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Dear Teachers,

Imagine Learning’s Additional Language Materials provide printable resources for students of varied 
language backgrounds that extend beyond the fifteen languages we currently support through 
audio instruction and printouts   For those students whose first language is different than those 
key fifteen languages, these printable resources provide additional practice and extend learning 
from the digital content to the classroom and beyond in the student’s first language  The materials 
in this guide may be photocopied and distributed for classroom and home use  To help you 
personalize learning, consider incorporating them into your whole and/or small group instruction, 
interventions, centers or reading block rotations, take-home practice, or however will most benefit 
you and the student  This volume includes the following print materials:

Home Letters
Strong home-school connections are critical to building literacy  The Home Letters provided in 
this guide may be sent home with the student to help the parents or guardians better understand 
the Imagine Learning program and how they can best support the child’s learning at home  The 
Beginning Level letter is meant for younger students (Kindergarten through 2nd Grade) while the 
Intermediate Level letter is meant for older students (3rd Grade and older)  English copies of these 
letters are included along with translated copies that are provided for parents or guardians 

Activity Printouts
Imagine Learning provides printable materials in a student’s first language for 5 activity types   
Each activity type has its own section in Activity Printouts  The instructions are the same for each 
printout within a section and are provided in English on the section divider page 

Vocabulary Glossary
This glossary lists vocabulary words taught in the Imagine Learning software program  Included are 
their definitions and the name of the digital activity that teaches each word  English and translated 
definitions are provided so that you can help the student learn to recognize and understand these 
words  Parents and guardians may also find this to be a valuable tool as they strive to support and 
participate in the student’s learning 

Certificate of Completion
This certificate demonstrates the student’s achievement in completing the Imagine Learning 
program  When the student has completed the program, photocopy this certificate and give it to 
the student to take home 

Thank you for allowing Imagine Learning to be a part of your classroom  Let the learning fun begin!

Sincerely,

The Imagine Learning Team
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Beginning Level English
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________

(Date) 

Dear Family,

Learning English is an exciting and rewarding experience. This 
school year your child has the opportunity to begin learning 
English using computers. Our class will be using a program called 
Imagine Learning. 

Imagine Learning uses videos, stories, songs, conversations, 
games, art projects, and recordings to engage young learners. 
Step-by-step, your child will learn and remember common English 
words, phrases, and sentences, while experiencing the rhythm, 
cadence, and sequence of the English language. 

You can join in this learning adventure through the take-home 
printouts and the quarterly reports your child will bring home. Here 
are some ways you can help your child learn at home: 

• Review lesson vocabulary with your child. Ask what the 
pictures are called in English.

• Listen to your child sing a song in English or recite the 
alphabet.

• Point out letters and ask your child their names and sounds.
• Review conversational phrases your child has memorized. 

I’m looking forward to a wonderful year of learning for your child. I 
hope you will participate in the excitement as your child begins to 
learn English. Your interest encourages your child’s success. 

Sincerely,
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Intermediate Level English

________

(Date) 

Dear Family,

Learning English is an exciting and rewarding experience. This school 
year your child has the opportunity to begin learning English using 
computers. Our class will be using a program called Imagine Learning. 

Imagine Learning uses videos, stories, games, and recordings to 
engage learners. Step-by-step, your child will learn valuable words in 
order to participate in classroom conversations about science, math, 
and history. He or she will play games to help remember these new 
vocabulary words. Your child will have many opportunities to listen to 
fluent English speakers while practicing pronunciation and expression.  
Additionally, your child will develop the ability to read stories and 
articles in English. Your child’s comprehension will increase as he or 
she learns the meaning of new words and answers questions about 
each story and article. 

You can join in this learning adventure through the take-home 
printouts and the reports your child will bring home.  Here are some 
ways you can help your child learn at home:

• Review any stories that are brought home. Ask your child to 
read them to you.

• If your child brings home a sheet of words on cards, cut them 
out, and help him or her build speed in recognizing each   
word.

• As your child progresses to the more difficult stories, he or she 
will write down important ideas in a chart, write a summary, 
and write how the story relates to personal experiences. Ask 
your child to explain his or her writing.

I’m looking forward to a wonderful year of learning for your child.  
I hope you will participate in the excitement as your 
child becomes a more fluent English speaker.  Your 
interest encourages your child’s success.

Sincerely,
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Beginning Level Polish

_________
[Data]

Droga Rodzino:

Nauka języka angielskiego to emocjonujące i satysfakcjonujące 
zajęcie. W obecnym roku szkolnym Wasze dziecko będzie mieć szansę 
uczenia się języka angielskiego z pomocą komputera. W naszej klasie 
korzystać będziemy z programu o nazwie Imagine Learning.

Imagine Learning wykorzystuje wideofilmy, opowiadania, piosenki, 
rozmowy, gry, przedsięwzięcia plastyczne oraz nagrania celem 
pełniejszego zaangażowania młodego umysłu. Krok za krokiem i 
czynność po czynności, Wasze dziecko będzie poznawać

i zapamiętywać powszechnie używane angielskie słowa, zwroty i 
zdania, z nieustannym towarzyszeniem rytmu, kadencji i sekwencji 
charakterystycznych dla języka angielskiego.

Możecie wziąć udział w tym doświadczeniu dydaktycznym dzięki 
„domowym” wydrukom i kwartalnym sprawozdaniom, przynoszonym 
przez dziecko  A oto niektóre

z możliwych metod pomocy dziecku w nauce domowej:

• Dokonuj wspólnie z dzieckiem przeglądu słownictwa z danej lekcji. 
Pytaj dziecko, jak nazywają się obrazki po angielsku.

• Słuchaj, jak dziecko śpiewa angielską piosenkę lub recytuje alfabet.

• Wskazuj na poszczególne litery i pytaj dziecko o ich nazwę i 
wymowę.

• Przeglądaj zwroty konwersacyjne zapamiętane przez dziecko.

Już się cieszę na fantastyczny rok nauki Waszego dziecka. Mam 
nadzieję, że zamierzacie uczestniczyć w tych emocjonujących 
czynnościach, podczas podejmowania przez Wasze dziecko nauki 
języka angielskiego. Wasze zainteresowanie 
zachęci dziecko do odnoszenia sukcesów.

Z poważaniem,

Copyright © Imagine Learning, Inc 
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_________

[Data]

Droga Rodzino:

Nauka języka angielskiego to emocjonujące i satysfakcjonujące doświadczenie. W obecnym 
roku szkolnym Wasze dziecko będzie mieć szansę nauki języka angielskiego z pomocą 
komputera. W naszej klasie korzystać będziemy z programu o nazwie Imagine Learning.

Imagine Learning wykorzystuje wideofilmy, opowiadania, gry, oraz nagrania dla większego 
zaangażowania osób uczących się. Stopniowo, Wasze dziecko opanowywać będzie cenne 
słówka, aby móc wziąć udział w rozmowach na temat nauk ścisłych, matematyki i historii. 
Dziecko weźmie udział w zabawach, pomagających mu zapamiętać nowe słówka. Będzie miało 
liczne sposobności słuchania wymowy osób płynnie władających językiem angielskim podczas 
ćwiczeń z wymowy i ekspresji. Ponadto, dziecko wypracuje umiejętność samodzielnego 
czytania angielskich opowiadań i artykułów. Zakres zrozumienia będzie u dziecka wzrastał 
wraz z opanowywaniem znaczeń nowych słówek i odpowiadania na pytania o kolejnych 
opowiadaniach i artykułach.

Możesz wziąć udział w tym doświadczeniu dydaktycznym dzięki „domowym” wydrukom i 
kwartalnym sprawozdaniom, przynoszonym przez dziecko  A oto niektóre

z możliwych metod pomocy dziecku w nauce domowej:

• Przeglądaj wszelkie opowiadania przynoszone do domu przez dziecko. Proś dziecko, aby 
czytało Ci te opowiadania

• Kidy dziecko przyniesie do domu arkusz ze słówkami na kartonikach, należy je wycią a 
następnie pomóc dziecku nabierającemu szybkości w rozpoznawaniu poszczególnych słów.

• W miarę przechodzenia przez dziecko do nowych trudniejszych opowiadań, będzie ono 
zapisywało kluczowe motywy na schemacie graficznym i wskazywało na związek treści z 
jego/jej własnymi doświadczeniami. Proś dziecko, aby objaśniło Ci to, co zapisuje.

Już się cieszę na fantastyczny rok nauki Waszego dziecka. Mam nadzieję, że zamierzacie 
uczestniczyć w emocjonujących wydarzeniach, towarzyszących nabieraniu przez Wasze 
dziecko płynności we władaniu językiem angielskim. Wasze zainteresowanie zachęci dziecko 
do odnoszenia sukcesów 

Z poważaniem,

Intermediate Level Polish
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Printouts
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Everyday Words 
in Scenes

Rodzice, poproście ucznia o nazwanie przedmiotów 
na tej ilustracji 

Parents, ask your student to tell you the names of 
the items in this picture 
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Rodzice, poproście ucznia o nazwanie przedmiotów na tej ilustracji

14

ears eyes hair mouth nose

Parts of a Body



Rodzice, poproście ucznia o nazwanie przedmiotów na tej ilustracji
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Parts of a Body

head arms hands feet legs
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Rodzice, poproście ucznia o nazwanie przedmiotów na tej ilustracji

16

Parts of a Body

shoulder elbows chin eyebrow fingers



Rodzice, poproście ucznia o nazwanie przedmiotów na tej ilustracji
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Books

illustrator picture author pages title
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Rodzice, poproście ucznia o nazwanie przedmiotów na tej ilustracji

18

Clothing

dress shirt pants socks shoes



Rodzice, poproście ucznia o nazwanie przedmiotów na tej ilustracji
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Clothing

pajamas sweater coat shorts hat
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Rodzice, poproście ucznia o nazwanie przedmiotów na tej ilustracji

20

Food

butter eggs bread meat milk



Rodzice, poproście ucznia o nazwanie przedmiotów na tej ilustracji
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Food

orange lemon grapes peach apple
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Rodzice, poproście ucznia o nazwanie przedmiotów na tej ilustracji

22

Land Forms

lake river mountain map forest



Rodzice, poproście ucznia o nazwanie przedmiotów na tej ilustracji
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People

dad sister brother mom baby
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Rodzice, poproście ucznia o nazwanie przedmiotów na tej ilustracji

24

People

police doctor girl boy bus driver



Rodzice, poproście ucznia o nazwanie przedmiotów na tej ilustracji
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Places

hospital library restaurant post office fire station
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Rodzice, poproście ucznia o nazwanie przedmiotów na tej ilustracji

26

Things in a Classroom

computer desk board teacher shelves
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Things in a Classroom

book pencil crayon pen paper
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Rodzice, poproście ucznia o nazwanie przedmiotów na tej ilustracji

28

Things that Go

truck train airplane bus car
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Things that Go

boat bike helicopter van motorcycle
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Rodzice, poproście ucznia o nazwanie przedmiotów na tej ilustracji

30

Things in a House

door window bed lamp bathroom



Rodzice, poproście ucznia o nazwanie przedmiotów na tej ilustracji
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Things in a House

oven chair table fridge sink
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Rodzice, poproście ucznia o nazwanie przedmiotów na tej ilustracji

32

Things on a Playground

bench swing ball trash can tree
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Things on a Playground

fence grass baseball slide soccer ball
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Rodzice, poproście ucznia o nazwanie przedmiotów na tej ilustracji

34

Weather

cloud rain sun wind snow
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Wild Animals

elephant zebra bear lion monkey



Copyright © Imagine Learning, Inc.

Rodzice, poproście ucznia o nazwanie przedmiotów na tej ilustracji

36

Wild Animals

lizard spider snake bug butterfly
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Sequence Story 
Events

Opowiedz historię z pomocą tych ilustracji

Use these pictures to tell a story 
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A
 G

am
e in the P

ark
O

pow
iedz historię z pom

ocą tych ilustracji

2
1

3

Zabaw
a w

 parku
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I W
ant T

hat B
ook!

O
pow

iedz historię z pom
ocą tych ilustracji

2
1

3

Ja chcę tam
tą książkę
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It’s R
aining!

O
pow

iedz historię z pom
ocą tych ilustracji

2
1

3

Pada deszcz!
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L
et’s G

o C
am

ping!
Isticm

aal saw
iradan si aad sheeko u sheegto.

2
1

3

A
ynu A

adno X
erada!

L
et’s G

o C
am

ping!
O

pow
iedz historię z pom

ocą tych ilustracji

2
1

3

Chodźm
y na kem

ping!
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O
uch!

O
pow

iedz historię z pom
ocą tych ilustracji

2
1

3

Auu!
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W
rite, Tell, or D

raw
 a S

tory
N
apisz, opow

iedz lub narysuj opow
iadanie

45

I needed

W
hen did your friend help you?

Kiedy pom
ogła ci koleżanka?

Potrzebow
ałem

...
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W
rite, Tell, or D

raw
 a S

tory
N
apisz, opow

iedz lub narysuj opow
iadanie

46

W
hen I W

hen w
ere you afraid?

Kiedy się bałeś? 

Kiedy ja     
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W
rite, Tell, or D

raw
 a S

tory
N
apisz, opow

iedz lub narysuj opow
iadanie

47

W
hen did you alm

ost get hurt?
Kiedy praw

ie się skaleczyłeś?

I w
as

Byłem
...
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W
rite, Tell, or D

raw
 a S

tory
N
apisz, opow

iedz lub narysuj opow
iadanie

48

I w
ould

W
hat w

ould you like to m
ake?

Co chciałbyś zrobić?

Chciałbym
....
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W
rite, Tell, or D

raw
 a S

tory
N
apisz, opow

iedz lub narysuj opow
iadanie

49

I lost
Zgubiłem

.... W
hen did you lose som

ething?
Kiedy coś zgubiłeś?
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Identify Rhyming 
Words
Złóż kartkę, aby utworzyć książkę.
Fold the paper to make a book 

Śledź wykropkowane linie, aby połączyć rymujące 
się słowa.
Follow the dotted lines to connect the rhyming words 

1

2
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My Rhyming 
Words

Book
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My Rhyming 
Words My Rhyming 

Words

My Rhyming 
Words

Name

My Word Book

My Rhyming 
Words

Book

Copyright © Imagine Learning, Inc.

Złóż kartkę, aby utworzyć książkę.

Śledź wykropkowane linie, aby 
połączyć rymujące się słowa.

1

2

My Rhyming 
Words My Rhyming 

Words

My Rhyming 
Words

Name

My Word Book

man

bell

duck

pin

fan

shell

truck

fin
1
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My Rhyming 
Words My Rhyming 

Words

My Rhyming 
Words

Name

My Word Book

My Rhyming 
Words

Book
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My Rhyming 
Words My Rhyming 

Words

My Rhyming 
Words

Name

My Word Book

Złóż kartkę, aby utworzyć książkę.

Śledź wykropkowane linie, aby 
połączyć rymujące się słowa.

1

2

bear

vine

tail

pill

chair

sign

pail

hill
2
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My Rhyming 
Words My Rhyming 

Words

My Rhyming 
Words

Name

My Word Book

My Rhyming 
Words

Book
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Złóż kartkę, aby utworzyć książkę.

Śledź wykropkowane linie, aby 
połączyć rymujące się słowa.

1

2

My Rhyming 
Words My Rhyming 

Words

My Rhyming 
Words

Name

My Word Book

3

seal

plane

fruit

nest

wheel

train

boot

vest
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My Rhyming 
Words My Rhyming 

Words

My Rhyming 
Words

Name

My Word Book

My Rhyming 
Words

Book
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My Rhyming 
Words My Rhyming 

Words

My Rhyming 
Words

Name

My Word Book

Złóż kartkę, aby utworzyć książkę.

Śledź wykropkowane linie, aby 
połączyć rymujące się słowa.

1

2

4

spoon

fly

star

mouse

moon

eye

car

house
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My Rhyming 
Words

Book
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My Rhyming 
Words My Rhyming 

Words

My Rhyming 
Words

Name

My Word Book

My Rhyming 
Words

Book
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Złóż kartkę, aby utworzyć książkę.

Śledź wykropkowane linie, aby 
połączyć rymujące się słowa.

1

2

My Rhyming 
Words My Rhyming 

Words

My Rhyming 
Words

Name

My Word Book

5

clown

corn

snake

skunk

crown

horn

flake

trunk
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Start Reading English 
Texts and Activities
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Where Am I?
Where am I?
Here I am!
Where am I?
Here I am!
Where am I?
Here I am!

Where Am I?
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cardsword
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I

where

here

Wytnij kartoniki i ćwicz naukę tych słówekcardsword

* New Word
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Sam and Dad
“I’m Sam.”
“I’m Dad.”
Sam is good. 
Dad is not good.
Dad is sad.
Dad and Sam practice.
Now Dad is not sad.
Dad is good.
Sam is good.

Sam and Dad
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Clue 

Words

Słowa do uszeregowania

Wpisz te słowa pod właściwymi 
wyrazami-wskazówkami

Sammad

glad

pad

dad

ham

jam

slam
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cardsword

* New Word

Wytnij kartoniki i ćwicz naukę tych słówek

herewhere

I’mnot

goodis



Copyright © Imagine Learning, Inc. 63


cardsword

* New Word

Wytnij kartoniki i ćwicz naukę tych słówek

isI’m

andnow

goodpractice
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Do Not Tap
Tap, tap, tap.
“What is that?” 
Pat, pat, pat.
“Mat, what is that?”
Tap, tap, tap
“Do not tap, Pam.”
Pat, pat, pat.
“Do not pat, Mat.”
“Do not tap or pat.”
“Now we can tap and pat.”
“I’m good, Mat.”
“I’m good, Pam.”

Do Not Tap
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Słowa do uszeregowania

Wpisz te słowa pod właściwymi 
wyrazami-wskazówkamiClue 

Words

madmapsat

Chad

cat

cap

had

bat

flat

sad

nap

slap
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cardsword

* New Word

Wytnij kartoniki i ćwicz naukę tych słówek

canwe

ordo

goodthat
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Stop, Bob, Stop!
Mat is mad.
“Stop, Bob. That is bad!”
“Stop, Tom. That is bad!” 
“No, no, Bob.” 
“No, no, Tom.”  
Mat is mad.
Bob is sad.
Tom is sad.
Then Mat is sad, too.
Mat pats Bob and Tom.
Mat is not mad.

Stop, Bob, Stop!



Słowa do uszeregowania

Wpisz te słowa pod właściwymi 
wyrazami-wskazówkami

Clue 

Words
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satstopsob

crop

top

mob

job

mat

slat

mop

hat

glad
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cardsword

* New Word

Wytnij kartoniki i ćwicz naukę tych słówek

dowhat

thatno

toothen
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Too Hot
“Sam, I’m hot.”
“Go get us a pop.”
“No. The sand is hot.”
“The sand is not hot, Sam.”
“Go get us a pop.”
“No, Mat. You get the pop.”
Hop, hop, hop.
“The sand is hot, Sam.”
“But the pop is good.”
Mat is not hot.
Sam is not hot.

Too Hot



Słowa do uszeregowania

Wpisz te słowa pod właściwymi 
wyrazami-wskazówkami

Clue 

Words
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pot hand stop

stand

hop

cop

sand

not

flop

band

dot

spot
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cardsword

* New Word

Wytnij kartoniki i ćwicz naukę tych słówek

gothe

get a

toothen
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cardsword

* New Word
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What Is That?
“Stop, Bob.” 
“What is that?”
“Is it bad?”
“Where is it now, Bob?”
“It can hop!” 
“Go get Dad.” 
“Here it is.”
“Dad, Dad.”
“Can you stop it?” 
“It is good, not bad.”
“Do not stop it. It can go.”

What Is That? (Review Book)
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Pam’s Hat
Pam has a fat cat.
Pam has a new hat.
The cat gets Pam’s hat.
The cat pats the hat.
The cat hits the hat.
The cat hops on the hat.
Pam is mad.
“Bad cat. Bad!”
The hat is not new now.
The cat can have it.

Pam’s Hat
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The Band
Mat and Pam have a band.
They can hit pans.
They can pat and tap.
Pam and Mat have a good band.
“Stop! You can’t do that in here.”
“Stop the band.”
“The band is good.”
“You can go in the van.”
“You can hit pans in the van.”
“You can pat and tap in the van.”
Pam and Mat have a band in the van.

The Band
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The Map
“Look what I have, Mat!
“It’s a map!”
“But, this map has a rip, Sam.”
“It’s not a good map.”
“Look at this map, Pam!” 
“Let’s go here.”
“The map has mud on it.”
“It’s not a good map.”
“It is too a good map.”
“What is that?”
“Look, Mat and Pam! Look what I found!”
“That is a good map, Sam.”

The Map
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The New Rug
Pam gets a new rug.
“Do not get mud on this rug, Sam.”
“Do not run on this rug, Tom.”
“Do not sit on this rug, Bob.”
“This rug is new.”
But Sam does get mud on the rug.
Tom does run on the rug.
Bob does sit on the rug.
Soon the rug is a rag.
Pam is sad.
What can Pam do?
Pam gets a new rug.
Sam, Tom, and Bob can’t mess up the new rug!

The New Rug
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Can You Come?
“Kim, can you come and camp with us?”
“You can come in the van.”
“You can have this bag.”
“Can you come with us?”
“Pam, I don’t like to camp.”
“I don’t want to go in the van.”
“I don’t like mud and bugs.”
“I don’t want to camp.” 
“You can go and camp.”
“I will have fun here.”
“I will shop.” 

Can You Come?
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Let’s Camp
“Let’s camp. We can go in the van.”
“We will have fun.”
“Where do we want to go?”
“Don’t we have a map?” 
“Run to the van and get a map, Kim.” 
“This is a mess!”
“Where is the map?”
“Look, I found it!”
“Now, where do we want to go?”
“Let’s go here. This camp has sand.”
“Get in the van, and let’s go camp!”

Let’s Camp (Review Book)
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Frog’s Eggs
“Look, Mat! The frog has eggs!”
“Look, Pam! Look at the frog’s eggs!”
“They are not in a nest.”
“They don’t have shells.”
“The frog does not sit on them.”
“I like to see the frog’s eggs.”
“Look! What is that?”
“Now the frog’s eggs are tadpoles!”
“Come and see them, Pam.”
“The baby frogs are big.”
“Now the baby frogs can hop.”
“Come and see the new frogs.”

Frog’s Eggs
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Bob and the Bug
Mat and Bob are pals.
They run in the sand. 
They dig a bed in the sand. 
Then they sit on a log. 
A big red bug hops by Bob.
The bug digs. Bob digs, too
The bug runs. Bob runs, too.
“Bob, Bob! Come back, Bob!”
Where is Bob? Is Bob lost?  
Here comes the red bug.
Here comes Bob!
Bob isn’t lost!
Mat and Bob have fun in the sun.

Bob and the Bug
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Sam Is the Best
Sam wants to get a new hat.
He gets a good job.
To do the job well, Sam jogs.
He runs to get the job done.
This job is not fun, but Sam does it.
Sam is hot.
He sits and rests.
Soon Sam can do the job again.
Sam is the best. Yes! He wins the prize!
Now Sam does not want a new hat.
He wants a new red bike.
With the bike, Sam does not run and jog.
He rides his red bike.

Sam Is the Best
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The Frog
Mat jogs toward the pond.
He zigzags around the pond.
“Look! A frog!”
Mat slips into the pond.
Mat is wet.
Bob zigzags around the pond.
Then he slips into the pond, too.
Bob is wet.
Mat and Bob sit in the pond.
The frog sits on a log.
Mat swims toward the frog.
Bob swims toward the frog.
But the frog hops onto the sand.
Mat and Bob can’t get the frog.

The Frog
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Wax Quiz
“Let’s take a quick quiz,” said Miss Fox.
“What is this?”
“It’s wax,” said Sam.
“Where does wax come from?”
“From bees,” said Kim
“What can we do with wax?”
“We can make candles.” 
“Good job,” said Miss Fox.
“Let’s make candles with this wax.”
“We will melt the wax.”
“Then we will dip this into the wax.” 
“The candles can go here.” 
“The candles are for your mom and dad.”

