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ENGLISH – Key Words 

 

General terms  
Annotate Pisać adnotacje 
Apostrophe Znak ‘ 
Argue Dowodzić 
Atmosphere Atmosfera 
Autobiography Autobiografia 
Bracket Nawias 
Capital letters Duże litery  
Character Postać 
Colon Dwukropek 
Comma Przecinek 
Compare Porównać 
Compound Słowo złożone 
Conjunction Koniunkcja 
Connotation Konotacja 
Contrast Kontrast, różnica 
Dash Myślnik 
Denotation Denotacja 
Discuss Omówić 
Distinct Rhythm Rytm wyrazisty 
Effect Efekt 
Emotion Emocja 
Exclamation mark Wykrzyknik 
Explain Wyjaśnij 
Film  Film 
Full stop Kropka 
Genre Gatunek 
Ideas Pomysły 
Inform Poinformować 
Instruct Wydać polecenie  
Lines Linie 
Media Media  
Narrative Narracja 
Objective Objektywny 
Paragraph Akapit 
Persuade Przekonać 
Persuasive Perswazyjny, przekonujący 
Poem Wiersz 
Poetry Poezja 
Press Prasa 
Punctuation Interpunkcja 
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Question mark Znak zapytania 
Repetition Powtarzanie 
Report Sprawozdanie 
Review Recenzja 
Semi Colon Średnik 
Senses Zmysły, znaczenia 
Sentence  Zdanie 
Story board Obrazowe przedstawienie wydarzeń 
Structure Struktura 
Techniques Techniki 
Topic Temat 
Vary Różnić się 
Verb 
(verbs are doing or being words) 

Czasownik 
(słowa które pokazują czynność lub 
akcje) 

Adjective 
(words  used to describe nouns) 

Przymiotnik 
(słowa które opisują rzeczowniki) 

Adverb 
(these are used to describe how a verb is 
done) 

Przysłówek  
(opisują jak wykonana jest 
akcja/czynność) 

Nouns 
(naming words) 

Rzeczownik 

Common Noun 
(words that name an object you can see 
or touch) e.g. computer, football 

Rzeczownik zwykły 
(rzeczy które widzisz lub możesz 
dotknąć) 
np. komputer, piłka nożna 
 

Proper Noun 
(Nouns that name a particular place, 
person or object) e.g. New York, Kate, 
Eiffel Tower 
 

Rzeczownik właściwy 
(rzeczowniki które odnoszą się do 
konkretnych miejsc, osób lub 
przedmiotów) np. Nowy York, Wieża 
Eiffla 

Collective Noun 
(Nouns that name a group or collection of 
people, animals, objects or places) e.g. 
crowd, flock, bunch 

Rzeczownik zbiorczy   
(rzeczowniki które opisują zbiór osób, 
zwierząt, przedmiotów lub miejsc) np. 
tłum, stado, bukiet 

Abstract Noun 
(Nouns that name emotions, thoughts or 
ideas) e.g. love, peace 

Rzeczownik abstrakcyjny 
(odwołuje się do emocji, myśli, lub 
pomysłów) np. miłość, pokój 
 

Pronoun 
(words used to avoid repeating the same 
noun) e.g. I, he, she, me, her, his, you, it 

Zaimek 
słowa które pozwalają na unikanie 
powtarzania rzeczowników) np. ja, on, 
ona, mnie, jej, jego, ty, to 
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Preposition 
(words that tell you where, or when, 
things happen) e.g. over, under, after 

Przyimek 
(słowa które określają gdzie coś jest lub 
kiedy coś się zdarza) np. nad, pod, po 

Connective 
(words that join clauses or sentences 
together) e.g. and, but, as, because, 
since 

Łącznik 
(słowa które łączą zdania) np. i, ale, jak, 
ponieważ, od 

Imagery 
(writing that forms an image or a picture 
in your mind) 

Wizerunki 
(słowa które tworzą obraz lub wizerunek 
w twojej wyobraźni) 

Simile 
(compares 2 things using like or as) 

Porównanie  
(wykazanie podobieństwa jednego 
zjawiska do drugiego używając słowa jak) 

Metaphor 
(tells you that one thing is something else 
to create an image in your mind) 

Metafora 
(opisuje pewną rzecz jako inną aby 
stworzyć obraz w twojej wyobraźni) 

Personification 
(describes a thing or object as if it is a 
person or as having human qualities) 

Personifikacja 
(nadanie ludzkich cech przedmiotowi lub 
opisanie tej rzeczy jako człowieka) 

Alliteration 
(words in a phrase, or line of poetry, 
begin with the same sound) 

Aliteracja 
(rozpoczęcie słów w frazie lub linii poezji 
tym samym dzwiękiem) 

Assonance 
(several words in a sentence, or poem, 
have the same vowel sound repeated) 

Asonans 
(kilka wyrazów w zdaniu lub wierszu 
zawierają jednakowe samogłoski) 

Onomatopoeia 
(describes a word that sounds like the 
action) e.g. crash, hiss, splash 

Onomatopeja 
(naśladowanie dźwięku za pomocą 
brzmienia słów) np. wrum, syk, plusk 

Verb  
action   
mental & physical  
state-of-being 

Czasownik 
Akcja 
Fizyczny i umysłowy 
Stan bytu 

Verb Tenses   
Past  
Present  
Future 

Czasy 
Przeszły 
Teraźniejszy 
Przyszły 

Plural 
(means more than one) 

