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Kilka słów o książce

Książka zawiera:

− Ponad 1000 podstawowych angielskich słów ze skojarzeniami, dzięki którym 

błyskawicznie i bez wysiłku zapamiętuje się polskie znaczenie angielskich słów,

− zbliżony zapis fonetyczny wymowy angielskich słówek,

− dwa zestawienia słówek: alfabetyczne i tematyczne,

− zestaw gier do nauki angielskiego metodami szybkiego zapamiętywania
− odmianę angielskich czasowników nieregularnych w 3 podstawowych formach

Jest to książka wykorzystująca mnemotechniki czyli metody błyskawicznego 

zapamiętywania. Polecana jest głównie osobom, którym nauka języka obcego przychodzi z 

trudnością, np. dyslektykom. Dzięki mnemotechnikom zwiększają się możliwości zapamiętania 

obcojęzycznych słów, przynajmniej dziesięciokrotnie, u osób bez zdolności językowych.
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ZESTAWIENIE ALFABETYCZNE   wróć do spisu treści

ANGIELSKA 
PISOWNIA

ZBLIŻONY  ZAPIS 
FONETYCZNY  SKOJARZENIE POLSKIE 

ZNACZENIE

1 able Ejbl Ej! blondynka! jesteś w stanie utrzymać 
się na nogach? (A blefuję tak sobie).

być w stanie coś 
zrobić

2 about Ebałt  Ewa Bałtyk o/około północy dookoła 
objechała. (a bo utonąć nie chciała). o, około, dookoła

3 above Ebaw  Ewciu baw się zabawką nad głową 
zawieszoną . nad

4 achieve (reach) Ecziw
 Ecie – pecie Iwonka gadała i sukcesy 
osiągała. (Usłyszała – ach! i Evę nawet 

pokonała).
osiągać

5 act Akt Jest aktywny więc działa. Ustawa czyli 
akt prawny. działać, ustawa

6 actually akczli Akcja - Lizak faktycznie była wspaniała.
(Actuallynie najlepsza)

faktycznie,
rzeczywiście

7 add Ed  Piękna Edyta dodaje (adidasy). dodawać

8 afford Efo:d Ewcię na fortepian stać. stać na coś, 
pozwolić sobie 
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1 afraid Efrajd  Ewcia rajd  miała na którym się bardzo 
bała (po Afryce rajd miała). bać się

2 after After Afrykańczyk termos po obiedzie chowa. po

3 again Egen 
Znów literka E gen szczęścia posiada, 

oprócz tego jest piękna i również mądra. 
(Agatka Indianka znów gen posiada).

znów, prócz 
tego, również 

4 against Egejnst 
W Egipcie (gęsty) gejnsty las wystąpił 
przeciwko władcy.(Przywódczynią jest 
Aga, która daje instrukcje do działania).

przeciwko

5 age Ejdż Ej! dżokeju w jakim jesteś wieku? 
(Jestem agentem w dobrym wieku). wiek

6 ago Egoł Dwa dni temu Edek z gołębiem był tutaj 
(A goniła go sfora psów).

temu np. dwa dni 
temu

7 agree Egri 
Gdy lit. E gry rozpoczyna z wszystkimi 
zgadzać się zaczyna (Agreestem częstuje 

tych, którzy się z nią zgadzają). 
zgadzać się

8 air E: 
Eryk wdycha powietrze i jest w dobrym 

nastroju (A Irka razem z nim). powietrze, 
nastrój 

9 airport E:port  Patrz: air -  powietrze i port. lotnisko
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1 all Ol Olek ma wszystko i All również. wszystko

2 allow Elał 
Ela łaskawie pozwoliła swą dłoń 

ucałować (panu co ciągle mówił: allowiu, 
allowiu).

pozwolić

3 alone Eloun Sam, jeden elokwentny un jest (ale one go 
i tak samego zostawiły) sam

4 already Ołlredi  Patrz: all – wszystko i ready – gotowy, 
czyli już wszystko gotowe. już

5 also Olso Także Ole są. Ale są również. także

6 always Olłejs Ola łe(j)ski zawsze leje. zawsze

7 amaze Emeiz 

Gdy E mej sukience blasku dodało na 
wszystkich twarzach zdumienie się 

malowało. (Tymczasem A maze na płótnie 
zdumione twarze). 

zdumieć

8 among Eman: 
 Ta dziewczyna emanuje pięknem i 
spokojem wśród innych dziewcząt . 