Wax Quiz
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The Prize
“Practice for this quiz,” said Miss Fox.
“The quiz is on frogs.”
“Do a good job, and you will get a prize.”
“Is the prize big?” said Sam. 
“Will the prize melt?” said Kim. 
“No, but it is a good prize,” said Miss Fox.
“The prize is in this box.”
Sam and Kim take the quiz.
“Do we get the prize?” said Kim.
“Yes. You did a good job,” said Miss Fox.
“This is the best prize,” said Sam.

The Prize (Review Book)
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Let’s Play Tag
Sam and Brent went to the pond to swim.
They played tag in the pond.
“You can’t get me,” said Brent.
“Yes I can,” said Sam.
Then Sam sat on the end of a log.
“You can’t get me,” said Sam.
Brent went to the other end of the log.
He sat on the end of the log.
Flip! Sam fell into the pond.
“Where are you, Sam?” said Brent.
“Here I am. I got you.”
Then Brent fell into the pond, too.

Let’s Play Tag
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Stop That!
Bump! Bump!
“Stop that! Don’t jump on the bed.”
“The bed hits the wall. I need to rest.”
Thump! Thump!
“Stop that! Don’t stomp on the floor.”
“The lamp hits the wall, and I need to rest.”
Clump! Clump!
“Must you stomp down the hall? The chest hits the 
wall.”
“I need a nap. Go to bed.” 
Thump! Thump!
“Stop that! You just woke me up, and I need to rest.”

Stop That!
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Crash!
“I like to skate,” said Shane.
“But I need to practice.”
Shane went to the skate park.
He came to the gate and went in.
“This is a good place to practice,” said Shane.
Then Shane came to a ramp.
He went down the ramp fast.
Oh no!  The brake on Shane’s skate came off.
He couldn’t stop!
Shane hit the end of the ramp. Flip! Crash!
“Ouch!” said Shane. “I hate to crash.”
Now Shane can’t skate fast.
But he can still practice. 

Crash!
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What a Bike!
In my mind, I make a new kind of bike.
This bike is fine. It’s fast and cool.
It gets a prize, it’s so cool!
Then, in my mind, I go for a ride.
I glide around the moon.
And hide in the clouds.
Then I slide down a ramp of ice.
In my mind, I ride, glide, and slide on my bike.
Then I dive down to my room.
Where can you find a fast, cool bike like this?
In your mind! Go get it!

What a Bike!



Słowa do uszeregowania

Wpisz te słowa pod właściwymi 
wyrazami-wskazówkami

Clue 

Words

Copyright © Imagine Learning, Inc 122

pillmendfive

hive

kind

find

hill

fill

drive

chill

dive

blind



Słowa do uszeregowania

Wpisz te słowa pod właściwymi 
wyrazami-wskazówkami

Clue 

Words

Copyright © Imagine Learning, Inc 123

rakebikeslide

bake

take

hike

hide

like

strike

pride

wide

shake



Copyright © Imagine Learning, Inc.124


cardsword

* New Word

Wytnij kartoniki i ćwicz naukę tych słówek

ouchoh

parkso

coolmy



Copyright © Imagine Learning, Inc. 125


cardsword

* New Word

Wytnij kartoniki i ćwicz naukę tych słówek

socool

myroom

moonclouds



Copyright © Imagine Learning, Inc.126

Copyright © Imagine Learning, Inc. 

Vote!
The note was by the phone—“Vote!”
Pam saw the note.
“Is this a joke? Can I vote?” said Pam.
“Oh yes. I can vote for the best star.”
“I can vote from home with the phone.”
“At the tone, push a number to vote for the star you 
like.”
“I will vote for number five. She is so cool.”
“Mom, I saw the note by the phone.”
“I hope number five wins.”
“What? That note was for me,” said Mom.
“I need to vote.”
“Well,” said Pam. “I got to vote, too.”

Vote!
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I Hate This Bike
Thump. My bike hit the wall.
Crash. I hit a bump and fell.
“I hate this bike,” I said.
It was a mess. And the brake was bad, too.
I couldn’t practice on this bike.
I went home to see Dad.
“I can’t ride this, Dad.”
“Can I get a new bike?”
“No, but we can make this bike like new.”
“And we can make it look good, too.”
Yes! This is a cool bike now.

I Hate This Bike (Review Book)
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Not Mice!
The prince sat on his throne.
He was not glad.
He had seen mice run around the room.
Mice were not nice.
“What is the price to get rid of the mice?” he asked his wife.
“We just need some cats,” she said.
“One glance at the cats, and the mice will run away.”
“Good,” said the prince.
The new cats were fast.  
Soon there were no mice.
But the cats had kittens.
The cats and the kittens ran around the throne.
“Is there a chance we can get rid of these cats?” asked the 
prince.

Not Mice!
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The Plane Race
“Look,” said Fran. “My plane can fly fast.”

“Well, my plane can fly way up into the sky,” said Cris.

“Why don’t we have a plane race?” said Fran.

“I will go first, and then you try.” 

Cris threw his plane. Flip! It went right into the mud.

Then Fran threw her plane. Crash! It went right into a wall.

“Let’s try again,” said Fran. 

Fran’s plane hit a light.

Cris’s plane went into a pond.

“Our planes need work,” said Cris.

“Let’s get some help.” 

“I have a cool plane now,” said Fran.

“Me, too,” said Cris. “These planes fly fast.”

The Plane Race
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Oh the Pain!
Brent wanted to train for the race.
So he went to practice in the rain.
He jumped over a rail and ran around a drain.
Then he ran around a park and jumped over a log.
“I can run all day,” said Brent.
Just then, Brent slipped in some wet clay.
Down he fell. 
Oh the pain! It was plain he was hurt.
“It may be a sprain,” said Brent.
“No,” said the doctor. “It’s not a sprain.”
Brent can still train for the race.
But he will not train in the rain.

Oh the Pain!
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Good Luck
There was a lock on the truck. 
So the crook used a rock to get in. 
Then he took a sack out of it. 
He shook the sack. Yes! Money. 
Then he looked back to see if anyone saw him.
Good luck. He was safe.
Just then, a big hook came down from the sky.
The hook got the crook and took him back to the truck.
He was stuck. He couldn’t get away from the hook.
Soon they came and took the crook to jail.
And where did the hook come from?
Up here. We saw it all.

Good Luck
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The Old Dog
An old dog walked in the snow.
He was very cold and slow.
Flakes of snow began to float down, and the wind 
began to blow.
The old dog was so cold that he fell in the snow.
Then he slid down a slope and hit a gate.
Would the old dog die in the cold?
No. A boy came to the gate.
“You need help,” said the boy.
He got the old dog and took him to his home.
Soon the dog was well.
And the dog and the boy played as the snow fell.

The Old Dog
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Stuck
The old train runs in the rain.
It races down the rails all day.
But soon the sky gets black.
The wind blows, and the rain turns to snow.
The old train can’t go well in the snow.
It slides right down a slope of ice and gets stuck in 
the snow.
Mom comes in a big truck and sees the stuck train. 
So she stops to help.
Her truck takes the snow off the rails.
Now the rails are safe, and the train can go again.
Flakes of snow blow as the train runs down the rails.

Stuck (Review Book)
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Bees
“Let’s meet on the seat by the tree,” Brook said.
“Okay,” I said. “I will bring a sweet treat for us to eat.”
We sat on the seat, but we couldn’t eat our treat.
There were too many bees around the tree.
“Don’t feed the bees,” I said.
“I don’t like bees,” said Brook.
“If they get on me, I will scream.”
“We need bees. They are good.”
“They can hurt you, but I’m not afraid.” I laughed.
Just then, a bee came right to me.
I jumped off the seat and ran.
“See,” laughed Brook. “You are afraid, too. Let’s get 
out of here.”

Bees
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meatbeefeet

glee

meet

free treat

see

street

seat

heat

sheet
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seeteamme

speed

dream

he

weed

she

we

stream

need

steam
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boyafraid

laughedmany

bringokay
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manybring

okayafraid

jumpedlaughed
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Where Are the Keys?
“Where is my key ring?” Dad asked.
“I can’t do a thing if I don’t have my keys.”
“They always swing on this long string.”
Is that the string under the bed?
No. It was not the keys.
But his hair got stuck on a spring.
Is that the string in the chest?
No.It was not the keys.
But the lid came down on his head with a bang.
Look!  Here is a string!
Now Dad has his keys.  But where did he put his car?

Where Are the Keys?
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rainswingsong

gong

strong

plain

chain

ring

thing

long

ding

stain
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afraidlaughed

hairunder

alwayskey
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underalways

haircar

puthead



Copyright © Imagine Learning, Inc.162

Copyright © Imagine Learning, Inc. 

The Trunk of Money
“There is a trunk of money down there,” said the 
man.
“It sank after it was stolen from a bank.”
“I think we can find it.”
So the two men went down and got the trunk.
But before they could open the trunk… 
…a man from the bank came.
“I will take that trunk, thank you,” said the man.
“It is ours. See the ink here?”
Then, with a wink, he smiled.
“But we will give you some of the money,” he said.
“After all, you did find it for the bank.”

The Trunk of Money
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meatskunkwink

hunk

link

junk

pink

beat

trunk

neat

blink

wheat
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carhead

beforetwo

openstolen
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twobefore

couldafter

givesmiled
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The Toy Robot
Roy had a new toy robot.
It was so cool.
It was covered with gold foil.
It looked like a gold boy, but it had three legs.
With three legs, it could walk up any slope.
And it could talk.
“Look at my gold foil,” the robot said.
One day, the toy slid in some soil. Then it fell into a 
pool of oil.
“The oil will spoil my robot,” said Roy.
But the soil and oil came right off the gold foil.
And the robot looked about as good as new.

The Toy Robot
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winkseedboy

joy

feed

toy

mink

kink

deed

mink

ploy

bleed
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givesmiled

talkany

coveredwalk
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walkcovered

anyabout

robotpool
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Who Did It?
The boy walked into his room. What a mess!
Someone had been in here. Who was it?
There were a few clues around the room.
That looked like a shoe print in a chunk of mud.
And there was a clue by the chest.
His blue boot was in a pool of glue.
Who had come into his room?
Who had made this mess? 
Just then, Scoop, the cat, walked in with his shoe.
“I know who did this,” said the boy. “It was you.”
“Mew,” said Scoop.

Who Did It?
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poolgluechew

hue

grew

blue

true

dew

stool

fool

tool

flew
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aboutknow

shoesomeone

goodwho
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The Cool Ball
Roy came up to Sue and took out a blue ball.
“Look at this cool ball, Sue,” said Roy.
BANG. Sue jumped and laughed.
“What is that thing?” asked Sue.
“See, you put this gold ring on this string.” 
Then you push here, and BANG, it works.
“Okay,” smiled Sue. “Let me try it.”
Sue made the toy work and laughed.
Then she went up to Shane.
BANG. Shane jumped, and Sue and Roy laughed.
“Were you afraid, Shane?” asked Roy.
“Not me,” laughed Shane.

The Cool Ball (Review Book)
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The Clown
The clown came into the ring and took a bow.
The crowd went wild. They loved the clown.
She had on a long gown and a crown on her brow.
But she had brown boots on, too.
The clown went way up into the air. 
Then she came down with a loud crash.
“Ouch!” yelled the clown.
The crowd laughed. “More,” they yelled.
The clown ran up a ramp and came down fast.
“More,” yelled the crowd.
But the clown looked around with a frown.
“I have to go now,” she said. And she ran out of the ring.

The Clown
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clownshoutcow

scout

pout

brow

down

town

now

frown

how

trout
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cornscorecow

born

bow

torn

sore

core

wow

horn

chore

plow
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someoneair

moreyelled

lovedwild
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The Scarecrow
“Look at the crows,” said Shane. “They will eat all our 
crops.”
“I saw them, too,” said Roy. “What should we do?
“Let’s make a scarecrow.”
“First let’s draw it, so it will really scare the crows.”
“Should we make claws or paws on it?”
“Should it have open jaws?”
“Let’s put straw in it, so it will be really big.”
“It should turn, so the crows will think it’s real.”
“This is a cool scarecrow.”
”I think they like our scarecrow,” said Shane
“That’s because he looks just like me,” said Roy.

The Scarecrow
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skunkpooldraw

spool

jaw

dunk

chunk

flaw

bunk

saw

cool

fool
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moreloved

wildreally

scareshould
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shouldreally

scarebecause

scarecrowturn
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A Walk in the Dark
Darn. The car would not start.
Pam and her dad would have to walk home.
It was not far—just across the park.
But was it smart to walk in the park after dark?
Then Pam saw another part of the park.
It was for sports, and it had more lights.
Pam and her dad walked to the lights.
Just then, people began to yell and honk their horns.
Pam was afraid. Which way should she and her dad 
run?
“Score!” the people yelled. “Score!”
Pam and her dad laughed as they walked home.

A Walk in the Dark
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dartscorewrite

kite

smart

tore

white

more

tart

snore

chart

bite
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drawdartcar

star

paw

cart

jar

raw

part

start

claw

bar
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becausewhich

peopleanother

acrosstheir
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Look at That Girl Go!
Look at that girl twirl on the ice. Look at her skirt swirl.
She must practice every day.
She skates fast up and down the ice.
First she curls up like a ball.
Then she jumps and turns in the air.
Look at that girl go! How does she do it?
Now she jumps up and twirls four times fast.
She comes down on the ice with a jerk.
It looks like that hurt, but she still smiles.
Will she win the contest?
Yes! She is better than all the others. You go, girl!

Look at That Girl Go!
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chewlimeshirt

flirt

time

dirt

drew

skirt

dime

few

stew

chime
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whichanother

bettercontest

fourevery
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fourhow

ballevery

bettercontest
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The Car Wreck
We think things are just fine.
Then, suddenly, they go all wrong.
Bang! Our tire blows out.  
The car flips and turns over and over.
As it turns, my head knocks against the door.
Then things go black.
Where am I? Oh, I know. I’m in the hospital.
The doctor looks at my knee.  It hurts.
He wraps my wrist.  It hurts, too.
“Don’t write or walk for about three days,” he says.
Mom is fine. We can both go home today. 

The Car Wreck



Copyright © Imagine Learning, Inc. 191


cardsword

* New Word

Wytnij kartoniki i ćwicz naukę tych słówek

everybetter

doorhospital

againstsuddenly
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suddenly

hospitalagainst

today

bothsays
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Let’s Draw
Let’s draw a cool robot.
First let’s start with the head.
Now let’s put black hair and a crown on him.
Then let’s put big, open jaws on him.
No, let’s make this a girl robot.
I know. Let’s put curls in her hair.
Okay, the head is done.
Let’s do the rest of the robot.
Let’s put big paws with long claws on her.
She can have a brown skirt down to her knees.
No, that looks wrong. Let’s put her in a long blue gown.
Cool. Now let’s put a gold band on her wrist.

Good job! Look at our cool robot!

Let’s Draw (Review Book)
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I Want to Rest
I wish I didn’t have school today.
I just want to rest for a few days.
I don’t want to put on my school clothes.
I don’t want to do the dishes.
I don’t want to put away the bikes.
I never have time to rest.
Wait. It’s Saturday! I don’t have to go to school.
I can talk to my friends. 
I can skate up the ramps at the park and slide down 
the rails.
I can play with our dogs. I can make funny robots.
I need to get out of bed and get to work.

I Want to Rest
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todayboth

clothesSaturday

neverschool
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neverclothes

schoolplay

funnyfriends
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Run!
The wind was blowing, and the sky was black.
It looked like it was going to rain any minute.
Oh no! Roy had a cast on his arm.
The doctor said not to get it wet.
We started running, trying to beat the rain.
Just as we saw our house, Roy slipped.
His clothes were covered with mud.
But his cast was still dry. Yes!
No more chances. I pulled off my hat and put it 
around Roy’s cast. 
Then we kept running for home.
And just as we opened the door, the rain came 
pouring down.

Run!
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funnyfriends

pouringopened

houseminute
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saysminute

openedpouring

housearm
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First Place
Quickly I looked back. Yes, I was in first place.
But I still had to run two more laps.
Slowly the other runners were catching up.
I looked back again—and fell. Uncool.
My shoelaces were untied, and I had stepped on one. 
I was just unlucky, I thought sadly.
But I was unhurt, so I retied my shoes and jumped up.
I would have to really move if I wanted to retake the 
lead.
I ran like the wind, passing one kid and then another.
I fell again, though.
But I fell over the finish line. And I was in first place.

First Place
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thoughmove

thoughtcatching
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Faster
“You are one of our fastest swimmers,” my teacher said 
quietly.
Some of the other girls were older and taller than I was.
But being smaller didn’t hurt my swimming.
“Can I try out for the team?” I asked.
“You would have to beat your best time. Let’s see if you can.”
“Go!” she yelled loudly, as she started the timer.
I dived into the water smoothly and began to swim fast.
“Faster, go faster,” I thought as I got to the end of the pool.
Quickly I started back, stroking harder and harder.
The girls were cheering wildly as I finished.
“You did it!” they yelled happily. “You made the team!”

Faster
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movethought

thoughwater

quietlywildly
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Sick and Bored
I had been sick for a long time.
I was so sick that I couldn’t even get out of bed.
The doctor was hopeful that I’d be better soon.
But for now, I was bored out of my mind.
I watched shows, but they were not very helpful.
Even action shows were boring.
Then my mother got me a cool present—a new 
puppy.
This puppy was so playful and fun that I was never 
bored.
Watching his happiness made me happy, too.
Soon, I was over my sickness and back in school.
But I’m still thankful for my playful puppy.

Sick and Bored



Copyright © Imagine Learning, Inc. 205


cardsword

* New Word

Wytnij kartoniki i ćwicz naukę tych słówek

waterquietly

wildlywatched

I’deven
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catchingI’d

evenpresent

motherwatching
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Action!
“Action!” Cris yelled.
We were putting on a show at school, and I was the star.
Cris said, “Race over to Fran and twirl her around.
So I started running, but I bumped into Brent.
Then I flipped and crashed to the floor. Ouch!
I was one unlucky star!
“Redo it. Action!” yelled Cris.
So I started running over to Fran again.
Luckily I made it to her and twirled her quickly.
All the kids started cheering wildly.
But the twirling made Fran sick.
“Stop!” frowned Cris. “That was really bad. This practice 
is over.”

Action! (Review Book)
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Imagine Language & Literacy Glossary

This glossary lists the vocabulary words explicitly taught in the Imagine Learning software program, their 
definitions, and the activity that teaches each word. Not every meaning for each word is provided as a 
definition.

W tym słowniczku zamieszczono słówka należące do programu nauczania pn. Imagine Learning, 
wraz z definicjami oraz czynnością uczenia danego słówka. W definicji niekoniecznie podaje się 
wszystkie znaczenia każdego słówka.

G - Students can click on glossary words within leveled texts to learn their definition.
LT - Students encounter contextual vocabulary through leveled texts and comprehension questions.
WA - In Word Alert, students develop advanced academic vocabulary.
WT - Word-a-Tron teaches students the meaning of key story vocabulary before they experience a text.
WV - Students develop academic vocabulary and learn the meanings of important content words in Word Videos.

G - Uczeń może kliknąć na słówku ze słowniczka danego poziomu i poznać jego definicję.
LT - Uczeń napotyka słownictwo kontekstu z pomocą tekstów przypisanych do poziomu i pytań na 
zrozumienie tekstu.
WA - Czyli Word Alert (uwaga na słowo!), uczeń pracuje nad wyższymi poziomami słownictwa.
WT - Czyli konkurs Word-a-Tron, zapoznaje ucznia ze znaczeniem kluczowych słówek dla danego 
opowiadania, zanim uczeń przejdzie do tekstu.
WV - Czyli Word Videos. Uczniowie pracują nad słownictwem wyższego poziomu, opanowując znaczenie 
najważniejszych słówek z wideofilmów WV.

Słowniczek Imagine Learning
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A

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

accelerate To go faster G, LT

Jechać coraz szybciej.

accident Something you didn’t mean to do WV

Przypadkiem robimy coś, czego 
byśmy nie zrobili naumyślnie.

accidentally Something that happens by chance G, LT

Znaczy nieumyślnie, albo losowo.

accomplish To complete something or do 
something great

G

Ukończyć coś, albo dokonać 
czegoś znaczącego.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

ability Able to do something. G, LT

Zdolny do zrobienia czegoś.

Abominable 
Snowman

A big, hairy, human-like animal 
that isn’t real

G

Wielki i kosmaty stwór 
przypominający człowieka, ale 
wymyślony.

above I’m above you WV

Znajduję się ponad Tobą.

abrupt Sudden or unexpected G

Nagły lub niespodziewany.
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Definition
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accomplishment To complete something or do 
something great

Pomyślny wynik czegoś, po 
włożeniu w ten wynik znacznego 
wysiłku.

according to You use this phrase to tell where 
you got information 

G

Zwrot wskazujący na to, gdzie 
znalazłeś wiedzę o czymś.

accurate Describes something that is 
correct or true

G, LT, 
WT

Coś prawdziwego lub zgodnego z 
faktami 

ache To feel pain in a part of your body G

Odczuwać ból w danej części 
ciała.

achieve To reach a goal

Osiągnąć wyznaczony cel.

acquire To learn a skill or to get something G, LT, 
WTUzyskać pewną umiejętność lub 

rzecz 

across I am laying the pencil across the paper WV

Kładę ołówek w poprzek kartki 
papieru 

actually A word used before saying what is 
really true

G

Słowo, używane przed powiedze-
niem, jak jest naprawdę.

adapt To change to fit in with the world 
around you

Zmienić, tak aby pasowało do 
otaczającego świata.

add You add things by finding the total 
amount 

WV

Dodajemy po to, aby poznać 
łączną sumę.

address The address tells where a building 
or house is found 

WV

Adres wskazuje, gdzie znajduje się 
budynek lub dom 

adhesive Something that makes one thing 
stick to another

Właściwość powodująca, że rzecz 
klei się do innej.

admire To like someone or something 
because you think the person or 
thing is amazing

G

Tyle, co mieć upodobanie do kogoś 
lub czegoś, bo uważa się, że ta 
rzecz lub osoba jest fantastyczna.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

advance To move towards someone or 
something 

To move forward, to improve 

G

Przemieszczać się ku czemuś lub 
komuś.

