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WSTĘP

 

Drodzy Maturzyści!

Jeśli przygotowujecie się do egzaminu dojrzałości z języka angielskiego, nasza publikacja 

pozwoli Wam w szybki i prosty sposób przypomnieć i utrwalić sobie najważniejsze infor-

macje. Wygodne i przejrzyste „Tablice maturzysty” zawierają wszystkie istotne zagadnie-

nia z leksyki angielskiej w pigułce – dzięki nim bez trudu zrobicie powtórkę potrzebnych 

słówek i zwrotów.

Zależało nam na tym, aby nauka z naszej książki była nie tylko pożyteczna, ale także 

przyjemna – zadbaliśmy zarówno o dobór tematów, jak i nowoczesny układ graficzny 

z ilustracjami.

Wierzymy, że „Tablice maturzysty”  z serii OldSchool przydadzą się Wam na każdym etapie 

nauki, a także że będą dla Was skuteczną pomocą do powtórki przed egzaminem.

Z życzeniami powodzenia

autorzy i redaktorzy Lingo

http://www.egzamin.guru


TABLICE MATURZYSTY  JĘZYK ANGIELSKI4

STARA DOBRA SZKOŁA

 Część 1. Człowiek i relacje międzyludzkie   7 
Części ciała   8
Wygląd zewnętrzny   9
Czynności fizjologiczne   11
Charakter   12
Nastrój  14
Uczucia   15
Rodzina i znajomi   16
Etapy życia   20

 Część 2. Dom i życie codzienne   21 
Codzienne czynności   22
Rodzaje domów, nazwy pomieszczeń   23
Nieruchomości: wynajem, kupno, sprzedaż   25
Meble i akcesoria domowe   26
Sport   29
Hobby   31
Dyskoteka, klub, prywatka   33

 Część 3. Jedzenie   35 
Typy posiłków   36
Przygotowanie i charakterystyka potrawy   37
Wybrane potrawy   39
Pieczywo, nabiał i inne artykuły spożywcze   41
Mięso, drób   42
Ryby i owoce morza   42
Warzywa, owoce, zioła   43
Napoje   45
W restauracji, barze, kawiarni   46

 Część 4. Zakupy i usługi   49 
Zakupy   50
Usługi   55
Pieniądze   60



SPIS TREŚCI 5

WWW.CEL-MATURA.PL

 Część 5. Podróżowanie   65 
Podróż   66
Zwiedzanie   72
Zakwaterowanie   76

 Część 6. Zdrowie   79 
Choroby i dolegliwości   80
Pomoc medyczna   83

 Część 7. Edukacja i praca   85 
Edukacja   86
Rodzaje szkół i uczelni   88
Przedmioty i dziedziny wiedzy   89
Nauka języka   90
Praca   92
Sprzedaż, reklama, marketing   98

 Część 8. Kultura i media   101 
Kino   102
Teatr, opera, koncert   103
Literatura   105
Malarstwo, rzeźba, fotografia   107
Radio i telewizja   108
Prasa   109
Komputer, urządzenia mobilne i internet   110
Charakterystyka filmu, książki, sztuki   114

 Część 9. Przyroda   115 
Fauna   116
Flora   118
Krajobraz   119
Ziemia i kosmos   120
Pogoda   121
Ekologia   123



TABLICE MATURZYSTY  JĘZYK ANGIELSKI6

STARA DOBRA SZKOŁA

 Część 10. Prawo i społeczeństwo   125 
Kraje, narodowości   126
Stosunki międzynarodowe   127
Polityka wewnętrzna   129
Przestępstwo i kara   131

 Dodatek 1. Przydatne zwroty   135 
Wyrażanie własnej opinii   136
Doprecyzowanie wypowiedzi   137
Zwroty dające czas na zastanowienie się   139
Zwroty wyrażające niezgodę z rozmówcą   140
Zwroty służące do przerwania wypowiedzi rozmówcy   141
Zwroty na wyrażenie odmowy   142
Zwroty na wyrażenie niepewności   142
Zwroty na wyrażenie przeprosin   143
Zwroty na wyrażenie wątpliwości   144
Zwroty na wyrażenie zdziwienia   144
Zwroty na wyrażenie rozczarowania   145
Zwroty na wyrażenie gniewu   146
Zwroty na wyrażenie zachwytu   146
Zwroty na zakończenie rozmowy   147

 Dodatek 2. Czasowniki nieregularne   149 



CZĘŚĆ 1.