(Wśród amorów ongiś była) 
wśród

9 ancestor Ansystar Przy antycznej antenie, asysta składa się 
z samych przodków. przodek 
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1 angry  Angri Te angielskie gry powodują, że jest 
groźny i zły.

zły, wściekły 
groźny

2 animal Animal Do Ani malutkie zwierzątko przyszło. zwierzę

3 ankle Ankl  Anka kluczem w kostkę oberwała. (Anka 
klejem kostkę posmarowała). kostka

4 anniversary Aniwerseri Ani Wersal Eryk sprezentował w 
rocznicę ślubu. rocznica

5 another (other, 
different, else) Enowe Emilia nowe, inne wspaniałe ubrania 

sobie sprawiła. inny

6 answer Anser  Ance ser na pytania odpowiada
 ( potem Ance sweter zaczął odpowiadać)

odpowiadać, 
odpowiedź

7 ant Ant Mrówka Antonina  pojechała na 
Antarktydę. mrówka

8 anxious Ankszes Niespokojna Anka na krzesło wchodzi. niespokojny

9 any Eny 
Enigmatyczny gość, mówi, że chce danie 

jakiekolwiek, a potem  (Jakiś anyżowe 
sobie zażyczył).

jakikolwiek, 
jakieś
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1 anywhere
(nowhere) Enyłer  Patrz: any jakiś i where – gdzie. nigdzie

2 apple Epl Litera E pluska się z jabłkiem.(Aparat 
plecie coś o tym). jabłko

3 apricot Ejprikot Ej! Pryska kot sokiem z moreli, gdy ją 
wcina. morela

4 araund eraund Książę Eryk Andrzejów wokół siebie 
poustawiał . wokół

5 area Arija
Arii ja nie będę śpiewał na tym terenie, 
powiedział muzyk.(Na arenie z A literką 

zaśpiewam – to mój teren).
teren, obszar

6 arm Arm  Ręka z armaty wystaje. ręka

7 armchair Armczer Patrz: arm – ręka, chair – krzesło (krzesło 
na którym można oprzeć ręce). fotel

8 arrive
arrival

Erajw
Erajwyl

 Przybywa nowa era – era Iwonki
(Iwonka przybywa w odgłosach arii na 

riwierze) 

przybywać
przyjazd, przylot

9 art Art Sztuka artystyczna. sztuka
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1 ashamed Eszeimd Zawstydzona jest Ewa szerokimi 
biodrami i mdłościami. zawstydzony

2 ask Ask Literka A skorupkę pyta i prosi o pomoc. pytać, prosić

3 attic Atik Atleta ikonę zawiesza na strychu. strych

4 aunt Ant moja ciocia mieszka na Antarktydzie. ciocia, ciotka

5 autumn O:tem  O! Temperatura jak na jesień niezwykła. jesień

6 awake
awoke Ełejk

 Ełczanko! (mieszkanka Ełku) Ej! Kiedy 
się obudzisz! (Obudź się – awans na 

kelnerkę) dostałaś).
Ełołk Ełczankę ołówek w końcu obudził. 

obudzić, 
wzbudzić

7 away Ełej Literka E łejzki leje zdala od swojej 
wioski, poza domem. od, z dala, poza

8 baby Bejbi Bezy i biszkopty dają temu małemu 
dziecku. małe dziecko

9 back Bek  Gdy szedł z powrotem, na plecy beka mu 
spadła (Bacy k również na plecy zleciało) 

plecy, z 
powrotem
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1 backpack 
(rucksack) Bekpak  Patrz: back – plecy i pack paczka. plecak

2 bad Bad To zły badyl – badziewny. zły

3 bag Bag Cały jej bagaż to torebka. torebka

4 bakery Bejkry Będziesz ikry do piekarni wozić. (Na bak 
Eryka i jazda). piekarnia

