24. To gush – to express so much praise or emotion about 

somebody/something that it does not seem sincere. Rachel is always 

gushing about how much she values Prue’s friendship. 

25. To hobble – to walk with difficulty, especially because your legs or feet 

hurt. She was hobbling around on crutches. 

26. To hover – to wait somewhere, especially near somebody, in a 

uncertain or shy uncertain manner. He hovered over her, waiting for an 

answer. 

27. To ignite – to start to burn; to make something start to burn. Tempers 

ignited when the redundancy packages were announced. 

28. To intertwine – to be or become very closely connected with 

somebody/something else. Their political careers became very closely 

intertwined. 

29. To lurk – to wait somewhere secretly, especially because you are going 

to do something illegal or bad. She saw someone lurking in the doorway 

and decided to leave. 

30. To mimic – to look or behave like someone/something else. His 

behavior mimicked that of his mother. 

31. To oppress – to make somebody only able to think about sad or 

worrying things. He was beginning to feel oppressed by his surroundings. 

32. To peer – to look closely or carefully at something, especially when 

you cannot see it properly. He peered closely at the photograph. 

33. To pinpoint – to be able to give the exact reason for something or to 

describe something exactly. The report pinpointed the areas most in need 

of development. 



34. To prune – to make something smaller by removing parts; to cut out 

parts of something. Please could you go through the report and prune out 

any unnecessary details. 

35. To recoil – to move your body quickly away from 

somebody/something because you find them or it frightening or unpleasant. 

She recoiled in horror after he tried to kiss her. 

36. To reverberate – to have a strong effect on people for a long time or 

over a large area. Repercussions of the case continue to reverberate 

through the financial world. 

37. To saunter – to walk in a slow relaxed way. She sauntered down the 

corridor, looking as if she had all the time in the world. 

38. To seize – to take someone/something suddenly and using force. He 

seized hold of my hand and led me to the exit. 

39. To shatter – to destroy something completely, especially someone’s 

hopes, dreams or expectations. He shattered her confidence when he told 

her how he really felt about her singing voice. 

40. To shrivel – to become or make something dry and wrinkled as a result 

of heat, cold or being old. The long bath had shriveled my fingers and toes. 

41. To slump – to fall in price, value, number, etc. suddenly and by a large 

amount. Profits have slumped by over 12% this quarter. 

42. To struggle – to try very hard to do something when it is difficult or 

when there are a lot of problems. I am really struggling to pay all my bills 

on time. 

43. To stumble – to walk or move in an unsteady way. We stumbled around 

in the dark, trying to find the light switch. 

44. To trim – to make something better, smaller, neater, etc., by cutting 



parts from it. Staff numbers have just been trimmed to 15. 

45. To upstage – to say or do something that makes people notice you 

more than the person that they should be interested in. How dare you 

upstage me at my own wedding! 

46. To withdraw – to stop giving or offering something to someone. Unless 

you sign the contract within seven days, the offer will be withdrawn. 

47. To wrestle – to struggle to deal with something that is difficult. We 

wrestled for hours with the problem of which task to start first. 

48. To yank – to pull something/somebody hard, quickly and suddenly. I 

yanked the door open and ran outside. 

49. To yearn – to want something very much, especially when it is very 

difficult to get. I’ve always yearned to escape from office life. 

50. To zap – to do something very fast. I’ll zap through the report and get 

back to you in the morning. 

  



ROZDZIAŁ 13 

TEMAT: Slang 

 

Poznaj kilka wyrażeń z brytyjskiego slangu: 

 

To feel peckish = To be a bit hungry  

 

- To fancy someone = To like someone (it can also be used to suggest 

someone to go out for a drink or sth: Do you fancy a beer? Would you like 

to grab a Beer 

- To be gutted = To be annoyed, disappointed with sth 

- To be knackered = To be more that tired,  

- To be/look posh = To be/look cool, in a "luxurious" way 

 

  



ROZDZIAŁ 14 

TEMAT: 5 travel phrasal verbs. 

 

Tym razem poznasz pięć czasowników złożonych związanych z 

podróżowaniem 

 

1. to set off – begin a journey (rozpocząć podróż) 

2. to hold up – to delay (opóźnić) 

3. to see off – to go to the plane that someone is leaving from to say 

goodbye (odprowadzić kogoś) 

4. to check in – to arrive and register at a hotel or air port 

(zameldować się) 

5. to stop over – to stop somewhere on the way to your final 

destination (zatrzymać się) 

  



ROZDZIAŁ 15 

TEMAT: 10 wyrażeń z have. 