CZŁOWIEK 
I RELACJE

MIĘDZYLUDZK-
IE



TABLICE MATURZYSTY  JĘZYK ANGIELSKI8

STARA DOBRA SZKOŁA

CZĘŚCI CIAŁA

PL ENG

biodro hip

blizna scar

brew eyebrow 

brodawka wart

brzuch belly/abdomen 

ciało body

czoło forehead 

dłoń palm of the hand 

gardło throat 

głowa head

kark nape/scruff 

kciuk thumb

kolano knee

kończyna limb

kręgosłup spine

łokieć elbow 

łydka calf 

nadgarstek wrist

CZĘŚCI CIAŁA

PL ENG

noga leg

nos nose

nozdrza nostrils

oko eye

pacha underarm 

palec finger

palec u nogi toe

pępek navel

pieg freckle 

pieprzyk/znamię mole

pięść fist 

pięta heel

plecy back

podbródek chin

podeszwa sole of the foot

policzek cheek

pośladek buttock 

powieka eyelid 

Części ciała

 � brew to po angielsku eyebrow (NIE brew, co oznacza: napar, mikstura)

 � karnacja to po angielsku complexion (NIE carnation, co oznacza: goździk)

False friends. Uwaga na fałszywych przyjaciół!
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CZĘŚCI CIAŁA

PL ENG

ucho ear

udo thigh

usta mouth

warga lip

włosy hair

zmarszczka wrinkle

źrenica pupil 

żyła vein

CZĘŚCI CIAŁA

PL ENG

pryszcz spot 

ramię shoulder

ręka hand

rzęsa eyelash 

skóra skin

stopa foot 

szyja neck

talia waist

tęczówka iris 

Wygląd zewnętrzny
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

PL ENG

drobny tiny 

fryzura hairdo 

gruby fat 

grzywka fringe 

korpulentny corpulent 

kościsty bony

kucyk ponytail 

ładny pretty 

łysy bald 

nieatrakcyjny unattractive

niski short 

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

PL ENG

atrakcyjny attractive 

barczysty broad-shouldered 

blada cera pale complexion 

blondyn blond 

blondynka blonde 

brodaty bearded 

brzydki ugly 

chudy skinny 

długonogi long-legged/leggy 

dobrze ogolony clean-shaven 

dobrze zbudowany well-built 
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WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

PL ENG

rumiany rosy-cheeked 

schludny well-groomed 

smukły slender 

uroczy lovely 

wąsaty moustached 

włosy do ramion shoulder-length 
hair 

włosy kręcone curly hair

włosy proste straight hair 

wysoki tall 

z nadwagą overweight 

z wielkim brzuchem big-bellied

z wyłupiastymi 
oczami

bug-eyed 

zarost stubble 

zezowaty cross-eyed 

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

PL ENG

niski i pulchny dumpy 

o drobnej budowie 
ciała

of small build 

o muskularnej 
budowie ciała

of muscular build 

o średniej budowie 
ciała

of medium build 

odstające uszy protruding ears 

opalenizna suntan/tan 

otyły obese 

piegowaty freckled 

podwójny 
podbródek

double chin 

pomarszczony wrinkled 

pospolity plain 

przystojny handsome/
good-looking 

pulchny plump 

 � pot to po angielsku sweat, perspiration (NIE pot, co oznacza: garnek)

 � rekolekcje to po angielsku retreat (NIE recollection, co oznacza: 

wspomnienie)