Liczba mnoga 
(więcej niż jeden) 

Word building Budowa słownictwa 
Parts of a word  
prefix 
base word 
suffix 

Części słowa 
Przedrostek 
Słowo podstawowe  
Przyrostek  

Paragraph 
(used to show that a new point is being 

Akapit 
(używamy żeby pokazać że 
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made or that there is a change of 
situation) 

rozpoczynamy nowy temat lub jest 
zmiana sytuacji) 
 

Advertising Reklama 
Autobiography Autobiografia 
Diary Dziennik 
Information Informacja 
Instruction Instrukcja 
Journal Żurnal 
Letter List 
Magazine Magazyn 
Newspaper article Artykuł w gazecie 
Poetry Poezja 
Promotional Promocyjny 
Prose Proza 
Publicity material Materiał publicystyczny 
Reading Czytanie 
Travel writing Tekst podróżniczy 
Pun 
(play on words) 

Paronomazja  
(zestawienie podobnie brzmiących słów) 

Ambiguity 
(where there is some doubt about the 
meaning of a phrase, sentence) 

Wieloznaczność  
(kiedy istnieje niepewność w znaczeniu 
frazy lub zdania) 

Omission Pominięcie 
Tabloid newspaper Brukowiec 
Broadsheet Newspaper Gazeta dużego formatu 
Formal letter 
( use a formal letter to write to someone 
you don’t know, or to apply for a job, 
make a complaint, or to request 
permission for something) 

List formalny 
(list formalny piszesz do osoby której nie 
znasz, kiedy składasz wniosek o pracę, 
piszesz skargę, lub prosisz o pozwolenie 
na coś) 
 

Informal letter 
(use an informal letter when writing to a 
friend or member of your family) 

List nieformalny 
(list nieformalny piszesz do przyjaciela 
lub do członka rodziny) 

Characterization Charakteryzacja 
Diction Dykcja, wymowa 
Drama Dramat 
Effect Efekt 
Form Forma 
Investigate  Badać 
Literary Literacki 
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Literature Literatura 
Pace Tempo 
Personal response Reakcja osobista 
Plot Fabuła 
Rhythm Rytm 
Setting  Miejsce 
Structure Struktura 
Study Studiować 
Style Styl 
Texts Teksty 
Theme Temat 
Tone Ton 
Poetic terms Wyrażenia poetyckie 

Chorus  
(repeated lines within a poem) 

Refren, chór  
(Linie powtarzające się w wierszu) 

Rhyme 
(endings of lines of poetry that sound the 
same, giving structure to the poem) 

Rym 
(te same dzwięki w końcowych liniach 
wierszu nadające strukturę) 

Half-Rhyme 
(words that almost rhyme) 

Półrym  
słowa które prawie się rymują 

Internal Rhyme 
(rhyming words in the middle of a line) 

Rym wewnętrzny 
(słowa rymujące się w środku linii) 

Rhyming couplet 
(2 consecutive lines of poetry which are 
paired in rhyme) 

Dwuwiersz rymujący  
(dwie linie w wierszu następujące po 
sobie które posiadają ten sam rym) 

Blank verse 
(poetry written in lines of 10 syllables in 
iambic pentameter but without rhyme) 

Wiersz bezrymowy 
wiersz w którym każda linia posiada 10 
sylab pentametrycznych bez rymu) 

Free verse 
(poetry which is not constrained by 
patterns of rhyme or rhythm) 

Wiersz wolny 
(wiersz który nie jest ograniczony 
wzorami rymu lub rytmu) 

Stanza (verse) 
(a verse or set of lines of poetry) 

Strofa 
(zwrotka, zestaw linii w wierszu) 

Enjambement 
(running over of a sentence from one line 
of verse to another) 

Przerzutnia  
(przeniesienie końca zdania do 
następnego wersu) 

Rhythm 
( flow or movement of a line – fast or 
slow, calm or troubled – to give the poem 
a metrical pattern) 

Rytm 
(tempo wersu, np, szybkie lub wolne, 
spokojne lub wzburzone, które nadaje 
metryczny wzór w wierszu) 

Metre 
(pattern of stressed and unstressed 
syllables in a line of poetry) 

Metr 
(wzór sylab akcentowanych i 
nieakcentowanych w wersie poezji) 
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Poem Types Rodzaje wierszy 

Ballad 
(poem or song which tells a story in a 
simple way) 

Ballada 
(wiersz lub piosenka która opowiada 
historię w prosty sposób)  

Sonnet 
(poem with 14 lines, usually written in 
iambic pentameters) 

Sonet 
(wiersz który ma 14 linii napisanych w 
pentametrze jambowym) 

Ode 
(long poem dedicated to a person (often 
deceased) or an object.  Serious in tone, 
usually written in a series of stanzas) 

Oda 
(długi wiersz zadedykowany osobie 
(często zmarłej) o podniosłym stylu, 
często pisany jako seria zwrotek) 

Limerick 
(five-line comic verse which follows the 
syllable pattern 8,8,6,6,8 with a rhyme 
scheme aabba) 

Limeryk 
(zabawny utwór poetycki którego wzór 
sylab to 8, 8, 6, 6, 8, a rym to aabba) 

Elegy 
(poem of mourning or lamentation which 
is sad or reflective in nature) 

Elegia 
(żałobny utwór poetycki który przekazuje 
smutek lub refleksje osobiste) 

  
  
  

 


