
Język angielski 

– zakres wiadomości i umiejętności na egzamin po klasie 5 w SSP 26 STO 

Lekcje języka angielskiego w naszej szkole odbywają się w małych                                        

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

zajęć przez większość czasu nauczyciel posługuje się językiem angielskim   

ograniczając użycie języka polskiego do niezbędnego minimum stwarzając                    

tym samym warunki możliwie zbliżone do naturalnej akwizycji. Największy 

nacisk położony jest na osłuchanie się z językiem i rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych. 

 

W ciągu pięciu lat pracy poruszamy następujące zagadnienia: 

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

sometimes, rarely/seldom, never) 

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

this year, etc.) 

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

etc.) 

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

5. Czas Future Simple oraz struktura: going to 

6. Czasowniki regularne i nieregularne (3 formy) 

7. Czasowniki modalne (can, should, must/mustn’t) 

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

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

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

10. Liczby 1-100 i liczebniki porządkowe (eg. 1st = first) 

11. Regularna i nieregularna liczba mnoga rzeczowników (eg. lorry – lorries, 

person-people) 

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

13. Podręcznik i ćwiczenia Macmillan English 3  



Cambridge Flyers Vocabulary list 

Animals Family and Friends oven factory 

beetle husband screen fire station 

butterfly married shampoo front 

camel partner shelf get to 

creature surname soap hotel 

dinosaur  stamp kilometre/kilometer 
(BrE/AmE) eagle Food and Drink step 

extinct biscuit (BrE) swing left 

fur butter telephone London 

insect chopsticks  middle 

nest cookie (AmE) Materials museum 

octopus flour card north 

swan fork glass over 

tortoise honey gold path 

wild jam metal police station 

wing knife plastic post office 

 meal silver restaurant 

The body and the face olives wood right 

elbow pepper wool right (as in direction) 

finger piece  skyscraper 

knee pizza Names south 

toe salt Betty stadium 

 smell David straight on 

Clothes snack Emma theatre/theater (BrE/AmE) 

belt spoon Frank university 

Bracelet strawberry George way 

costume sugar Harry west 

crown taste Helen  

glove yoghurt Holly School 

necklace  Katy art 

pajamas (AmE) Health Michael backpack (AmE) 

pocket bandage Oliver bin 

pyjamas (BrE) chemist (‘s) Richard club 

ring cut Robert college 

spot fall over Sarah competition 

spotted medicine Sophia dictionary 

stripe x-ray William flag 

striped   geography 

sunglasses The home Numbers glue 

tights brush 101 – 1,000 group 

umbrella comb 21st – 31st gym 

uniform cooker million history 

 cushion several language 

Colours diary thousand maths/math (BrE/AmE) 

gold entrance  online 

silver envelope Places & directions project 

spot fridge airport rucksack (BrE) 

spotted gate bank science 

stripe key bridge scissors 

striped letter (as in mail) castle screen 



shelf umbrella Transport rocket 

student violin ambulance singer 

study volleyball bicycle taxi 

subject winner fire engine/truck (BrE/AmE) waiter 

timetable  journey  

university Time lift (ride) The world around us 

 a.m. motorway air 

Sports & leisure after passenger bridge 

backpack (AmE) ago platform castle 

cartoon autumn (BrE) racing (car, bike) cave 

channel before railway desert 

chess calendar rocket Earth 

collect century spaceship entrance 

concert date (as in time) taxi environment 

diary early tour exit 

drum end traffic fire 

festival fall (AmE) wheel future 

flashlight (AmE) future  hill 

golf hour Weather land 

hotel how long fog ocean 

instrument late foggy planet 

invitation later storm pond 

join (a club) midday  space 

magazine midnight Work stone 

match (football) minute actor stream 

meet month airport view 

member p.m. ambulance wood 

online past artist  

pop music quarter astronaut  

prize spring business  

programme/program 
(BrE/AmE) 

summer businessman/woman  

puzzle time designer  

pyramid tomorrow engineer  

quiz tonight factory  

race winter fire engine/truck  

rock music  fire fighter  

rucksack (BrE) The months of the year job  

score January journalist  

ski (n + v) February manager  

sledge March mechanic  

snowball April meeting  

snowboard May news  

snowboarding June newspaper  

snowman July office  

stage (theatre) August photographer  

suitcase September pilot  

swing October police officer  

team November police station  

torch (BrE) December queen  

tune    

tyre/tire (BrE/AmE)    



able móc, być w stanie comfortable wygodny

accident wypadek company firma

act grać na scenie competition zawody, konkurs

actually faktycznie, właściwie conversation rozmowa

advanced zaawansowany cook gotować, kucharz

adventure przygoda cooker kuchenka

advertisement reklama corner róg

afterwards po cost kosztować

against przeciwko countryside wieś, krajobraz

alone sam course kurs, danie (main course)