Dokonywać postępów, doskonalić 
wyniki 

advanced Very modern or better than normal G

Bardzo nowoczesny, albo lepszy od 
normalnego 

adventure An exciting experience that could 
be dangerous or strange

G, LT

Emocjonujące doświadczenie, cza-
sem niebezpieczne lub nietypowe 

advertisement A picture, video, or set of words that 
tries to get you to buy or do something

G

Zdjęcie, film lub tekst słowny, na-
pisany po to, abyś chciał coś kupić 
lub coś zrobić.

advertiser/
advertisers

Someone who uses words, 
pictures, or videos to get you to 
buy something

G, LT, 
WT

Osoba, która z pomocą zdjęcia, 
filmu lub tekstu słownego, stara 
się nakłonić Cię do kupienia lub 
zrobienia czegoś.

affect To change the way something behaves G

Zmieniać sposób zachowania kogoś 
lub czegoś.

afterwards At a later time G

Tyle, co później, nie teraz.

against I need to lean against this fence WV

Chcę oprzeć się o to ogrodzenie.

age Your age is how old you are WV

Twój wiek to ilość lat, jaką masz.

agree When you agree, you like or think 
the same thing some else does 

WV

Kiedy między Tobą i kimś innym 
jest zgoda, oznacza to, że myślicie 
tak samo, lub podoba się wam to 
samo 

agriculture Things related to farming, like 
raising animals and growing crops

G, LT, 
WT

To, co wiąże się z uprawą roślin, 
lub hodowaniem zwierząt.

ahead of You go ahead of me WV

Idź przede mną.
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alike Things are alike when they look or 
act the same 

WV

Rzeczy są podobne, kiedy 
wyglądają lub zachowują się tak 
samo 

all right An idiom that means, “Great!” G, LT

Idiom, oznaczający tyle co: 
„Świetnie”.

allergic Describes a person who has a bad 
physical reaction to something  
If people are allergic to flowers, 
they might sneeze a lot 

G

Mówi o osobie, której organizm źle 
reaguje na coś. Ktoś uczulony na 
kwiaty może np. dużo kichać. 

allow To let someone do something G

Zgodzić się, aby ktoś coś zrobił.

alter To change

Zmienić.

although A transition word that tells you an 
opposite idea is coming

G

Słowo łączne, zapowiadające coś 
odwrotnego od poprzednich słów.

altitude How high something is

Wysokość, na jakiej coś się zna-
jduje 

amateur Something that is not done by a 
person who would get paid for 
their work, not professional

Rzecz nie zrobiona przez kogoś, 
komu byśmy zapłacili za taką 
pracę, zrobiona nieprofesjonalnie.

amaze To surprise someone in a good way G

Zrobić komuś miłą niespodziankę.

amazing Good and surprising G, LT

Dobry, ale niespodziewany 

ambassador A person who represents his or her 
government in another country

G, LT

Osoba wyznaczona dla reprezen-
towania władz swojego kraju w 
innym kraju 

amid In the middle of something G

Między innymi rzeczami.

analyze To study something very carefully so 
you can understand it or see what it 
is made of

G, LT, 
WA

Badać coś bardzo starannie, aby 
zrozumieć jak działa, lub z czego 
jest zrobione.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

ancestor A family member who lived long ago

Członek rodziny, ale żyjący bardzo 
dawno temu 

ancient Describes something that is very, 
very old

G, LT, 
WT

Coś bardzo, bardzo starego.

angry In this article, the author is 
making the cloud seem human 
by calling it angry  This is called 
personification 

G

W tym artykule, autor stara się 
nadać chmurze cechy ludzkie, 
pisząc, że jest rozgniewana. Na-
zywa się to personifikacją.

announce To say out loud to a group of people G

Powiedzieć głośno do grupy 
słuchających.

annual Something that happens once 
every year

WA

Zdarzenie powtarzające się raz 
każdego roku.

antibodies These are produced by the body’s 
white blood cells to fight germs 

G, LT, 
WT

Wytwarzane są przez białe ciałka 
krwi człowieka, dla walki z zaraz-
kami 

antique Describes something made a very long 
time ago, like furniture or jewelry

G

Słowo opisujące rzecz zrobioną 
bardzo dawno temu, np. stary 
mebel lub biżuterię.

apologize You apologize by saying you’re sorry WV

Przepraszamy mówiąc, że nie 
chcieliśmy lub że żałujemy.

apostrophe An apostrophe is used to make two 
words into one word 

WV

Z apostrofy korzysta się, kiedy 
chcemy z dwu słów utworzyć 
jedno 

apply To use what you know and have 
learned 

To fill out papers for a job or for a 
chance to do something special 

WA

WA

Wykorzystać coś, co już wiemy lub 
umiemy 

Wypełniać blankiety, aby 
dostać stanowisko lub aby mieć 
sposobność zrobienia czegoś 
niezwykłego.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

appoint To give someone a new role or job G

Nadać komuś nową rolę lub nowe 
obowiązki.

approach To go toward something or someone G

Posuwać się ku komuś lub czemuś.

approximately Almost or nearly the right amount WA

Prawie lub niemal właściwa liczba 
lub kwota 

aquarium A clear container with water inside 
where people keep fish as pets

G

Zbiornik o przeźroczystych 
ścianach, gdzie trzyma się ryby i 
stworzenia, aby je oglądać.

archaeologist A scientist who studies how people 
lived a long time ago

G, LT, 
WT

Naukowiec badający życie ludzi 
w dawnych wiekach 

area A section of land WV

Obszar to wycinek powierzchni 
ziemi 

army A group that fights to protect 
something  In this article the army 
is in your body  It’s an army of 
antibodies that fights germs 

An army is men and women who 
fight for a country 

G

WV

Zbrojna grupa walcząca w obronie
czegoś. W tym artykule chodzi o
armię wewnątrz twojego
organizmu. Jest to armia
przeciwciał, walcząca z zaraz-
kami 

Armią nazywamy ludzi walczących
w obronie swojego kraju 

around I’m going around the bench WV

Pójdę teraz wokół tej ławki.

arrive/arrived To get somewhere, go to a new 
place

G, LT, 
WT

Znaczy dotrzeć gdzieś w nowe 
miejsce 

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

article A piece of writing in a newspaper, 
magazine, book, or online 

Writing that is informative; found 
in a newspaper or magazine 

WA

G

Tekst słowny napisany w gazecie, 
czasopiśmie, książce lub w Inter-
necie 

Tekst z nowymi informacjami; 
najczęściej w czasopiśmie lub 
gazecie 

ash Soft gray powder that is there 
after something burns

G

Miękki szary proszek pozostający 
po spaleniu czegoś.

Asian climbing 
gourd

A plant that produces a round fruit 
with a hard shell

G

Roślina wydając okrągłe owoce o 
twardej skorupie 

assign/assigned To give someone a job to do G, LT

Wyznaczyć komuś zajęcie lub 
zadanie 

assignment Work your teacher tells you to do WV

Praca, którą wyznacza Ci nauczy-
ciel 

assistant Someone who helps someone else, 
especially as a job

G

Osoba pomagająca komuś innemu, 
szczególnie jako zawód 

assume To believe something is true 
without any proof

WA

Przekonanie, że coś jest 
naprawdę, bez żądania dowodu.

asteroid A rocky object that moves around 
the sun

G

Skaliste ciało obiegające Słońce.

astronaut Someone who travels in space G

Człowiek podróżujący w kosmosie.

astronomer A scientist who studies planets and 
stars

G, LT, 
WT

Naukowiec badający planety i 
gwiazdy 

at rest A phrase that means to be still G, LT

Określenie rzeczy 
nieprzemieszczających się.

atmosphere The mix of gases that surrounds a 
planet

G, LT, 
WT

Mieszanka gazów unoszących się 
wokół planety.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

attach To make two things stick together G

Połączyć dwie rzeczy ze sobą.

attack To start a fight so you can hurt 
someone

G, LT

Rozpoczęcie walki, w której 
można kogoś skrzywdzić.

attend To go to a particular place

Udawać się w jakieś miejsce.

attendant A person who takes care of or 
helps customers

G, LT

Osoba zajmująca się klientami lub 
pomagająca im.

attic A room just below the roof of a 
house; sometimes the place you 
put things when you don’t need 
them very often

G, LT

Pomieszczenie tuż poniżej dachu 
domu; niekiedy składuje się tam 
rzeczy, które nie są często potr-
zebne 

attraction Something interesting that brings 
visitors to a place

Coś ciekawego, co przyciąga osoby 
odwiedzające.

auction A sale where the person who 
offers the most money for an 
object gets it

Forma sprzedaży, w której dany 
towar zdobywa osoba proponująca 
za niego największą sumę 
pieniędzy.

audience The audience is the people watching 
a play 

WV

Widownią są osoby zebrane na 
przedstawieniu w teatrze.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

automatically When something happens without 
making it happen

G

Kiedy coś się dzieje bez wspo-
magania od nikogo 

available Describes something that is found 
easily

G

Określa coś, co łatwo uzyskać.

avalanche(s) A large amount of snow, ice, and rock 
that falls down the side of a mountain

G, LT

Duża ilość śniegu, lodu i skał 
opadająca po stoku góry.

average About the same as everyone else 

A math term; when you add two or 
more numbers together and divide 
the total by how many numbers 
you added 

G, WA

WA

Mniej więcej taki, jak wszyscy 
inni 

Pojęcie matematyczne; kiedy 
dodamy co najmniej dwie liczby, a 
następnie podzielimy sumę przez 
ilość dodanych liczb.

avoid To stay away from someone or 
something

G, WT

Trzymać się z dala od kogoś lub 
czegoś.

away from It’s away from the book WV

To „znajduje się z dala” od twojej 
książki.

awesome Very good; amazing G

Znakomite; fantastyczne.

B

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

backward Something is backward when the 
back is facing the front 

WV

Mówimy o ustawieniu tyłem, kiedy
strona tylna czegoś zwrócona jest
do przodu 

bacteria Tiny cells that sometimes cause you 
to get sick

G, LT

Maleńkie komórki, niekiedy 
powodują zachorowania.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

balance They weigh the same, so they balance 

To keep something in place without it 
falling over 

WV

G

Ważą tyle samo, a więc są w 
równowadze 

Utrzymywać coś w miejscu, tak aby 
się nie przewróciło.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

bald Without hair G, LT

Niemający włosów.

band A strip of color, cloth, or other 
material  Another meaning for band 
is a group that makes music together 

G, WT

Pasek koloru, tkaniny czy innego 
materiału. Inne znaczenie to grupa ludzi 
wspólnie grających utwory muzyczne.

bandit Someone who steals things G, LT

Ktoś, kto okrada innych.

bands Thin strips LT

Cienkie paski 

bar graph A graph that shows rectangles or 
bars that are drawn in different 
lengths to show different amounts

G

Schemat, pokazujący różne wielkości 
na paskach różnej długości.

bare To uncover something or show 
something that was hiding  The wolf 
opened his mouth and bared his teeth 

G

Ukazać coś nowego lub pokazać 
coś dotąd ukrytego. Wilk otworzył 
paszczę I pokazał zęby.

barely make 
out

To see something but not very well G

Widzieć coś, ale niezbyt dobrze.

based on A phrase that is used to say what 
started your idea

WA

Określenie wskazujące na punkt 
wyjściowy twojej myśli.

basement The part of a house that is underground G

Część domu umieszczona pod ziemią.

battered Ripped or torn G

Rozerwany lub rozbity 

begin You begin something when you start 
doing it

WV

Rozpoczynamy zadanie kiedy 
przystępujemy do robienia.

beginning The beginning of something is the first part WV

U zarania znaczy na samym początku.

behind I’m behind you WV

Znajduję się za tobą.

belongings The things someone owns or has, 
like clothes and tools

G

Przedmioty należące do kogoś, jak 
ubranie czy narzędzia.

below I’m below you WV

Znajduję się poniżej ciebie.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

beneath The backpack is beneath the desk WV

Plecak ułożono pod biurkiem.

benefit To help you in some way 

A good thing that comes as a result 
of something else 

Coś, co ci pomaga.

Pomyślny wynik wykonanej
czynności.

beside Can I walk beside you? WV

Czy mogę iść obok ciebie?

best You’re the best when no one else is 
as good as you are 

WV

Mówimy, że jesteś najlepszy, kiedy 
nie ma nikogo kto ci dorównuje 

between Come sit between us WV

Chodź tu i usiądź między nami.

billboard A very large advertisement that is on 
a sign by the road

G

Dużej wielkości reklama umieszc-
zona na poboczu szosy 

binding Something that keeps your feet 
stuck to a snowboard

G

Element mocujący but do deski 
snowboardowej 

binoculars A pair of special glasses that you 
hold up to your eyes, so you can see 
things that are far away

G

Oprawione szkła specjalnego przeznac-
zenia, które podnosimy do oczu, aby 
przypatrzeć się rzeczom bardzo odległym.

biography A book about someone’s life G

Książkowa opowieść o życiu pewnej 
osoby 

birthday The day or anniversary of a beginning G

Data lub rocznica początku czegoś.

blank A blank is an empty space in a line 
of writing 

WV

Puste pole na stronie to miejsce na 
wpisanie czegoś.

blazing Burning G

Płonąca.

blizzard A strong winter storm with falling or 
blowing snow

Potężna burza zimowa, z padającym 
lub dmuchającym śniegiem.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

board A straight, hard, flat piece of wood 

To get on or into a form of 
transportation 

G

Płaski, twardy równy kawałek drewna.

Wejść do lub na środek lokomocji.

boast To brag G

Opowiadać same dobre rzeczy o sobie.

boaster Someone who brags or talks like he 
or she is better at something than 
someone else is

G

Osoba chwaląca się lub opowiadająca, 
jakby wszystko umiała lepiej, niż ktoś inny.

bold Bold writing is thick and dark WV

Napis wytłuszczony jest gruby i 
ciemny 

boldly With bravery G

Z odwagą.

bolt To make something stay by putting 
nails or screws in it

G

Mocować coś za pomocą gwoździ lub 
wkrętów.

bored Tired and impatient because you do 
not think something is very interesting

G

Zmęczony i zniecierpliwiony, gdyż 
uważa, że coś jest mało ciekawe.

both Both means two of something WV

Obydwa znaczy dwie rzeczy 

boulder A very big rock G

Bardzo duża skała.

bounce To spring up or quickly move up and 
down

G

Odskoczyć od podłoża lub szybko 
podskakiwać z dołu w górę.

bound To bounce or move with excitement G

Nie móc usiedzieć w miejscu z 
emocji 

break a 
record

To do something better or longer 
than anyone ever has before  For 
example, some athletes break 
records by running faster than or 
jumping higher than anyone else has 

G, WT

Zrobić coś lepiej, albo robić dłużej 
niż ktokolwiek dotąd. Na przykład, 
sportowiec może pobić rekord 
biegnąc szybciej niż ktokolwiek, lub 
skacząc wyżej.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

breaking any 
records

A phrase that means doing 
something better than anyone else 
has ever done

LT

Określenie, znaczące, że ktoś robi 
coś lepiej, niż ktokolwiek inny 
dotąd.

bridge A structure that lets people go from 
one side to another

G, WV

Konstrukcja, dzięki której ludzie 
mogą przejść z jednego brzegu na 
drugi 

brilliant Bright or very intelligent G

Bystry lub wysoce inteligentny.

brochure A small book that gives information 
about something

G, LT, 
WT

Książeczka z informacjami na jakiś 
temat 

budge To move just a little bit G

Poruszyć się choć odrobinę.

bulge Part of something that curves or 
sticks out 

To swell or stick out 

G

G

Część czegoś wystająca lub 
zaginająca się.

Napuchnąć lub wystawać.

business A store or factory is a business 
because it buys, makes, or sells 
things 

G

Sklep lub fabryka są biznesami, gdyż 
kupują, wytwarzają lub sprzedają 
towary 

but unlike A transition that introduces an 
opposite or contrasting idea

G

Zwrot przejściowy wprowadzający 
odwrotną lub kontrastującą 
koncepcję.

by Stand by the goal WV

Stań przy bramce.

by the way An idiom that means, “I have 
something more to say ”

G

Zwrot idiomatyczny oznaczający 
„mam jeszcze coś do powiedzenia”.
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C

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

calculate To figure something out by adding, 
subtracting, multiplying, or dividing

G, LT

Rozwiązać jakieś zadanie metodą 
dodawania, odejmowania, mnożenia 
lub dzielenia 

calculus A high level of math that is used to 
solve difficult problems in science 
and engineering

G

Zaawansowane działanie matema-
tyczne, przydatne w rozwiązywaniu 
trudnych zadań w fizyce I technologii.

calendar A calendar shows the days of the year WV

W kalendarzu znaleźć można wszyst-
kie dni roku 

calm Smooth and quiet G

Płynny i cichy.

camouflage A way of hiding something by making 
it look like its surroundings

G, LT

Metoda ukrywania czegoś; upodobnienie 
rzeczy do jej bezpośredniego otoczenia.

campus The grounds and buildings of a school

Teren szkoły wraz z zabudowaniami.

cancer A serious disease that can cause 
sickness or death

G, LT

Poważna choroba, przyczyna wyn-
iszczenia lub śmierci organizmu.

canopy The leaves and branches of trees 
that make a roof in the forest

G, LT

Liście i gałęzie drzew tworzące 
swojego rodzaju „dach” lasu 

can’t stand A phrase that means you don’t want 
to do something anymore

G

Określenie oznaczające, że już nie 
chcesz czegoś więcej robić.

capable Able to do something

Umiejący/mogący coś zrobić.

captial The capital city is the city in a state 
or country where the government is 

WV

W mieście stołecznym danego kraju 
lub regionu ma siedzibę jego rząd.

capsule A sealed container or vehicle in 
which a person or thing can travel

Szczelnie zamknięty pojemnik lub 
pojazd, w którym ktoś lub coś mogą 
się przemieszczać.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

cargo ship A large boat that carries supplies G

Duża jednostka pływająca z towarami.

carve In this article, carve means to cut 
into the surface of snow, using the 
edge of the snowboard 

G

W trym artykule, wycinać oznacza 
wrzynać się w powierzchnię śniegu z 
pomocą krawędzi deski snowboardowej.

catch To get, especially a sickness G

Dostać coś, szczególnie zakaźną chorobę.

catching Getting something, especially a 
sickness

LT

Dostający, szczególnie zakaźną chorobę.

category Groups organized by things that are 
alike

G, WV

Grupy zorganizowane według 
podobieństwa.

cattle driver A person who moves cattle from 
place to place

G

Człowiek pomagający w przemieszc-
zaniu stada krów.

cattle ranch A place where cows are raised G

Miejsce, gdzie hoduje się krowy.

cause An event, person, or thing that 
makes something happen

G, WT

Zdarzenie, osoba lub rzecz, 
powodująca, że coś się dzieje.

celebrate To show that a day or event is 
important by doing something 
special or fun

G

Wskazanie na ważność danego dnia lub 
zdarzenia przez miłe lub niezwykłe zajęcia.

celebration(s) A party or event  Many countries have 
celebrations on special holidays 

Special parties 

G, LT, 
WT

LT

Impreza lub wydarzenie  W wielu krajach 
są obchody szczególnych dni świątecznych.

Szczególne imprezy 

celebrity Someone who is famous G

Ktoś bardzo znany.

center The center is the middle of something WV

Centrum to inaczej środek czegoś.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

century A century is one hundred years WV

Stulecie to sto lat.

certain In this story, “certain” describes someone 
who is very sure that something is true  
For example, a boy who has the highest 
score in a game is certain he will win 

A specific thing or person you are talking 
about 

LT, WT

G

W tym opowiadaniu słowo „pewien” 
określa osobę mającą pewność, 
że coś jest tak jak sobie myśli. Na 
przykład, chłopiec z najwyższym 
wynikiem w meczu jest „pewien”, 
że go wygra.

Konkretna osoba, o której się mówi.

challenge To ask someone to compete against you 

Something that is difficult to do 

G, WT

Prosić kogoś, aby wziął udział w 
zawodach przeciw tobie 

Coś trudnego do zrobienia.

challenged Dared to do something or asked to 
compete in something

LT

Zakwestionował czyjegoś ducha 
walki lub zażądał konkurencji.

chances are Most likely; a phrase that means you 
are mostly sure something is true

G, LT

Najprawdopodobniej; określenie 
mówiące, że masz sporo pewności, 
że jest tak lub inaczej.

change You change something when you 
make it different 

WV

Zmieniamy coś, kiedy nadajemy mu 
inne cechy 

chapter A chapter is a group of pages in a book WV

Rozdziałem nazywamy szereg stron w 
książce.

characteristic Something that describes and 
identifies a person or thing

G, WA

Wyróżnikami nazywamy elementy charak-
terystyczne wskazujące tożsamość osoby.

chariot A type of transportation that is 
pulled by horses

G

Rodzaj powozu ciągniętego przez konie.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

charity work The kind of work that gives help to people 
who need it  The Red Cross is a famous 
organization that does charity work 

G, LT, 
WT

Praca dobroczynna, świadczenie pomocy 
ludziom, którzy jej potrzebują. Do 
znanych organizacji wykonujących pracę 
charytatywną należy Czerwony Krzyż.

chart A chart shows information with 
pictures and lines 

WV

Na wykresie znajdujemy informacje 
w postaci ilustracji i linii.

check You check something by making sure 
it’s done right 

To make sure something is really true 

WV

G

Sprawdzamy coś, gdy upewniamy 
się, że nie ma błędu.

Upewniać się, że coś jest faktycznie 
prawdą.

check out An idiom that means to “look at” 
something

G

Idiomatyczny zwrot, znaczy tyle co 
przyglądać się czemu.

chemical Something used in chemistry, usually 
a liquid

G

Substancje używana w chemii, 
najczęściej płynne.

cherished Loved or cared about a lot

Coś niezwykle cenionego lub ukochanego.

chimney The pipe above a fireplace where 
the smoke goes

G

Przewód, przez który odpływa dym z 
ponad paleniska 

choose You choose something when you 
want it 

WV

Kiedy coś chcesz mieć bardziej niż 
coś innego.

choose teams To pick the people who will be on 
your team

G, LT

Wybierać osoby, które znajdą się w 
twojej drużynie.

chore A small job that you have to do often

Niewielkie zadanie, które musisz 
wykonywać często.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

circumference The measurement of the outer edge 
of a circle

Pomiar długości wokół zewnętrznej 
krawędzi koła.

city A vity is a place where many people 
live and work 

WV

W mieście mieszka i pracuje bardzo 
wiele osób 

claim To take something that doesn’t 
belong to anyone

G

Przywłaszczać coś, co należy do 
kogoś innego.

classify You classify something by finding out 
what kind it is 

WV

Klasyfikujemy coś, gdy stwierdzamy 
do jakiej kategorii należy.

clear To make a place cleaner than it was 
before 

To move something out of the way 

G

Uporządkować miejsce bardziej, niż 
przedtem 

Usunąć coś z drogi, by nie zawadzało.

climate A climate is the usual weather G, WV

Klimat znaczy tyle co typowa pogoda 

coast Land next to the ocean is called the coast WV

Ziemię przylegającą do morza nazy-
wamy wybrzeżem.

coat To cover, like a coat covers your body G

Pokryć czymś przylegającym, jak 
płaszczem.

coated Something that is covered LT

Znaczy, że coś jest przykryte.

cochlear 
implant

A small, two-part instrument that is 
placed inside and outside the ear to 
help someone hear

G

Niewielki dwuczęściowy przybór 
umieszczany wewnątrz i na zewnątrz 
ucha, pomagający w słyszeniu.

collect To gather information or things 

When you collect things, you get a 
lot of them 

G

G

Zbierać wiedzę lub przedmioty.

Ktoś kto kolekcjonuje pewne rzeczy, 
ma ich zwykle bardzo wiele 

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

college A school you go to after high school G

Szkołą, do której się chodzi po 
skończeniu szkoły średniej.

colonial Describes a time when a territory is 
ruled by another country  There was 
a time in history when the United 
States was a colony ruled by England 

WT

Określenie stosowane, kiedy dany 
teren podlega rządom innego kraju. Był 
taki czas, kiedy tereny USA stanowiły 
kolonię rządu Wielkiej Brytanii.

colony A group of ants that lives together G

Zespół mrówek zamieszkujących 
wspólnie 

column A line of numbers or words written under 
each other from top to bottom on a page

G, WV

Liczby lub wyrazy pisane jeden 
pod drugim, zapełniające wysokość 
arkusza papieru 

combine You combine things by putting them 
together 

WV

Mówimy o zespoleniu rzeczy, kiedy 
łączymy je razem.

comfy Comfortable, cozy G, LT

Wygodny 

comment A thought or feeling you share with others WA

Refleksja lub wrażenie, którym 
dzielisz się z innymi.

common An antonym for unusual 

Describes something that happens often 

LT

G

Antonim słowa „niezwykły”.

