Unit 2 What’s The Story?

Exam Vocabulary Describing pictures, p.20
amusing /əˈmjuːzɪŋ/ zabawny
blurred /blɜːd/ rozmazany, nieostry
colourful /ˈkʌləfəl/ kolorowy

Chatroom Permission, pp.24-25
Can I go out tonight?/kən aɪ gəʊ əʊt təˈnaɪt/ Czy
mogę wyjść dziś wieczorem?
Yes, you can. /jəs jə kən/ Tak, możesz.
No, you can’t. /nəʊ jə kɑːnt/ Nie, nie możesz.

dark /dɑːk/ ciemny
dramatic /drəˈmætɪk/ efektowny, robiący wrażenie
dull /dʌl/ nieciekawy, nudny
fake /feɪk/ fałszywy, podrobiony

Do you mind if I play the guitar now? /də jə
maɪnd ɪf aɪ pleɪ ðə gɪˈtɑː nəʊ/ Czy miałbyś / miałabyś
coś przeciwko, gdybym teraz pograł / pograła na
gitarze?

horrible /ˈhɒrəbəl/ okropny

No, I don’t mind. /nəʊ aɪ dəʊnt maɪnd/ Nie, nie
mam nic przeciwko.

interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ ciekawy

Yes, I do! /jəs aɪ duː/ Tak, miałbym / miałabym!

lovely /ˈlʌvli/ śliczny, wspaniały

Of course I don’t mind. /əf kɔːs aɪ dəʊnt maɪnd/
Oczywiście, że nie mam nic przeciwko.

old-fashioned /ˌəʊld ˈfæʃənd/ staromodny
silly /ˈsɪli/ niemądry, głupi

Reading Click! Magazine: Young
photographer competition, p.21

Go ahead. /gəʊ əˈhed/ Śmiało!
Is it OK if we use your mobile phone? /ɪz ɪt əʊ keɪ
ɪf wi juːz jə məʊbaɪl fəʊn/ Czy możemy skorzystać z
twojego telefonu?
Yes, of course. /jəs əf kɔːs/ Tak, oczywiście.

competition /ˌkɒmpəˈtɪʃən/ konkurs
digital camera /ˈdɪdʒətl ˈkæmərə/ aparat cyfrowy
on holiday /ən ˈhɒlədi/ na wakacjach
photographer /fəˈtɒgrəfə/ fotograf

No, I’m afraid it isn’t. /nəʊ aɪm əˈfreɪd ɪt ɪznt/
Nie, obawiam się że nie jest to możliwe.
That’s a shame. /ðəts ə ʃeɪm/ Szkoda.

Reading Great moments in history, p.26

storm /stɔːm/ burza
take a picture /teɪk ə ˈpɪktʃə/ zrobić zdjęcie
tell a story /tel ə stəri/ opowiadać historię

event /ɪˈvənt/ wydarzenie
kiss /kɪs/ pocałować
leap /liːp/ skok

windy /ˈwɪndi/ wietrzny
winner /wɪnə/ zwycięzca

mankind /mænˈkaɪnd/ ludzkość
sailor /seɪlə/ żeglarz

Exam Vocabulary Adjective +
preposition, p.23
afraid of /əˈfreɪd əv/ bać się czegoś

stadium /ˈsteɪdiəm/ stadion
trophy /ˈtrəʊfi/ trofeum

Listening Talking about a photo, p.26

angry with /ˈæŋɡri wɪð/ zły na kogoś
bad at /ˈbæd ət/ słaby z czegoś (np. z matematyki)
bored with /ˈbɔːd wɪð/ znudzony czymś
excited about / ɪkˈsaɪtəd əˌbaʊt/ podekscytowany
czymś
good at /ˈɡʊd ət/ dobry w czymś

brave /breɪv/ odważny
No way! /nəʊ weɪ/ Wykluczone!
real /riəl/ prawdziwy

Real World Profiles Kieron’s paintings, p.29

interested in /ˈɪntrəstəd ɪn/ zainteresowany czymś

brilliant /ˈbrɪljənt/ wspaniały

keen on /ˈkiːn ɒn/ lubić coś, interesować się czymś

countryside /ˈkʌntrisaɪd/ wieś

popular with /ˈpɒpjələ wɪð/ popularny wśród

drawing pad /ˈdrɔːɪŋ pæd/ szkicownik

proud of /ˈpraʊd əv/ dumny z

exhibition /ˌeksəˈbɪʃən/ wystawa

sorry for /ˈsɒri fə/ współczuć komuś

famous /ˈfeɪməs/ sławny

tired of /ˈtaɪəd əv/ zmęczony czymś

scenery /ˈsiːnəri/ sceneria, krajobraz
sold out /səʊld aʊt/ wyprzedany
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