5 ball Bo:l Bolka bolało, gdy piłką oberwał. piłka

6 band Bend Zespół tworzy bandę. zespół

7 bank benk Wielki bank na brzegu przepaści obok 
wału. bank, brzeg, wał

8 barber 
(hairdresser) Barbe: Lalka Barbie w berecie jest fryzjerką. fryzjer

9 base Bejz 
Podstawa czyli baza jest z be(j)z – 

bezowych ciasteczek.Wszystko się na 
bejzowych ciasteczkach opiera.

podstawa, spód,
opierać
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1 bath Baf Baw(f) się w wannie podczas kąpieli! wanna, kąpiel

2 bathroom bafrum Patrz: bath – wanna, kąpać i room – 
pokój. łazienka

3 beach Bicz Po plaży bicz chodzi, (gdy Beata z 
Achillesem się na plaży chłodzi). plaża

4 bean Bin  Ziarenko fasoli z binoklami na oczach. 
(Na beczce Anka ją posadziła). fasola, ziarenko

5 bear Ber Niedźwiedź berło trzyma. Nosi je zawsze 
ze sobą (berło artysty).

niedźwiedź, 
znosić, nieść

6 beard Bied Biedak ma długą brodę.(Nazywają go 
brodaty bezzębnym Ar(d)turem). broda

7
beat
beat

beaten
Bi:t 

W  czasie bitki chłopcy uderzają się (a 
Beata wybija rytm)

Bi:t W  czasie bitki chłopcy uderzali się.
Bi:tn

uderzać, stukać

8 beauty Bjuti To biuro tylko zajmuje się pięknem. 
(Biuro Beaty utykającej). piękno

9 because (since) Bikoz Patrz: be – być i cause- powód ponieważ
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1 bed Bed  Beduin na łóżku siedzi. łóżko

2 bedroom Bedrum Patrz: bed – łóżko, room – pokój. sypialnia

3 bee Bi Pszczoła w bikini. pszczoła

4 beet Bit Burak bierze udział w  bitwie. burak

5 before Bifor Bilet na fortepianie leży przed 
dziewczyną. przed

6
begin
began
begun

Bygin
 Bygen
 Bygan 

Bigos ginie gdy zaczynają się mrozy.
Bigos generała zaczął się zmieniać.
Bigos na ganku zaczął się zmieniać.

zaczynać

7 behind Bihajnd  Bilet na haku Indianin zawiesił i stanął 
za dziewczyną (Beatą Hinduską). za, z tyłu

8 believe Byliw  Gdy byli w literce W - uwierzyli  (Potem 
na beli Ew(v)ę zobaczyli). wierzyć, uważać

9 bell Bel  Belka w dzwon uderza. dzwonek
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1 belly Bely  Na brzuchu ma tatuaż w kształcie 
wielkiej  beli. brzuch

2 belt (stripe ) Belt  Belka taśmą, pasem opasana. pas, taśma

3 bench Bencz  Zrobił bencz (bęc) na ławce. ławka

4
bend
bent
bent

Bend 
Bent 
Bent

Benedykt zgina się pochyla na zakręcie. 
Benedykt zginał się pochylał na zakręcie. zginać, pochylać 

się, zakręt

5 berry, blueberry Beri Berło Eryk  ma z jagodą na czubku. jagoda

6 best Best  Bestselery są najlepsze. najlepszy

7
bet
bet 
bet 

Bet
Bet 
Bet 

 Stojąc na betonie zakładają się o coś.
Stojąc na betonie zakładali się o coś. zakładać się (o 

coś)

8 better Beter  Betoniarka z termometrem jest lepsza od 
zwykłej. lepszy

9 between Bitłin 
Bitwa win między wzgórzami (Na 

betonie, wesoło , energicznie tłuką się 
mieczami między tymi górami).

pomiędzy
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1
be

was, were
been

Bi
Łoz Łer 

Bin 

 Biszkopcikiem być jest nieźle.
Łososiem byłam i on był.

Były tu binokle.

 być 
 [was -1 i 3 os.l. 

poj]
 [were – 

pozostałe] 

2 big Byg Duży gar bigosu – big bigos. duży

3 bike Bajk  Rower opowiada bajkę (o bizonie 
jedzącym kefir). rower

4 bin Bin W skrzyni znajdują się binokle. skrzynia, kosz na 
śmieci

5
bind

bound
bound

Baind 
Baund 
Baund

Przywiązuje do siebie bajkę  Indianin
 (i  bindownicę).