Określa coś, co ma miejsce często.

common good What is good for everybody G

Coś, co przynosi korzyść każdemu.

communicate To let someone know how you think 
or feel

WA

Przekazać komuś, co myślisz lub co 
odczuwasz 

community A group of people who live together 
in the same place

G, LT, 
WT

Ludzie, zamieszkujący wspólnie tę 
samą okolicę.

companion A person or animal with whom you 
spend a lot of time

Osoba lub zwierzę, z którym 
spędzamy dużo czasu.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

compare To see how two things are the same 
or different

G, LT, 
WT, WV

Analizować podobieństwa i różnice 
między dwiema rzeczami.

compete To try and win or do better than 
another person or team

G

Starać się zwyciężyć lub pokonać 
inną osobę lub zespół.

competition A contest with others to see who is 
the best at something

G, LT, 
WT

Konkurs służy ustaleniu kto jest 
mistrzem w danej dziedzinie.

competitor When two companies sell the same 
kinds of things (usually called 
products), they are competitors 

G, LT, 
WT

Konkurs służy ustaleniu kto jest 
mistrzem w danej dziedzinie.

complete Something is complete when it has 
all its parts 

WV

Rzecz jest skompletowana, kiedy ma 
wszystkie swoje elementy.

complex Made up of many different parts that 
are hard to understand

G, WA

Złożony z rozmaitych elementów, które 
trudno zrozumieć.

comprehend To understand WA

Zrozumieć.

concerned Worried or anxious about something

Niespokojny lub obawiający się o 
kogoś lub coś.

conclusion A carefully thought-out decision that 
something is true or not true

WA

Starannie przemyślany wniosek o 
prawdziwości lub nieprawdziwości 
danego przekonania 

condiment A sauce used to flavor food, such as 
mustard or ketchup

Sos nadający potrawie smak, jak 
musztarda lub ketchup 

condition The situation things live in, especially 
the physical things around them

G

Okoliczności życia, szczególnie fizyc-
zne otoczenie istot żywych.

conflict A problem or disagreement between 
people or countries

WA

Spór lub wzajemna uraza między 
ludami lub państwami.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

confused How you feel when you don’t 
understand something

G

Uczucie towarzyszące niezrozumi-
eniu czegoś.

congressman Someone who represents the people 
of a state when making laws

G

Osoba reprezentująca ludność danego 
stanu podczas uchwalania praw.

connect You connect two things by putting 
them together 

WV

Mówimy o połączeniu rzeczy, kiedy 
zespalamy je 

consecutive Following one another in order

W kolejności jeden za drugim.

consists of To be made of two or more things or 
people

WA

Kiedy składnikami są dwie lub więcej 
rzeczy lub osoby 

consonants All the letters that are not vowels 
are consonants 

WV

Wszystkie litery, które nie są 
samogłoskami należą do spółgłosek.

contain To hold or include something G

Pomieścić lub obejmować coś.

continent One of seven large areas of land on 
the earth, separated by water  North 
America, South America, and Africa 
are three examples of continents 

G, LT, 
WT, WV

Jeden z siedmiu wielkich obszarów 
lądowych Ziemi, wzajemnie oddziel-
onych oceanem. Przykłady konty-
nentów to Afryka, Ameryka Północna 
i Ameryka Południowa.

contraction One word that is made from two words 
put together with an apostrophe

WV

Pojedynczy wyraz z połączenia dwu 
słów apostrofem.

contrast To show how things are different WA

Zestawić dwie rzeczy, aby przekonać 
się o ich inności.

convince To get someone to believe you or do 
what you want

G, WA

Spowodować, że ktoś nam uwierzy, 
lub zrobi to, o co prosimy 

copy To make something look just like 
something else

WV

Stworzyć coś, co wygląda dokładnie 
tak samo jak coś innego.
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słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

corner A corner is a place where two 
straight things join together 

WV

W narożniku stykają się dwie proste 
krawędzie.

correct Something is correct when it has no 
mistakes 

WV

Mówimy, że coś jet poprawne, kiedy 
nie zawiera błędów.

costar Actors or actresses who share the 
two main roles  If there are two main 
characters in a movie, they are costars 

G

Aktorzy lub aktorki dzielące się 
dwiema głównymi rolami. Jeśli w 
danym filmie są dwie główne postaci, 
to są grane przez współgwiazdorów.

country A land with one government WV

Obszar posiadający jeden rząd.

couple A pair, or two of something G, LT

Para, dwie sztuki czegoś.

cover The cover is the top part that 
protects the rest of the pages 

WV

Okładka jest częścią wierzchnią, 
która osłania resztę.

cozy To feel comfortable G, LT

Bardzo komfortowy 

craft Something you make with your hands G

Przedmiot wykonywany własnymi 
rękami.

crank up To turn the volume up G

Podkręcić głośność.

crater(s) A round hole in the ground made by 
an explosion or something falling on it

G, LT

Okrągły dołek w ziemi powstały w 
wyniku wybuchu lub spadnięcia czegoś.

crawl To move along the ground with your 
body close to the floor

G

Posuwać się na czworakach nisko 
nad podłożem.

create When you create something, you make it G, WV

Tworzenie polega na zrobieniu czegoś.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

creation The act of making something G

Czynność robienia czegoś.

creature An animal or insect G

Zwierzę lub owad.

crop A crop is a group of plants used for food WV

Uprawa to zespół roślin używanych 
jako żywność.

cross out Draw a line through something WV

Narysować kreskę na czymś.

crouch To get closer to the ground by 
bending your knees or back

G

Zbliżyć się do ziemi zginając plecy i 
nogi w kolanach 

crowded When there are too many people in 
a small space

G

Kiedy na małej przestrzeni znajduje 
się zbyt wiele osób.

culture Your food, clothing, music, and 
customs are part of your culture 

The way a group of people lives 

The beliefs, art, food, and way of 
life of a group of people 

WV

LT

G

Do danej kultury zaliczamy jej po-
trawy, stroje, muzykę i obyczaje.

Sposób życia zbiorowości ludzkiej.

Wierzenia, sztuka, potrawy i styl 
życia zbiorowości ludzi.

cure To make an illness go away G, LT

Spowodować, że choroba mija.

curious Wanting to know more about something

Chcący dowiedzieć się więcej o czymś.

current In this article, current is the 
movement of water in a river, lake, 
or ocean 

G, LT, 
WT

W tym artykule, prąd znaczy ruch 
wody w rzece, jeziorze lub morzu 
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słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

damage Antonym for fix

To hurt or cause harm to something  
If people damage a petroglyph too 
much, it is destroyed 

LT

G

Antonim słowa „naprawić”.

Skrzywdzić lub okaleczyć coś lub 
kogoś. Jeśli turyści uszkodzą malowidło 
naskalne, mówimy, że je zniszczyli.

dangerous Describes something that isn’t safe 
and causes problems

G

Określenie na coś co nie jest bez-
pieczne i powoduje zmartwienia 

dash To run a short distance quickly G

Szybki bieg krótkodystansowy.

data Information such as facts and numbers 

Information gathered from a survey 

WA

LT

Informacje, jak np  fakty i liczby 

Dane zebrane z ankiety 

date The date shows the month, day, and year WV

W skład daty wchodzą miesiąc, dzień 
i rok 

deadly Likely to cause death G

Związany z prawdopodobieństwem 
zgonu 

deaf Unable to hear G, LT

Niezdolny słyszeć.

deafening So loud that it hurts your ears G

Tak głośny, że powoduje ból w uszach.

decade Ten years G, WV

Okres dziesięciu lat.

decide You decide when you choose G, WV

Decydujemy wtedy, kiedy dokonu-
jemy wyboru 

decimal The dot that goes between the 
dollar and the cents

WV

Kropka między podaną liczbą dol-
arów a centów 

decline A change to a smaller size or number

Zmiana na mniejszą ilość lub liczbę.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

decompose To rot or decay G, LT

Gnicie lub psucie się.

decorate To make something more beautiful 
by adding pretty things to it

G, LT

Upiększać coś, dodając ładne elementy.

decoration Something you put on something 
else to make it pretty or attractive

G

Coś dodawane do czegoś innego, aby 
je upiększyć.

decrease You decrease something by using less 
of it 

WV

Zmniejszamy coś, korzystając z 
mniejszej ilości.

defeated Describes someone who has given up G

Określenie kogoś, kto się poddał.

defend You defend something when you 
keep it from danger 

WV

Bronimy czegoś, gdy ochraniamy je 
przed niebezpieczeństwem.

defense Something used to protect yourself 
or someone else

G, WT

Coś, co chroni ciebie lub kogoś innego.

define To describe what a word means WA

Opisać znaczenie słowa.

definition A definition tells what a word means WV

Definicja podaje nam znaczenie słowa.

delicate Lightweight and fragile, something 
that is easy to break

Lekki i kruchy, coś co łatwo popsuć,

demand To give an order G

Wydać rozkaz.

demonstrate To show or explain clearly WA

Pokazać lub jednoznacznie wyjaśnić.

descend To move from a high place to a low place

Przenieść się z wyższego miejsca na 
niższe.

describe You describe something by telling 
what it looks like 

WV

Opisujemy coś, kiedy mówimy jak 
wygląda.

desert An area where not many plants can 
grow because there is not enough water

G, LT, 
WT

Miejsce, gdzie niewiele roślin ma 
szansę, gdyż jest za mało wody.

D
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

design The way something has been made 
and the way it looks 

To plan or make a drawing of 
something that will be built or 
made 

G

Sposób, w jaki coś zrobiono i jak wygląda.

Zaplanować lub wykonać rysunek 
czegoś, co zamierzamy zbudować lub 
wyprodukować.

desperate Describes someone who would do 
almost anything to change something 
they don’t like

G

Określa kogoś gotowego, by zrobić 
niemal wszystko dla zmiany czegoś, 
co mu się nie podoba.

destroy To damage something so badly that 
it cannot be used anymore

G

Uszkodzić coś tak bardzo, że już nie 
nadaje się do użytku.

determine To find out

Dowiedzieć się.

devastated Describes some who feels very 
shocked or sad

G

Określenie kogoś, kto czuje się 
wstrząśnięty lub smutny.

develop To grow or become better G, WT

Rosnąć, lub doskonalić się.

developed Grew or became better LT

Wyrósł lub udoskonalił się.

diagram A diagram is a picture that makes 
something easier to understand 

WV

Schemat to ilustracja pomagająca 
nam coś zrozumieć.

dialogue What characters in a book or movie 
say to each other—the lines that are 
memorized by the actors 

When two or more people are talking 
to each other in a play or story 

G

Schemat to ilustracja pomagająca 
nam coś zrozumieć.

Dwie lub więcej osoby mówiące do 
siebie w sztuce lub w narracji 

dictionary A dictionary is a book that tells what 
words mean 

WV

Słownik to książka, z której dowi-
adujemy się znaczenia różnych słów.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

difficult Something is difficult when it is hard 
to do 

G, WV

Rzecz trudna, to taka, którą 
niełatwo wykonać.

diplomat A leader who works with other countries G

Przywódca pracujący z ludźmi z in-
nych krajów 

direction The direction is the way you’re going WV

Kierunek znaczy strona, w którą idziesz.

directions The directions tell how to do something WV

Dzięki wskazówkom, wiemy jak coś 
zrobić.

disagree You disagree when you don’t like the 
same thing someone else does 

WV

Nie zgadzamy się wtedy, gdy nie 
podoba nam się to, co podoba się 
komuś innemu.

disappear To vanish or go away G

Nie być już w tym samym miejscu.

disappearance When something or someone goes 
missing

Kiedy coś lub ktoś przestaje być widoczny.

discard To throw away or get rid of something

Pozbyć się czegoś lub usunąć coś.

discover To find a new place or to figure 
something out for the first time

G, WT, 
WV

Znaleźć nowe miejsce lub po raz 
pierwszy rozwiązać jakieś zadanie.

discovered You found or saw something for the 
first time 

LT

Po raz pierwszy zobaczono lub 
znaleziono coś.

discovery Something that you found or saw for 
the first time

G, LT, 
WT

Coś zobaczonego lub odkrytego po 
raz pierwszy 

discuss You discuss something by talking 
about it 

WV

Omawiamy coś, kiedy się o tym 
wypowiadamy 

disease Something that makes you very sick G, LT, 
WTCoś, przez co czujemy się bardzo źle.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

display To show something in front of a 
group of people  At museums, many 
things are displayed for people to 
look at and learn about 

G, LT, 
WT

Przedstawienie czegoś przed grupą ludzi. 
W muzeach na pokaz wystawia się wiele 
rzeczy, aby ludzie mogli je lepiej poznać.

dissolve You dissolve something by mixing it 
into liquid 

WV

Rozpuszczamy coś przez zmieszanie 
go z płynem.

disrupt To interrupt or stop from moving on

Przerwać coś, lub zatrzymać bieg czegoś.

document A document is an important written 
paper 

WV

Dokument to ważny komunikat na 
papierze 

donate To give away; to give away for free G, LT

Przekazać komuś; dać coś bez 
żądania zapłaty.

donation Something you give away for free  It 
could be money, clothes, or time 

G, WT

Coś, co oddajemy bez żądania 
zapłaty. Mogą to być pieniądze, 
odzież, lub własny czas.

donor A person who gives something in 
order to help

Osoba przekazująca coś, dla udziele-
nia pomocy 

double You double something by adding the 
same amount another time 

Two times more 

WV

LT

Podwajamy coś, dodając tę samą 
ilość po raz kolejny.

Dwa razy tyle 

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

dough A mixture of flour and water that 
sticks together

G

Zmieszana z wodą lepiąca się mąka.

dozen Twelve of something WV

Dwanaście sztuk czegoś.

draft Writing that is not final is called a draft WV

Zapis jeszcze nie gotowy nazywamy 
szkicem 

dressed up Describes someone who is wearing 
clothes that are fancy or special

G

Określa kogoś, kto ubrał się w 
kosztowną lub niezwykłą odzież.

dribble To move a soccer ball with your feet 
or a basketball with your hands

G

Kopać piłkę nożną drobnymi kro-
kami, lub posuwać piłkę koszykową 
odbijając ją o ziemię.

drizzle To rain lightly G

O deszczu - padać lekko.

drool A liquid that comes from the mouth; 
saliva

G

Płyn pochodzący z ust - ślina.

droppings Solid waste from animals or birds G

Kał czworonogów lub ptaków.

dwarf Used in science to describe 
something that is smaller than usual 

Smaller than usual 

WT

LT

Naukowe określenie czegoś 
mniejszego od normy 

Mniejszy niż zazwyczaj.

E

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

earbud A small earphone that can be placed 
in the ear

G

Niewielka wtyczka do umieszczenia 
w kanale ucha 

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

Earth Earth is the planet we live on WV

Ziemia to planeta, na której mieszkamy 
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

earthquake When the ground shakes, caused by 
hot gases or rock moving deep inside 
the Earth

G, LT, 
WT

Drgania podłoża, kiedy gorące gazy 
lub skały przemieszczają się pod 
powierzchnią skorupy ziemskiej.

ear-to-ear 
grin

A big smile that stretches almost 
from one ear to the other

G

Szeroki uśmiech, sięgający prawie 
całej szerokości twarzy.

economy The way a country produces, buys, 
and sells things

WA

Metoda wytwarzania, kupowania i 
sprzedaży towarów w danym kraju.

ecosystem The plants and animals that live 
in a specific area  Ecosystems are 
different sizes and have different 
climates  For example, a cactus if 
usually found in a desert ecosystem 

G, LT, 
WT

Rośliny i zwierzęta zamieszkujące dany 
teren. Ekosystemy mogą mieć różną 
wielkość i występować w różnych klima-
tach. Na przykład kaktusy znajdujemy 
najczęściej w ekosystemach pustynnych.

edge The edge is the place where 
something ends 

WV

Krawędzią nazywamy miejsce, gdzie 
coś się kończy.

edit You edit a paper by fixing all the mistakes WV

Korekta wypracowania polega na 
usunięciu wszystkich błędów.

effect Something that happens because of 
an event, person or thing  The result 

G, WT

Wynik jakiegoś zdarzenia, działania 
osoby lub rzeczy  Rezultat 

efficient Describes something that doesn’t 
waste time or money

G

Określenie czegoś, co nie marnuje 
czasu lub pieniędzy.

elusive Hard to find or catch

Trudny do znalezienia lub schwytania

emergent A layer in the rainforest that has 
very large trees that grows above 
the tops of most other trees

G, LT

Warstwa tropikalnej dżungli z 
wysokimi drzewami rosnącymi ponad 
koronami większości innych roślin.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

emphasize To make something seem more 
important than other things

WA

Wskazywać na większą ważność 
czegoś od innych rzeczy.

enchanting Very nice or pleasant G

Bardzo miła lub przyjemna.

encircle To be surrounded on all sides G

Otoczony ze wszystkich stron.

encounter To meet, to come upon someone or 
something by accident

Przypadkowo napotkać kogoś lub coś.

encyclopedia Encyclopedias are a set of books that 
have information on lots of subjects 

WV

Encyklopedie to tomy z informacja-
mi na bardzo liczne tematy 

end The end of something is the last part WV

Koniec znaczy ostatnia część czegoś.

endangered Describes something that is in 
danger of disappearing  If an animal 
is endangered, it is dying off and 
could become extinct 

G, LT, 
WT

Określa coś, czemu niedługo grozi 
zniknięcie. Zagrożony gatunek zwierzęcia 
może niedługo przestać istnieć.

enemy/
enemies

Antonym for friend 

Someone who wants to hurt you 

LT

G

Antonim na słowo: przyjaciel.

Ktoś, kto chce nam wyrządzić krzywdę.

England A country in Europe; where the 
pilgrims came from

G

Kraj w Europie 

entice To talk someone into doing 
something by offering them 
something they want

G

Przekonać kogoś do zrobienia 
czegoś, poprzez oferowanie czegoś, 
na czym im zależy.

entire All of something G

Całość czegoś.

entirely Completely

Zupełnie.

entrance A door or opening that you go 
through to get inside something

G, WT

Drzwi lub otwór, przez który 
przechodzimy, aby wejść do wnętrza.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

entry Something that is written in a diary, 
journal, dictionary, encyclopedia, or 
similar book

WA

Coś zapisanego w dzienniku, słowniku, 
encyklopedii lub podobnej księdze.

environment The air, water, and land around you G, LT

Otaczające nas powietrze, woda i ziemia.

equal Things are equal when they are the 
same size or amount 

WV

Mówimy o równości, kiedy rzeczy 
są tej samej wielkości lub o tych 
samych ilościach.

equation An equation is a math sentence that 
shows that the numbers are equal

WV

Równaniem nazywamy zdanie w za-
pisie matematycznym, wskazujące, 
że wskazane liczby są równe.

equator An imaginary line that runs east to 
west around the center of the Earth

G, WV

Wyobrażona linia biegnąca wokół 
środka świata ze wschodu na zachód.

erode To slowly destroy the surface of 
something 

When little pieces break off of something 
until it gets smaller and smaller 

G, LT

G

Powolne niszczenie powierzchni czegoś.

Kiedy małe kawałki odłamują się z 
czegoś, i staje się ono coraz mniejsze.

error Something that is wrong; a mistake WA

Coś co się nie zgadza; pomyłka.

erupt To suddenly explode G

Eksplodować gwałtownie.

eruption When something explodes, usually a 
volcano

G, LT

Kiedy coś eksploduje, najczęściej wulkan.

escape To get away before someone catches you G, LT

Oddalić się, zanim ktoś lub coś nas złapie.

establish To make or build G

Stworzyć lub zbudować.

estimate You estimate when you guess close 
to the right number 

WV

Szacujemy ilość, kiedy zgadujemy ją 
w przybliżeniu.

eternity Time that doesn’t end; lasts forever G

Okres czasu,który się nigdy nie kończy.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

evacuate To leave a dangerous place and go to 
a safe place

G

Oddalić się z niebezpiecznego 
miejsca i udać w bezpieczne.

evacuation When people are moved away from 
a dangerous area to a safe area

Kiedy ludzie zostają przemieszczeni 
do bezpiecznego miejsca, z miejsca 
zagrożenia.

even Numbers that end with 0, 2, 4, 6, or 
8 are even numbers 

WV

Liczby kończące się na 0, 2, 4, 6 lub 
8 nazywamy liczbami parzystymi.

even though Transition words that tell you an 
opposite idea is coming

G

Zwrot przejściowy, wprowadzający 
myśl o przeciwnym znaczeniu.

event Anything that happens, especially if 
it is important or interesting

G, LT, 
WA

Cokolwiek się wydarza, szczególnie jeśli 
ma duże znaczenie lub jest ciekawe.

events Important things that happen LT

Ważne rzeczy, które mają miejsce.

eventually After a long time G, LT, 
WAPo długim czasie.

evidence Facts that prove something is true 
or real

G, WA

Fakty, z których wynika prawdziwość 
czegoś innego.

exaggeration A story or detail that makes 
something bigger or more important 
than it really is 

A synonym for a statement that 
stretches the truth 

WT

LT

Opowiadanie lub szczegóły sprawiające, 
że coś wydaje się większe, lub 
ważniejsze, niż jest naprawdę.

Synonim na stwierdzenie mijające się z 
prawdą.

examine To look closely at something to get 
more information about it

Analizować coś, aby zyskać więcej wiedzy.

example An example of a dog is one kind of dog WV

Przykładem na słowo „pies” będzie 
pies konkretnej rasy 
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

exceed To turn out to be more than expected, 
to go beyond what was expected

Gdy okazuje się, że czegoś jest 
więcej, niż się myślało.

except A word that means leaving 
something out of the group

WA

To słowo oznacza, że wykluczamy 
coś z danej grupy rzeczy.

exclamation 
mark

An exclamation mark shows 
something is exciting

WV

Postawienie wykrzyknika oznacza, że 
coś jest bardzo emocjonujące.

exhibit A display that presents something or 
explains an event

Wystawa może przedstawiać coś lub 
objaśniać jakieś wydarzenie.

expensive Antonym for cheap 

Describes something that costs a lot 
of money, like perfume 

LT

G

Antonim na słowo tani.

Określa coś, co kosztowało dużo
pieniędzy, np. perfumy.

experience An event in your life that taught you 
something 

An event in your life where you 
learned something 

WV

G

Zdarzenie z życia, na którym 
nauczyliśmy się czegoś.

Zdarzenie z życia, na którym 
nauczyliśmy się czegoś.

experiment You do an experiment when you test 
something to see what happens 

A test done to find out if something 
is true 

WV

G

Wykonujemy eksperyment, aby 
sprawdzić, co się zdarzy.

Próba wykonywana, aby dowiedzieć 
się, czy przewidywanie było słuszne.

experimental Using new methods or ideas

Wykorzystujący nowe koncepcje lub sposoby.

expert Someone who knows more about a 
topic than most people do

G

Osoba wiedząca więcej na dany 
temat, niż inni ludzie.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

explain To make something clear and easy to 
understand

G, WA

Przedstawić coś w sposób łatwy do 
zrozumienia 

explode To burst into small pieces, usually 
with a loud noise

G

Rozpaść się na drobne kawałki, 
najczęściej z hukiem.

explore You explore when you get to know a 
new place 

To look around in a new place 

WV

G

Podczas rozpoznawania nowego 
miejsca, penetrujemy je 

Rozglądać się po nowym miejscu.

explorer Someone who discovers new lands G

Człowiek odkrywający nowe kraje.

explosion The act of bursting into small 
pieces, usually with a loud noise  
When something explodes, it makes 
an explosion 

G, WT

Rozpadanie się na drobne kawałki, 
najczęściej z hukiem. Kiedy coś wybucha, 
to znaczy, że wydarzyła się eksplozja.

express Describes something that goes more 
quickly than normal 

To tell or show how you think or feel 

WA

WA

Określenie na coś, co przebiega 
szybciej, niż zazwyczaj.

Opowiedzieć lub pokazać, co myślisz 
lub co odczuwasz 

external Outside of something G

Znajdujący się poza czymś innym.

extinct Describes a type of plant or animal 
that has died and cannot be found 
on Earth anymore

G

Określenie na gatunek rośliny lub 
zwierzęcia, które żyło dawniej, ale 
obecnie nie można go spotkać na Ziemi.

extraordinary Above or beyond the ordinary G

Ponad poziom zwykle spotykany 

extreme Describes something that doesn’t happen 
every dayand could be dangerous

G, LT

Określenie na coś, co nie zdarza się 
codziennie i może być groźne.
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F

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

failure Something that was not able to succeed G

Coś, co nie powiodło się.

factory A place where goods are made using 
machines

Miejsce gdzie produkuje się towary z 
pomocą maszyn.

famous Well-known; when everybody knows 
who you are

G

Szeroko znany; wszyscy wiedzą kto to.

far from That desk is far from my desk WV

Tamta ławka jest z dala od mojej ławki.

farm A farm is where food grows or 
animals live 

WV

W gospodarstwie uprawia się rośliny 
na pokarm lub hoduje się zwierzęta.

fascinating Very interesting G, LT

Bardzo ciekawa 

fastener Something used to join things together G

Przy pomocy zwornika łączymy dwie 
rzeczy 

favorite The person or thing that you like the most 

Something is your favorite when you like it 
better than any other 

G, LT, 
WT

WV

Ktoś lub coś, kogo/co lubimy najbardziej.

