Unit 7 Make A Difference

Exam Vocabulary Social conflicts and
problems, p.78
banner /ˈbænə/ transparent

protest against /prəˈtest əˌgenst/ protestować
przeciwko czemuś
worry about /ˈwʌri əˌbaʊt/ martwić się z powodu
czegoś

charity /ˈtʃærəti/ organizacja charytatywna
collection /kəˈlekʃən/ kwesta, zbiórka pieniędzy
demonstration /ˌdemənˈstreɪʃən/ demonstracja
donation /dəʊˈneɪʃən/ datek
fundraising event /ˈfʌndreɪzɪŋ ɪˌvent/ impreza
połączona ze zbieraniem funduszy na cel
charytatywny

Chatroom Persuading, pp.82-83
Come on. It’ll be fun! /kʌm ən ɪtl bi fʌn/ No co ty,
będzie fajnie!
I don’t know. /aɪ dəʊnt nəʊ/ Sam / Sama nie wiem.
I suppose so. /aɪ səˈpəʊz/ Pewnie masz rację.
I’m sure you will be fine. /aɪm ʃɔː jə wɪl bi faɪn/ Na
pewno ci się uda.

march (n) /mɑːtʃ/ marsz
petition (n) /pəˈtɪʃən/ petycja
placard /ˈplækɑːd/ plakat, transparent

It’s better than doing nothing. /ɪts betə ðæn duːɪŋ
nʌθɪŋ / To lepsze niż niezrobienie niczego.

sit-in (n) /ˈsɪt ɪn/ strajk okupacyjny

OK, I’ll do it. /əu keɪ aɪl duː ɪt/ OK, zrobię to.

slogan /ˈsləʊɡən/ slogan

That’s rubbish! /ðæts ˈrʌbɪʃ/ Bzdura!

volunteer (n) /ˌvɒlənˈtɪə/ wolontariusz /
wolontariuszka

You win! /jə wɪn/ No dobrze, zrobię jak mówisz!

Reading Do something different…, p.84
Reading London Elephant Parade, p.79
bicycle lane /ˈbaɪsɪkəl leɪn/ ścieżka rowerowa
compete /kəmˈpːt/ współzawodniczyć

climate change /ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/ zmiana klimatu

corridor /ˈkɒrədɔː/ korytarz

organisation /ɔːgənaɪˈzeɪʃən/ organizacja

exhibition /ˌeksəˈbɪʃən/ wystawa
forest /ˈfɒrɪst/ las

pollution /pəˈluːʃən/ zanieczyszczenie
traffic /ˈtræfɪk/ ruch uliczny

look for /lʊk fɔː/ szukać

Listening An interview about a charity, p.84

parade /pəˈreɪd/ parada
safely /seɪfli/ bezpiecznie

dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ niebezpieczny

save /seɪv/ ocalić

envelope /ˈenvələʊp/ koperta

sculpture /ˈskʌlptʃə/ rzeźba

medicine /ˈmedsən/ lekarstwo

village /ˈvɪlɪdʒ/ wioska

shampoo /ʃæmˈpuː/ szampon

Exam Vocabulary Verb + preposition, p.81

shoebox /ˈʃuːbɒks/ pudełko po butach
sweets /ˈswiːts/ słodycze

agree with /əˈgriː wɪð/ zgodzić się z kimś
apologise for /əˈpɒlədʒaɪz fə/ przeprosić za coś
argue with /ˈɑːɡjuː wɪð/ pokłócić się z kimś
believe in /bɪˈliːv ɪn/ wierzyć w coś

toothbrush /ˈtuːθbrʌʃ/ szczoteczka do zębów
useful /ˈjuːsfəl/ użyteczny

Citizenship File Fairtrade fact file:
chocolate, p.87

care about /ˈkeər əˌbaʊt/ przejmować się czymś,
dbać o coś

developing country /ˈdɪˈveləpɪŋ kʌntri/ kraj
rozwijający się

decide on /dɪˈsaɪd ɒn/ zdecydować się na coś

factory /ˈfæktəri/ fabryka

disapprove of /ˌdɪsəˈpruːv əv/ nie zgadzać się z
czymś, nie aprobować czegoś

fair price /feə praɪs/ sprawiedliwa cena

hope for /ˈhəʊp fə/ mieć nadzieję na coś

farm /fɑːrm/ farma

insist on /ɪnˈsɪst ɒn/ nalegać na coś

tropical climate /ˈtrɒpikəl klaɪmət/ klimat
tropikalny

know about /ˈnəʊ əˌbaʊt/ wiedzieć o czymś

vote /vəʊt/ głosować
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