
1. adult: dorosły
2. allow: pozwalać, zezwalać
3. alone: samotnie, w pojedynkę
4. appearance: wygląd
5. attractive: atrakcyjny
6. aunt: ciotka
7. baby: niemowlę
8. beard: broda
9. beautiful: piękny
10. bell: dzwonek
11. boring: nudny
12. breakfast: śniadanie
13. brother: brat
14. cake: ciasto, ciastko
15. charity: organizacja charytatywna
16. children: dzieci
17. chocolate: czekolada
18. choose: wybierać
19. Christmas: Boże Narodzenie
20. come from: pochodzić z
21. community: społeczność
22. competition: konkurs, rywalizacja
23. cook: gotować
24. couple: para
25. cousin: kuzyn
26. dad: tata
27. daughter: córka
28. decision: decyzja
29. different: różny, inny
30. dinner: obiad, kolacja
31. dish: danie, naczynie
32. do: robić
33. dog: pies
34. dress: sukienka
35. duchess: księżna
36. duty: obowiązek
37. early: wczesny
38. easy: łatwy
39. eldest: najstarszy
40. election: wybory
41. enjoy: lubić, znajdować (w czymś) przyjemność
42. event: wydarzenie, impreza
43. exciting: ekscytujący, ciekawy, podniecający
44. family: rodzina
45. famous: słynny, znany
46. father: ojciec
47. finish: kończyć
48. fly: latać
49. food: jedzenie
50. free: wolny, darmowy
51. free time: czas wolny
52. friend: kolega, przyjaciel

53. get dressed: ubierać się
54. get up: wstawać
55. go out: wychodzić (na miasto) z przyjaciółmi
56. government: rząd
57. granddaughter: wnuczka
58. grandfather: dziadek
59. grandmother: babcia
60. grandparent: babcia; dziadek
61. great-grandparent: pradziadek; prababcia
62. grow up: dorastać
63. handsome: przystojny
64. hate: nie cierpieć, nienawidzić
65. homework: praca domowa
66. housework: prace domowe (np. odkurzanie, zmywanie itp)
67. husband: mąż
68. intelligent: inteligentny
69. interesting: ciekawy, interesujący
70. interviewer: osoba przeprowadzająca wywiad
71. introductory: wstępny, wprowadzający
72. king: król
73. late: spóźniny
74. law: prawo
75. leader: przywódca
76. leave: wyjeżdżać, odchodzić
77. like: lubić
78. listen: słuchać
79. local: miejscowy, lokalny
80. love: kochać, miłość
81. lunch: lunch, obiad
82. married: żonaty, zamężna
83. match: mecz
84. maths: matematyka
85. mean: znaczyć, wyrażać
86. meet: poznawać, spotykać
87. member: członek (np. organizacji)
88. mention: wspominać (o kimś lub o czymś), nadmieniać
89. miss: tęsknić (z czymś), przegapić/spóźnić się na

(autobus/pociąg)
90. modern: nowoczesny
91. mother: matka
92. moustache: wąsy
93. mum: mama
94. natural: naturalny
95. neighbour: sąsiad
96. nephew: siostrzeniec, bratanek
97. new: nowy
98. newspaper: gazeta
99. nice: przyjemny, miły
100. niece: siostrzenica, bratanica
101. noisy: hałaśliwy, głośny
102. normal: normalny
103. occasion: sposobność, okazja
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104. official: (wyższy) urzędnik (np. państwowy)
105. old-fashioned: staromodny, staroświecki
106. ordinary: zwykły, normalny
107. originally: pierwotnie
108. parent: rodzic
109. partner: partner
110. people: ludzie
111. period: okres
112. person: osoba
113. pet: zwierzątko domowe
114. pop: popowy
115. potato: ziemniak
116. power: władza
117. practise: ćwiczyć, trenować
118. prepare: przygotowywać
119. prince: książę
120. queen: królowa
121. quiet: cichy, spokojny
122. reason: powód, przyczyna
123. relax: odpoczywać
124. royal: królewski
125. same: taki sam, ten sam
126. sandwich: kanapka
127. say: powiedzieć
128. scary: straszny, przerażający
129. short: krótki, niski
130. simple: prosty, nieskomplikowany
131. sister: siostra
132. skiing: jazda na nartach
133. small: mały
134. son: syn
135. speak: mówić, rozmawiać
136. stepbrother: przyrodni brat
137. stepdad/stepfather: przyrodni ojciec
138. stepdaughter: pasierbica
139. study: uczyć się, studiować
140. suit: garnitur
141. support: popierać
142. talent show: program rozrywkowy wyławiający talenty
143. teach: uczyć (kogoś)
144. tomato: pomidor
145. tourism: turystyka
146. travel: podróżować
147. true: prawdziwy
148. twin: bliźniak
149. uncle: wujek
150. unusual: niezwykły, niecodzienny
151. use: używać
152. usual: zwykły
153. usually: zwykle
154. visit: odwiedzać
155. visitor: gość
156. volleyball: siatkówka

157. vote: głosować
158. walk: chodzić, iść (piechotą)
159. watch: oglądać
160. what: co
161. when: kiedy
162. where: gdzie
163. which: który
164. who: kto
165. whose: czyj
166. wife: żona
167. word: słowo, wyraz
168. work: pracować
169. write: pisać
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