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Unit 6  It’s Your World 

 
 

clean up /ˌkli:n ˈʌp/ posprzątać 

cut down /ˌkʌt ˈdaʊn/ ściąć 

damage /ˈdæmɪdʒ/ niszczyć, szkodzić 

plant /plɑ:nt/ sadzić 

pollute /pəˈlu:t/ zatruwać 

protect /prəˈtekt/ chronić 

recycle /ˌri: ˈsaɪkəl/ ponownie przetwarzać 

reuse /ˌri:ˈju:z/ ponownie używać 

save /seɪv/ uratować, ocalić 

throw away /ˌθrəʊ əˈweɪ/ wyrzucać 

turn off /ˌtɜ:n ˈɒf/ wyłączyć 

waste /weɪst/ marnować 

 

 
bad for the environment /bæd fə ðə ɪnˈvaɪrənmənt/ 
szkodliwy dla środowiska naturalnego 

calm down /kɑːm daʊn/ uspokoić się 

chemicals /ˈkemikəlz/ chemikalia  

free /friː/ darmowy 

green idea /griːn aɪˈdɪə/ ekologiczny pomysł 

invite /ɪnˈvaɪt/ zapraszać 

organise /ˈɔːgənaɪz/ organizować 

save money /ˈseɪv ˈmʌni/ oszczędzać pieniądze 

swap /swɒp/ wymieniać się  

swap shop /swɒp ʃɒp/ impreza, podczas której 
uczestnicy wymieniają się odzieżą 

tonne /tʌn/ tona 

 

 
bag /bæɡ/ torba 

bottle /ˈbɒtl/ butelka 

box /bɒks/ pudełko 

can /kæn/ puszka 

cardboard /ˈkɑ:dbɔ:d/ tekturowy 

carton /ˈkɑ:tn/ karton 

glass /ɡlɑ:s/ szklany 

jar /dʒɑ:/ słoik 

metal /ˈmetl/ metalowy 

paper /ˈpeɪpə/ papierowy 

plastic /ˈplæstɪk/ plastikowy 

wooden /ˈwʊdn/ drewniany 

 

 

Awesome! /ˈɔːsəm/ Świetnie!, Znakomicie! 

Can I help you? /kæn aɪ help jə/ W czym mogę 
pomóc? 

Have you got any black bags? /hæv jə gɒt ənɪ 
blæk bægz/ Czy mają państwo jakieś czarne torby? 

Here you are. /hɪə jə aː/ Proszę bardzo. 

How much is it / are they? /həʊ mʌtʃ ɪz ɪt, aː ðeɪ/ 
Ile to kosztuje / one kosztują? 

I don’t want it / them, thanks. /aɪ dəʊnt wɒnt ɪt, 
ðem θæŋks/ Nie wezmę tego / ich, dziękuję. 

I’ll take it / them. /əl teɪk ɪt, ðem/ Poproszę to / je. 

It’s £10. /ɪts ten paʊndz/ To będzie 10 funtów. 

Sure. /ʃɔː/ Pewnie. 

That’s cheap! /ðæts tʃiːp/ To tanio! 

That’s expensive! /ðæts ɪkˈspensɪv/ To drogo! 

 

 
ban /bæn/ zakaz 

billion /ˈbɪljən/ miliard 

cloth bag /klɒθ bæg/ torba z materiału  

damage the environment /ˈdæmɪdʒ ðə 
ɪnˈvaɪrənmənt/ szkodzić środowisku naturalnemu 

dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ niebezpieczny 

imagine /ɪˈmædʒɪn/ wyobrażać sobie  

plastic bag /ˈplæstɪk bæg/ torebka plastikowa 

save the whales /seɪv ðə weɪlz/ ocalić wieloryby 

trillion /ˈtrɪljən/ bilion 

waste water /weɪst ˈwɔːtə/ marnować wodę 

 

 
dinosaur /ˈdaɪnəsɔː/ dinozaur 

guidebook /ˈgaɪdbʊk/ przewodnik (książka) 

polluted /pəˈluːtəd/ zanieczyszczony 

 

 
 

conference /ˈkɒnfərəns/ konferencja 

design a poster /dɪˈzaɪn ə ˈpəʊstə/ zaprojektować 
plakat 

discuss /dɪˈskʌs/ dyskutować, omawiać 

first prize /fɜːst praɪs/ pierwsza nagroda 

ordinary /ˈɔːdənəri/ zwyczajny 
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