Unit 8 Danger And Risk

Exam Vocabulary Extreme adjectives, p.88
awful /ˈɔːfəl/ okropny

a temperature /ˈtemprətʃə/ podwyższona
temperatura, gorączka
backache /ˈbækeɪk/ ból pleców

boiling /ˈbɔɪlɪŋ/ wrzący
brilliant /ˈbrɪljənt/ doskonały
exhausted /ɪɡˈzɔːstəd/ bardzo zmęczony,
wyczerpany
freezing /ˈfriːzɪŋ/ lodowaty
furious /ˈfjʊəriəs/ wściekły

toothache /ˈtuːθeɪk/ ból zęba

Chatroom Talking about health, pp.92-93
Are you all right? /ɑː jə ɔːl raɪt/ Czy dobrze się
czujesz?
I’m fine, thanks. /aɪm faɪn θæŋks/ W porządku,
dziękuję.

huge /hjuːdʒ/ ogromny
terrifying /ˈterəfaɪ-ɪŋ/ przerażający
thrilled /θrɪld/ podekscytowany
tiny /ˈtaɪni/ maleńki

Reading Interview: Naomi Daniels, p.89
accident /ˈæksɪdənt/ wypadek
amazing /əˈmeɪzɪŋ/ wspaniały
bored /bɔːd/ znudzony
careful /ˈkeəfəl/ ostrożny
create /kriˈeɪt/ tworzyć
exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ ekscytujący
extreme sport /ɪkˈstriːm spɔːt/ sport ekstremalny
famous /ˈfeɪməs/ sławny
frightened /ˈfraɪtnd/ przestraszony
practise /ˈpræktɪs/ ćwiczyć

How do you feel? /haʊ duː jə fiːl/ Jak się czujesz?
A bit better, thanks. /ə bɪt betə θæŋks/ Trochę
lepiej, dziękuję.
How does your arm feel? /haʊ dʌz jə ɑːm fiːl/ Jak
twoja ręka?
Not too good. /nɒt tuː gʊd/ Niezbyt dobrze.
Poor you! /pɔː jə/ Współczuję ci!
That’s awful! /ðæts ˈɔːfəl/ To straszne!
What’s the matter? /wɒts ðə ˈmætə/ W czym
problem?
I’ve hurt my arm/leg. /aɪv hɜːt maɪ ɑːm, leg/
Zraniłem / Zraniłam się w nogę / rękę.
I’ve got a headache / a sprained ankle /
toothache. /aɪv gɒt ə ˈhedeɪk, ə spreɪnd ˈæŋkəl,
ˈtuːθ-eɪk/ Boli mnie głowa. / Skręciłem / Skręciłam
kostkę. / Boli mnie ząb.

Reading Why are people risk-takers?, p.94

risk /rɪsk/ ryzyko
scared /skeəd/ wystraszony
stunt /stʌnt/ popis kaskaderski
stuntman /ˈstʌntmən/ kaskader
stuntwoman /ˈstʌntwʊmən/ kaskaderka
thrilling /ˈθrɪlɪŋ/ emocjonujący

Exam Vocabulary Illness and injury, p.91

react /riˈækt/ reagować
research /rɪˈsɜːtʃ/ badania naukowe
risk-taker/ˈrɪsk teɪkə/ ryzykant
scientist /ˈsaɪəntɪst/ naukowiec
stimulate /ˈstɪmjəleɪt/ stymulować

Listening Talking about a TV show, p.94
adventure /ədˈventʃə/ przygoda

a burn /bɜːn/ oparzenie
a cold /kəʊld/ przeziębienie

challenge /ˈtʃælɪndʒ/ wyzwanie
prize /praɪz/ nagroda

a cough /kɒf/ kaszel

terrified /terɪfaɪd/ przerażony

a cut /kʌt/ skaleczenie
a headache /ˈhedeɪk/ ból głowy

Real World Profile Coco loves climbing, p.97

a rash /ræʃ / wysypka
a sore throat /ˌsɔː ˈθrəʊt/ bolące gardło
a sprained ankle /ˌspreɪnd ˈæŋkəl/ skręcona
kostka

expedition /ekspəˈdɪʃən/ ekspedycja
ordeal /ɔːˈdiːl/ ciężka przeprawa
volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/ wulkan

a stomachache /ˈstʌmək-eɪk/ ból brzucha
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