 

Przed tobą bardzo przydatne wyrażenia z have. Warto je znać! 

 

1. to have a laugh – żartować, nie mówić czegoś na poważnie 

2. to have somebody on – przekonywać kogoś, że coś jest prawdziwe, 

np. Are you having me on? Gdy ktoś nam mówi coś w co nie 

wierzymy, możemy zadać takie właśnie pytanie.  

3. to have the last laugh – śmiać się ostatni, tak jak w języku polskim – 

ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.  

4. to have a sweet tooth – uwielbiać słodycze, np. My grandma has 

sweet tooth (moja babcia uwielbia słodycze). 

5. to have a bone to pick with someone – porozmawiać o problemie lub 

o czymś co się źle zrobiło, np. mama do dziecka może powiedzieć: I 

have a bone to pick with you, czyli mama chce coś przedyskutować, 

jakiś problem. W taki sposób powiemy łagodniej, zamiast: muszę z 

tobą porozmawiać. 

6. to have a change of heart – zmiana opinii, najczęściej z negatywnej 

na pozytywną. Możemy zacząć wyrażanie zdania: My change of 

heart was I thought I wanted to work in marketing but I want…. I 

have a change of heart. 

7. to have a crack at something – spróbować coś zrobić trudnego lub 

wymagającego siły. 

8. to have a crush on someone – o jakiejś osobie, np. sławnej, że jest 

imponujący, ekstrawagancki, I had a crush on…. (nazwisko osoby, o 



której mówimy), tzn. ze nam się tak podobał/a.  

9. to have a good command of something – coś dobrze robić, znać lub 

używać, np. I have a good command of Spanish. 

10. to have a good mind to do something – pokusić się o zrobienie 

czegoś.  

 

  

 

 

 

 

 

  



ROZDZIAŁ 16 

TEMAT: 13 idiomów na temat zdrowia  i choroby. 

 

Tak jak w temacie – poniżej lista często używanych idiomów. 

 

1. to feel/be as fit as a fiddle – czuć się bardzo dobrze, znakomicie 

2. to be a picture of healt – czuć się bardzo dobrze, być zdrowym 

3. to have a splitting headache – mocny ból głowy 

4. to be/look/feel under the weather – nie wyglądać/nie czuć się 

dobrze 

5. to take a turn for the worse – pogorszyć się (o stanie zdrowia) 

6. to take a turn for the better – polepszyć się (o stanie zdrowia) 

7. to be black and blue – posiniaczony, stłuczony 

8. to take a tumbie – przewrócić się, upaść 

9. to go under the knife – poddać się operacji (w tym operacje 

plastyczne, zabiegi kosmetyczne) 

10. to be on your last legs – być wyczerpanym 

11. to pop your clogs – umrzeć 

12. to be hanging by a thread – umrzeć 

13. to look like death warmed up – wyglądać na bardzo chorego 

 

  



ROZDZIAŁ 17 

TEMAT: Idiomy o szczęściu. 

 

Jak wyrazić swoje szczęście? Poznaj pięć idiomów, dzięki 

którym możesz wyrazić swoje szczęśliwe chwile i świetne 

samopoczucie. 

 

1. to be over the moon = to be very happy  

2. to have a whale of a time = to have a fantastic time  

3. to be buzzing = to be excited about something  

4. to be happy as Larry = to be really happy  

5. to be on top of the world 

  



ROZDZIAŁ 18 

TEMAT: Język tzw. naturalny. 

 

Wyrażenia pomocne w życiu codziennym  

 

nie graj głupiego/ nie rżnij głupa – don’t play dumb 
 

rżnąć głupa – play dumb 
 

 

zaufaj intuicji – just trust your gut 
 

wewnętrzne przeczucie  - gut feeling  
 

 

 

grit your teeth  lub bite the bulle – zaciśnij żeby 
 

nie jęcz, przestań biadolić  - suck it up  
 

 

make your move her/him – poderwij ją/jego 
 

 podrywać, uderzać do kogoś 

 - hit on somebody 
 

 

nie jestem pewny  - don’t quote me on that 

 
I guess I am starting to have second thoughts – zaczynam mieć 

wątpliwości 

mieć wątpliwości  - have second thoughts  
 

bez namysłu, bez zastanawiania się 



 - without a second thoughts 
 

I will pop out to the shop – wyskoczę do sklepu 

skoczyć gdzieś  - pop out  

 

 
I will go to the boss. I will try to feel him out. 

