
Proszę przepisać temat i słownictwo do zeszytu.  I zrobić podane zadania. Jeśli są jakieś 

problemy ze zrozumieniem zadań , proszę o kontakt : k.kmiecik@sp26gdynia.pl 

Proszę również przesłać zdjęcie zrobionych zadań i przesłać na adres podany wyżej. 

 

 

Subject: Take a deep breath – wprowadzenie do unitu 6 

 

Dużo słownictwa do przepisania ale dacie radę. Pamiętajcie – jak nie jesteście pewni jak się 

wymawia dane słowo- www.diki.pl – wpisujemy słowo i klikamy na głośnik. 

 

Health problems: 

Allergy – alergia 

Astma – astma 

Bug- wirus 

Food poisoning – zatrucie pokarmowe 

Hay fever – katar sienny 

Infection- infekcja 

Injury-kontuzja, uraz 

Insomnia - bezsenność 

Migraine-migrena 

Travel sickness- choroba lokomocyjna 

Virus- wirus 

Diarrhea – biegunka (dajerija) 

Throw up/puke /vomit – wymiotować 

 

Sickness and health: 

Feeling ill: 

Come down with flu – zachorować na grypę  
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Have : 

a rash- wysypkę 

a runny nose - katar 

a temperature - temperaturę 

a nose bleed- krwawić z nosa 

a cough – kaszel (kof) 

an infection – infekcję 

 

lose apetite/voice- stracić apetyt /głos 

 

Seeing a doctor: 

Get a prescription – dostać receptę 

Have a check – up- mieć badanie kontrolne 

Listen to chest – osłuchać płuca 

Take a temperature/blood pressure – zmierzyć temperaturę/ciśnienie 

 

Getting better: 

Get lots of rest – dużo wypoczywać 

Stay in bed – leżeć w łóżu 

Take medicine/some tablets – brać lekarstwo/tabletki 

 

At the doctor’s: 

Doctor: 

What seems to be the matter? – w czym jest problem? 

Where does it hurt? – gdzie boli? 

Now, take a deep breath – Proszę wziąć głęboki oddech 

It is nothing to worry about – nie ma się czym martwić, wszystko ok 



Here is something for the pain – oto coś na ból 

Patient: 

It is painful when I swallow – boli jak przełykam 

Is it serious? – czy to coś poważnego? 

Is there anything I can take for it?- czy mogę wziąć coś na to ( jakieś lekarstwo) 

 

I JESZCZE TROCHĘ SŁÓWEK: 

Word building 

Allergy- be allergic :alergia/mieć alergię 

Asthma-  be asthmatic :astma/mieć astmę 

Dyslexia- be dyslexic: dyslekcja/mieć dysleksję 

Pain-painful: ból/bolesny 

Depress – depression/be depressed:przygnębiać/depresja/mieć depresję 

Infect – infection/ infected: zainfekować/infekcja/zainfekowany 

Operate – operation:operować/operacja 

Prescribe-prescription: przepisać receptę/ recepta 

Injure-injured: zranić się/ ranny , kontuzjowany 

Stress-stressful: stress/zestresowany 

Blind – blindness: ślepy/ślepota 

Deaf-deafness- wymowa: def/defnes : głuchy/głuchota 

Be dizzy – dizziness: mieć zawroty głowy/zawroty głowy 

Ill – illness: chory/choroba 

Sick – sickness: chory/choroba 

 

ZADANIA: 

10/73 - podręcznik 

1,2,3,4,5,6,7,8/ 64-65 ćwiczenia 



 

 

 

 

 

 