Przywiązał bajkę o bałwanku nudnym. przywiązywać

6 bird Berd Duża  Berta leci na ptaku (birą Dużą 
Bertę z ptaka). ptak

7 birth Berf
 Przy narodzinach Berło Franek dostał. 

(No to birę,  tchórzem nie jestem – 
powiedział). 

narodziny

8 birthday Be:fdej Patrz: birth – narodziny i day – dzień. urodziny

9 bit Byt Kawałek bitwy zobaczył. kawałek, trochę
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1
bite
bit

bitten

Bajt 
Byt 
Bitn 

Gdy coś go ugryzie zaczyna bajd(t)urzyć 
( ten bitels).

Istota tu bytująca go ugryzła.
Istota tu bytująca w nogę go ugryzła. 

gryźć

2 bitter Bite Bitels zażywa gorzkie lekarstwo. (Bitels 
termos ma z gorzkim lekarstwem). gorzki

3 black Blek  Ble, ble blekocze czarny blekot (Na 
blaszanym czymś przysiadł i cka sobie) czarny

4 blackberry Blakbery Patrz: black – czarny i berry – jagoda. jeżyna

5 blade Bleid Blednie idealna dziewczyna, gdy widzi 
ostrze, które przecina. ostrze

6 blanket Blankit  Blanka w kitkach okrywa się kocem. koc

7
bleed
bled
bled

Blind 
Blet
 Blet

Bliznę Linda ma, która krwawi mu jak 
trza.

Gdy krwawił coraz bledszy się robił. krwawić

8
blend
blent
blent

Blend 
Blent 
Blent

Miesza ciasto blenderem Dominika.
Mieszał ciasto blenderem Tomek. mieszać

9 block Blok Klocek zaczął rosnąć, aż zrobił się z niego 
wielki blok . klocek
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1 blood Blad Blada będzie twoja krew (blondynko od 
dzisiaj). krew

2 blouse Blauz  Blaszane uzębienie na bluzce. bluzka

3
blow
blew

blown

Bloł
 Blu

Blołn 

Blok na ołówek dmucha, który kwitnąć 
zaczyna.

 Dmuchał na bluzkę kwitnącą(i coś 
blefował)

Blok, un dmuchał już kiedyś.

dmuchać, wiać, 
kwitnąć

4 blue Blu Niebieska bluza.(bluza z E literką). niebieski

5 board Bord  Bordowa tablica z desek na pokładzie 
statku.

tablica,deska, 
pokład

6 boat Bołt  Bolek na ołtarzu łódź położył. (Bolek 
atramentem łódź pomalował) łódź

7 body Bodi Bo dynamiczne ciało to za mało. ciało

8 boil Boil Boi się Ilonka gotować w wodzie. gotować (w 
wodzie)

9 bone Bołn Ten Bolek – un kość złamał (bonem 
towarowym). kość
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1 book Buk Książka w bukiecie kwiatów.(Bolek 
okładkę książki trzyma). książka

2 bookcase Bukkejs Patrz: book – książka i case – walizka. szafka na książki

3 boring Borin:  Borsuk z Indianinem są strasznie nudni. nudny

4 borrow Boroł Borsuk ołówek pożycza od kolegi. pożyczyć

5 both Bołw Razem ba(o)łwany jedne przyszły. (Botki 
hetmanowi przyniosły). razem, oboje

6 bottle Botl Skojarzenie oczywiste. butelka

7 bottom Botem  W pupę  botem oberwał i na dnie dołu z 
botem na głowie wylądował. 

podstawa, dno, 
pupa

8 bow Bał Bałwan ma dziub zamiast nosa, na szyi 
kokardę i pochyla się uginając w łuk.

dziób, łuk, 
kokarda, 

pochylać się 
uginać

9 bowl Boul Bocian ul do miski włożył. miska
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1 box Boks  Boksują się pudełka. pudełko