 

wybadać grunt – test the waters, put out the 

fillers, feel somebody out 
  



ROZDZIAŁ 19 

TEMAT: Kontynuacja wyrażeń potocznych 

 

It’s been a hard day. I am dead on my feet. 

skonany, śmiertelnie zmęczony, na ostatnich 

nogach – dead on my feet, dead tired, be on one’s 

last legs 

 

you shoudn’t bend the facts like that – nie 

powinieneś tak naginać faktów/mijać się z 

prawdą 

mijać się z prawdą, naginać fakty -  bend the 

truth/fact 

 
I bumped into Ann at the shop – Wpadłam na Ann w sklepie 

 

natknąć się na coś (np. na problem) – come cross 

 wpaść na kogoś – bump into 

 
Your story won’t wash, I’m afraid – obawiam się, że twoja historia 

nie przejdzie 

to nie przejdzie – it will not wash 

 
David told us a joke and we all burst into laughter – David 

opowiedział żart i wybuchliśmy śmiechem  

wybuchnąć płaczem – burst into tears lub burst 

out (wówczas czasownik z –ing) 



wybuchnąć śmiechem – burst into laughter lub 

burst out (wówczas czasownik z –ing) 

 
 

Jazz is not my thing – Jazz to nie moja bajka (nie moje klimaty) 

 

to nie moja bajka – It is not my fairy tale, it is not 

my thing 

 

 

this will do – da radę 

could use – przydałoby się 

  



Lekcja 20 

 

Temat: ostatnia porcja wyrażeń z języka potocznego. 

 

 

as luck would have it – traf chciał 

better luck next time – powodzenia następnym 

razem 

Bob’s your uncle – załatwione/ po sprawie 

bull’s eye – strzał w dziesiątkę 

cheers – na zdrowie lub dzięki 

come again? – co proszę? 

come off it – daj spokój/ oj tam, oj tam 

come what may – niech się dzieje co chce 

cross my heart – słowo daje 

don’t mention it – nie ma za co 



 

fair enough – w porządku/ zgoda 

get a move on – pospiesz/ rusz się! 

get stuffed – wypchaj się! 

heads or tails? – orzeł czy reszka? 

hear, hear! – racja 

heel! – do nogi (zawołanie do psa) 

here goes – uwaga! 

here we go again – i znowu to samo 

here’s to you – twoje zdrowie 

hold it – stój/ czekaj 

 

hold your horses – chwileczkę/ moment 

how come – jak to możliwe 



I couldn’t care less – nic mnie to nie obchodzi 

if need be – jeśli zajdzie potrzeba 

it can’t be helped – nie da się nic zaradzić 

it’s on the house – na koszt firmy 

it’s up to you – zależy od ciebie 

just about – prawie/ mniej więcej 

ladies first – panie mają pierwszeństwo 

leave it at that – zostaw tak, jak jest 

 

let’s face it –  spójrzmy prawdzie w oczy 

long time no see – kopę lat 

look alive – z życiem/ żwawo! 

make yourself at home – czuj się jak u siebie 

many happy returns – wszystkiego najlepszego 



w dniu urodzin 

mark my words – zapamiętaj moje słowa 

mind you – proszę zwróć uwagę 

mind/ watch your step – uważaj/ patrz pod nogi 

never mind – nieważne, mniejsza z tym 

no way – nie ma mowy 

 

out with it – gadaj/ wykrztuś to z siebie 

pull yourself together – weź się w garść! 

right you are – masz rację 

roger that – przyjąłem/ dobra 

say no more – nawet nie kończ 

shame on you – wstydź się 

so long – na razie/ do widzenia (AmE) 



spit it out – wykrztuś to/ wypluj to z siebie 

straight up – szczerze/ naprawdę 

suit yourself – rób co chcesz! 

