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Unit 4  Is It A Crime? 

 
 

be rude /bi ˈru:d/ być nieuprzejmym 

bully /ˈbʊli/ prześladować 

cheat in an exam /ˌtʃi:t ɪn ən ɪɡˈzæm/ oszukiwać, 
ściągać na egzaminie 

copy someone’s homework /ˌkɒpi ˌsʌmwʌnz 
ˈhəʊmwɜ:k/ odpisać od kogoś pracę domową 

drop litter /ˌdrɒp ˈlɪtə/ śmiecić 

fight /faɪt/ bić się 

lie /laɪ/ kłamać 

play loud music /ˌpleɪ laʊd ˈmju:zɪk/ słuchać 
głośnej muzyki 

play truant /ˌpleɪ ˈtru:ənt/ wagarować 

spray graffiti /ˌspreɪ ɡrəˈfi:ti/ malować graffiti 

steal something /ˈsti:l ˌsʌmθɪŋ/ ukraść coś 

use a mobile phone in class /ˌju:z ə ˌməʊbaɪl ˌfəʊn 
ɪnˈklɑ:s/ używać telefonu komórkowego w klasie 

 
 

head teacher /hed ˈtiːtʃə/ dyrektor szkoły 

look at /lʊk ət/ patrzeć na  

punish /ˈpʌnɪʃ/ ukarać 

school rules /ˈskuːl ˈruːlz/ zasady obowiązujące w 
szkole 

send text messages /ˈsend tekst mesɪdʒəs/ 
wysyłać smsy 

 

 
across /əˈkrɒs/ przez 

along /əˈlɒŋ/ wzdłuż 

around /əˈraʊnd/ wokół 

down /daʊn/ w dół 

into /ˈɪntə/ do 

off /ɒf/ z 

out of /ˈaʊt əv/ z, ze środka 

over /ˈəʊvə/ nad 

through /θru:/ przez 

under /ˈʌndə/ pod 

up /ʌp/ w górę 

 

 

At last! /æt lɑːst/ W końcu! 

Oh no! /əʊ nəʊ/ O nie! 

Poor you! /pɔː jə/ Ale mi cię szkoda! 

Really? /ˈrɪəli/ Naprawdę? 

That’s amazing! /ðæts əˈmeɪzɪŋ/ To niesamowite! 

That’s great! /ðæts greɪt/ To wspaniale! 

You’ll never guess! /jəl nevə ges/ Nigdy nie 
zgadniesz! 

 

 

ask the time /ɑːsk ðə taɪm/ pytać o godzinę  

athlete /ˈæθliːt/ sportowiec 

catch thieves /kætʃ θiːvz/ łapać złodziei 

come up to somebody /kʌm ʌp tə ˈsʌmbɒdi/ 
podejść do kogoś 

follow /ˈfɒləʊ/ podążać za kimś  

fright /ˈfraɪt/ strach 

grab /ˈgræb/ chwycić 

guess /ges/ zgadywać 

judo throw /ˈdʒuːdəʊ θrəʊ/ rzut judo 

lose money /luːz ˈmʌni/ tracić pieniądze 

reporter /rɪˈpɔːtə/ reporter  

run after somebody /rʌn ˈɑːftə ˈsʌmbɒdi/ gonić 
kogoś 

run away /rʌn əˈweɪ/ uciekać 

 

 

noise /nɔɪz / hałas 

shout /ʃəʊt/ krzyczeć 

steal /stiːl/ kraść  

suddenly /ˈsʌdənli/ nagle 

thief /θiːv/ złodziej 

 

 
beautiful /ˈbjuːtəfəl/ piękny 

design /dɪˈzaɪn/ zaprojektować 

find an answer to the problem /faɪnd ən ɑːnsə tə 
ðə ˈprɒbləm/ znaleźć rozwiązanie problemu 

have problems at home / school /hæv ˈprɒbləmz 
ət həʊm, skuːl/ mieć problemy w domu / szkole  

join a program /dʒɔɪn ə ˈprəʊgræm/ wziąć udział w 
programie 

mural /ˈmjʊərəl/ mural 

paint /ˈpeɪnt/ malować 

painting /ˈpeɪntɪŋ/ obraz  

permission /pəˈmɪʃən/ pozwolenie 
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