Nasza ulubiona rzecz to taka, którą 
lubimy bardziej, niż wszystkie inne.

feature A special characteristic of something WA

Szczególna cecha czegoś.

featured To be an important part of an event 
or display

Ważny element imprezy lub pokazu.

feeder port A hole in a feeder that a bird can get 
food out of

G

Dziurka w karmniku, przez którą 
ptak może pobrać pokarm.

ferry A type of boat that carries people or 
things over short distances

Rodzaj statku do przewożenia ludzi i 
rzeczy na krótkich odległościach.

fertile Describes land where lots of plants 
can grow

G

Określa grunt, na którym dobrze 
rozwija się dużo roślin.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

festival A synonym for celebration 

A special event when many people 
gather together to celebrate 
something; sometimes called a fiesta 

LT

G

To samo co uroczyste obchody.

Szczególna impreza, w której wiele osób 
gromadzi się po to, aby obejść ważną 
uroczystość; niekiedy zwany fiestą.

file A collection of information you store 
in a paper folder or information that 
you name and save on a computer

WA

Zbiór informacji przechowywany na 
arkuszach papieru lub dane, którym nada-
jemy nazwę, aby je zapisać w komputerze.

fill in You fill in a blank when you put 
words in it 

WV

Wypełniamy puste pole kiedy wpisu-
jemy w nim informacje 

film To record something using a camera G

Nagrywać obrazy z pomocą kamery.

final Something is final when it is the last one WV

Ostateczna rzecz to rzecz końcowa.

finally After a long time, or when something 
happens last

G

Po długim czasie lub kiedy mowa o 
czymś występującym na końcu.

find You find something when you see 
where it is 

WV

Znaleźliśmy coś, kiedy już wiemy, 
gdzie leży.

finish You finish something when you get 
to the end 

To complete 

WV

G

Finalizujemy coś, kiedy dochodzimy 
do końca.

Wypełnić.

finishing 
touch

The last thing that needs to be done 
before something is finished or 
perfect

G

Ostatnia czynność, jaką trzeba wykonać 
zanim coś będzie zakończone lub doskonałe.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

fix You fix something when you make it 
work right 

WV

O naprawie mówimy, kiedy przywrac-
amy coś do poprawnego działania.

flare To suddenly burn more brightly

Gwałtownie zapłonąć jaśniej.

flick A quick movement up G

Szybki ruch w górę.

float To stay up in the air or on top of water G

Pozostawać w powietrzu lub na 
powierzchni wody 

flu A sickness that makes you very tired 
and weak

G

Choroba powodująca uczucie 
słabości i zmęczenie.

fly like a 
helicopter

This simile explains that when these 
seeds travel through the air, they 
move like a helicopter does 

G, LT

Jest to porównanie mówiące, że gdy 
nasiona te poruszają się w powietrzu, 
ich ruch przypomina śmigło helikoptera.

foliage Green leaves and plants G, LT

Zielone liście i rośliny.

follow You follow someone when you go 
right behind them 

G, WV

Idąc czyimś tropem, posuwasz się 
tuż za nim.

food drive An even where people bring food to 
give to those who need it

G

Impreza, na której przywozi się produk-
ty żywnościowe dla ludzi w potrzebie.

foot A unit of measurement, about as 
long as a man’s foot  There are 
twelve inches in a foot and three 
feet in a yard 

G

Jednostka miary, około długości 
stopy dorosłego mężczyzny. Stopa ma 
dwanaście cali, a jard ma trzy stopy.

forest floor The bottom layer of the rainforest G, LT

Najniższa warstwa dżungli tropikalnej.

forfeit To give up G

Oddanie czegoś.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

form To make G

Zrobić.

formal Something that is done in an official way

Urzędowa forma załatwienia czegoś.

forward You are going forward when you are 
facing the front 

WV

Posuwasz się naprzód gdy patrzysz w 
kierunku ruchu 

fraction A fraction is a part of something WV

Ułamek to część czegoś.

fragment A small piece broken off of a larger 
object

Mały kawałek odłamany z większej 
całości.

freedom The ability to do what you want 
without being controlled by anyone

G, LT, 
WT

Zdolność postępowania zgodnie z 
własnym upodobaniem, bez nic-
zyjego nadzoru 

French Describes anything that comes from 
France, a country in Europe, like the 
French flag, French food, or the French 
language 

G, LT, 
WT

Określenie na wszystko, co pochodzi z kra-
ju w Europie - Francji (np. flaga francuska, 
kuchnia francuska, lub język francuski).

frontier The edge of a country where only a 
few people live

G

Teren na skraju państwa, gdzie 
mieszka niewielu ludzi 

frontiersman A person who explores part of a 
country where no one has moved to 
or lived yet

Człowiek penetrujący obszary kraju, w 
których jeszcze nikt nie zamieszkuje 

frugal Careful not to spend money when 
you do not need to

Uważny, aby nie wydawać pieniędzy 
bez konieczności.

future The time after now WA

Czas następujący po teraźniejszości.
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G

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

gal Slang for “girl” G

Slangowy synonim na „dziewczyna” 

gallop To run, especially if a horse G

Biec, szczególnie w przypadku konia 

gasp To take a quick, short breath when 
you are surprised

G

Łapać powietrze szybkim i krótkim 
oddechem w wyniku zaskoczenia 

general Not exact or detailed WA

Mało dokładny lub niezbyt szczegółowy.

genius A person who is very smart G, LT

Osoba bardzo inteligentna 

gecko A small, tropical lizard known for 
toe pads that allow it to stick to 
smooth surfaces

Niewielka tropikalna jaszczurka, 
znana z palców przylepiających się 
do gładkich powierzchni.

germ A very small living thing that can 
make you sick

G, LT

Bardzo mały organizm, mogący 
powodować chorobę.

get hitched An idiom meaning to get married G

Idiom oznaczający zawarcie małżeństwa.

gigantic Very big G

Bardzo duży.

give You give something when you hand it 
to someone 

WV

Dając coś komuś, przekazujemy mu 
własność.

given his word The idiom that means someone has 
made a promise

G, LT

Idiom oznaczający obiecanie komuś 
czegoś.

glare To stare at someone angrily G

Natarczywie i nieprzyjaźnie patrzeć 
wprost na kogoś.

glide To move smoothly, quietly, or easily G, WT

Posuwać się płynnie, cicho lub łatwo.

globe A globe is a ball that looks like the Earth WV

Kula to kształt przypominający Ziemię.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

glossary A glossary is a small dictionary at the 
end of a book 

WV

Glosariusz to mały słowniczek na 
końcu książki.

goal Something you want and are trying 
to get

G, WA

Coś, na czym ci zależy, lub co chcesz 
osiągnąć.

god and 
goddess

The characters in myths who control 
the world or parts of the world

G, WT

Postaci w mitologii władające 
światem lub częściami świata.

good citizen Someone who lives in the community 
and helps keep it nice, safe, and clean 

Words that describe someone who 
makes the community a better place 
to live 

WT

LT

Osoba mieszkająca w danym miejscu, 
przyczyniająca się do utrzymania 
porządku, czystości i bezpieczeństwa 
okolicy 

Określenie na kogoś, kto dba o jakość 
życia innych w swojej miejscowości.

government A group of people that make laws 
and lead a nation

G, LT, 
WV

Zespół ludzi ustanawiający przepisy i 
kierujący państwem.

grabs your 
attention

To make you look at or pay attention to 
something because it is so interesting

G

Powoduje, że spoglądasz lub zwracasz 
uwagę na coś, gdyż cię zaciekawiło.

gracious Kind and generous

Uprzejmy i hojny 

grade Your grade shows how well you did 
on a test 

WV

Z twojej oceny wynika, jak dobrze ci 
poszło na sprawdzianie.

grant me a 
favor

A phrase that means “give me my wish” G, LT

Zwrot oznaczający „spełnij moje 
życzenie”.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

graph A drawing that compares information  
For example, a graph might compare 
your grades from last year with your 
grades from this year 

A graph is a line that helps us 
understand information 

A drawing that compares information 

WT

WV

G

Ilustracja zestawiająca dane. Może na 
przykład być to diagram porównujący 
twoje oceny zeszłoroczne z tegorocznymi.

Diagram jest linią, dzięki której lepiej 
rozumiemy dane 

Ilustracja zestawiająca dane.

gravity A force that pulls objects toward a 
planet or star  Gravity keeps us on 
the ground 

G, LT, 
WT

Siła fizyczna ciągnąca przedmiot 
w kierunku planety lub gwiazdy  
Ciążenie powszechne utrzymuje nas 
na powierzchni Ziemi 

greater than Something is greater than another 
thing if it is more or bigger 

WV

Rzecz jest większa niż inna, jeśli ma 
większe wymiary lub więcej waży.

Greece A country in Europe  Many of the 
ideas from ancient Greece are still 
around today 

G

Państwo w Europie. Liczne kon-
cepcje starożytnych Greków nadal 
zachowują aktualność.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

greenery Green leaves and plants G

Zielone liście i rośliny.

groan To make a long, low sound when you 
are tired, bored, or mad

G

Wydawać długi, niski dźwięk kiedy ktoś 
jest zmęczony, znudzony lub wściekły.

gross Describes something that looks or 
tastes bad

G

Określenie czegoś, co nieapetycznie 
wygląda lub smakuje.

group A group is some people or things that 
belong together 

WV

Grupą nazywamy pewnych ludzi lub 
rzeczy występujące razem.

growl To make a deep, low sound, usually 
when angry

G

Wydawać basowy, cichy pulsujący 
dźwięk, najczęściej w gniewie.

guess You guess when you don’t know 
something but you try to figure it 
out 

WV

Zgadujemy, kiedy czegoś nie wiemy, 
ale staramy się zrozumieć.

guide Someone who shows the way or 
directs others

G, LT, 
WT

Osoba wskazująca drogę lub 
kierująca innymi.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

habitat The home of a plant or animal in nature G

Macierzyste otoczenie przyrodnicze 
rośliny lub zwierzęcia.

H

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

hail Frozen rain that falls like balls of ice 

To wave at in greeting, to get 
someone’s attention 

G, LT

Zamarznięty deszcz, opadający w 

formie kulek lodu 

Machać ręką na powitanie, lub aby 
zwrócić czyjąś uwagę.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

hailstone Small balls of ice that fall from the 
sky; hail

G

Niewielkie kulki lodu padające z 
nieba; grad 

half A half is one of two equal pieces WV

Połowa to jedna z dwu równych części.

hang ten To stand on the front of a board 
while surfing

G, LT

Stać na dziobie deski podczas surfowania.

harbor An area of calm water where ships 
are safe

G

Obszar spokojnej wody, gdzie stat-
kom nic nie grozi 

hardly Not very much G

W ogóle nie 

harm Something bad caused by an event 
or someone’s actions

G

Coś złego w wyniku zdarzenia lub 
czyjegoś działania.

harmless Describes something that can’t hurt 
you

G

Określa coś, co nie może ci 
wyrządzić krzywdy.

harness To prepare horses to ride by placing 
a harness over each horse’s head

G, LT

Przygotowywać konia do jazdy wier-
zchem, zakładając każdemu uzdę z 
wędzidłem i popręg.

harsh Describes something unkind or a 
place that is difficult to live in 

G

Określenie przykrego zachowania lub 
miejsca trudnego do życia.

harvest To gather or bring in

Zbierać lub przywozić.

hatch To break out of an egg G

Wykluć się z jaja.

Hawaii A group of islands in the Pacific 
Ocean; part of the United States

G

Grupa wysp na Oceanie Spokojnym; 
należy do USA.

head To move toward something  To head 
in a direction 

G

Poruszać się w stronę czegoś 
Poruszać się w kierunku na coś.

headed Moving in a certain direction LT

Ruch w pewnym kierunku 

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

headed for 
trouble

An idiom that means something bad 
is going to happen because of your 
decisions

G

Idiom oznaczający że zdarzy się coś 
niedobrego w wyniku decyzji podej-
mowanych przez ciebie 

heading The heading is a few words that tell 
what the next part will be about 

WV

Podtytuł to kilka słów 
streszczających, o czym będzie kole-
jny rozdział.

headline A headline is the title of a story 
written in the newspaper 

WV

Nagłówek to tyle co tytuł artykułu 
napisanego w gazecie 

heal To make healthy G

Przywrócić zdrowie.

hear You hear sounds and words with your ears WV

Dźwięki i słowa słyszymy z pomocą uszu.

heavy Describes something that weighs a lot G

Określenie na coś co dużo waży.

height Your height is how tall you are WV

Twój wzrost to twoja wysokość na stojąco.

hero Someone who does great or brave things G

Człowiek, dokonujący wielkich lub 
odważnych czynów.

Hide and Seek A game  One player shuts his or her 
eyes while the other players hide  Then 
the player opens his or her eyes and 
looks for the others  Seek is another 
word for “look ”

Zabawa grupowa. Jeden z uczestników 
zamyka oczy, a inni się chowają. 
Następnie kryjący otwiera oczy i szuka 
pozostałych. Chowanie jest w tej grze 
uzupełnieniem „szukania.”

historical Describes something that happened 
in the past

G

Określa zdarzenia z przeszłości.

history Things that happened in the past  A 
history could tell about how a group 
of people used to live  You can have 
a history of a country or a person  
You study history in school 

G, LT, 
WT

Zdarzenia, które miały miejsce w 
przeszłości. Historia może opowiadać o 
sposobie życia dawnych grup ludzkich. 
Swoją historię może mieć państwo, a nawet 
człowiek. Historii uczymy się w szkole.



Copyright © Imagine Learning, Inc. 233

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

hitchhike/
hitchhiking

To travel places by getting free 
rides, usually from passing cars  
In this article, seeds hitchhike by 
getting rides from animals 

G, LT, 
WT

Podróżować z pomocą darmowych prze-
jazdów, najczęściej „podrzucania” przez 
przygodnych kierowców  W tym artykule, 
nasionka podróżują „autostopem”, czyli 
z pomocą różnych zwierząt.

holiday A holiday is a day people stay home 
from school and work 

WV

Dzień świąteczny to dzień kiedy nie 
idziemy do pracy ani do szkoły.

holler To yell or speak loudly G, LT

Krzyczeć lub mówić bardzo głośno.

hollow Describes something that is empty inside G, LT

Określa rzeczy niewypełnione w środku.

honor To do what you promised G

Zrobić to co się obiecało.

horizontal Straight across, level, and flat WA

Ułożony prosto, płasko i równo.

human A human is a man, woman, or child WV

Istotą ludzką jest mężczyzna, kobieta 
lub dziecko 

humid Describes the weather when the air 
feels wet

G, LT

Określa pogodę, kiedy powietrze 
sprawia wrażenie „mokrego”.

hummingbird 
feeder

A container that holds a sweet liquid 
hummingbirds like to drink

G

Pojemnik ze słodkim płynem, ulubi-
onym przez kolibry 

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

hurry To do something in a short amount 
of time

G

Wykonać coś w krótkim czasie.

husband A husband is a man who is married WV

Mąż to mężczyzna żonaty.

husk The outside covering of corn or some 
grains

G

Zewnętrzna osłona ziarna niektórych zbóż.

hyperactive Describes something or someone 
who is excited and does not stay still

G

Określenie czegoś lub kogoś, kto z 
emocji nie potrafi usiedzieć w miejscu.

hypothesis A guess G

Przypuszczenie 

hypothesize To make an educated guess  When 
scientists hypothesize, they predict 
an answer to a problem using the 
information they have found 

G, WT

Zgadywać na podstawie innej wiedzy. 
Kiedy naukowcy snują hipotezy, starają 
się przewidzieć jaka będzie odpowiedź 
na zadanie, z pomocą danych, jakie 
udało im się zgromadzić.

hypothesized Means you guessed what would 
happen before you really knew

LT

Tyle, co powiedział o swoim przy-
puszczeniu, zanim wiedział na pewno.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

I’d be toast An idiom meaning you’re about to 
get into trouble

LT

Idiom oznaczający, że za chwilę 
znajdziesz się w kłopotach.

identify To tell what something is or who 
someone is

G, WA

Stwierdzić, co to jest lub kto to jest.

I

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

identity Your name or other title that 
describes who you are

G

Nazwisko lub inny tytuł wskazujący 
kim jesteś.

idol A hero, a person you want to be like

Wzór, ktoś kim sam chciałbyś być.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

ignore To act like you can’t see or hear 
someone

G

Zachowywać się, jakbyś nie widział 
lub nie słyszał drugiej osoby.

illness A time when a person is sick or has 
a disease

Czas, kiedy ktoś jest chory lub ma 
infekcję.

illusion A trick that makes you see something 
that isn’t really happening 

Something that isn’t real 

WT

G, LT

Sztuczka powodująca, że widzisz coś, 
czego tak naprawdę nie ma.

Coś, czego nie ma naprawdę.

illustrate You illustrate by drawing pictures to 
go with the words 

WV

Ilustrować można rysunkiem podającym 
szczegóły tego o czym mówisz.

I’m toast An idiom that means you are about 
to get in trouble

G

Idiom oznaczający, że za chwilę 
znajdziesz się w kłopotach.

imagination Being able to make up a picture or 
idea in your mind

G

Zdolność do tworzenia odpowied-
niego obrazu w głowie.

imagine You imagine by thinking about 
something that isn’t real 

To form a picture in your mind about 
something 

WV

G

Wyobrażamy sobie myśląc o czymś, 
czego nie ma 

Zbudować obraz w głowie o czymś.

immigrant Someone who comes to a country to 
live there

G, LT

Ktoś przybywający do jakiegoś kraju, 
aby tam mieszkać.

immunize To protect you from disease by 
putting a small amount of germs into 
your body  A doctor might give you a 
shot to immunize you 

G, LT, 
WT

Chronić organizm przed zachorowaniem, 
umieszczając w nim małą ilość zarazków. 
Lekarz może dać ci zastrzyk dla zaszcz-
epienia cię przed chorobą.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

impressive Describes something that is good or 
really important

G

Określenie na coś dobrego lub 
bardzo ważnego.

improve To make something better G

Sprawić, że coś jest lepsze niż było.

improvement A change that makes something better G, LT

Zmiana powodująca, że coś jest 
lepsze niż przedtem.

in I’m in the tunnel WV

Znajduję się w tunelu.

in fact A transition phrase that tells you an 
explanation is coming 

A transition that introduces 
something that is true 

G

G

Zwrot łączny, zapowiadający 
nadchodzące wyjaśnienie.

Zwrot przejściowy, wprowadzający 
coś, co jest prawdą.

in front of I’m in front of you WV

Znajduję się przed tobą.

in order to A phrase you use when one thing 
must happen before another 

A transition that means the author is 
trying to show a goal and then how 
to get there 

WA

G

Zwrot używany, kiedy coś musi się 
zdarzyć, zanim zdarzy się coś kolejnego.

Zwrot przejściowy oznaczający, że au-
tor chce wskazać cel, a potem metodę 
osiągnięcia celu.

inch My fingernail is one inch long WV

Mój paznokieć ma długość jednego cala.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

include To put something into a group or let 
someone be part of a group 

To make something part of 
something else 

An antonym for left out 

WA

G

LT

Umieścić coś we wskazanym zbiorze 
lub pozwolić komuś na uczestnictwo 
w grupie 

Spowodować, by coś stało się częścią 
czegoś innego.

Antonim słowa wykluczyć.

incorrect Something is incorrect when it is not 
done the way it should be 

WV

Błędnie oznacza, że coś zrobiono nie w 
taki sposób, jak należało.

increase You increase something by using 
more of it 

WV

Zwiększamy coś, korzystając z 
większej ilości.

indeed A word used to stress or emphasize 
what you’re saying

G

Słowo używane dla podkreślenia 
ważności wypowiedzianych słów.

independent Not being owned or controlled 
by someone else  A country is 
independent when no other country 
tells it what to do 

Not controlled 

G, WT

LT

Nie będący czyjąś własnością i nie ki-
erowany przez kogoś innego. Mówimy 
o niezależnym kraju, jeśli inny kraj 
nie kieruje jego polityką.

Nie sterowany z zewnątrz.

individual One person WA

Jedna osoba 

inexpensive Describes something that doesn’t 
cost a lot of money

G, LT

Określenie czegoś, co nie kosztuje 
wiele pieniędzy.

influence To help change the way someone 
feels, thinks, or acts without forcing 
them to change

G, WA

Mieć udział w zmianie czyichś 
odczuć, myśli lub działań, bez 
zmuszania do tego 

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

inject To use a needle to put liquid into 
someone’s body

G

Umieścić płyn w czyimś organizmie z 
pomocą igły.

injure To hurt someone or something G

Skrzywdzić kogoś lub coś.

injured Damaged or hurt

Uszkodzony lub skrzywdzony 

inside I’m inside the car WV

Znajduję się wewnątrz samochodu.

instantly Immediately; in a moment G

Natychmiast; w oka mgnieniu.

instead of Doing one thing but not something else 

A phrase that means you are replacing 
one thing with another 

LT

G, WA

Robić coś, a nie coś innego.

Wyraz oznaczający zastąpienie jed-
nej rzeczy inną rzeczą.

instrument An instrument is something that 
makes music 

WV

Instrument jest przyrządem do 
tworzenia muzyki 

intense Very strong or having a very strong 
effect  Intense wind can sometimes 
knock trees over 

G, LT, 
WT

Bardzo silny, lub o bardzo silnym 
oddziaływaniu. Skoncentrowane 
uderzenie wiatru może powalić 
drzewo 

interact When people interact with each 
other, they talk to each other or 
work together 

G, LT

Mówimy, że ludzie nawiązują wza-
jemne interakcje, kiedy rozmawiają 
ze sobą lub wspólnie pracują.

interior The inside of something

Wewnętrzna strona czegoś.

internal Inside of something G, LT

Wewnętrzna strona.

internet A computer system that people all over 
the world use to share information

G

System połączonych komputerów, 
dzięki któremu ludzie na całym świecie 
mogą udostępniać sobie informacje.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

interpret To translate one language into another 

To explain the meaning of something 

WA

WA

Tłumaczyć mowę jednego jeżyka na 
drugi 

Objaśniać znaczenie czegoś.

into Come into the fort WV

Wejść do fortecy.

introduce You introduce someone by telling 
another person their name 

To tell someone what your name is 
when you meet for the first time 

WV

G

Przedstawiamy kogoś podając innej 
osobie, jak się nazywa.

Podać komuś swoje nazwisko podc-
zas pierwszego spotkania 

invade To enter a place and try to take 
control of it

G, LT

Wejść na jakiś teren i starać się 
przejąć władzę nad nim.

invader Someone or something that enters 
a place or country and tries to take 
control of it

G, LT

Ktoś lub coś wchodzące na jakiś 
teren aby przejąć władzę nad nim.

invent/
invented

To make a new thing that is useful 
(an invention)

G, LT, 
WT

Zrobił nową rzecz, przydatną innym 
(czyli wynalazek) 

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

invention A useful item that has been made  
Could be a good tool or machine 

G

Przydatna rzecz zrobiona przez 
kogoś. Na przykład zmyślne 
narzędzie lub maszyna.

inventor Someone who makes a new thing 
that is useful (an invention)

G

Człowiek, który zrobił nową rzecz, 
użyteczną dla innych (wynalazek).

investigate To look carefully for information to find 
out why something happened 

To look for information about a problem 

To look for an answer to something by 
collecting facts and information 

WA

LT

G

Starannie wyszukiwać dane pomagające 
stwierdzić dlaczego coś się stało.