 

sure thing – jasne/ oczywiście 

take your time – nie śpiesz się 

tell you what – wiesz co/ coś ci powiem 

that’ll be the day! – akurat (gdy komuś nie 

wierzymy) 

that’s that – i na tym koniec 

that’s torn it – tylko tego jeszcze brakowało 

too bad – a to pech 

touch wood – odpukać (w niemalowane drewno) 

watch it – uwaga 



well done/ played – dobra robota 

 

what’s all this? – co tu się dzieje? 

what’s up? – co jest?/ co jest grane? 

you name it – sam wybierasz 

you’ve got me there – zagiąłeś mnie 

 

 

 

  



LEKCJA 21 

Dodatek – słownictwo z poziomu C2 

  

 

1. disclose  

disclose to view as by removing a cover 

 

2. get on  

get on board of (trains, buses, ships, aircraft, etc.) 

 

3. build up  

enlarge, develop, or increase by degrees or in sta ges 

 

4. fall off  

come off4 

 

5. reckon  

make a mathematical calculation or computation 

 

6. screen off  

partition by means of a divider, such as a screen 

 

7. mutter  

talk indistinctly; usually in a low voice 

 

 



8. skid  

one of a pair of planks used to make a track for rolling or sliding objects 

 

9. gloomy  

depressingly dark 

 

10. snap  

separate or cause to separate abruptly 

 

11. whimper  

cry weakly or softy 

 

12. take aback  

surprise greatly; knock someone's socks off 

 

13. writhe  

to move in a twisting or contorted motion, (especially when struggling) 

 

14. carry out  

put in effect 

 

15. bedspread  

decorative cover for a bed 

 

16. blare  

make a loud noise 



17. roar  

make a loud noise, as of Animals 

 

18. boom  

a deep prolonged loud noise 

 

19. thunder  

a booming or crashing noise caused by air expanding along the path of a 

bolt of lighting 

 

20. incensed  

angered at something unjust or wrong 

 

21. plough  

a farm tool having one or more heavy blades to break the soil and cut a 

furrow prior to sowing 

 

22. shunt  

a conductor having low resistance in parallel with another device to divert 

a fraction of the current 

 

23. grind  

reduce to small pieces or particles by pounding or abrading 

 

24. bow out  

remove oneself from an obligation 



25. midst  

the location of something surrounded by other things 

 

26. ruthless  

without mercy or pity 

 

27. utter  

without qualification; used informally as (often pejorative) intensifiers 

 

28. comprise  

be composed of 

 

29. probe  

an exploratory action or expedition 

 

30. glimmer  

a flash of light (especially reflected light) 

 

31. stalk  

material consisting of seed coverings and small pieces of stem or leaves 

that have been separated from the seeds 

 

32. lurk  

lie in wait, lie in ambush, behave in a sneaky and secretive manner 

 

 



33. prowl  

move about in or as if in a predatory manner 

 

34. wary  

marked by keen caution and watchful prudence 

 

35. maddening  

extremely annoying or displeasing 

 

36. wry  

humorously sarcastic or moc king 

 

37. uncanny  

surpassing the ordinary or normal 

 

38. wail  

a cry of sorrow and Grieg 

 

39. unkempt  

not properly maintained or cared for 

 

40. confidant  

someone to whom private matters are confided 

 

41. likelihood  

the probability of a specified outcome 



42. wrench  

a sharp strain on muscles or ligaments 

 

43. strain  

to exert much effort or energy 

 

44. sprain  

twist suddenly so as to sprain 

 

45. rod  

a long thin implement made of metal or Wood 

 

46. spire  

a tall tower that forms the superstructure of a building (usually a church or 

temple) and that tapers to a point at the top 

 

47. rave  

talk in a noisy, excited, or declamatory manner 

 

48. extol  

praise, glorify, or honor 

 

49. hoist  

raise or haul up with or as if with mechanical help 

 

 



50. glare  

be sharply reflected 

 

51. deem  

keep in mind or convey as a conviction or view 

 

52. grimace  

contort the face to indicate a certain mental or emotional state 

 

53. squat  

sit on one's heels 

 

54. hunch  

the act of bending yourself into a humped position 

 

55. sneer  

a facial expression of contempt or scorn; the upper lip curls 

 

56. scowl  

frown with displeasure 

 

57. heap  

a collection of objects laid on top of each Rother 

 

58. demeanor  

(behavioral attributes) the way a person behaves toward other people 



 

59. nitty-gritty  

the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience 

 

60. mould  

the distinctive form in which a thing is made 

 