False friends. Uwaga na fałszywych przyjaciół!
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Czynności fizjologiczne  
CZYNNOŚCI FIZJOLOGICZNE 

PL ENG

bić (o sercu) to beat 

ćwiczyć to do exercises 

dotykać to touch 

drapać się to scratch

gryźć to bite 

klaskać to clap 

klepać to pat

kłaniać się to bow down 

łaskotać to tickle 

machać to wave 

nachylać się to bend down 

obejmować to embrace 

oddychać to breathe

opierać się to lean

pocić się to sweat 

połykać to swallow

CZYNNOŚCI FIZJOLOGICZNE 

PL ENG

rosnąć to grow 

skakać to jump

słaniać się na 
nogach

to stagger 

smakować, 
próbować

to taste 

szturchnąć to elbow 

trawić to digest 

uciąć sobie 
drzemkę

to take a nap 

uderzać pięścią to punch

uszczypnąć to pinch

utykać to limp

wąchać to smell

westchnąć to sigh 

wskazywać to point

zadławić się to choke 



TABLICE MATURZYSTY  JĘZYK ANGIELSKI12

STARA DOBRA SZKOŁA

Charakter
CHARAKTER

PL ENG

niecierpliwy impatient 

niedelikatny insensitive 

niemiły unkind 

nieposłuszny disobedient 

nierzetelny unreliable 

nieśmiały shy 

nieuczciwy dishonest 

nieuprzejmy rude 

niezawodny dependable 

nudny boring 

odważny courageous 

opanowany easy-going 

pełen życia lively

pewny siebie self-confident 

pogodny cheerful 

porywczy quick-tempered 

posłuszny obedient 

poważny serious 

pracowity hard-working 

praktyczny practical 

próżny vain 

przyjazny outgoing 

romantyczny romantic 

CHARAKTER

PL ENG

agresywny aggressive 

ambitny ambitious 

apodyktyczny authoritarian/bossy  

arogancki arrogant 

bezinteresowny unselfish 

bojaźliwy timid 

bystry smart 

cierpliwy patient 

dobry kind 

dokładny careful 

egoistyczny selfish 

emocjonalny emotional 

gadatliwy garrulous/talkative  

godny zaufania trustworthy 

grymaśny fussy 

hojny generous 

humorzasty moody 

inteligentny intelligent 

introwertyk introvert 

kłótliwy quarrelsome 

leniwy lazy 

małomówny taciturn 

nerwowy nervous 
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CHARAKTER

PL ENG

roztargniony absent-minded 

rzetelny reliable 

skąpy mean 

skromny modest 

spokojny calm 

szczery frank 

towarzyski sociable 

troskliwy considerate/
thoughtful  

uczciwy honest 

uparty obstinate 

CHARAKTER

PL ENG

usłużny attentive 

wrażliwy sensitive 

wrogi hostile

wybredny picky 

wymagający demanding 

zapominalski forgetful 

zarozumiały big-headed/
conceited  

zazdrosny jealous 

zdecydowany strong-willed 

złośliwy spiteful 

 � ordynarny to po angielsku vulgar (NIE ordinary, co oznacza: zwykłe)

 � sympatyczny to po angielsku likeable (NIE sympathetic, co oznacza: 

pełen współczucia)

False friends. Uwaga na fałszywych przyjaciół!
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STARA DOBRA SZKOŁA

 � afera to po angielsku scandal, swindle (NIE affair, co oznacza: romans, 

sprawa)

False friends. Uwaga na fałszywych przyjaciół!

