Unit 4 In The News
Exam Vocabulary News and media, p.44

sadly /ˈsædli/ smutno, ze smutkiem

blog /blɒɡ/ blog

slowly /ˈsləʊli/ powoli

current affairs programme /ˌkʌrənt əˈfeəz
ˌprəʊɡræm/ audycja o aktualnych wydarzeniach

well /wel/ dobrze

headline /ˈhedlaɪn/ nagłówek
international news /ˌɪntənæʃənəl ˈnjuːz/
wiadomości ze świata
interview /ˈɪntəvjuː/ przeprowadzić wywiad z
journalist /ˈdʒɜːnəl-əst/ dziennikarz / dziennikarka
local news /ˌləʊkəl ˈnjuːz/ wiadomości lokalne
national news /ˌnæʃənəl ˈnjuːz/ wiadomości z kraju
news flash /ˈnjuːz flæʃ/ wiadomość z ostatniej
chwili
news presenter /ˈnjuˌz prɪːzentə/ prezenter /
prezenterka wiadomości
news website /ˈnjuːz ˌwebsaɪt/ portal informacyjny

Chatroom Doubt and disbelief, pp.48-49
I don’t believe it. /aɪ dəʊnt bɪˈliːv ɪt/ Nie wierzę.
Imagine that! /ɪˈmædʒɪn ðæt/ Wyobrażam sobie!
It gets better. /ɪt gets betə/ To nie wszystko, słuchaj
dalej.
No, really? /nəʊ rɪali/ Nie, naprawdę?
That’s impossible. /ðæts ɪmˈpɒsɪbəl/
To niemożliwe.
That’s ridiculous! /ðæts rɪˈdɪkəjləs/
To niepoważne / absurdalne!
That’s strange. /ðæts streɪndʒ/ To dziwne.
You’re joking! /jʊr dʒəʊkɪŋ/ Żartujesz!

newspaper /ˈnjuːspeɪpə/ gazeta
podcast /ˈpɒdkɑːst/ podkast (internetowa
publikacja dźwiękowa lub filmowa)
report /rɪˈpɔːt/ relacjonować, relacja

Reading Survey: Teens and the media, p.45

Reading Profile: Christiane Amanpour, p.50
foreign correspondent /ˈfɒrɪn kɒrɪˈspɒndənt/
korespondent zagraniczny
modest /ˈmɒdɪst/ skromny

find out /faɪnd əʊt/ dowiedzieć się

natural disaster /ˈnætʃərəl dɪˈzɑːstə/ klęska
żywiołowa

follow /ˈfɒləʊ/ śledzić, podążać za

politician /ˌpɒləˈtɪʃən/ polityk

log on /lɒg ɒn/ zalogować

war /wɔː/ wojna

results /rɪˈzʌlts/ wyniki

world leaders /wɜːld liːdəz/ światowi przywódcy

social networking site /səʊʃəl ˈnetwɜːkiŋ saɪt/
serwis społecznościowy
survey /ˈsɜːveɪ/ sondaż, ankieta

Exam Vocabulary Adverbs of manner, p.47

Listening Opinions about the news, p.50
important /ɪmˈpɔːtənt/ ważny
on the radio /ən ðə ˈreɪdiəʊ/ w radio
sports report /spɔːts rɪˈpɔːt/ program sportowy

angrily /ˈæŋɡrəli/ ze złością
badly /ˈbædli/ źle, niedobrze
carefully /ˈkeəfəli/ ostrożnie
carelessly /ˈkeələsli/ nieostrożnie
early /ˈɜːli/ wcześnie

brand /brænd/ marka
fashion /ˈfæʃən/ moda

fast /fɑːst/ szybko

latest /ˈleɪtɪst/ najnowszy, najświeższy

happily /ˈhæpəli/ szczęśliwie
hard /hɑːd/ ciężko

look /lʊk/ wygląd
outfit /aʊtfɪt/ strój

late /leɪt/ późno

professional /prəˈfeʃənəl/ profesjonalny

loudly /ˈlaʊdli/ głośno

retro /ˈretrəʊ/ w stylu retro

patiently /ˈpeɪʃəntli/ cierpliwie
quietly /ˈkwaɪətli/ cicho

Real World Profiles Amy Grey: Fashion
blogger, p.53

style /staɪl/ styl
trend /trend/ trend
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