2 boy Boj Chłopiec pragnie być bojownikiem. chłopiec

3 bracelet Breislit W jakiejś brei sobie Litka zgubiła 
bransoletkę. bransoletka 

4 branch Brancz
 Bransoletka czerwona na gałęzi 

zawieszona. Inne skojarzenie to: branża, 
czyli swego rodzaju odgałęzienie.

gałąź, oddział

5 brave Brejw  Odważny bojownik bre(j)w ściągnął i 
ruszył do boju (Bravo Emilka mu biła)

odważny, 
dzielny, 

bojownik

6 bread Bred Pan chleb coś bredzi (Bredzi też pan 
Adam, który trzyma chleb). chleb

7
break
broke
broken

Brejk
 Brołk 

Brołken 

W brejowatej kałuży złamał nogę 
Bro(ł)kułę połamał. 

Bro(ł)kułę energicznie połamał.  
łamać, przerwa

8 breakfast Brekfest 
Patrz Break – łamać, przerywać i fast – 

szybki, post. Śniadanie to szybka 
przełamka jedzenia.

śniadanie

9
breed
bred
bred

Bri:d 
Bred 
Bred

Brygida dobre dzieci rodzi i wychowuje 
je dobrze.

Gdy rodziła brednie mówiła.

płodzić, rodzić, 
powodować, 

wychowywać 
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1 brick Brik  Bryka sobie klocek klocek

2 bride Braid Przez bramę idealna narzeczona ucieka. panna młoda, 
narzeczona

3 bridegroom,
groom

Braidgrum, 
Grum

 Przez bramę idealny narzeczony ucieka z 
gumnicą w ręku.

(gromnica – rodzaj świecy)

pan młody, 
narzeczony

4 bridge Bridż Na moście grają w brydża. most

5 bright Brajt Mój bra(j)t jest bystry pogodny i jasny 
(Brat Igor hetman X).

jasny, pogodny, 
bystry

6
bring

brought
brought

Bryng
Brot 
Brot

 Przynoszą brylanty na ring.
Brodacz je przyniósł. (Brodacz ugodził 

hetmana nimi) przynosić

7 broad Brołd Szeroki chłop broł litery D i w szerokich 
odstępach ustawioł. szeroki

8 broom Bru:m Dziecko bawi się miotłą i woła brum 
brum. miotła

9 brother Brade: Skojarzenie oczywiste. brat
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1 brow Brau Człowiek ciągle swoją brew brał (i 
przykładał browara do brwi). brew

2 brown Brałn Brał nogi za pas, gdy widział brązowy 
kolor (z browarem naszym w ręku). brązowy

3 brush Brasz
 Braszka (brat)trzyma szczotkę i pędzel, 

którą kładzie na krzakach (rosnących przy 
brudnych schodach).

szczotka, pędzel, 
krzak, zarośla

4 buck Bak Na bak ciężarówki Indianin z dolarem 
wskoczył.

dolar potocznie, 
Indianin

5
build
built
built

Byld 
Byle jak Darek buduje. 

bylt Byle jak Tomek budował. 
bylt

budować

6 bulb Balb  Balbinka wkręca żarówkę. żarówka

7 bull Bul Byk odczuwa ból. byk

8 burial Beriel Berło jelonek rzucił na trumnę podczas 
pochówku. pochówek

9
Burn

burnt, burned
burnt, burned

Bern 
Bernt, bernt
Bernt, bernt

Bernard pali ognisko (ten z buraczanym 
nosem).

 Bernadetta paliła ognisko. płonąć, palić się
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1 bus Bas  Autobus wjechał do basenu. autobus

2 bus station Basstejszyn  Patrz: bus – autobus i station – stacja. dworzec 
autobusowy

3 bush Busz Skojarzenie oczywiste. krzak (shrub)

4 busy Bizi Bizony Izy zajęte są pracą (busy ciągną). zajęty

5 but Bat Ale po co ten bat, który zaczepiony jest o 
but. ale

6 butter Bate Bateria w maśle (butem termometr 
kopie). masło

7 butterfly Bateflaj Motyl na baterię lata Patrz : fly – lata. motyl

8 button Batn  Guzik w kształcie batona (i buta co tonę 
waży) guzik

9
buy

bought
bought

Baj
Bot 
Bot

 Bajki kupuje dziewczynka.
Kupiła botki, (bo ugotował hetman jej 

buciki). kupować
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1 by Baj  Przez bajkę trzeba przejść by ją poznać. przez