NASTRÓJ

PL ENG

smutny sad 

szczęśliwy happy 

wdzięczny grateful 

wrogi hostile 

wściekły furious 

wzruszony moved 

zadowolony satisfied 

zakłopotany embarrassed 

zawstydzony ashamed 

zazdrosny envious/jealous 

zażenowany confused 

zdenerwowany upset 

zdeterminowany desperate 

zdziwiony surprised 

zirytowany annoyed/irritated  

zły angry

zmartwiony worried 

NASTRÓJ

PL ENG

entuzjastyczny enthusiastic 

niespokojny anxious 

nieszczęśliwy unhappy 

niezadowolony dissatisfied 

obojętny indifferent 

pełen nadziei hopeful 

pełen szacunku respectful 

pełen współczucia sympathetic 

pełen żalu regretful 

pod wrażeniem impressed 

podniecony excited 

pogardliwy contemptuous 

przygnębiony depressed 

rozbawiony amused 

rozczarowany disappointed 

samotny lonely 

sentymentalny sentimental 

Nastrój
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UCZUCIA

PL ENG

smutek sadness/sorrow/
grief 

sympatia like 

szacunek respect 

szczęście happiness 

ulga relief 

wdzięczność gratitude 

wiara belief 

wrogość hostility 

współczucie sympathy 

wstyd shame 

wściekłość fury 

zadowolenie satisfaction 

zakłopotanie embarrassment 

zazdrość envy/jealousy 

zażenowanie mortification 

złość anger 

zmartwienie worry 

UCZUCIA

PL ENG

antypatia dislike 

depresja depression 

entuzjazm enthusiasm 

humor mood 

irytacja annoyance/
irritation 

miłość love

nadzieja hope 

nienawiść hatred 

niezadowolenie dissatisfaction 

obojętność indifference 

podniecenie excitement 

podziw admiration 

pogarda contempt 

rozbawienie amusement 

rozczarowanie disappointment 

rozpacz despair 

samotność loneliness 

Uczucia
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Rodzina i znajomi
RODZINA I ZNAJOMI

PL ENG

dzieci children 

dziecko child 

Dzień Babci Grandmother's Day 

Dzień Dziadka Grandfather's Day 

Dzień Dziecka Children's Day

Dzień Matki Mother’s Day

Dzień Ojca Father's Day

Dzień Zakochanych 
(Walentynki)

St Valentine's Day 

gratulacje congratulations

imieniny name-day

jubileusz jubilee/anniversary

kłócić się to have an 
argument/a quarrel

kochanek lover

krewny relative 

kumpel, kolega buddy

kuzyn, kuzynka cousin 

RODZINA I ZNAJOMI

PL ENG

adoptować to adopt

babcia grandmother/
grandma

bierzmowanie confirmation 

bliźnięta twins 

brat przyrodni half-brother 

być czarną owcą to be a black sheep

być w ciąży to be pregnant 

była żona ex-wife 

były mąż ex-husband 

chrzest baptism

ciotka aunt 

córka daughter

członek rodziny family member

dostać rozwód to get a divorce 

druhna bridesmaid

dziadek grandfather/
grandpa
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RODZINA I ZNAJOMI

PL ENG

pierwsza komunia 
św.

First Holy 
Communion

pogodzić się z kimś to make up with sb

pogrzeb funeral

porzucić to abandon

poślubić to marry 

potomek descendant 

powinowaci in-laws 

prababka great-grandmother 

pradziadek great-grandfather 

przodkowie ancestors/
forefathers 

przybrane dziecko foster child 

przybrani rodzice foster parents 

przyjaciel/
przyjaciółka 

friend

przyjaźń friendship

przyrodni brat stepbrother 

przyrodnia siostra stepsister 

psuć dziecko to spoil a child

randka date

rocznica ślubu wedding 
anniversary

rodzeństwo siblings 

rodzic parent 

rodzina family

RODZINA I ZNAJOMI

PL ENG

macocha stepmother 

małżonek, 
małżonka

spouse 

mama mother/mum

matka chrzestna godmother

mąż husband 

miesiąc miodowy honeymoon

najbliższa rodzina immediate family 

narzeczona fiancee

narzeczony fiance

nieślubne dziecko illegitimate child 

obchodzić, 
świętować

to celebrate

oczekiwać dziecka to be expecting 
a baby

odziedziczyć to inherit 

ojciec father 

ojciec chrzestny godfather

ojczym stepfather 

opiekować się to look after 

opuścić gniazdo to leave/fly the 
nest

oświadczyny proposal

pan młody bridegroom

panna młoda bride

para couple
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RODZINA I ZNAJOMI

