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Unit 3  Past Lives 

 
 

army /ˈɑ:mi/ armia 

castle /ˈkɑ:səl/ zamek 

century /ˈsentʃəri/ stulecie 

die /daɪ/ umrzeć 

dungeon /ˈdʌndʒən/ loch 

kill /kɪl/ zabić 

king /kɪŋ/ król 

knight /naɪt/ rycerz 

plague /pleɪɡ/ zaraza, dżuma 

prisoner /ˈprɪzənə/ więzień/więźniarka 

queen /kwi:n/ królowa 

servant /ˈsɜ:vənt/ służący/służąca 

soldier /ˈsəʊldʒə/ żołnierz 

sword /sɔ:d/ miecz 

war /wɔ:/ wojna 

 
 

bakery /ˈbeɪkəri/ piekarnia 

burn /bɜːn/ płonąć 

cathedral /kəˈθiːdrəl/ katedra  

church /tʃɜːtʃ/ kościół 

disease /dɪˈziːz/ choroba 

escape /ɪˈskeɪp/ uciekać 

fire /faɪə/ pożar 

horrible /hɒrɪbəl/ straszny 

rat /ræt/ szczur  

rich /rɪtʃ/ bogaty 

ship /ʃɪp/ statek 

terrible /ˈterəbəl/ straszny, okropny  

tourist attraction /ˈtʊərɪst əˈtrækʃən/ atrakcja 
turystyczna 

victim /vɪktɪm/ ofiara 

 
 

be born /bi ˈbɔ:n/ urodzić się 

die /daɪ/ umrzeć 

fall in love /ˌfɔ:l ɪn ˈlʌv/ zakochać się 

find a job /ˌfaɪnd ə ˈdʒɒb/ znaleźć pracę 

get married /ɡet ˈmærid/ wziąć ślub 

go to university /ˌɡəʊ tə ˌju:nəˈvɜ:səti/ iść na studia 

graduate /ˈɡrædʒueɪt/ skończyć studia 

have a baby /hæv ə ˈbeɪbi/ urodzić dziecko 

leave home /ˌli:v ˈhəʊm/ wyprowadzić się z domu 

move house /ˌmu:v ˈhaʊs/ przeprowadzić się 

retire /rɪˈtaɪə/ przejść na emeryturę 

start school /ˌstɑ:t ˈsku:l/ rozpocząć naukę w 
szkole 

 

 

Because it’s interesting / boring. /bɪˈkɒ ɪts 
ˈɪntrɪstɪŋ, ˈbɔːrɪŋ/ Ponieważ to jest interesujące / 
nudne. 

Don’t be silly. /dəʊnt bi sɪli/ Nie bądź niemądry / 
niemądra. 

Say ‘Cheese’! /seɪ tʃiːz/ Uśmiechnij się! (do zdjęcia) 

Why do/don’t you want to go to the museum? 
/waɪ duː, dəʊnt jə wɒnt tə gəʊ tə ðə mjuːˈziəm/ 
Dlaczego chcesz / nie chcesz iść do muzeum? 

Why? / Why not? /waɪ, waɪ nət/ Dlaczego? / 
Dlaczego nie? 

 

 
career /kəˈrɪə/ kariera 

comedy /ˈkɒmədi/ komedia 

mystery /ˈmɪstəri/ zagadka, tajemnica 

owner /ˈəʊnə/ właściciel 

play /pleɪ/ sztuka teatralna 

theatre /ˈθɪətə/ teatr 

tragedy /ˈtrædʒədi/ tragedia 

writer /ˈraɪtə/ pisarz 

 
 

get married /get ˈmærid/ ożenić się / wyjść za mąż 

prince /prɪns/ książe  

score /skɔː/ uzyskać wynik 

Well done! /ˌwel ˈdʌn/ Dobra robota! 

 
 

ancient /ˈeɪnʃənt/ starożytny 

civilisation /ˌsɪvəlaɪˈzeiɪʃən/ cywilizacja 

conquer /ˈkɒŋkə/ podbić, pokonać 

empire /empaɪə/ imperium  

kingdom /ˈkɪŋdəm/ królestwo 

pharaoh /ˈfeərəʊ/ faraon 

ruler /ˈruːlə/ władca 
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