2 cabbage Kabidż  Do kabiny prysznicowej idzie kapusta. kapusta

3 cabinet Kabenet Szafka była kabiną małego Benedykta 
lub szafka to jego g(k)abinet szafka

4 cake Kejk Kelnerka Ikarowi przyniosła ciastko. 
(Całe kefirem oblane) ciasto

5 calf Ka:f  Kafelek łydkę jej rozciął, (Calineczce z 
fiołkiem w dłoni). łydka, cielę

6 call Kol Kolego wołam cię, zadzwonię do ciebie 
(Twoja Callineczka) dzwonić, wołać 

7 calm Ka:m  Kamila jest spokojną dziewczyną. spokojny

8 camel Kamel Na wielbłada wskoczył kameleon. wielbłąd

9 can (may)
could Ken

 Ken (od Barbie) przechwala się, że może 
zgnieść wielką puszkę.

Kud Kudłaty wszystko mógł.
móc, puszka
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1 candle Kandl  Kandelabr to rodzaj wieloramiennego 
świecznika. świeca

2 candy Kandi Cukierki są kandyzowane Lub w kance 
Dorotki są cukierki. cukierki

3 cap Kap  Ta czapka prawie jak kaptur. (Cap i mam 
już czapkę). czapka

4 capital Kapytl Kapitan laluś przybył do stolicy. stolica

5 car Kar Kartofel na samochodzie. samochód

6 care Ker Kierowca autobusu opiekuje się i troszczy 
o (carewicza).

troszczyć się, 
opieka

7 carpet Ka:pit 
Karaluchy w  pytajnik się ustawiły na 

dywanie.
Lub: 5 skarpyt na karpit.  

dywan

8 carrot Karet Karetą marchewkia jedzie. (Car z 
rotmistrzem marchwce drzwi otwierają) marchew

9 carry Keri Karty kiery  noszą w pięknych lektykach 
(patrzą jak car ryczy). nosić, wozić
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1 case Kejs 
Przypadkiem keczup Iza do walizki i 

skrzyni wrzuciła. Casem sprawa z tego 
była.

sprawa, 
przypadek, 
walizka , 
skrzynia

2 cast (throw) Kast Rzucają kastanietami lub kastanami. rzucać

3 cast (throw) Kast Rzucają kastanietami lub kastanami. rzucać

4 castle Kasel Kasę lalunia przykleja do zamku. zamek

5 cat Kat Kot kataru dostał. kot

6
catch

caught 
caught 

Kacz 
Kołt
Kołt

Łapiemy kaczkę.
Złapaliśmy kota. łapać

7 cauliflower Koliflaue Kolisty kwiat Patrz:  flower – kwiat. kalafior

8 cause Koz
 Kozak jest przyczyną, powodem 

kłopotów, ponieważ wyraz  całusek 
napisał z błędem (jako causek ).

 przyczyna, 
powód,

ponieważ

9 cave Keiw 
Kelnerka Iwonka drążyła jaskinię i 

zaczęła się w nią zapadać. (Cała w(v)eszła 
do jaskini).

drążyć, zapadać 
się, jaskinia

25



1 cease Sj:s  Systematycznie mówię mu żeby przestał 
tu przychodzić. przestać

2 ceiling Si:lin Wiele sylikonowych  lin zwisa z sufitu. sufit

3 cell Sel Seledynowa komórka (cellem jest 
podróży). komórka

4 cellar Sela Selery lalunia trzyma w piwnicy. (Z 
piwnicznych cel larwy wychodzą). piwnica

5 century Sentri Sen tri razy miał o złotym wieku (w 
centrum turystycznym). wiek

6 cereal Siriel  Syrop jelonek wlał do płatków 
zbożowych.

płatki zbożowe, 
zboże 

7 certain Sertyn 

Pan Ser  tynkiem ze ściany posypany 
staje się pewny, skubany.(Jako pewniak 

certyfikat ma, choć aintelektualna z niego 
bestia).

