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FOOD 

1. stuffing 

dumplings with potato and cheese stuffing 

Do you like dumplings with potato and 

cheese stuffing?  

nadzienie 

pierogi ruskie 

Czy lubisz pierogi ruskie?  

2. dumplings stuffed with meat / cheese 

How to prepare dumplings with meat? 

pierogi z mięsem / z serem  

Jak przygotować pierogi z mięsem?  

3. pancakes / to prepare  

You need flour, milk and eggs to prepare 

pancakes.  

naleśniki / przygotowywać 

Potrzebujesz mąkę, mleko i jajka aby zrobić   

naleśniki. 

4. Silesian potato dumplings 

I prefer Silesian potato dumplings to pasta. 

kluski śląskie 

Wolę kluski śląskie od makaronu. 

5. broth with noodles = chicken soup 

fermented rye flour soup,  

beetroot soup, beetroot soup with ravioli, 

cabbage soup 

rosół 

żurek 

barszcz / barszcz z uszkami  

kapuśniak  

6. ingredients / natural ingredients 

I use only natural ingredients when I cook. 

składniki / naturalne składniki  

Używam tylko naturalnych składników kiedy 

gotuję. 

7. fat, carbohydrates, proteins,  vitamins, 

mineral salts  

tłuszcz, węglowodany, białka,  witaminy, sole 

mineralne 

8. flour, baking powder, yeast 

Mix flour and baking powder.  

mąka, proszek do pieczenia, drożdże 

Zmieszaj mąkę i proszek do pieczenia.  

9. vanilla sugar, cane sugar  

I use vanilla sugar when I bake a cake. 

cukier waniliowy, cukier trzcinowy  

Używam cukru waniliowego kiedy piekę ciasto. 

10. honey, maple syrup, 

Add a little honey to the tea.   

miód / syrop klonowy  

Dodaj trochę miodu do herbaty. 

11. casserole 	/ˈkæsərəʊl/ 

Where can I buy the best casserole in the 

city? 

zapiekanka 

Gdzie kupię najlepszą zapiekankę w mieście?  

12 cheese  

cottage cheese  

goat cheese   

soft cheese / blue cheese 

processed cheese 

ser 

biały ser 

kozi ser 

ser pleśniowy 

ser do smarowania  

13 scrambled eggs 

white and yolk  

jajecznica  

białko i żółtko   

14 (to) break eggs 

(to) beat eggs  

rozbić jajka 

ubijać jajka 
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COURT 

1. defense lawyer, defense attorney  

I am looking for a good defense lawyer.   

obrońca, adwokat  

Szukam dobrego adwokata. 

2. prosecutor  prokurator 

3. judge / jury [ˈdʒʊri] sędzia / ława przysięgłych  

4. to accuse somebody of 

to charge somebody with 

oskarżać kogoś o 

oskarżać kogoś o 

5. suspended sentence 

life sentence 

5-year sentence  

capital punishment / death penalty  

community service 

wyrok w zawieszaniu  

dożywocie 

5 lat więzienia 

kara śmierci  

prace społeczne 

6. court 

to take somebody to court 

sąd 

pozywać kogoś 

7. trial  

to go on trial 

proces sądowy  

stanąć przed sądem 

8. notary  /ˈnəʊtəri/  notariusz 

9. I have problems with law. Mam problemy z prawem 

10. (to) break the law 

I have never broken the law. 

łamać prawo 

Nigdy nie złamałem prawa.  

11. to plead guilty 

not to plead guilty 

przyznać się do winy 

nie przyznawać się do winy 

12. speeding przekraczanie prędkości 

13. drink driving jazda po pijanemu  

14. fine 

to pay a fine  

grzywna / mandat  

zapłacić mandat / grzywną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