PL ENG

siostrzenica, 
bratanica

niece 

siostrzeniec, 
bratanek

nephew

sprzeczać się z kimś to have a row with 
sb

sympatia (chłopak) boyfriend 

sympatia 
(dziewczyna)

girlfriend

syn son

synowa daughter-in-law 

szwagier brother-in-law 

szwagierka, 
bratowa

sister-in-law 

świadek best men

święto holiday

tata dad/daddy 

teściowie parents-in-law 

teść father-in-law 

RODZINA I ZNAJOMI

PL ENG

rodzina niepełna single-parent 
family 

rodzina 
wielopokoleniowa

multigenerational 
family 

rodzina zastępcza foster family 

rodzina ze strony 
matki

maternal family 

rodzina ze strony 
ojca

paternal family 

romans affair

rozbity dom broken home 

rozstawać się to split up 

rozwieść się to get divorced/ 
a divorce 

różnica pokoleń generation gap

sąsiad neighbour 

separacja separation

sierota orphan

siostra sister 

siostra przyrodnia half-sister 

 � facet to po angielsku guy, fellow (NIE facet, co oznacza: aspekt, strona)

 � brat to po angielsku brother (NIE brat, co oznacza: bachor)

 � sympatia to po angielsku girlfriend/boyfriend (NIE sympathy, 

co oznacza: współczucie)

False friends. Uwaga na fałszywych przyjaciół!
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RODZINA I ZNAJOMI

PL ENG

zdradzić to betray

zerwać z kimś to split up with 
someone

zięć son-in-law 

zjazd rodzinny family gathering/
reunion

znajomy acquaintance

znajomy z pracy, 
współpracownik

workmate/
colleague

żona wife

żyć długo 
i szczęśliwie 

to live happily ever 
after

żyć na kocią łapę to shack up

RODZINA I ZNAJOMI

PL ENG

towarzysz życia, 
partner

partner

uroczystość celebration

urodzić dziecko to give birth to 
a child 

urodziny birthday

ustatkować się to settle down 

utrzymywać kogoś to provide for 
somebody

wdowa widow 

wdowiec widower 

wieczna miłość eternal love

wnuczka granddaughter 

wnuk (wnuki) grandchild/
grandson 

wujek uncle 

wychowywać to bring up/raise 

wychowywać dzieci to raise children

zachowywać się to behave

zakładać rodzinę to raise a family/
start a family 

założyć rodzinę to start a family

zaprosić kogoś na 
randkę

to ask sb out

zaręczać się to get engaged 

zaręczyny engagement

zawrzeć 
małżeństwo

to get married 
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Etapy życia
ETAPY ŻYCIA

PL ENG

niemowlę baby 

niemowlęctwo infancy 

noworodek infant/new-born 
baby  

podstarzały ageing 

przejść na 
emeryturę

to retire 

przejść na 
wcześniejszą 
emeryturę

to take early 
retirement 

sędziwy ancient 

starczy senile 

starszy wiek old age 

stary old 

starzeć się to be getting on/
grow old 

uzyskać 
pełnoletność

to come of age 

w podeszłym wieku elderly 

wiek dojrzewania adolescence 

wiek średni middle age 

ETAPY ŻYCIA

PL ENG

być w kwiecie 
wieku

to be in the prime 
of life 

dojrzałość manhood/maturity  

dojrzewać to mature 

dojrzewanie puberty 

dorastać to grow up 

dorosłość adulthood 

dorosły adult/grown-up

dzieciak kid 

dzieciństwo childhood 

dziecko child 

dziecko raczkujące toddler 

emeryt retired 

emeryt, rencista pensioner 

młoda osoba youngster 

młodociany juvenile 

młodość youth

młody young 

nastolatek teenager/teen 