pewny

8 chair Czer  Czerwone krzesło, (na którym chabry i 
irysy leżą). krzesło

9 chalk Czok W czoło kredą dostała, gdy (c)halkę 
ubrała. kreda
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1 change Czeńdż Czekoladę Indianin w dżem zmienił. zmieniać, zmiana

2 charge Czardż 
Czarna dziura opłaty pobiera a oskarża 

bankiera. opłata, pobierać, 
oskarżenia

3 chart Czart Czart porwał listę i wykres. lista, wykres

4 cheap Czip  Czipsy są tanie tani

5 cheek Czik Stworzonko siadło na policzku,  czikawki 
dostało i tak sobie bezczelnie siedziało.

policzek, 
bezczelność

6 cheese Cziz Czysty ser podano. ser

7 cherry Czeri Czerwone wiśnie Iwonka wcina. wiśnia

8 chess Czes  Czesław próbuje czesać figury szachowe. szachy

9 chest Czest 
 Czesał Staszek włosy na klatce 
piersiowej siedząc na skrzyni. klatka piersiowa, 

skrzynia 
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1 chew Cził Czipsy w Iławie żują. żuć

2 chick Czyk Czy kurczaczek malutki to pisklę? (Pisklę 
chichoce i cka). pisklę

3 chicken Czikin Czy kin kurczak nie odwiedza? kurczak

4 chief Czif 
 Czy F literka wodzem została? (Chinka 

efektownie F do funkcji szefa 
przygotowała).

wódz, szef, 
główny

5 child Czajld 
Do czajnika lód dziecko wkłada 

(Chichocze lód  w czajniku – uśmiechając 
się do dziecka).

dziecko

6 children Czildren  Czyli drewniany ren jest dla dzieci? dzieci

7 chimney Czimni Cimni ludzie mają komin? (Chimera 
nerwowo y literę namalowała na kominie) komin

8 chin Czin Czinki podbródek ma ta kobietka (z 
Chin). podbródek

9 Chinese Czajniz Czajnik z Chin. chiński
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1
choose
chose
chosen

Czuz 
Czołz

 Czołzen 

Czółno złote wybiera (Chowa osę w nim).
Czołg złoty wybrał.

Czołg Zenek wybrał.
wybierać

2 Christmas Krismes  Krystyna mesjasza zobaczyła podczas 
Świąt Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie

3 church Czercz 
Czerwoną czapkę zdjął przed kościołem. 

(A chó(u)r cherubinków śpiewał na 
kościele).

kościół

4 circle Syrkl 
Syrenka klocki w okrąg układała 
(cyrk(c)lem kółko narysowała). koło, okrąg, 

krążyć

5 city Siti Sito i literka trzyma w mieście. miasto (duże) 

6 claim Klejm Gdy kleim żądamy zapłaty, tak 
twierdzimy my. twierdzić, żądać

7 class Kla:s  Skojarzenie oczywiste. klasa (grupa 
uczniów), lekcja

8 classroom Klasrum  Patrz ckass – klasa, lekcja i room – 
pokój. klasa 

9 claw Klo:  Klocki układa pazurem ptaszysko. pazur, szpon
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1 clean Klin 
Zaklinował się przy sprzątaniu i 

czyszczeniu kliniki (wtedy gdy przy cle 
Andrzej pracował).

sprzątać, czysty

2 clear Klir Kla(i)rowny. wyraźny, 
przejrzysty, 

czyścić

3 clerk Kla:k Klaksona urzednik/ekspedient się 
przestraszył.

urzędnik
ekspedient

4 clever Klewer Klepsydra Weroniki jest mądra i zdolna. mądry, zdolny

5 cliff Klif Skojarzenie oczywiste. skarpa, urwisko, 
klif

6 climb Klajm  Na klamkę imbecyl się wspina (Do 
k(c)limatyzacji bardzo chce się wspiąć). wspinać się

7 clock Klok Wielki klocek czyli klok uderzył w zegar 
ścienny. zegar ścienny

8 close Klouz  Zamykaj klozet! zamykać

9 close (near) Kleuz Piękna Kleopatra uzbrojonego żołnierza 
blisko siebie trzyma. blisko
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