Unit 2 The Big Picture
Exam Vocabulary Types of films, p.20
action film /ˈækʃən ˌfɪlm/ film akcji
animated film /ˈænəmeɪtəd ˌfɪlm/ film animowany
comedy /ˈkɒmədi/ komedia
documentary /ˌdɒkjəˈmentəri/ film dokumentalny
fantasy /ˈfæntəsi/ film fantasy
historical film /hɪˈstɒrɪkəl ˌfɪlm/ film historyczny
horror film /ˈhɒrə ˌfɪlm/ horror
martial arts film /ˌmɑ:ʃəl ˈɑ:ts ˌfɪlm/ film sensacyjny
prezentujący sztuki walki

Let’s play football. /ˈlets pleɪ ˈfʊtbɔːl/ Zagrajmy w
piłkę nożną.
No way! /nəʊ weɪ/ Nie ma mowy!
No, thanks! /nəʊ θæŋks/ Dziękuję, ale nie!
That’s a good idea. /ðæts ə gʊd aɪˈdɪə/ To dobry
pomysł.
What about going to the beach? /wɒt əˈbaʊt ˈgəʊɪŋ
tə ðə biːtʃ/ A może pójdziemy na plażę?
Why don’t we watch TV? /waɪ dəʊnt wi wɒtʃ tiːˈviː/
A może pooglądamy telewizję?

Reading Extra special, p.26

musical /ˈmju:zɪkəl/ musical

director /daɪˈrektə/ reżyser

science fiction film /ˌsaɪəns ˈfɪkʃən ˌfɪlm/ film
science fiction

exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ ekscytujący

war film /ˈwɔ: ˌfɪlm/ film wojenny

film extra /fɪlm ekstrə/ statysta filmowy

western /ˈwestən/ western

film review /fɪlm rɪˈvjuː/ recenzja filmu

Reading The Film Museum, p.21

famous /ˈfeɪməs/ sławny

happy / sad ending /hæpi, sæd endɪŋ/ szczęśliwe /
smutne zakończenie

act in a film /ækt ɪn ə fɪlm/ grać w filmie

interview /ˈɪntəvjuː/ wywiad

have fun /hæv fʌn/ dobrze się bawić

main character /meɪn ˈkærəktə/ główny bohater

joke /dʒəʊk/ żartować

realistic /rɪəˈlɪstɪk/ realistyczny

make a film /meɪk ə fɪlm/ kręcić film

romantic /rəʊˈmæntɪk/ romantyczny

scary /skæri/ straszny, przerażający

scene /siːn/ scena

serious /ˈsɪəriəs/ poważny

star of the film /staː əv ðə fɪlm/ gwiazda filmu

silent film /saɪlənt fɪlm/ niemy film

summer job /sʌmə dʒɒb/ praca wakacyjna
take pictures /teɪk ˈpɪktʃəs/ robić zdjęcia

Exam Vocabulary Adjectives, p.23
Listening Film extras, p.26
annoying /əˈnɔɪ-ɪŋ/ irytujący
boring /ˈbɔ:rɪŋ/ nudny
brilliant /ˈbrɪljənt/ znakomity
exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ ekscytujący
expensive /ɪkˈspensɪv/ drogi
funny /ˈfʌni/ śmieszny
romantic /rəʊˈmæntɪk/ romantyczny

free cinema tickets /ˈfriː ˈsɪnəmə ˈtɪkɪts/ darmowe
bilety do kina
look for /lʊk fə/ szukać
What type of film is it? /wɒt taɪp əv fɪlm ɪz ɪt/
Jakiego rodzaju jest to film?

Real World Profiles Kishan’s film, p.29

rubbish /ˈrʌbɪʃ/ kiepski, zły

different /ˈdɪfrənt/ inny

sad /sæd/ smutny

difficult /ˈdɪfɪkəlt/ trudny

scary /ˈskeəri/ straszny

dreams come true /driːmz kʌm truː/ marzenia się
spełniają

tasty /ˈteɪsti/ smaczny

have a dream /hæv ə driːm/ mieć marzenie

weird /wɪəd/ dziwny

impossible /ɪmˈpəsɪbəl/ niemożliwy

Chatroom Suggestions, p.24

poor /pɔː/ biedny

Great! /greɪt/ Świetnie!

message /ˈmesɪdʒ/ przekaz, wiadomość

I’m in! /əm ɪn/ Wchodzę w to!

change your life /ˈtʃeɪndʒ jə laɪf/ odmienić życie
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