Unit 6 That’s Life!

Exam Vocabulary Household chores, p.64

guilty /ˈɡɪlti/ mieć poczucie winy

clear the table /ˌklɪə ðə ˈteɪbəl/ sprzątnąć ze stołu

jealous /ˈdʒeləs/ zazdrosny

cook a meal /ˌkʊk ə ˈmiːl/ ugotować posiłek

lonely /ˈləʊnli/ samotny

do the ironing /ˌduː ði ˈaɪənɪŋ/ prasować

nervous /ˈnɜːvəs/ zdenerwowany, nerwowy

do the washing-up /ˌduː ðə wɒʃɪŋ ˈʌp/ zmywać
naczynia

relaxed /rɪˈlækst/ zrelaksowany

feed the cat /ˌfiːd ðə ˈkæt/ nakarmić kota
hang out the washing /ˌhæŋ aʊt ðə ˈwɒʃɪŋ/
powiesić pranie

relieved /rɪˈliːvd/ odczuwać ulgę
upset /ˌʌpˈset/ zmartwiony

Chatroom Giving advice, pp.68-69

lay the table /ˌleɪ ðə ˈteɪbəl/ nakryć do stołu
load the dishwasher /ˌləʊd ðə ˈdɪʃˌwɒʃə/ włożyć
naczynia do zmywarki
make your bed /ˌmeɪk jə ˈbed/ pościelić łóżko
mow the lawn /ˌməʊ ðə ˈlɔːn/ skosić trawę
run the washing machine /ˌrʌn ðə ˈwɒʃɪŋ məˌʃiːn/
włączyć pralkę
sweep the floor /ˌswiːp ðə ˈflɔː/ zamieść podłogę
take out the rubbish /ˌteɪk aʊt ðə ˈrʌbɪʃ/ wynieść
śmieci
vacuum the floor /ˌvækjuəm ðə ˈflɔː/ odkurzyć
podłogę
walk the dog /ˌwɔːk ðə ˈdɒɡ/ wyprowadzić psa
wash the car /ˌwɒʃ ðə ˈkɑː/ umyć samochód

I don’t think you should do that. /aɪ dəʊnt θɪŋk jə
ʃʊd də ðət/ Sądzę, że nie powinieneś / powinnaś
tego robić.
I think you should buy her a present. /aɪ θɪŋk jə
ʃʊd baɪ hɜː ə ˈprezənt/ Myślę, że powinieneś /
powinnaś jej kupić prezent.
I wish! /aɪ wɪʃ/ Chciałbym / Chciałabym!
Maybe you should ask your teacher for help?
/meɪbi jə ʃʊd ɑːsk jər ˈtiːtʃə fə help/ Może powinieneś
/ powinnaś poprosić nauczyciela o pomoc?
Maybe you shouldn’t buy it? /meɪbi jə ʃʊdnt baɪ ɪt/
Może nie powinieneś / powinnaś tego kupować?
What’s wrong? /wɒts rɔːŋ/ Co się stało?
Why don’t you study more? /waɪ dəʊnt jə stʌdi
mɔː/ Może powinieneś / powinnaś się więcej
uczyć?

Reading Today’s teens don’t do chores, p.65
Reading Future teens, p.70
do homework /ˌduː ˈhəʊmwɜːk/ odrabiać pracę
domową
do housework /ˌduː ˈhaʊswɜːk/ wykonywać prace
domowe

air conditioning /eə kənˈdɪʃənɪŋ/ klimatyzacja
argue /ɑːgjuː/ kłócić się
baggy /bægi/ luźny, workowaty

fair /feə/ sprawiedliwy
important /ɪmˈpɔːtənt/ ważny
lazy /ˈleɪzi/ leniwy

global warming /ˈgləʊbəl wɔːmɪŋ/ globalne
ocieplenie
relationship /rɪˈleɪʃənʃɪp/ związek

respect /rɪˈspekt/ szacunek
share /ʃeə/ dzielić się
worrying / ˈwɜːrɪŋ/ niepokojący

Exam Vocabulary Feelings adjectives, p.67

virtual /ˈvɜːrtʃʊəl/ wirtualny

Listening Teenagers of the future, p.70
trousers /ˈtraʊzəz/ spodnie
house robot /haʊs rɒʊbət/ robot domowy

confident /ˈkɒnfədənt/ pewny siebie
confused /kənˈfjuːzd/ zdezorientowany

Real World Profiles Rob’s Story, p.73

disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntəd/ rozczarowany

bully /ˈbʊli/ uczeń, który dokucza innym

embarrassed /ˌɪmˈbærəst/ zakłopotany

bullying /ˈbʊlɪŋ/ tyranizowanie, znęcanie się

fed up /ˌfed ˈʌp/ mieć czegoś dość

celebrate /ˈselɪbreɪt/ świętować

glad /ɡlæd/ zadowolony

fault /ˈfɔːlt/ wina, błąd

grateful /ˈɡreɪtfəl/ wdzięczny

until /ʌnˈtɪl/ dopóki
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