Spis treści
Basic
Body, life, living creatures and nature – Ciało, życie, istoty żywe i przyroda

6

People, family and society – Ludzie, rodzina i społeczeństwo

16

Buildings, home, clothes and personal care – Budowle, dom, odzież i higiena osobista

30

Feelings, emotions, attitudes and sensations – Uczucia, emocje, postawy i odczucia

38

Thought, communication and language – Myśl, komunikacja i język

50

Substances, objects, equipment and food – Substancje, przedmioty,
wyposażenie i żywność

58

Arts, industry, education and technology – Sztuka, przemysł, edukacja i technologia

68

Measurements, money and commerce – Miary, pieniądze i handel

74

Entertainment, games and sport – Rozrywka, gry i sport

82

Appearance, time and space – Wygląd, czas i przestrzeń

86

Movement, location, travel and transport – Ruch, położenie, podróżowanie
i transport

94

General and abstract terms – Pojęcia ogólne i abstrakcyjne

98

Intermediate
Body, life, living creatures and nature – Ciało, życie, istoty żywe i przyroda

116

People, family and society – Ludzie, rodzina i społeczeństwo

126

Buildings, home, clothes and personal care – Budowle, dom, odzież i higiena osobista

140

Feelings, emotions, attitudes and sensations – Uczucia, emocje, postawy i odczucia

148

Thought, communication and language – Myśl, komunikacja i język

160

Substances, objects, equipment and food – Substancje, przedmioty,
wyposażenie i żywność

168

Arts, industry, education and technology – Sztuka, przemysł, edukacja i technologia

178

Measurements, money and commerce – Miary, pieniądze i handel

184

Entertainment, games and sport – Rozrywka, gry i sport

192

Appearance, time and space – Wygląd, czas i przestrzeń

196

Movement, location, travel and transport – Ruch, położenie, podróżowanie
i transport

204

General and abstract terms – Pojęcia ogólne i abstrakcyjne

208

Extreme English
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Extreme English:
Basic i Intermediate
Z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce publikację ze słownictwem wybranym
z kursu multimedialnego Extreme English, przygotowaną z myślą o osobach
ceniących sobie naukę przy pomocy tradycyjnego podręcznika. Przejrzysty układ
treści na stronie pozwala na swobodne orientowanie się i poruszanie w treści książki,
jak również na dodawanie własnych uwag, zaznaczeń i notatek do wybranych haseł.
Na każdej rozkładówce podręcznika znajdziesz listę słówek lub wyrażeń w języku
angielskim, opatrzonych polskimi tłumaczeniami i przykładami użycia. Nauka
z książką polega na zasłonięciu treści po prawej stronie i stopniowym odsłanianiu jej,
w miarę udzielania odpowiedzi na „pytania” ze strony lewej. Widoczne po lewej stronie
polskie tłumaczenia haseł i przykłady z luką mają za zadanie naprowadzenie uczącego
się na prawidłową odpowiedź w języku angielskim. Poprawność odpowiedzi należy
zweryfikować poprzez samodzielne porównanie jej z informacjami na stronie prawej.
Publikacja obejmuje słownictwo na poziomie podstawowym i średnim. Wybór
słownictwa dla poziomu zaawansowanego i biegłego znajdziesz w podręczniku
Extreme English: Advanced i Proficiency z tej samej serii.
Wydanie książkowe obejmuje słownictwo dostępne w znacznie obszerniejszej
multimedialnej wersji kursu Extreme English, przystosowanej do nauki online
(w serwisie www.SuperMemo.com), w aplikacji SuperMemo.com na komputery
PC z systemem operacyjnym Windows oraz na urządzeniach mobilnych z systemem
operacyjnym iOS i Android. Wszystkie kursy multimedialne z tej serii zostały
opracowane z użyciem uznanej, opartej na badaniach naukowych i wielokrotnie
nagradzanej metody SuperMemo. Jej zastosowanie w kursie językowym pozwala
na zminimalizowanie czasu nauki przy zachowaniu prawie 100% efektywności
pamiętania materiału. Dzięki kalendarzowi nauki oraz planowi powtórek kursy z serii
Extreme są jednocześnie indywidualnym planem nauki osoby uczącej się, dzięki
czemu pomagają przyswajać sobie nowe słownictwo w maksymalnie efektywny
sposób. Nauka z kursami nie jest obciążająca pomimo swojej intensywności –
wystarczy poświęcić jej 20 minut dziennie, aby zauważalnie poszerzyć swoje zasoby
leksykalne. Wynika to ze zdolności programu do optymalnego dostosowywania się
do indywidualnych możliwości językowych i czasowych konkretnej osoby.
Życzymy owocnej nauki!
SuperMemo World
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Basic

Body, life, living creatures and nature – Ciało, życie, istoty żywe i przyroda

zwierzę 
, big and small.

I love all

koń 
before.

I have never ridden a

pies 
barked all night.

The

ptak 
can fly.

Most

The

kot 
likes being stroked on its back, but not on its belly.

We used to catch

ryba 
in this lake.

zwierzak, ulubieniec (zwierzę trzymane w domu) 
I can’t have a
because I’m allergic.

He went to Australia to shear

They said they saw a

A male

6

owca 
.

niedźwiedź 
in the mountains.

kurczak, kurczę 
is called a cock and a female is called a hen.

Animals – Zwierzęta

 animal (n)
I love all animals, big and small.
Kocham wszelkie zwierzęta, duże i małe.

 horse (n)
I have never ridden a horse before.
Nigdy przedtem nie jechałem na koniu.

 dog (n)
The dog barked all night.
Pies szczekał całą noc.

 bird (n)
Most birds can fly.
Większość ptaków potrafi latać.

 cat (n)
The cat likes being stroked on its back, but not on its belly.
Kot lubi, jak się go głaszcze po grzbiecie, ale nie po brzuchu.

 fish (n)
We used to catch fish in this lake.
Kiedyś zwykliśmy łowić ryby w tym jeziorze.

 pet (n)
I can’t have a pet because I’m allergic.
Nie mogę mieć zwierzaka, bo mam alergię.

 sheep (n)
He went to Australia to shear sheep.
Wyjechał do Australii by strzyc owce.

 bear (n)
They said they saw a bear in the mountains.
Oni powiedzieli, że widzieli niedźwiedzia w górach.

 chicken (n)
A male chicken is called a cock and a female is called a hen.
Samca kurczaka nazywa się kogutem, a samicę kurą.
Extreme English: Basic
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