61. lacquer  

a black resinous substance obtained from certain trees and used as a 

natural varnish 

 

62. dash  

run or move very quickly or hastily 

 

63. render  

give or supply 

 

64. scrawl  

write carelessly 

 

65. impromptu  

with little or no preparation or forethought 

 

66. spate  

a sudden forceful flow 

 



67. extemporize  

perform without preparation 

 

68. hitherto  

used in negative statement to describe a situation that has existed up to this 

point or up to the present time 

 

69. depute  

transfer power to someone 

 

70. flesh out  

add details, as to an account or idea; clarify the meaning of and discourse 

in a learned way, usually in Whiting 

 

71. halt  

cause to stop 

 

72. grind to a halt  

be unable to move further 

 

73. peter out  

end weakly 

 

74. sizzle  

make a sound like frying FAT 

 



75. foible  

a behavioral attribute that is distinctive and peculiar to an individual 

 

76. irascible  

quickly aroused to anger 

 

77. demur  

take exception to 

 

78. barrage  

the heavy fire of artillery to saturate an area rather than hit a specific target 

 

79. squirt  

cause to come out in a squirt 

 

80. pert  

characterized by a lightly pert and exuberant quality 

 

81. facetious  

cleverly amusing in tone 

 

82. knob  

a circular rounded projection or protuberancje 

 

83. devoid  

completely wanting or lacking 



84. sop  

dip into liquid 

 

85. wield  

handle effectively 

   

86. avail  

be of use to, be useful to 

   

87. loath  

(usually followed by `to') strongly opposed 

 

88. mores  

(sociology) the conventions that embody the fundamental values of a 

group 

 

89. pigeonhole  

a small compartment 

 

 

90. nimble  

moving quickly and lightly 

 

91. spur  

incite or stimulate 

 



92. boon  

a desirable state 

 

93. woe  

misery resulting from affliction 

   

94. brittle  

having little elasticity; hence easily cracked or fractured or snapped 

   

95. repartee  

adroitness and cleverness in reply 

   

96. snatch  

a small fragment 

 

97. ribald  

humorously vulgar 

   

98. punter  

(football) a person who kicks the football by dropping it from the hands 

and contacting it with the foot before it hits the Grodnu 

 

99. deceit  

the quality of being fraudu lent 

 

   



100. brackish  

distasteful and unpleasant; spoiled by mixture 

   

101. surge  

rise and move, as in waves or billows 

   

102. clamber  

climb awkwardly, as if by scrambling 

   

103. facade  

the face or front of a building 

   

104. supersede  

take the place or move into the position of 

   

105. stint  

an unbroken period of time during which you do something 

   

106. sanctum  

a sacred place of pilgrimage 

 

107. defiance  

a hostile challenge 

   

108. acrimonious  

marked by strong resentment or cynicism 



   

109. battered  

damaged by blows or hard Osage 

 

110. rut  

a groove or furrow (especially one in soft earth caused by wheels) 

 

111. tether  

restraint consisting of a rope (or light chain) used to restrain an animal 

   

112. nick  

a small cut 

 

113. spur  

a sharp prod fixed to a rider's heel and used to urge a horse onward 

   

114. draw the line  

reasonably object (to) or set a limit (on) 

 

115. have a go  

make an attempt at something 

 

116. reliant  

relying on another for suport 

 

   



117. intent  

an anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions 

   

118. exempt  

(of persons) freed from or not subject to an obligation or liability (as e.g. 

taxes) to which others or other things are subject 

   

119. blotch  

an irregularly shaped spot 

 

120. grazed  

scraped or touched lightly in passing 

 

121. bulky  

of large size for its weight 

   

122. disheveled  

in disarray; extremely disorderly 

   

123. encircle  

form a circle around 

 

124. infatuation  

a foolish and usually extravagant passion or love or admiration 

 

   



125. tug-of-war  

any hard struggle between equally matched groups 

 

126. posse  

a temporary police force 

 

127. prick  

make a small hole into, as with a needle or a thorn 

   

128. flaunt  

display proudly; act ostentatiously or pretentiously 

   

129. faze  

disturb the composure of 

   

130. squelch  

suppress or crush completely 

 

131. hash  

chopped meat mixed with potatoes  

 

132. guise  

an artful or simulated semblance 

   

133. brew  

sit or let sit in boiling water so as to extract the flavor 