Szukać danych na temat postawionego 
zadania 

Szukać odpowiedzi na temat zadania, 
zbierając ważne fakty I dane.

invisible Describes something that can’t be seen G

Określa coś, czego nie widać.

island Land that has water all around it G, LT, 
WVZiemia otoczona z każdej strony wodą.

italicize A word is italicized when it is 
printed in a slanted way 

WV

Kursywa to pochylony do przodu styl 
pisma 

J, K, L

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

janitor Someone whose job it is to clean a 
building

Osoba mająca zadanie utrzymania 
czystości w budynku.

journey A long trip, or the path you take to 
get somewhere

G

Długi wyjazd,lub ścieżka, którą 
idziemy, aby gdzieś dotrzeć.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

jumbled Describes something that is mixed 
up or messy

G

Coś pomieszanego lub 
nieuporządkowanego.

jump into 
action

To quickly start working G

Rozpocząć pracę bez zwłoki.

just what I 
needed

He is saying the opposite of what he 
means  This is called sarcasm 

G

Mówiący ma na myśli coś odwrot-
nego. Nazywa się to sarkazmem.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

kidnapper Someone who takes a child or other 
person away without any permission

G

Osoba która zabiera dziecko lub inną 
osobę bez pozwolenia.

Korean A language that comes from Korea G

Język pochodzący z Korei.

label You label something by putting its 
name on or under it 

WV

Etykietować coś to tyle co podać 
nazwę rzeczy pod nią lub nad nią.

landslide A large amount of rocks and earth that 
falls down the side of a mountain

G

Duża ilość skał i ziemi opadająca po 
stoku góry.

larger-than-
life

Describes people or things that are 
stronger, bigger, or more powerful 
than what is normal

G

Określenie osoby lub rzeczy 
silniejszej, ważniejszej lub 
potężniejszej niż normalnie.

lasso To use a rope to catch or grab hold 
of things

G

Z pomocą liny chwytać lub 
zatrzymywać coś.

last You are last when everyone else is in 
front of you 

WV

Ostatni to taki, przed którym prz-
eszli wszyscy inni 

Latin 
American

Someone from one of the countries 
of South America or Central America

Osoba pochodząca z jednego z 
krajów Ameryki Południowej lub 
Środkowej.

launch When something is shot into the air, 
outer space, or water

Błyskawiczny start obiektu w powi-
etrze, przestrzeń kosmiczną lub wodę.

leader The leader is the person who shows 
where to go 

The people or person in charge of a 
group 

WV

G

Przywódcą jest człowiek wskazujący 
kierunek, w jakim należy iść.

Osoba lub ludzie odpowiedzialni za grupę.

legal Allowed by the law WA

Dopuszczony przez prawo 

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

legally blind When someone cannot see well, 
even while using eyeglasses

G

O człowieku niedowidzącym, nawet 
kiedy korzysta z okularów.

legend An old story, often about mysterious 
or magical things, that many people 
know but not many believe

G

Dawne opowiadanie, często o 
sprawach tajemniczych lub magic-
znych, o których wiele osób wie, 
lecz niewielu w nie wierzy 

legendary Very famous G

Bardzo sławny.

length Length is how long something is WV

Długość określa wymiary czegoś, 
razem z szerokością i wysokością.

less than Something is less than another thing 
if it is not as big 

WV

Rzecz jest mniejsza niż inna jeśli ma 
mniejsze wymiary lub mniej waży.

let alone An idiom you use to show what can’t 
be done

G

Idiom wyrażający przekonanie, że 
coś jest niewykonalne.

lights, 
camera, and 
action

A phrase used when making movies 
that tells the lights and camera to 
turn on and the actors and actresses 
to start acting

G, LT

Zwrot stosowany podczas kręcenia 
filmów, informujący obsługę 
oświetlenia i kamery oraz aktorów 
na planie o rozpoczęciu filmowania.

like a sheet of 
gray fog

This simile means there was a very 
thin layer of fog, like a bed sheet

G, LT

Porównanie wskazujące, że była 
cienka warstwa gęstej mgły, 
przypominająca zasłonę w oknie.

likely Very possible G

Bardzo możliwe, że tak.

line A line is long and thin 

The words that an actor or actress 
says in a play 

WV

G

Linia to coś długiego i cienkiego.

Słowa, jakie aktor ma do mówienia 
podczas prezentacji sztuki 



Copyright © Imagine Learning, Inc.238

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

link A place on a website that you can 
click to go to other websites with 
similar information

G, WT

Miejsce w portalu internetowym, na 
którym klikamy, aby przejść do in-
nych portali z podobną treścią.

liquid Water and milk are liquids WV

Płynami są woda lub mleko.

list You list things when you write them 
down 

WV

Wyliczamy rzeczy, spisując je w wykazie.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

lithely Easily, lightly, gracefully G, LT

Z łatwością, lekkością, wdziękiem.

local Close to home or nearby, not far away

Niedaleko miejsca zamieszkania lub 
bliski, nieodległy

locate To find where a place or object is G, LT, 
WAWyszukać miejsce, gdzie coś się znajduje.

love-struck Describes someone who is in love G

Określa kogoś zakochanego.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

machine A machine is something we make to 
do work 

WV

Maszyna to rzecz, którą budujemy, 
aby wykonywała pracę.

magazine I like to read sports magazines WV

Chętnie czytam czasopisma spor-
towe 

magician Someone who entertains others by 
doing magic tricks

G

Osoba bawiąca innych wykonywaniem 
pozornie niemożliwych sztuk.

magma Hot melted rock in the earth G

Gorąca płynna skała pod ziemią.

magnificent Amazing G

Zdumiewający.

main Biggest or most important WA

Największy lub najważniejszy.

main 
character

The most important person in a play 
or story  Sometimes a story can have 
animal or supernatural characters 

WT

Najważniejsza osoba w opowiada-
niu lub przedstawieniu. Niekiedy 
w opowiadaniu występować mogą 
postaci nieziemskie, albo zwierzęta.

major Important G, LT

Znaczący.

mangy Dirty G

Kudłaty i brudny.

M

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

mannequin A fake human figure used to fit clothing G

Sztuczna postać ludzka, na której 
przymierza się ubrania.

margin The space between the writing and 
the edge of the paper

WV

Miejsce między krawędzią zapisu i 
krawędzią kartki papieru.

master A person who owns or controls 
something is the master of that thing

G

Osoba posiadająca lub kierująca 
czymś jest włodarzem tej rzeczy.

measure To find the length or weight of something 

You measure something when you see 
how long it is 

G

WV

Ustalić długość lub ciężar czegoś.

Zmierzyliśmy coś, kiedy już wiemy, 
jaką ma długość.

medicine Something used to make sick people 
better  There are many different 
kinds of medicine, like medicines for 
headaches, colds, and cuts 

G, WT

Coś, co podajemy osobie chorej, aby 
wyzdrowiała. Istnieje wiele rodzajów 
lekarstw, na przykład na ból głowy, 
przeziębienie lub na skaleczenia.

membership Something that makes you a member 
of a group or club

G

Coś, co umożliwia udział w grupie 
lub klubie 
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

memorize To remember what you read so that 
you can repeat it to someone else

G

Pamiętać, co przeczytaliśmy, tak aby 
móc streścić innej osobie.

mention To talk or write about someone or 
something in a quick way without 
giving away any details

WA

Opowiadać lub opisać coś lub kogoś w 
skrócie, bez podawania szczegółów.

message Did you get the message from your mom? WV

Czy dostałeś wiadomość od twojej mamy?

meteor A piece of rock or metal that makes 
a bright light in the sky when it falls 
to Earth from space

Kawałek skały lub metalu, który 
spadając ku powierzchni Ziemi wyt-
warza jasny snop światła na niebie.

method A planned way to do something G, WA

Planowy sposób wykonania czegoś.

Mexico A country also known as the United 
Mexican States, located on the North 
American continent  may people in 
Mexico speak Spanish 

WT

Państwo na kontynencie 
północnoamerykańskim, znane także jako 
Stany Zjednoczone Meksyku  Wielu ludzi 
w Meksyku mówi w języku hiszpańskim.

microscope A tool scientists use to make very 
small things look larger 

G, WV

Przyrząd używany przez naukowców 
do przybliżania obrazu przedmiotów 
bardzo odległych.

microwave 
oven

Something that cooks food quickly 
using tiny waves

G

Urządzenie do bardzo szybkiego 
gotowania jedzenia, wykorzystujące 
bardzo drobne fale 

middle The part between the first and the last WV

Część między początkiem a końcem.

Milky Way The white band of stars that stretch 
across the sky at night

G

Jasne pasmo gwiazd, które widać 
nocą na całej szerokości nieba.

millions A very large number; more than 
thousands

G

Bardzo wielka liczba; więcej niż 
wiele tysięcy.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

miracle A thing or event that is wonderful or 
amazing

Wspaniała lub zdumiewająca rzecz 
lub zdarzenie 

miserably Poorly and unhappily  An antonym 
for happily 

G, LT

Źle i nieszczęśliwie. Antonim dla 
słowa szczęśliwie.

mislead To make someone believe something 
that is not completely true  It has a 
prefix that means wrong 

G, LT

Spowodować, aby ktoś uwierzył w 
coś niezupełnie prawdziwego. Prze-
drostek tego słowa znaczy „źle”.

mission An important job or task

Ważne zadanie lub rola do wykonania.

mistake A mistake is something a person did 
wrong

WV

Pomyłka to coś, co ktoś zrobił źle.

model A good example of something; 
people want to copy it 

G

Dobry przykład czegoś; ludzie chcą 
to naśladować.

moist Only a little bit wet G

Mokry, ale nie bardzo 

mold A fuzzy fungus that grows on things 
that are wet, warm, or decaying

G

Rodzaj grzybiczej narośli, 
najczęściej na rzeczach wilgotnych, 
ciepłych lub gnijących.

money You use money to buy things WV

Z pieniędzy korzystamy, aby robić 
zakupy 

month A month is a part of a year WV

Miesiąc to część roku.

mountain top The highest part of the mountains G

Najwyższa część gór.

move You move something when you put it 
in another place 

WV

Przemieszczamy rzecz, kiedy umi-
eszczamy ją w innym miejscu.

movie set Where movies are made G

Miejsce kręcenia filmu.



Copyright © Imagine Learning, Inc.240

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

mummy A dead body from long ago that has 
been wrapped in special cloth

G

Ciało osoby zmarłej dawno temu, 
owinięte w specjalną tkaninę.

muscle Muscles help you move your arms 
and legs 

WV

Mięśnie rąk i nóg pomagają nam 
przemieszczać się.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

mystery A problem that no one can figure 
out and a detective tries to solve  A 
mystery is also the name of a type of 
story, play, or movie 

G, WT

Zadanie, którego nikt nie potrafi 
rozwiązać, a które usiłuje rozwiązać 
detektyw. Kryminał to również nazwa 
rodzaju opowiadania, sztuki lub filmu.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

narrator The person who is telling a story  When 
I tell my own story, I am a first-person 
narrator  When I tell someone else’s 
story, I’m a third-person narrator 

G, LT, 
WT

Osoba opowiadająca daną historię. 
Opowiadając sam(a) o sobie staję 
się narratorem w pierwszej osobie. 
Opowiadając o kimś innym, staję się 
narratorem w trzeciej osobie 

narrow An antonym for wide 

Thin or skinny 

LT

G

Antonim słowa „szeroki”.

Cienki lub chudy 

national Having to do with the whole country G

Dotyczący całego kraju.

native Describes something that grows or 
lives naturally in a specific area

G, LT, 
WT

Określenie dla czegoś co naturalnie 
rośnie lub zamieszkuje w konkret-
nym obszarze 

natural 
resources

Things found on the earth that are 
useful, such as land, lakes, and minerals

WA

To, co znajdujemy na ziemi i z czego 
korzystamy, jak np. ziemia, jeziora i 
złoża mineralne.

nature Everything in the world that is not 
made by humans, like animals, 
plants, and the weather

G

Wszystko na świecie, czego nie wyt-
worzyli ludzie, jak np. zwierzęta, 
rośliny i klimat.

N

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

near Close to; I’m near her WV

Blisko; „Znajduję się niedaleko od niej.”

neighbor A neighbor is a person who lives near 
you 

WV

Sąsiad to osoba mieszkająca niedale-
ko od ciebie 

nervously Acting very worried G, LT, 
WTWyglądając na kogoś pełnego obaw.

next to Can I sit next to you? WV

Czy można usiąść obok ciebie?

no luck An idiom that means something you 
tried didn’t work

G

Idiom oznaczający, że jakiś plan się 
nie udał.

no problem A phrase said when it isn’t hard to 
do something

G

Zwrot, używany, kiedy wydaje się, 
że zadanie pójdzie łatwo.

no way An idiom that means, “Could this be 
true?”

G

Idiom oznaczający, „czy to może być 
prawda?”.

nothing When there is nothing there is no 
even one thing 

WV

Kiedy nie ma nic, to znaczy, że brak 
nawet jednej rzeczy 

notice To see, hear, or touch something 

A synonym for observe 

G

LT

Coś widzieć, słyszeć lub czegoś dotykać.

To samo co „dostrzegać”.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

nourish To give a living thing what it needs 
to live and grow

G, LT

Dawać żywemu stworzeniu to, co mu 
niezbędne do życia i rozwoju.

number A number tells how many or which one WV

Numer informuje „który”; liczba 
mówi nam „ile” 

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

nutrient A chemical or food that helps plants 
or animals grow

G, LT

Substancja chemiczna lub pokarm 
sprzyjający rozwojowi roślin lub 
zwierząt.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

observe To watch closely  The girl observed 
the bird carefully buildling its nest 

G, LT, 
WT

Przyglądać się uważnie. Dziewczynka 
pilnie uważnie obserwowała ptaka 
budującego gniazdo.

obvious Describes something that is easy to 
see or understand

WA

Określenie na coś, co łatwo dostrzec 
lub zrozumieć.

occur To happen WA

Zdarzyć się.

ocean Big ships sail on the ocean WV

Po oceanach żeglują duże statki.

odd Numbers that end with 1, 3, 5, 7, or 
9 are odd numbers 

WV

Liczby kończące się na 1, 3, 5, 7, 6 lub 
9 nazywamy liczbami nieparzystymi.

odometer An instrument in a vehicle that measure 
how many miles it has traveled 

G

Przyrząd pojazdu mierzący 
przejechaną odległość.

of course An idiom used when something 
happens that was expected

G

Idiomatyczne określenie 
oznaczające, że wydarzenie było 
zgodne z oczekiwaniem mówiącego.

off I’m off the beam WV

Odpadam z tego tematu 

offer To say you are willing to do something G

Oświadczyć swoją gotowość do zro-
bienia czegoś.

often Almost always G

Prawie zawsze 

O

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

on I’m on the beam WV

Ten temat mi leży.

on top of The globe is on top of the bookcase WV

Globus stoi na górze regału.

once Once is one time 

Jednorazowo znaczy tylko jeden raz 

onlooker Someone who watches but doesn’t 
participate

Osoba przyglądająca się, ale nie 
uczestnicząca.

onomatopoeia Words that try to copy the sounds 
animals and things make  For 
example, the word “buzz” is like the 
sound a bee makes  “Splash” is like 
the sound of a rock hitting water 

G, WT

Słowa naśladujące dźwięki wydawa-
ne przez zwierzęta, a nawet rzeczy. 
Na przykład słowo „bzyczeć” przypo-
mina dźwięk przelatującej pszczoły. 
„Plusk” przypomina nieco dźwięk 
wpadającego w wodę kamienia.

opinion A belief or idea about something  It 
is not a fact and cannot be proven 

G, WT

Czyjeś przekonanie lub zdanie na 
jakiś temat. Opinia nie jest faktem, 
i nie ma jak jej udowodnić.

opportunity A chance to do something

Okazja do zrobienia czegoś.

orbit To travel around a much larger 
object in a curved path

G, LT

Przesuwać się wokół dużo większego 
przedmiotu po zakrzywionym torze 
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

order The way things happen  For 
example: first, next, and last 

G

Zwyczajna kolejność rzeczy. Na 
przykład - pierwszy, kolejny, ostatni.

organism A living thing G

Żywe stworzenie.

organize To put plans, ideas, or things into 
some kind of order

G, WA

Układać plany, pomysły lub rzeczy w 
pewien porządek.

original The first version

Pierwsza wersja czegoś.

out of Come out of the fort WV

Wyjść z fortecy.

out dance To dance better than someone else G

Tańczyć lepiej od kogoś innego.

outer space Beyond the earth’s atmosphere, 
where the planets and stars are

G

Poza atmosferą Ziemi, gdzie 
znajdują się inne planety i gwiazdy.

out jump To jump higher than someone else G

Skoczyć dalej od kogoś innego.

out lasso To lasso better than someone else G

Łapać na lasso lepiej niż ktoś inny.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

outside I’m outside of the car WV

Znajduję się na zewnątrz samochodu.

outside force Something separate from a person 
or object that makes the person or 
object change what they were doing

G

Coś, co powoduje zmianę zachowania 
osoby lub przedmiotu, co nie jest 
samą osobą, ani tym przedmiotem.

over I’m walking over the bridge WV

Idę przez most.

overhanging Describes something that hangs 
above you

G

Określa coś zwisającego ponad 
mówiącym.

overpopulate To fill an area with too many animals 
or people

G

Zapełnić dany obszar nadmierną 
ilością zwierząt lub osób.

overpopulating Filling an area with too many 
animals or people

LT

Zapełniający dany obszar nadmierną 
ilością zwierząt lub osób.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

pack up their 
families

An idiom that means to gather your 
family and things together and move 
somewhere else

G

Idiom odnoszący się do zbierania 
rodziny i jej przedmiotów, aby 
przeprowadzić się gdzie indziej.

paddle A long object with a flat surface 
with rounded edges and a handle

Wydłużony przedmiot z uchwytem, o 
płaskiej powierzchni i zaokrąglonych 
krawędziach.

panic To suddenly feel frightened or worried G

Nagłe uczucie lęku lub narastającej obawy.

panicked Feeling frightened or worried LT

Odczuwający lęk lub pełen obaw.

P

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

panther A large black cat found in the wild; 
a cougar

G

Duży czarny drapieżnik z rodziny 
kotów; także puma.

parachute A piece of material worn on 
someone’s back to help them land 
safely when jumping from a plane 

G

Płachta z tkaniny mocowana do 
pleców człowieka, umożliwiająca 
mu bezpieczne lądowanie po wys-
koczeniu z samolotu 

paragraph A paragraph is one or more sentences 
talking about the same idea 

WV

W akapicie mieści się jedno lub 
więcej zdań na ten sam temat.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

parallel When two lines are near each other 
and go in the same direction without 
ever crossing

O dwóch liniach biegnących w jednym 
kierunku i znajdujących się blisko sie-
bie, ale nigdy się nie przecinających.

paraphrase To use your own words to describe 
what someone else has said or written

WA

Własnymi słowami opisać coś, co ktoś 
wcześniej napisał lub powiedział.

parents Parents are people who have children WV

Rodzicami nazywamy ludzi, którzy 
mają dzieci.

Paris The capital city of France; the city 
where the leaders of France work

G

Stołeczne miasto Francji; miasto, gdzie 
pracują przywódcy państwa francuskiego.

participate To be a part of, take part in

Przynależeć; brać udział w czymś.

particle Tiny pieces of something bigger G

Maleńkie elementy czegoś większego.

particular The thing or person you are talking 
about

Osoba lub rzecz, o której się mówi.

partnership When two people or two groups 
work together on a project

O partnerstwie mówimy, kiedy 
dwoje lub więcej ludzi pracuje 
wspólnie nad czymś.

pass To give to someone else G

Dać komuś innemu.

passage A passage is a small piece of writing 

A closed walkway that connects rooms 

WV

G, LT

Fragment to mały wycinek tekstu 
pisanego 

Pasaż to zadaszone przejście łączące 
dwa pomieszczenia 

pathetic Pitiful or poor 

Boring or not very good 

LT

G

Słaby lub marny.

Nudny lub niewydarzony 

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

patience When you wait for something 
without complaining or being angry

G, LT

Określenie oczekiwania coś, bez 
narzekania lub złoszczenia się.

patriot Someone who loves his or her 
country and will fight for it

Osoba kochająca swój kraj i gotowa 
walczyć za niego.

pay attention To focus on someone or something G

Koncentrować się na czymś lub kimś.

peer To look very carefully at something 
that is hard to see

G

Bardzo uważnie śledzić wzrokiem 
coś słabo widocznego.

penicillin A type of medicine used to treat 
infections  Doctors give you 
penicillin to cure infections like a 
sore throat 

G, LT, 
WT

Rodzaj leku używanego do leczenia 
zakażeń i infekcji. Lekarz podaje 
penicylinę na infekcje w rodzaju 
zapalenia gardła.

percentage One part of a whole  The whole 
equals 100  A percentage is shown 
using this symbol: % 

G

Jakaś część całości. Całość równa się 
100. Odsetki pokazujemy z pomocą 
tego symbolu: %

perform To do something in front of others G

Wykonywać coś na oczach innych 
ludzi 

perfume A liquid used to give people or things 
a good scent  We say that a person 
wears perfume 

G, LT, 
WT

Płyn nadający ludziom lub rzeczom 
przyjemny zapach. Mówimy, że ktoś 
spryskał się perfumami.

period A length of time that starts and ends 

A period is the dot at the end of a 
sentence 

WA

WV

Odcinek czasu mający swój początek i 
koniec 

Kropka po wyrazie oznacza koniec zdania 

permission Allowed to do something G, LT

Zezwolenie na zrobienie czegoś.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

permit To let someone do something; to allow WA

Pozwolić komuś na zrobienie czegoś; 
przystać na coś.

