
TELC B1- speaking

martial arts - sztuki walki

board game - gra planszowa

buddy - kumpel

passionate about - być pasjonatem 
czegoś

darts - rzutki

hang out - spędzać czas

outstanding - wybitny

widely - szeroko, powszechnie

overseas - zagraniczny

not my cup of tea - nie przepadam za tym

fluent - biegły

sightseeing - zwiedzanie

yummy - pyszny 
fabulous - cudowny, bajeczny


memorable - pamiętny

graduate from - ukończyć (np. szkołę)

rewarding - dający satysfakcję

deal with - zajmować się

enquiry - zapytanie, prośba

schedule - planować, plan

CEO - dyrektor generalny

sufficient - dostateczny, wystarczający

gain experience - zdobyć doświadczenie

influential - wpływowy

challenging tasks - ambitne zadania

bank holiday - święto państwowe

chalet - domek w górach

get together - spotkać się, gromadzić się 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JAK WYRAZIĆ ZASKOCZENIE PO ANGIELSKU? 

W trakcie egzaminu ustnego, warto pokusić się o dodatkowe wyrażenia, które w znaczący 
sposób będą budować interakcję. Egzaminatorzy oczekują od Was spontanicznej rozmowy oraz 
dużego zainteresowania tym, co mówi drugi zdający. Zapamiętaj poniższe wyrażenia i zastosuj 
je na egzaminie ustnym. Przeczytaj również fragmenty poniższych wypowiedzi i postaraj się 
odpowiednio zareagować. 


Wow. That’s great! Do you (dance) as well? - świetnie! Czy ty również (np. tańczysz)? 
It’s unbelievable. Tell me more about it - to jest niewiarygodne. Opowiedz coś więcej o tym. 
Are you serious? How is that possible?  - czy mówisz poważnie? Jak to jest możliwe? 
I’m speechless. How come? - odebrało mi mowę. Jak to możliwe? 
I wish I was/were in your shoes  - chciałabym być na Twoim miejscu. 
It must have been a great adventure - to musiała być niesamowita przygoda. 
You’re joking, aren’t you? - żartujesz, prawda? 
I’m stunned by what you’re saying - jestem zaskoczony tym co mówisz. 
Fancy that! - coś takiego / a to dopiero. 

„ I went hitch-hiking last year. ”„ I’ve got a penthouse in Paris. ”

„ I’ve been to India once. ” „ My sister is a private investigator. ”

„ I’m keen on boxing and judo. ” „ My best friend has her own blog. ”
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