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Lp. Czasownik Rzeczownik

1 accuse (oskar¿aæ) accusation (oskar¿enie)

2 act (dzia³aæ) acting, action (aktorstwo, akcja)

3 advertise (reklamowaæ) advertisement, advert, ad (reklama)

4 appear (pojawiaæ siê) appearance (pojawienie siê, wygl¹d)

5 appoint (wyznaczaæ) appointment (spotkanie)

6 arrange (organizowaæ) arrangement (u³o¿enie, ustawienie)

7 arrive (przybywaæ) arrival (przybycie, przyjazd)

8 assassinate (zamordowaæ) assassination (zabójstwo)

9 assist (pomagaæ) assistance (pomoc)

10 believe (wierzyæ) belief (wiara, przekonanie)

11 choose (wybieraæ) choice (wybór)

12 commit (pope³niæ) commitment (zobowi¹zanie)

13 compare (porównaæ) comparison (porównanie)

14 complain (narzekaæ) complaint (skarga)

15 complete (uzupe³niaæ) completion (ukoñczenie)

16 conclude (wnioskowaæ, koñczyæ) conclusion (zakoñczenie)

17 confirm (potwierdzaæ) confirmation (potwierdzenie)

18 connect (³¹czyæ) connection (po³¹czenie)

19 correct (poprawiaæ) correction (poprawa, poprawka)

20 decide (decydowaæ) decision (decyzja)

21 depart (odje¿d¿aæ) departure (odjazd, odlot)

22 describe (opisywaæ) description (opis)

23 destroy (niszczyæ) destruction (zniszczenie, zag³ada)

24 detect (wykrywaæ) detection (wykrycie)

25 develop (rozwijaæ siê) development (rozwój)

26 direct (kierowaæ) direction (kierunek)

27 disappear (znikaæ) disappearance (znikniêcie)

28 discover (odkryæ) discovery (odkrycie)

29 disgust (obrzydzaæ) disgust (wstrêt)

30 educate (edukowaæ) education (edukacja, nauczanie)

31 encourage (zachêcaæ) encouragement (zachêta)

32 erupt (wybuchaæ) eruption (erupcja)

33 examine (badaæ, egzaminowaæ) exam, examination (egzamin, analiza)
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34 exist (istnieæ) existence (istnienie, egzystencja)

35 explain (wyja�niaæ) explanation (wyja�nienie)

36 explode (eksplodowaæ) explosion (eksplozja)

37 express (wyra¿aæ siê) expression (wyra¿enie, zwrot)

38 govern (rz¹dziæ) government (rz¹d, rz¹dzenie)

39 imagine (wyobra¿aæ) imagination (wyobra�nia)

40 immigrate (imigrowaæ) immigration (imigracja)

41 impress (imponowaæ) impression (wra¿enie)

42 improve (ulepszaæ) improvement (ulepszenie)

43 infect (infekowaæ) infection (infekcja)

44 inform (informowaæ) information (informacja)

45 inject (wstrzykiwaæ) injection (zastrzyk)

46 inspect (badaæ, kontrolowaæ) inspection (badanie, inspekcja)

47 introduce (wprowadzaæ) introduction (wstêp, wprowadzenie)

48 invent (wynale�æ) invention (wynalazek)

49 invest (inwestowaæ) investment (inwestycja)

50 invite (zapraszaæ) invitation (zaproszenie)

51 know (wiedzieæ) knowledge (wiedza)

52 manage (zarz¹dzaæ) management (zarz¹dzanie)

53 occur (pojawiaæ siê) occurrence (wydarzenie)

54 participate (braæ udzia³) participation (udzia³)

55 persuade (przekonywaæ) persuasion (perswazja)

56 pollute (zanieczyszczaæ) pollution (zanieczyszczenie)

57 predict (przewidywaæ) prediction (przewidywanie)

58 produce (produkowaæ) production (produkcja)

59 project (przewidywaæ, wy�wietlaæ) projection (przewidywanie)

60 promote (promowaæ) promotion (promocja, awans)

61 protect (chroniæ) protection (ochrona)

62 publish (publikowaæ) publication (publikacja)

63 punish (karaæ) punishment (kara)

64 react (reagowaæ) reaction (reakcja)

65 receive (otrzymaæ, przyjmowaæ go�ci) reception (recepcja, przyjêcie)

66 refresh (od�wie¿yæ) refreshment (odpoczynek)

67 register (rejestrowaæ) registration (rejestracja)

68 reproduce (powielaæ) reproduction (powielenie, reprodukcja)

69 be reputed to (uchodziæ za) reputation (reputacja, renoma)

70 rob (okradaæ) robbery (rabunek)

71 save (oszczêdzaæ) savings (oszczêdno�ci)
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72 select (wybieraæ) selection (wybór)

73 solve (rozwi¹zywaæ) solution (rozwi¹zanie)

74 speak (mówiæ) speech (mowa, przemowa)

75 suspect (podejrzewaæ) suspicion (podejrzenie)

E

Lp. Czasownik Przymiotnik

1 brutalize (stawaæ siê brutalnym) brutal

2 centralize (centralizowaæ) central

3 familiarize (zaznajamiaæ) familiar

4 formalize (formalizowaæ) formal

5 generalize (uogólniaæ) general

6 idealize (idealizowaæ) ideal

7 legalize (legalizowaæ) legal

8 moralize (moralizowaæ) moral

9 normalize (normalizowaæ) normal

10 personalize (personifikowaæ) personal

11 polarize (polaryzowaæ) polar

12 regionalize (regionalizowaæ) regional

13 ritualize (zrytualizowaæ) ritual

14 visualize (wizualizowaæ) visual

15 vocalize (wokalizowaæ) vocal

F

Lp. Rzeczownik Przymiotnik

1 accuracy (dok³adno�æ) accurate

2 aggression (agresja) aggressive

3 analysis (analiza) analytic

4 anatomy (anatomia) anatomic

5 apathy (apatia) apathetic
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6 biology (biologia) biological

7 breadth (szeroko�æ) broad

8 care (opieka, ostro¿no�æ) careful

9 centre (centrum), USA: center central

10 comedy (komedia) comical

11 democracy (demokracja) democratic

12 depth (g³êboko�æ) deep

13 drama (dramat, tragedia) dramatic

14 economy (gospodarka) economic, economical; patrz: 163D

15 expansion (ekspansja) expansive

16 expression (ekspresja, wyra¿enie) expressive

17 geography (geografia) geographical

18 geometry (geometria) geometrical

19 gratitude (wdziêczno�æ) grateful

20 harm (krzywda) harmful (szkodliwy), harmless (niegro�ny)

21 height (wysoko�æ) high

22 humour (humor), USA: humor humorous

23 length (d³ugo�æ) long

24 misery (nieszczê�cie, nêdza) miserable

25 nature (natura) natural

26 pedagogy (pedagogika) pedagogical

27 philosophy (filozofia) philosophical

28 science (nauka) scientific

29 skill (umiejêtno�æ, zrêczno�æ) skilful, skilled

30 society (spo³eczeñstwo) social, sociable

31 strength (si³a, wytrzyma³o�æ) strong

32 succession (sukcesja) successive

33 sympathy (wspó³czucie) sympathetic

34 tradition (tradycja) traditional

35 use (u¿ycie) useful

36 width (szeroko�æ) wide

37 worry (zmartwienie) worried, worrying
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