Petri dish A small clear dish with a lid, used by 
scientists to grow things 

G

Niewielki spodek z przejrzystego 
szkła, na którym naukowcy hodują 
drobnoustroje.

petroglyph A picture scratched on rocks by people 
who lived long ago to tell a story

G, WT

Obrazek wydrapany w skale 
przez ludzi sprzed wielu wieków, 
opowiadający o czymś.

phantom A ghost, or something that doesn’t 
seem real

Duch, zjawa, coś co nie wydaje się 
prawdziwe 

phrase A group of words that is not a 
complete sentence

WA

Zestaw słów nie będący jeszcze 
pełnym zdaniem.

physical Having to do with the body

Dotyczący ciała.

physician A doctor

Lekarz 

pie chart A type of graph that looks like a circle 
divided into parts to show how each 
part compares to the other parts

G, LT

Rodzaj schematu, przypominający 
koło podzielone na wycinki 
pokazujące wzajemne wielkości 
poszczególnych wycinków 

piece A piece is one part of a whole thing WV

Element to tyle co część pewnej całości.

piece of cake A phrase that means something is 
very easy to do

G

Zwrot oznaczający, że coś jest 
bardzo łatwe do zrobienia.

pilgrims People who came to America so they 
could practice their own beliefs 
about God

G

Ludzie, przybywający dawniej do 
Ameryki, aby móc po swojemu 
wyznawać Boga.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

piñata A decorated container that is filled 
with candy and gifts and is usually 
hung up at a party  People are 
blindfolded while they try to hit the 
piñata with sticks  When they break 
it open, the candy spills out 

LT, WT

Ozdobny pojemnik napełniony 
słodyczami i podarunkami dla dzieci, 
zazwyczaj zawieszany wysoko podczas 
imprezy. Uczestnikom zabawy zakłada 
się opaskę na oczy, aby na ślepo stara-
li się trafić kijem w pinatę. Po rozbiciu 
pinaty, wypadają z niej słodycze.

pioneer A person who is the first to do 
something or the first to live in a place

G, LT, 
WT

Człowiek który jako pierwszy czegoś 
dokonał, lub pierwszy zamieszkał w 
danym miejscu 

plague Any sickness that many people get 
at the same time

G, LT

Każda ciężka choroba, na którą 
ludzie zapadają równocześnie.

planet Earth is a planet  Planets follow a 
path around the sun 

G, LT, 
WV

Ziemia jest planetą. Planety krążą 
po torze wokół słońca.

playlist A list of songs to play G

Wykaz piosenek, które będą puszczane.

plot The events that happen in a story WA

Zdarzenia zawarte w danym opowiadaniu 

plunge To fall quickly G

Opadać gwałtownie.

plus One thing plus another means you 
add the two things together 

WV

Jedna rzecz plus kolejna oznacza, że 
dodaliśmy do siebie dwie rzeczy.

poetry A kind of writing that uses a few 
carefully chosen words to describe 
feelings, ideas, and stories  Sometimes 
poetry rhymes 

G, WT

Rodzaj tekstu pisanego z pomocą 
starannie dobranych słów, dla 
opisania uczuć, myśli i opowieści. 
Niekiedy poezja posiada rym 

point of view The way a person sees or understands 
the things that happen in the world

G, LT, 
WT

Sposób postrzegania lub rozumienia 
przez osobę świata i występujących 
w nim zdarzeń.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

poison Something that can make you sick 
or kill you if you eat it, drink it, or 
touch it

G

Coś, co może spowodować zach-
orowanie albo śmierć, w przypadku 
zjedzenia, wypicia lub dotknięcia.

poisonous Describes something that contains 
poison, which can cause death or 
sickness

G

Określa coś, co zawiera truciznę, 
mogącą spowodować śmierć lub 
zachorowanie 

polar Something that has to do with the 
North Pole or the South Pole

Mający związek z Biegunem Północnym 
lub Biegunem Południowym.

polio A disease that affects the nerves in 
the spine  Because of this disease, 
some people are never able to use 
certain muscles 

G

Choroba atakująca wiązki nerwów w 
kręgosłupie. Z powodu tej choroby, 
niektóre osoby tracą na zawsze 
zdolność używania niektórych mięśni.

polluted Describes something that is so dirty, 
it is dangerous to live in

G

Określa miejsce tak brudne, że nie-
bezpiecznie jest tam mieszkać.

pollution Something that makes the environment 
too dirty to live in safely

G

Coś, co powoduje, że środowisko 
jest zbyt brudne, aby w nim bez-
piecznie mieszkać.

popular Describes something that many 
people like

G, LT

Określenie na coś lubianego przez 
wiele osób 

population All of the people living in an area, 
or all of a certain type of plant or 
animal living in an area

G

Całość ludzi zamieszkujących w danym 
terenie, lub całość roślin lub zwierząt 
danego gatunku na danym terenie 

pore To look carefully at lots of papers 
without getting tired

G

Przyglądać się uważnie licznym 
dokumentom bez zmęczenia.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

portrait A painting, drawing, or photograph 
of a person or group of people

Rysunek, malowidło lub zdjęcie 
osoby lub grupy osób 

poster A big, stiff piece of paper used to 
display pictures or information

G

Sztywny i duży arkusz papieru, na którym 
umieszcza się ilustracje lub informacje.

pottery Jars or other objects made from 
baked clay

Słoje i inne przedmioty wykonane z 
wypalanej gliny 

pound To beat or fall hard G

Walić lub opadać jak kamień.

pounding Hitting very hard LT

Silne walenie 

powerful Strong; can do a lot G

Silny; mogący wiele.

practice You practice an action by doing it 
over and over 

WV

Ćwiczymy dane działanie wykonując 
je co i raz 

precious Very valuable, worth a lot G

Bardzo wartościowy, kosztujący dużo.

predator An animal that hunts and eats other 
animals

G

Zwierzę polujące i zjadające inne 
zwierzęta.

predicament A problem that you do not know how 
to solve

G

Problem, którego nie umiesz rozwiązać.

predict To guess what will happen G

Zgadywać, co będzie dalej.

prepare To get ready for something G

Szykować się na coś.

present To share an object or idea with a 
group of people 

Something you give someone 

LT, WT

G

Dzielić się czymś lub koncepcją z 
grupą innych ludzi.

Coś, co dajemy komuś.

preserve To save something from harm or 
destruction

Zachować coś przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem 
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

press To push against something G

Wywierać nacisk na coś.

pretend To act like something is true or to 
use your imagination

G

Zachowywać się tak, jakby coś 
nieprawdziwego było prawdą, lub; 
działać zgodnie z wyobraźnią.

previous Describes something that came before WA

Określa coś, co było wcześniej.

prewrite You prewrite by writing down your plan WV

Wstępny szkic to tyle, co spisanie 
planu pracy pisemnej 

price The price is what something costs to 
buy it 

WV

Ceną towaru jest suma pieniędzy 
niezbędna do jego zakupienia.

pride A feeling of importance because of 
something you can do  When people 
act in a proud way, they might brag 
and boast about themselves 

G, LT, 
WT

Poczucie własnej godności, bo coś się 
wie lub potrafi. Osoby zachowujące się 
w sposób dumny niekiedy chwalą się 
swymi dokonaniami i możliwościami.

prime 
meridian

An imaginary line that runs north to 
south around the center of the Earth

G

Wyobrażona linia biegnąca wokół 
środka świata z północy na południe.

print You print by putting letters on paper WV

Drukujemy nakładając litery na papier.

privacy Being able to be alone and not seen 
or heard by others

Zdolność do pozostawania w 
samotności, niesłyszanego i 
niezauważonego przez innych.

probably A synonym for likely 

Describes something that is very 
likely to happen or be true 

LT

G

To samo co „zapewne” 

Określa coś o wielkim stopniu 
prawdopodobieństwa.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

problem Something that is going wrong 

Something that causes trouble 

WV

G

Coś co nie idzie jak należy.

Coś co powoduje zaburzenia.

procedure A way to do something, especially 
the correct or usual way

WA

Metoda robienia czegoś, szczególnie 
właściwa lub zwyczajowa metoda.

process The steps you take to do or make 
something

WA

Czynności podejmowane dla zrobi-
enia lub osiągnięcia czegoś.

produce To make something or cause 
something to happen

WA

Wytworzyć coś lub spowodować 
jakieś zdarzenie.

product Something that is grown or made so 
it can be sold

G, LT, 
WT

Coś, co wytworzono lub 
wyhodowano na sprzedaż.

professor Someone who teaches at a college G

Osoba wykładająca na uczelni.

project Work done on a certain school 
subject that takes careful planning

G

Praca nad wybranym przedmiotem 
szkolnym, wymagająca starannych 
przygotowań.

pronounce You pronounce a word or sound by 
saying it clearly

WV

Wymawiamy słowo poprawnie je 
artykułując.

proof Facts that show something is true G, LT

Fakty, z których wynika prawdziwość 
czegoś.

prosperous Describes someone that is successful 
and happy

G

Określenie kogoś odnoszącego suk-
cesy i zadowolonego z życia.

protect To keep something safe G, LT, 
WTZachować od zagrożeń.

protection Something used to keep yourself safe G

Coś, co używamy dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

protest To say that you really disagree with 
something

G, LT

Oświadczyć, że się z czymś w ogóle 
nie zgadzamy 

proud Describes a person who is pleased 
about something he or she did

G

Określa osobę zadowoloną z czegoś, 
co sam(a) zrobił(a).

prove it A phrase used when you don’t 
believe something and you want to 
see if it’s true

G, LT, 
WT

Zwrot używany, gdy w coś nie wier-
zymy, a chcemy się przekonać, czy 
jest prawdą.

provide To give something to someone 
because they want or need it

G

Dać coś komuś, bo osoba tego chce 
lub potrzebuje 

public Describes something anyone can use G

Określa coś, z czego każdy może 
skorzystać.

publish You publish something when it is 
printed in a book or magazine 

G, WV

Wydajemy coś, kiedy zamieszczamy 
drukiem w książce lub czasopiśmie.

publisher A person who makes newspapers, 
magazines, or books

G

Osoba produkująca gazety, czaso-
pisma lub książki.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

pull You pull when you move something 
toward you 

WV

Ciągnięcie polega na przemieszczaniu 
czegoś w swoim własnym kierunku.

punctuation Punctuation marks help you 
understand a sentence 

WV

Znaki interpunkcyjne pomagają nam 
zrozumieć treść zdania.

purchase To give someone money in trade for 
a product

G

Przekazać pieniądze w zamian za 
towar lub produkt 

push You push when you move something 
away from you 

WV

Pchanie polega na przemieszczaniu 
czegoś w kierunku od siebie.

put into 
practice

To start doing something regularly WV

Przystąpić do robienia czegoś sys-
tematycznie 

put the 
finishing 
touches

The idiom that means adding extra 
things to a project right befor eyou 
complete it

LT

Idiom oznaczający dodawanie 
elementów do projektu tuż przed 
ukończeniem go.

pyramid A large building that has four walls 
shaped like a triangle that meet in a 
point at the top

G

Duży budynek z czterema ścianami o 
kształcie trójkąta, spotykających się 
w najwyższym punkcie budynku.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

quarter A quarter is one of four equal pieces WV

Ćwierć to jedna z czterech równych części.

question mark A question mark shows that you are 
asking a question 

WV

Znak zapytania wskazuje, że właśnie 
zadajesz pytanie 

quetzal The type of money they use in 
Guatemala

G

Nazwa waluty używanej w Gwatemali.

Q, R

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

quick as 
lightning

This is a simile that means the boy is 
going really fast 

G

Porównanie wskazujące, że chłopiec 
szedł naprawdę szybko.

quotation 
marks

Show that you are writing exactly 
what someone else said

WV

Wskazuje, że właśnie powtarzasz 
dokładnie to, co powiedział ktoś inny.

racket A loud noise G

Głośny hałas.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

radar A tool that uses radio waves to track 
how weather moves

G

Przyrząd do wskazywania trasy zmian 
pogody, wykorzystujący fale radiowe.

radiant Bright G

Bardzo jasny 

rail/rails A long, narrow bar of wood or metal G, LT

Długa wąska belka z drewna lub metalu.

rainforest A forest where it rains at least 50 
inches each year  Rainforests have 
different layers  Over half of all 
plants, insects, and animals on the 
earth live in rainforests 

G, LT, 
WT

Las, w którym roczny opad deszczu wynosi 
co najmniej 50 cali rocznie. Dżungla składa 
się z szeregu warstw. Ponad połowa 
wszystkich roślin, owadów i zwierząt 
świata zamieszkuje w dżunglach.

range A group that includes the highest 
and lowest number of something

G, LT

Grupa obejmująca maksymalną i 
minimalną liczebność czegoś.

rare Not seen or found very much; unusual G

Nieczęsto widywany lub spotykany; 
nietypowy 

react To change because something else 
happens

G, LT, 
WT

Zmienić się z powodu innego zdarzenia.

real You can eat a real apple WV

Prawdziwe jabłko nadaje się do jedzenia.

reality Something really happens and is not 
made up

G, LT, 
WT

To, co dzieje się naprawdę i nie jest 
wymyślone.

realize To suddenly understand something G

Nagle coś zrozumieć.

reasonable 
explanation

An explanation for something that is 
hard to believe

G, WT

Wyjaśnienie czegoś, w co trudno uwierzyć.

receive To take something that has been 
given to you

G, WA

Wziąć coś, co ktoś nam daje.

recent In the near past, not long ago

W niedalekiej przeszłości, niedawno temu

record To write down information about 
something

G

Zapisać dane na jakiś temat.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

record to 
break

The best score or time that you 
want to beat

LT

Najlepszy dotąd wynik lub czas, 
który chcesz pobić.

recommend To suggest that somebody do something

Proponować, aby ktoś coś zrobił.

recover To get better after an illness, injury 
or surgery

Odzyskać zdrowie po chorobie, zra-
nieniu lub zabiegu chirurgicznym 

recovery The time when a person who has 
been sick is getting better

G

Czas niezbędny by osoba chora 
poczuła się lepiej.

recruit To invite someone to join a team or 
do a special job

Zaprosić kogoś, aby dołączył do zespołu 
lub wykonał szczególne zadanie.

rectangle A rectangle is a shape that has four sides WV

Prostokąt jest kształtem o czterech 
bokach 

refer To look somewhere for information, 
like a book or your notes

WA

Poszukiwać informacji, np. w 
książce lub w notatkach.

refuse To say no to something G

Powiedzieć „nie” na jakąś propozycję.

region An area of land WA

Obszar ziemi 

rein The rope held when riding a horse to 
slow the horse down or to stay in control

G

Linka trzymana w ręku podczas jaz-
dy konnej, umożliwiająca wyham-
owanie i opanowanie konia 

relative A person from the same family G, LT

Osoba pochodząca z tej samej rodziny.

reliable Someone or something that can be 
trusted

G

Ktoś lub coś zasługujący na nasze 
zaufanie 

religious Having to do with a belief in a god 
or gods

G

Odnoszący się do wiary w boga lub bogów.

reluctantly To do something slowly because you 
don’t want to do it

G, LT

Robić coś powoli, gdyż wcale nie 
mamy ochoty 
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

remain To stay in the same place or condition

Być nadal w tym samym miejscu lub 
stanie.

repeat You repeat words by saying them over WV

Powtarzamy słowa kiedy mówimy je 
kolejny raz 

reply To answer G

Udzielić odpowiedzi.

report I wrote a report about my country WV

Napisałem wypracowanie o moim kraju.

represent To speak or act for another person 
or group 

To be a symbol for or stand for 
something 

WA

G

Mówić w imieniu innej osoby lub 
grupy ludzi 

Być symbolem czegoś lub 
przedstawiać coś.

reptile A cold-blodded animal that usually has 
scales and lays eggs  Snakes, lizards, 
and crocodiles are all reptiles 

G

Zimnokrwiste zwierzę, zazwyczaj 
pokryte łuskami; jajorodne. Do gadów 
zaliczamy węże, jaszczurki i krokodyle.

require To need something WA

Potrzebować czegoś.

rescued To be saved from danger G

Wyratowana z niebezpieczeństwa.

rescuer Someone who saves another person 
from harm or danger

G, LT

Osoba, która ratuje kogoś przed 
niebezpieczeństwem.

research You research by finding out 
information about something 

WV

Kwerenda polega na wyszukiwaniu 
danych na jakiś temat.

researcher A person who explores new ideas or 
develops new technology

Osoba badająca nowe koncepcje lub 
opracowująca nowe technologie.

resident A person who lives in a particular place

Człowiek zamieszkujący dane miejsce.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

resources Things like money, people, and 
information that help you complete 
a project

WA

Np. pieniądze, ludzie i informacje po-
mocne w ukończeniu danego projektu.

response An answer to a question WA

Odpowiedź na pytanie.

responsibility The job of taking care of something 
or somebody

G, WA

Rola polegająca na właściwym zad-
baniu o coś.

result Something that happens because of 
something else

WA

Zdarzenie wynikające z innego 
wcześniejszego zdarzenia.

reusable Describes something that can be 
used again

G

Opisuje coś, co można użyć ponownie.

reveal To tell or show something that 
nobody knew before

G, WA

Opowiedzieć lub pokazać coś, o 
czym nikt wcześniej nie wiedział.

revise You revise by changing your writing 
to make it better 

WV

Doskonalimy pracę pisemną, kiedy ją 
aktualizujemy 

reward To give someone a prize because 
they have worked for it or done 
something helpful

G

Dać komuś wyróżnienie, ponieważ 
osoba ta bardzo się przykładała lub 
zrobiła coś pomocnego.

rhythm A beat or sound that is repeated in 
a pattern

G

Uderzeniowy dźwięk powtarzający 
się według przyjętego schematu.

rights Things you should be allowed to do 
or have

To, co ci się należy, lub co 
powinieneś posiadać.

ruin To damage something so it can’t be 
used anymore

G

Uszkodzić coś w sposób uniemożliwiający 
jego dalsze wykorzystanie.

ruler A ruler is used to find out how long 
something is 

WV

Dzięki linijce można poznać długość 
przedmiotu 
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

sample A small part of something that shows 
what the whole thing is like

WA

Niewielka część czegoś, wskazująca 
jaka jest ta całość.

scarce Not easy to get or find WA

Wymagający wiele wysiłku, aby go 
uzyskać.

scene A play is divided into scenes  During 
a scene, there is no change in time 
or location 

Where the action happens in a play 

G, WT

LT

Sztuka teatralna podzielona jest na 
sceny  Podczas danej sceny nie ma zmian 
czasu lub miejsca 

Miejsce, gdzie rozgrywa się akcja sztuki.

scholarship Money you are given to pay for college G

Pieniądze dawane studentowi na 
pokrycie kosztów nauki 

scientist Someone who researches and 
experiments to understand the 
world around us

G, LT, 
WT

Osoba prowadząca badania i 
eksperymenty, dla lepszego zrozumi-
enia świata wokół nas.

scoot To move quickly in little bursts of speed G

Przemieszczać się szybko i skokowo.

scorch To burn G

Przypalić.

score The score tells how many points you 
have

WV

Z wyniku dowiesz się, ile zdobyłeś punktów.

S

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

scramble To move or do something quickly, 
especially when in a hurry

G

Poruszać się lub robić coś bardzo śpiesznie.

scratch To make a mark on a surface, like 
skin, by dragging something sharp 
against it

G

Wykonać znak na powierzchni, np. 
skóry, wlekąc po niej coś ostrego.

script How a play is written on paper; it 
includes the words the characters 
should say and how they should act  
If you are in a play, you will have to 
learn what to say from the script 

G, LT, 
WT

Forma zapisu przedstawienia na pa-
pierze; obejmuje słowa wypowiadane 
przez postaci, i wskazówki co do ich 
zachowania. Osoba występująca w 
przedstawieniu musi nauczyć się ze 
scenariusza, co będzie mówiła.

sculpture An object or piece of art made of stone, 
clay, wood, ice, or other material

Przedmiot lub element artystyczny 
wykonany z kamienia, gliny, drewna 
lub z innego materiału.

season There are four seasons in a year  
Spring and winter are seasons 

WV

Są cztery pory w roku. Wiosna i zima 
to pory roku 

secret Describes something that only a few 
people know

G

Określa coś, co wiedzą tylko nieliczne osoby.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

Russian A language that comes from Russia G

Język pochodzący z Rosji.

rust The reddish-brown matter that 
forms when some metals gets wet

G

Brązowoczerwona substancja 
pokrywająca niektóre®e metale po 
ich zamoczeniu 

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

rustle To make a small rubbing noise G

Wydawać cichy dźwięk wynikający z 
tarcia 
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

section A section is a part of the whole thing 

An area or part of something bigger; 
a piece 

WV

G

Odcinek to tyle co część pewnej całości.

Obszar lub część czegoś większego; element.

seek To look for

Szukać czegoś.

select You select something when you 
choose it 

WV

Selekcjonujemy coś, dokonując wyboru.

selection Something that has been chosen WA

Coś, co zostało wybrane.

sentence This is a sentence WV

To co teraz czytasz jest zdaniem.

serendipity When important things are found 
by accident  Explorers who went 
looking for India found a new land 
instead—America 

G, LT, 
WT

Kiedy znajdujemy coś ważnego 
zupełnym przypadkiem. Odkrywcy 
szukający trasy do Indii znaleźli 
całkiem inny ląd - Amerykę.

series A number of similar things that come 
one right after another

WA

Szereg podobnych rzeczy 
następujących jedna po drugiej.

serious Dangerous or bad G

Niebezpieczny lub niepomyślny.

setting The place and time of the story WA

Miejsce i czas opowiadanej historii.

settle You settle in a place when you make 
your home there 

WV

Zasiedlenia miejsca dokonujemy, 
gdy zakładamy w nim swój dom.

settle down An idiom that means “calm down 
and be quiet”

G

Idiom oznaczający „uspokój się i nic 
nie mów” 

several More than a few, but not a lot G, LT

Więcej niż parę, ale niezbyt wiele.

shaded Something is shaded when it is colored 
darker than the rest of the picture 

WV

Mówimy o polu zacienionym, kiedy ma 
kolor ciemniejszy niż reszta ilustracji.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

shadowy 
figure

A dark shadow of someone you don’t 
recognize

G

Ciemny cień obcej osoby.

shallow Describes something that does not 
go down very far; not deep

G

Określa coś co nie sięga głęboko; 
mało refleksyjny.

shape Circles and squares are shapes WV

Do kształtów należą koła i kwadraty.

shatter To break into many small pieces G

Rozbić na wiele małych kawałków.

shiver To shake because of the cold or fear G

Trząść się z powodu zimna lub strachu.

shoot To move quickly G

Posuwać się szybko.

shot Someone a doctor puts in your body 
with a needle to keep you from 
getting sick  One kind of shot is an 
immunization shot 

G

Substancja mająca zapobiec zach-
orowaniu, którą lekarz umieszcza w 
organizmie pacjenta przy pomocy igły. 
Do zastrzyków zaliczamy szczepionki.

show You show something when you let 
someone else see it 

WV

Pokazujemy coś komuś, kiedy poz-
walamy mu tę rzecz obejrzeć.

shred To tear or rip to pieces G

Podrzeć lub rozszarpać.

shrink To get smaller G

Zmniejszyć rozmiary.

side He ran along the side of the house WV

Biegł wzdłuż boku budynku.

sidekick Someone who helps another person G

Osoba pomagająca komuś innemu.

sigh To make a long sound by breathing 
in and out, usually to show that you 
are bored, disappointed, or tired

Wydać długi dźwięk wciągając i 
wydychając powietrze, zazwyc-
zaj jako oznaka znudzenia, rozc-
zarowania lub zmęczenia

sign Something that gives information or 
shows what is coming

G

Coś, co informuje nas o tym, co nadejdzie.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

signal/
signaled

To make a sound or action to tell 
someone to do something

G

Wydać dźwięk lub podjąć działanie 
nakazujące komuś zrobienie czegoś.

similar Something is similar when it is 
almost the same as another thing 

G, WV

Rzecz jest podobna do innej, kiedy 
obie są prawie identyczne.

simile A phrase that describes something 
by comparing it, using the words 
“like” or “as ” For example, “fast 
like a bunny” or “as big as a house ”

G, WT

Zwrot określający coś przez porów-
nanie, z pomocą słów np. „tak” lub 
„jako”  Np , „szybki jak króliczek” 
lub „wielki jak budynek” 

single A single thing is only one WV

Pojedyncza rzecz jest tylko jedna.

situation All the things that are happening to 
you at one time and in one place

G, WA

Wszystko co ci się przytrafia w tym 
samym czasie i miejscu 

skeleton All the bones in the body put together G, WV

Wszystkie kości organizmu złożone razem.

sled To ride down a snowy hill while 
sitting on a board

G

Zjeżdżanie w dół śnieżnego stoku 
siedząc na desce.

slice To cut G

Rozcinać.

slither To slide along the ground like a snake G, LT

Sunąć po ziemi jak wąż.

smallpox A serious illness that makes spots 
and marks on your skin

G

Poważna choroba widoczna po 
plamach i znamionach na skórze 

smell You smell with your nose WV

Zapachy poznajemy za pomocą nosa.

snake To move like a snake G

Poruszać się na podobieństwo węża.

snarl To make a deep, low, angry sound G, LT

Wydawać głęboki, cichy dźwięk 
wskazujący na gniew.

snooze A short sleep or nap G

Czas krótkiego dziennego snu 

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

snout The part of an animal’s head that 
includes the nose and mouth

Część głowy zwierzęcia z nosem i 
pyskiem 

snowdrift A big pile of snow that is formed by 
the wind

G

Duża pryzma śniegu utworzona przez 
wiatr 

social media A way or place to share things like 
pictures, videos, and messages online

Metoda lub miejsce dzielenia się 
fotografiami, filmami i komunikata-
mi w internecie 

society A large group of people who share 
customs and rules

Duża zbiorowość ludzi o wspólnych 
obyczajach i zasadach 

soldier A person that fights to protect others G

Człowiek walczący, aby bronić innych.

solution The answer to a problem 

A liquid that is mixed with other 
substances 

WA

WA

Odpowiedź na postawione zadanie.

