Spis treści
Advanced
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

80

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

Proficiency
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:
Advanced i Proficiency
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 zaawansowanym i biegłym. Wybór
słownictwa dla poziomu podstawowego i średniego znajdziesz w podręczniku Extreme
English: Basic i Intermediate 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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Advanced

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

motyl 
flying overhead.

Children will be amazed at the tropical garden with beautiful

rój 
of bees.

He was attacked by a

sidła, wnyki, pułapka, potrzask 
The hunter set a
for a deer.
drapieżnik 
Lions and tigers are
.

We were in a park, watching

wiewiórka 
jump in the trees.

zdobycz, ofiara 
I saw a lion stalking its
.
składać ikrę/skrzek 
The salmon swims upstream to
.
mewa 
crying.

We could hear waves crashing on the shore and

Over 500 species of birds live in this wildlife

rezerwat 
.

ostryga 
can be eaten cooked or raw.

There was a complete silence except for a

bzyczenie 
of a fly.

My uncle owns and

hodować 
horses.

Modern

drób, ptactwo domowe 
descends from the red jungle fowl.

pastwisko 
The shepherd took his flock to the nearby
.
kruk 
are usually much bigger than crows.
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Animals – Zwierzęta

 butterfly (n)
Children will be amazed at the tropical garden with beautiful butterflies flying overhead.

 swarm (n)
He was attacked by a swarm of bees.

 trap (n)
The hunter set a trap for a deer.

 predator (n)
Lions and tigers are predators.

 squirrel (n)
We were in a park, watching squirrels jump in the trees.

 prey (n)
I saw a lion stalking its prey.

 spawn (v)
The salmon swims upstream to spawn.

 seagull (n)
We could hear waves crashing on the shore and seagulls crying.

 sanctuary (n)
Over 500 species of birds live in this wildlife sanctuary.

 oyster (n)
Oysters can be eaten cooked or raw.

 buzz (n)
There was a complete silence except for a buzz of a fly.

 breed (v)
My uncle owns and breeds horses.

 poultry (n)
Modern poultry descends from the red jungle fowl.

 pasture (n)
The shepherd took his flock to the nearby pasture.

 raven (n)
Ravens are usually much bigger than crows.
Extreme English: Advanced
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