amazing zdumiewający, niesamowity cousin dalszy krewny

among wśród cream śmietana

appointment spotkanie crossing przejście, przejazd

area teren crossroads skrzyżowanie

art. sztuka crowd tłum

article artykuł crowded zatłoczony

at małpa @ cupboard szafka

barbecue grill curtains zasłony

bath wanna, kąpiel customer klient

become stawać się cut ciąć

beginner początkujący cycle jeżdzić na rowerze

belong to należeć do daily codzienny

bill rachunek dark ciemny

blanket koc degree stopień

boil gotować (wrzeć) delay opóźnienie

brake hamować, hamulec delayed opóźniony

brilliant błyskotliwy, olsniewający department store dom towarowy

burn palić, sparzyć diary pamiętnik

business biznes digital cyfrowy

businessman biznesmen diploma dyplom

businesswoman kobieta interesu discount zniżka

camp obóz, biwakować dish potrawa, naczynie

campsite kemping dot kropka

career kariera double podwójny

careful uważny, ostrożny download ściągać dane

carpet dywan drum bęben

cartoon kreskówka, rysunek satyryczny dry suchy, suszyć, wytrawny

cash gotówka electricity elektryczność

cathedral katedra else jeszcze

centimetre centymetr engine silnik

century wiek enter (a competition) wejść, przystąpić

certain pewny entrance wejście

certainly z pewnością envelope koperta

change reszta even nawet

chat pogawędka, gadać, rozmawiać exam egzamin

check sprawdzać excellent wspaniały

cheers! na zdrowie except oprócz

chemist farmaceuta, chemik, aptekarz exhibition wystawa

cheque czek exit wyjście

classical klasyczna explore odkrywać, badac

classmate kolega z klasy explorer odkrywca

click kliknąć fail oblać (egzamin)

coach autokar, trener fall spadać

colleague kolega fashion moda

collect zbierać festival święto, uroczystość

college uczelnia field pole

KET - lista słówek



fill in wypełnić meal posiłek

fit sprawny, zdrowy medicine lekarstwo

flight lot member członek

for sale na sprzedaż menu menu

foreign zagraniczny midnight północ

form formularz mile mila

fried smażony mind umysł, mieć coś przeciwko

fry smażyć Miss panna

furniture meble mobile phone komórka

gate brama modern nowoczesny, współczesny

get off wysiadać monthly miesięczny

get on wsiadać move ruszać się, przeprowadzać

glad zadowolony Mr pan

go out wychodzić, chodzić na randki Mrs pani

grandchild wnuk, wnuczka Ms panna/pani

grandparent dziadek, babcia musician muzyk

grow rosnąć national narodowy

grow up dorastać nationality narodowość

guest gość near bliski

guidebook przewodnik nearly prawie

guy facet, gość neighbour sąsiad

hairdresser fryzjer news wiadomości

hairdryer suszarka do włosów newsagent kiosk

happen stać się, dziać się noon południe

health zdrowie note notatka, banknot

heating ogrzewanie nurse pielęgniarka

hurt zranić, boleć occupation zajęcie

if jeśli oil olej, oliwa, ropa naftowa

improve poprawiać, ulepszać order zamawiać, kolejność

include zawierać outdoor zewnętrzny

indoor wewnątrz budynku pain ból

instead of zamiast paint malować, farba

insurance ubezpieczenie painter malarz

international międzynarodowy pass zdawać, mijać

join dołączyć passenger pasażer

journalist dziennikarz pasta makaron

just właśnie, tylko path ścieżka

keyboard klawiatura pence pens

kind miły, uprzejmy, rodzaj pen-friend przyjaciel korespondencyjny

leather skóra penny pens

less mniej per na

level poziom petrol benzyna

licence pozwolenie petrol station stacja benzynowa

lie down położyć się pharmacy apteka

lift winda photograph robić zdjęcie, zdjęcie

light jasny, lekki photographer fotograf

look after opiekować się photography fotografia (dziedzina)

look at patrzeć piece of cake bułka z masłem

look for szukać pillow poduszka

look out uważać pity (What a pity!) szkoda

lose gubić, tracić, przegrywać plant roślina

lovely uroczy plate talerz

luggage bagaż platform peron

magazine czasopismo pleasant przyjemny

main course danie główne poor biedny

married zamężna, żonaty pound funt



practice ćwiczenie take off zdejmować, startować

practise ćwiczyć teenager nastolatek

prefer woleć tent namiot

pretty ładny term semestr

price cena theatre teatr

prize nagroda thirsty spragniony

pull ciągnąć through przez

purse portmonetka, US torba tidy uporządkowany

push pchać tidy up uporządkować

quarter ćwiartka, kwadrans tights rajstopy

quiet cichy till dopóki

quite całkiem tired zmęczony

race wyścig tour trasa

railway kolej tour guide przewodnik

raincoat płaszcz przeciwdeszczowy towel ręcznik

rainforest las tropikalny trainers obuwie sportowe

rather raczej tram tramwaj

real rzeczywisty, prawdziwy travel agent biuro podróży

receptionist recepcjonistka trip wycieczka (krótka)

rent wypożyczać, wynajmować try on przymierzać

rest odpoczywać, odpoczynek turn off wyłączyć

return wracać, zwracać turn on włączyć

roast piec (mięso), pieczone tyre opona

roof dach underground metro

roundabout rondo university uniwersytet

sailing żeglarstwo until dopóki

same taki sam useful użyteczny

save oszczędzać, chronić waiter kelner

screen ekran waitress kelnerka

secretary sekretarka wallet portfel

several kilka wash up zmywać naczynia

shirt koszula watch zegarek

shop assistant sprzedawca wear nosić ubrania

sick chory website strona internetowa

since od wedding ślub

sincerely z poważaniem weekly tygodniowy

skirt spódnica wishes życzenia

slice kromka, plasterek wood las, drewno

snack przekąska wool wełna

soft delikatny, miękki working hours godziny pracy

sound brzmieć, dźwięk writer pisarz

special specjalny, wyjątkowy variety wybór, różnorodność

spend wydawać, spędzać vegetable warzywo

stadium stadion versus kontra, przeciw

staff personel, violin skrzypce

stage scena, etap yet jeszcze, już

steak stek

store sklep, magazyn

success sukces

suit garnitur

suitcase walizka

suppose przypuszczać

surfboard deska surfingowa

surname nazwisko

swimming costume kostium kąpielowy
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