Płyn do mieszania z innymi substanc-
jami 

solve To find the answer to a problem G, LT

Znaleźć odpowiedź na postawione 
zadanie 

sore Describes the feeling when part of 
your body hurts

G

Określenie na uczucie dyskomfortu 
w części ciała.

sort You sort things by putting them in 
groups 

WV

Mówimy o porządkowaniu rzeczy, 
kiedy umieszczamy je w grupach 

source Where something comes from G, WA

Miejsce pochodzenia czegoś.

souvenir Something you buy or find to remind 
yourself of somewhere you visted

G

Przedmiot kupiony lub znaleziony, dla przy-
pomnienia sobie o odwiedzonym miejscu 
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

space Space is an empty area  The area 
beyond the earth’s atmosphere 
where the planets and stars are is 
also called space, or outer space 

G, WV

Przestrzeń to puste miejsce. Obszar poza 
atmosferą Ziemi, gdzie znajdują się plan-
ety i gwiazdy, także zwany kosmosem.

space shuttle A vehicle used to travel to and from space G, LT, 
WTPojazd używany do podróży do i z 

przestrzeni kosmicznej.

spaceship The thing astronauts ride in to get 
to space

G

Coś, w czym astronauci wożą się w kosmos.

Spanish A language that comes from Spain G

Język pochodzący z Hiszpanii.

specialist Someone who knows a lot about a 
certain subject—a weather specialist 
knows a lot about weather 

G

Człowiek wiedzący dużo na jakiś 
temat - specjalista meteorolog wie 
dużo na temat pogody.

species Animals or plants that share the 
same characteristics  Lions are 
one species  Jaguars are another 
species  Lions and jaguars are 
different species of big cats 

G, LT, 
WT

Zwierzęta lub rośliny posiadające 
wspólne cechy. Lwy należą do wspólnego 
gatunku  Jaguary to inny gatunek  Lwy i 
jaguary to dwa gatunki dużych kotów.

specific Detailed or exact WA

Konkretny lub dokładny.

speech 
therapist

A kind of teacher trained to help 
people with their speech

G, LT

Rodzaj nauczyciela wykształconego do po-
mocy ludziom w problemach z wymową.

speed To travel quickly G

Jechać szybko.

spell You spell a word when you say its 
letters in the right order 

WV

Literujemy słowo wypowiadając jego 
zgłoski we właściwej kolejności.

spew To force something out quickly

Pośpiesznie coś usuwać z wnętrza.

spin To turn in a circle quickly G

Szybko obracać się wokół własnej osi.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

spot To notice something, especially 
something that is hard to see

Spostrzegać coś, szczególnie słabo 
widocznego 

spotlight A bright light that shines on things; also 
means the focus or center of attention

G

Ostre światło kierowane na rzeczy; 
oznacza również centrum uwagi.

spread To move out over a large area G

Rozmieszczać się po znacznym obszarze.

spunk Energy or courage G

Energia lub odwaga 

squeeze To hold on tight or close G

Trzymać mocno lub blisko.

squint To look carefully at something that is 
hard to see by partly closing your eyes

G

Uważnie przyglądać się czemuś, co 
trudno zobaczyć, przez częściowe 
zamknięcie oczu.

squirm To twist your body from side to side 
because you are uncomfortable or 
want to get free from something

G

Poruszać torsem z boku na bok drob-
nymi ruchami, z powodu niewygody 
lub chęci uwolnienia się od czegoś.

stable The place where horses live and are kept G

Miejsce gdzie mieszkają i są 
hodowane konie 

stage A stage is a high floor where people 
put on plays 

WV

Scena to rodzaj podwyższonej 
podłogi, gdzie wystawia się przed-
stawienia.

staircase A set of stairs all in a row G

Zestaw schodów ustawionych w rzędzie.

stand You stand when you’re on your feet WV

Stojąc opieramy ciężar na stopach.

star student Someone who does very well in school G

Osoba mająca znakomite wyniki w 
szkole 

stare To look at something without closing 
or blinking your eyes  You might 
stare at something that is really 
interesting or unusual 

G, LT, 
WT

Przyglądać się czemuś długo, bez 
mrugania. Można gapić się na coś 
bardzo niezwykłego lub ciekawego.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

startled Surprised G, LT

Zaskoczony 

state of 
motion

A phrase that means the speed and 
direction of something moving

G, LT, 
WT

Określenie znaczące prędkości 
kierunek ruchu czegoś.

statement Something that is said or written WA

Coś powiedzianego lub zapisanego.

statesman A government leader G

Ważna osoba w rządzie.

statue A person or animal made of stone, 
metal, or clay

G

Wizerunek osoby lub zwierzęcia 
wykonany z kamienia, metalu lub gliny 

stock A part of a company that you can 
own, by, trade, or sell

Forma własności części firmy - akcje można 
zachować, kupić, wymienić lub sprzedać.

stopwatch A watch that has a timer on it G

Zegarek z funkcją precyzyjnego 
mierzenia krótkich odcinków 

store To save extra things until you need them G, LT

Zachowywać rzeczy chwilowo 
nieprzydatne, aż będą potrzebne.

stowaway A person or thing that hides on 
something to ride for free

G, LT, 
WT

Osoba lub przedmiot ukrywający się, 
aby podróżować bezpłatnie.

stranded Describes someone who can’t leave 
or get out

G

Określa kogoś, kto nie może się 
wydostać z aktualnego położenia.

strategy A plan for reaching a goal G, WA

Plan na osiągnięcie celu.

street Rosetta style  Show pictures of three 
streets  Voice over says, “Street    
street    street ” The truck drove 
down the street 

WV

„Rosetta style. Pokaż zdjęcia trzech ulic. 
Głos zza sceny mówi: „Ulica...ulica...
ulica.” Ciężarówka odjechała ulicą.”

stretch To make something longer or wider 
by pulling it

G

Przedłużyć lub poszerzyć, 
rozciągając coś.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

study To learn about something 

A research project that helps you 
understand more about a topic or 
problem

G

Poznawać fakty na jakiś temat.

Projekt badawczy pozwalający zrozumieć 
więcej na dany temat lub o zagadnieniu.

style A certain way of doing something G

Konkretny sposób robienia czegoś.

subject What you are thinking about, talking 
about, writing about, or studying

WA

Coś o czym myślisz, mówisz, piszesz 
lub co badasz 

substance A special kind of solid, liquid, or gas WA

Szczególny przypadek ciała stałego, 
płynu lub gazu.

succeed To do a good job WA

Wykonać dobrze zadanie.

success When things turn out the way you 
planned or wanted

G

Kiedy wynik działań okazuje się taki, 
jak zaplanowano 

such a rush An idiom that means a strong feeling 
of excitement

G, LT

Idiom oznaczający opanowanie 
silnymi emocjami 

suddenly Something happens quickly or 
unexpectedly

G

Coś co zachodzi szybko lub nie-
spodziewanie 

suggest To give an idea about what to do  To 
give an idea for others to think about 

G, WA

Dać pojęcie o tym co należy zrobić. 
Podsunąć innym koncepcję do 
przemyśleń.

superhero A person who has special powers G

Człowiek posiadający nieziemskie 
zdolności.

support To help; to keep something alive 

To help a person or an idea be 
successful 

G

G, WA

Obsługiwać; zapewniać czemuś dalszy byt.

Pomóc koncepcji lub osobie odnieść 
sukces 
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

suppose To think or believe something, 
although you are not sure

G

Sądzić lub przypuszczać o czymś, ale 
bez pewności.

sure enough An idiom that means “just what I 
expected”

G

Idiom oznaczający „dokładnie tego 
się spodziewałem”.

surface The top layer of something  The top 
or outer layer of an object 

G, LT

Górna warstwa czegoś. Górna lub 
wierzchnia warstwa przedmiotu.

surge A quick and powerful forward movement G

Szybki i potężny ruch do przodu.

survey A set of questions you ask lots of people 
because you need information about 
them  You might need information from 
a survey for a report 

G, LT, 
WT

Zestawy pytań, które zadaje się wielu 
ludziom, aby uzyskać informacje na 
dany temat. Do tego raportu będziesz 
potrzebować informacji z ankiety.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

suspect A person that others think did 
something bad, like break the law

To think that something is probably true

G, LT

G

Osoba, która przypuszczalnie zrobiła 
coś złego, na przykład złamała prawo.

Myśleć, że coś jest prawdopodobnie 
prawdziwe 

suspicious Describes something that seems not 
quite right or may even seem wrong

G, LT, 
WT

Opisuje sytuację lub zdarzenie, 
które jest nie do końca dobre lub 
nawet jest złe.

swiftly Quickly; fast  Antonym for slowly G, LT

Szybko, natychmiast. Antonim słowa 
wolno 

symbol A shape or design that represents 
something else 

A symbol takes the place of a word 

G, LT, 
WT

WV

Kształt lub projekt czegoś, który 
przedstawia coś innego.

Symbol może zastępować słowo.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

table A list of numbers or information that 
is arranged in rows and columns  A 
table is a set of rows and columns 
with information in them 

G, LT, 
WT, WV

Wykaz liczb lub informacji ułożonych 
w wierszach i kolumnach  Ta-
bela to zestaw wierszy i kolumn 
zawierających informacje.

Tagalog A language that comes from the 
Philippines

G

Język używany na Filipinach.

take apart To separate into different pieces G

Oddzielić dwa różne elementy.

take away To take something out of a group of 
things or from someone

WV

Odebrać coś z grupy przedmiotów 
lub od kogoś.

T

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

take forever A phrase that means you are waiting 
for something for a very long time

G

Zwrot oznaczający, że czekasz na 
coś przez bardzo długi czas.

talented Describes a person who can do 
something very well  For example, a girl 
who can play the piano well is talented 

G, LT, 
WT

Opisuje osobę, która bardzo do-
brze wykonuje daną czynność. Na 
przykład dziewczyna grająca na 
pianinie jest utalentowana.

tall tale A story that is funny because the 
events and characters are exaggerated

G, LT, 
WT

Historia, która jest śmieszna, 
ponieważ wydarzenia i postacie są 
przekoloryzowane 
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

tally mark A symbol used to keep track of numbers G

Symbol używany po to, by nie 
pomylić się w liczeniu.

taper off To become smaller or less as 
something goes on

Rzecz lub ilość stopniowo staje się 
mniejsza 

tapestry A heavy piece of cloth with pictures 
and patterns made of colored thread

G

Ciężka tkanina zawierająca różne 
obrazy i wzory, które wykonane są 
za pomocą kolorowych nici.

tarantula A type of spider that is large and hairy G

Gatunek dużego i włochatego pająka.

taste You taste food by taking a small bite WV

Smakujesz jedzenie biorąc jego 
niewielki kęs.

team A team is a group of people who play 
a game together 

WV

Drużyna to grupa ludzi, którzy razem 
grają w jakąś grę.

tell You tell something when you talk 
about it 

WV

Mówisz różne rzeczy, gdy o czymś 
rozmawiasz 

temperature The temperature tells how hot or 
cold something is 

WV

Temperatura oznacza jak coś jest 
gorące lub zimne.

terrified Afraid G

Przestraszony.

test an idea A phrase that means you check to 
see if you were right

G, LT

Zwrot oznaczający, że sprawdzasz 
czy masz rację.

the following A phrase that shows something is 
coming next

G, WA

Zwrot oznaczający coś, co będzie w 
następnej kolejności.

theory An idea about why things happen 
that hasn’t been proven

Wyobrażenie o pewnych zdarzeniach, 
które nie zostało dowiedzione.

think You think when you make pictures or 
ideas in your head 

WV

Myślisz, gdy w głowie tworzysz ob-
razy lub wymyślasz pomysły.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

thousands A very large number of years or 
things  For example, “thousands of 
years” or “thousands of people ”

G

Bardzo duża ilość lat, rzeczy lub 
ludzi. Na przykład „tysiące lat” lub 
„tysiące ludzi”.

thrive To become very strong and healthy G, LT

Stawać się bardzo silnym i zdrowym 
człowiekiem.

throughout Everywhere, in every part of

Wszędzie, w każdej części.

thrust To push something forward quickly G

Popchnąć coś mocno do przodu.

tide The daily rise and fall of the water 
level in the ocean

Codzienny wzrost lub obniżenie się 
poziomu wody w oceanie 

time period A length of time in history G

Długość okresu czasu w historii.

timeline A line that shows when things happened G

Linia, na której pokazano, kiedy miały 
miejsce poszczególne wydarzenia 

tinged Colored slightly

O delikatnym odcieniu 

tool Something that is useful in getting a 
job done

G

Coś przydatne w wykonaniu jakiejś pracy.

topic The subject you are writing about or 
giving a speech about

G, WA

To o czym piszesz lub o czym 
wygłaszasz mowę.

total The total number is what you have 
all together

WV

Suma powstaje po dodaniu wszyst-
kich elementów 

touch You touch things with your fingers WV

Dotykasz różnych rzeczy palcami.

tour A trip through a place to see it  You 
could take a tour through a museum 

G

Podróż do danego miejsce, aby je 
zobaczyć. Możesz zrobić wycieczkę 
do muzeum 

tourist Someone who is just visiting a place 
but does not live there

Ktoś, kto tylko zwiedza miejsce, ale nie 
mieszka w nim na stałe.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

unbearable More than you can stand or handle G

To więcej niż jesteś w stanie 
wytrzymać lub poradzić sobie z czymś.

unconscious Not awake and not aware of where 
you are

Stan podobny do snu, w którym nie 
wiesz, gdzie się znajdujesz.

under I’m under the bridge WV

Jestem pod mostem.

under attack A phrase that means many people or 
things are trying to hurt you

G

Zwrot oznaczający, że wielu ludzi 
lub rzeczy chce ci zrobić krzywdę.

U, V, W, X, Y, Z

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

under control To make things move or happen the 
way you want them to

G, LT, 
Wt

Sprawić, że sprawy mają się tak, jak 
Ty tego chcesz 

underline You underline something when you 
draw a line under it 

WV

Podkreślasz coś, gdy rysujesz linię 
pod tym 

understory The area of a forest that grows in 
the shade of the taller trees  The 
understory has shrubs and young trees 

G

Warstwa lasu, które rośnie w 
cieniu wyższych drzew. Podszycie to 
krzewy i młode drzewa.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

tower A tall, narrow building 

To be much taller than the things 
around you 

G

G

Wysoki, smukły budynek.

Być wyższym niż pozostałe rzeczy wokół.

towering Very tall G, LT, 
WTBardzo wysoki 

tradition An idea, belief, or way of doing 
something that you got from your 
family, religion, country, etc 

A way of doing things that has been 
done for a long time 

WA

G, LT

Pogląd, przekonanie lub sposób 
postępowania, który został przekaza-
ny przez rodzinę, religię, państwo itp.

Sposób wykonywania różnych rzeczy, 
który istnieje już od długiego czasu.

transform To completely change into 
something else

Całkowicie zmienić się w coś innego.

trapdoor A secret door that is hidden G

Ukryte, sekretne drzwi 

treasure Something valuable or expensive G, LT

Coś wartościowego lub bardzo drogiego.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

treat To behave in a special way toward 
someone or something

G

Zachowywać się w określony sposób 
w stosunku do kogoś lub czegoś.

triangle A triangle is a shape that has three sides WV

Figura o trzech bokach 

tropical Having to do with a part of the world 
that is usually wet and very hot

Zwykle jest związane z częścią 
świata, w której jest bardzo gorąco i 
panuje wysoka wilgotność.

trouble A bad thing; problem G, LT

Coś złego lub jakiś problem.

trudge To walk slowly and unhappily G

Iść wolno z niezadowoleniem, wlec się.

tube To ride on a board while a wave 
circles around you, like a tube

G

Moment podczas surfingu, gdy 
załamująca fala otacza zawodnika 
jak gdyby znajdował się w rurze.

tumor A growth of cells that is not normal

Narośl komórek, która nie jest normalna.

turn You turn when you go a different 
way than you were going 

WV

Skręcasz, gdy zmieniasz kierunek.

twice Twice is two times G, WV

Dwa razy 
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

unearth To dig up from the earth, to uncover

Wykopać z ziemi w celu odkrycia.

unequal Things are unequal when they are 
not the same size or amount 

WV

Przedmioty są nierówne, gdy nie 
mają takich samych wymiarów lub 
ich ilość jest inna.

unexpected Describes something that you didn’t 
know would happen

G

Coś, czego się nie spodziewano.

unison Describes something that is done at 
the same time

G, LT

Czynności wykonywane w tym sa-
mym czasie 

universe All of space

Cała przestrzeń kosmiczna.

unplanned Not expected  The prefix “un” means 
not 

G

Nieoczekiwany. Przedrostek „nie”.

unpredictable When someone acts or does 
something in a surprising way 

G, LT, 
WT

Gdy ktoś zachowuje się lub zrobi coś 
w zaskakujący sposób.

unsettled Describes a place that no one has 
lived in before

G

Miejsce, w którym nikt wcześniej nie 
mieszkał.

untangled Not twisted or messy; the opposite 
of tangled

G

Coś co nie jest poskręcane lub w 
nieładzie, przeciwieństwo słowa 
zaplątany.

unusual Not normal  A talking dog is unusual  
Something is unusual when it isn’t 
like other common things 

G, LT, 
WT, WV

Nienormalny. Mówiący pies to coś 
niezwykłego. Coś niezwykłego to coś 
zupełnie innego niż pozostałe rzeczy.

urge To encourage G

Zachęcać.

usually Most of the time; almost always G, LT, 
WVPrzez większość czasu, prawie zawsze.

vehicle A machine that carries people or 
things  A car is a type of vehicle 

G

Maszyna przewożąca ludzi lub 
rzeczy  Samochód to typ pojazdu 

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

Velcro A material made of two pieces that stick 
to each other when pressed together

G

Jest to materiał wykonany z dwóch 
części, które po dociśnięciu bardzo 
mocno przylegają do siebie.

version A particular kind of something that 
is different from another kind

Szczególny rodzaj czegoś, różniący 
się od innych rodzajów.

vertical Straight up and down WA

Prosto z góry na dół.

Vietnamese A language that comes from Vietnam G

Język pochodzący z Wietnamu.

villain A person or thing that causes a lot of 
trouble

G, LT, 
WT

Osoba lub rzecz będąca powodem. 
mnóstwa kłopotów.

virus A tiny creature that can cause humans, 
other animals, and plants to get sick

Maleńkie stworzenie mogące 
powodować choroby u ludzi i innych 
zwierząt, a nawet roślin.

volcanic Describes something caused by volcano, as 
in “volcanic eruption” or “volcanic ash”

G, LT, 
WT

Określa coś spowodowanego przez 
wulkan, jak „wybuch wulkaniczny” 
lub „popiół wulkaniczny”.

volunteer To agree to do a job or help 
someone without getting paid

G, WT

Zgodzić się pomóc komuś bez ocze-
kiwania zapłaty.

vote You can vote by raising your hand or 
by writing down what you want 

WV

Można głosować przez podniesienie 
dłoni,lub zapisanie tego, czego się chce.

vowels A, E, I, O, and U are called vowels WV

A, E, I, O oraz U nazywamy 
samogłoskami.

wait You wait when you stay in one place WV

Czekamy, kiedy pozostajemy w jed-
nym miejscu 

warn To tell someone something bad will 
happen before it does 

LT, WT

Powiedzieć komuś zawczasu, że coś 
złego się wydarzy.
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

waste of time Something that takes time to do but isn’t 
useful  When you have homework to do, 
watching TV might be a waste of time 

G

Sprawa wymagająca czasu, ale nie 
użyteczna. Kiedy czeka na ciebie 
praca domowa, oglądanie telewizji 
to strata czasu.

weak Not strong G

Nie silna 

weapon Something used to fight with LT, WT

Przedmiot używany do walki.

weave To make cloth by tightly crossing 
threads over and under each other

G, WT

Robić tkaninę naprzemiennie 
przeciskając nitki pod i nad sobą.

website A place on the internet where you 
can find information

G

Miejsce w Internecie, gdzie można 
znaleźć informacje.

week There are seven days in a week WV

Tydzień ma siedem dni.

weigh To measure how heavy something is G, LT

Mierzyć ciężar czegoś.

weight A measurement of how heavy 
something is; to find out its weight

G, LT, 
WT, WV

Pomiar ciężaru czegoś; stwierdzenie 
wagi 

welcome To say hello or greet someone who 
has arrived

G

Pozdrowić kogoś, kto właśnie przybył.

What’s with 
the shoes, 
dude?

An idiom that means his shoes are unusual  
No one else is wearing shoes like those 

G

Idiom oznaczający, że jego buty 
wzbudzają zainteresowanie. Nikt 
inny nie chodzi w takim obuwiu 

wheat farm A place where weheat is grown  
Wheat is used to make bread 

G

Miejsce uprawy zboża. Zboża używa 
się do produkcji pieczywa.

whether A word you use when you are going 
to give a choice between things

G

Słowo wskazujące, że będziesz 
omawiał wybór między możliwościami.

whir To make a quiet sound by moving very fast G

Wydawać cichy dźwięk spowodowa-
ny szybkim ruchem 

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

whisper To speak very softly G

Mówić bardzo cicho.

whole The whole pizza is all of the pizza; 
all of something

WV

Cała pizza, czyli wszystko, co jest tą 
pizzą; całość.

wide variety A lot of different kinds G

Mnóstwo różnych rodzajów.

widow A woman whose husband has died

Kobieta, której mąż zmarł.

width Width is how far something is from 
one side to the other 

WV

Szerokość to odległość z jednego 
końca czegoś do drugiego.

wife A wife is a woman who is married WV

Żona to kobieta zamężna.

wiggle To move from side to side in little 
movements

G

Poruszać z boku na bok drobnymi 
ruchami 

wilderness Land that has not been changed by 
humans

G, LT

Ziemie, której ludzie nie zagospoda-
rowali 

wings like an 
airplane’s

This simile explains that the wings 
on the seeds look and work a lot like 
an airplane’s wings 

G

To porównanie opisuje skrzydła na-
sion, które działają nieco podobnie 
do skrzydeł samolotu.

wipe them out To get rid of something G

Pozbyć się czegoś całkowicie.

wisdom Knowledge gained through 
experience and time

G

Wiedza uzyskana poprzez 
doświadczenie i upływ czasu.

wonder To think about something G

Zastanawiać się nad czymś.

work You work when you try to get 
something done 

WV

Pracując starasz się czegoś dokonać.

worship To show love and respect G

Okazywać miłość i szacunek.

wove What you did when you made a cloth LT

Wykonywał czynność niezbędną przy 
produkcji tkaniny 
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Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

wrinkle To make something have small lines 
or folds in it  For example, you can 
wrinkle paper by crumpling it, or you 
can wrinkle your nose by scrunching it 

Powodować powstanie niewielkich 
linii i załamań na czymś. Na przykład 
można marszczyć papier, ściskając 
go w dłoni, lub marszczyć nos, 
podciągając skórę.

wrong Something is wrong when it is not 
done the way it should be 

WV

Źle oznacza, że coś zrobiono nie w 
taki sposób, jak należało.

x-ray A photograph of the inside of your body G

Zdjęcie przedstawiające obraz 
wewnątrz organizmu.

year There are twelve months in a year WV

Rok ma dwanaście miesięcy.

Word
słowo

Definition
definicja

Where
gdzie

yelp A short, loud cry  Animals yelp when 
they are hurt 

G

Krótki głośny okrzyk. Zwierzęta 
skowyczą, kiedy im się dzieje krzywda.

you’ll be in 
hot water

An idiom that means “you’ll be in trouble” G

Idiom oznaczający „będzie z tobą źle”.

you’re out Short for “you’re out of the game,” or 
“you lost ” If it is the game hide and 
seek, it means that someone caught you 

G, LT

Skrót od „wypadłeś z gry”, lub 
„przegrałeś”. Jeśli chodzi o grę w chow-
anego, oznacza to, że ktoś cię wypatrzył.

zero A zero shows there is nothing WV

Zero wskazuje, że nie ma nic.

Zeus The king of the gods in Greek 
mythology  He also controlled the 
sky and thunder 

G, LT

W greckiej mitologi, Zeus był królem 
bogów. Zeus również władał niebem i 
piorunami 
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