
FALSE FRIENDS
A set of vocabulary exercises made by: Outside the Box



ENGLISH WORD MEANING/TRANSLATION SYNONYMS ANTONYM THE MISTAKEN ONE 

ACTUAL faktyczny, rzeczywisty REAL, TRUE FAKE, UNTRUE CURRENT

ACTUALLY faktycznie, rzeczywiście, REALLY, TRULY, IN FACT SUPPOSEDLY CURRENTLY

ACCORD harmonia, zgodność AGREEMENT, TREATY CONTRADICT CHORD

ANTICS wygłupy, błazeństwa FOLLY, NONSENSE SOLEMNITY ANITQUES

CLOSET szafka/szafa CUPBOARD TOILET

COMPOSITOR składacz [np. do druku] COMPOSER

EVENTUALLY finalnie, ostatecznie FINALLY, LASTLY OPTIONALLY, AT A PINCH

FATAL śmiertelny, DESTRUCTIVE, DEADLY CONSTRUCTIVE DISASTROUS, TERRIBLE

FART pierdzenie BUMBLEBEES LUCK

DIVAN Szezlong, otomana CHAISE LONGUE CARPET

EVIDENCE dowód PROOF RECORD, FILES

GUST podmuch wiatru WINDBLAST TASTE

HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo RISK, DANGER SAFETY GAMBLING

IGNORANT niedouczony ILLITERATE TRAINED IGNORAMUS

LECTURE Wykład, kazanie SET BOOK

LUNATIC szaleniec, wariat SMART ASS LUCID SLEEPWAKER

NOVEL powieść SHORT STORY



ENGLISH WORD MEANING / TRANSLATION SYNONYMS ANTONYM THE MISTAKEN ONE 

OBSCURE niejasny AMBIGUOUS CLEAR, TRANSPARENT SHABBY

ORDINARY zwykły, codzienny CASUAL EXTRAORDINARY COARSE

PHYSICIAN lekarz DOCTOR, MEDIC SCIENTIST, PHYSICIST

PARAGRAPH akapit PASSAGE ARTICLE

OCCUPANT mieszkaniec, lokator HABITANT INVADER

PASTA makaron NOODLES PASTE

PATHETIC żałosny PITFUL IMPRESSIVE TURGID

PARAGON wcielenie, wzór EMBODIMENT, 
EPITOME

CONTRAST, OPPOSE RECEIPT

PENSION renta, emerytura SALARY

PRESERVATIVE środek konserwujący AMELIORATIVE CONDOM 

PROVISION świadczenie, klauzula, 
zapasy

SUPPLY, STIPULATION WITHDRAW COMISSION

RAPPORT (wzajemne) zrozumienie AFFINITY, BOND DISAFFECTION RAPORT

RECEIPT recepta PRESCIRPTION

SENTENCE wyrok, zdanie VERDIC, PHRASE QUOTE, APOTHEGM

SYMPATHY współczucie COMPASSION INDIFFERENCE, AFFECTION, LIKING

TRANSPARENT przezroczysty, jasny, jawny CRYSTAL, CLEAR, 
LUCENT

TINTED, OBSURE BANNER



Ex.1Choose the correct synonym

1. ACTUAL:

A. PRESENT B. REAL C.FILE

2. EVENTUALLY:

A. OPTIONALLY B. FINALLY C. FIRSTLY

3. FATAL:

A. DEADLY B. HORRIBLE C. FAT

4. PROVISION: 

A. PERCENTAGE B. MARGIN C. SUPPLY

5. TRANSPARENT:

A. BANNER B. CLEAR C. OBSURE

6. SYMPATHY:

A. COMPASSION B. LIKING C. INDIFFERENCE



Ex. 2. Write an antonym to each of the words 
below. 

HAZARD

SUPPOSEDLY

CONTRAST

DESTRUCTIVE

TRANSPARENT

CONTRADICT

SOLEMNITY

EXTRAORDINARY



Ex. 3. Translate.

• Każdy element łańcucha dostaw jest jawny/jasny. 

• Popatrzył na nią z sympatią.

• Mozart był jednym z najlepszych kompozytorów w historii świata.

• Czy inne modele są aktualnie dostępne?

• To był śmiertelny wypadek.

• Chodź i przysiądź się na otomanie.

• Wygłupy clowna rozbawiły dzieci.

• Unia jest w pełnej zgodzie.

• WiFi i 5G, dostępne ewentualnie, pozwalają na adaptację urządzenia do 
wymagań użytkownika.

• Większość popularnych piosenek składa się z czterech akordów.

• Czy mówisz o rzeczywistym zagrożeniu?

• Prawie 40 osób, głównie studentów, brało udział w wykładzie na temat 
idei prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

• Nie powinno się dotykać lunatyka. 

• Życie mi przeminęło jak podmuch wiatru. 

• To nie jest zagrożeniem dla kraju. 

• Myślę, że on jest szaleńcem.

• Zadzwoniłem do swojego lekarza, by to potwierdzić.

• Te góry pokonały każdego najeźdźcę/intruza. 

• Ludzie mówią, że hazard to wyrzucanie pieniędzy. 

• Ten transparent będzie pierwszym, co zobaczą ludzie, gdy wjadą do 
miasta.

• Mam legalną receptę od lekarza z Paryża.

• Wysłali mi list wyrażający współczucie. 

• Mamy wystarczająco zapasów na tydzień.

• Mam rachunek na potwierdzenie.

• Bierzemy 1,5% prowizji, nie mniej niż 5 funtów.

• Wszyscy myśleli, że zostaniesz lekarzem.

• Lokator jest na górze, siedzi w salonie.

• Ten produkt jest w 100% naturalny, nie zawiera  dodatków ani 
konserwantów.

• Świat uważa cię za wzór cnót. 

• Mieszkanie były zbyt obskurne, nawet za tę cenę. 

• Miałam niejasne odczucie, że coś pójdzie źle.

• Czy inne modele są aktualnie dostępne?

• Niestety wyniki były fatalne.

• Wsiądź do wagonu numer 11.

• Pracuję jako zecer [składacz].



ANSWER KEY – Ex. 3

• All elements of our company's supply chain are transparent.

• He looked at her with affection

• Mozart was one of the best composers in the history of the 
world.

• Are other models currently available?

• It was a fatal accident.

• Come join me on the divan.

• The antics of the clowns amused the children.

• The Union is united and in full accord.

• The WiFi and 5G, available optionally, allow for adaptation of 
the device to the user's requirements.

• Most of the popular songs consist of four chords

• Are you talking about actual danger?

• Almost 40 people, mainly students participated 
the lecture devoted to the idea of private health insurances.

• You're not supposed to touch a sleepwalker.

• My life has gone by like a gust of wind.

• That isn't a hazard to this country.

• I think he's a lunatic.

• I called his physician to confirm.

• These mountains have defeated every invader.

• People say gambling's throwing your money away.

• The banner will be the first thing that people see when they 
enter the town.

• I have a legitimate prescription from a doctor in Paris.

• They sent me a letter expressing their sympathy

• We have enough provisions for the next week.

• And I have a receipt to prove it.

• We take 1.5% commission, no less than 5 pounds.

• Everyone thought you'd become a physicist.

• The occupant is upstairs in the sitting area.

• This product is 100% natural without any additive 
or preservative.

• The world thinks you're a paragon of virtue.

• The flat was too shabby even for this price.

• I had an obscure feeling that something would go wrong.

• Are other models currently available?

• Unfortunately, the results were terrible.

• Enter the carriage number 11.

• I work as a compositor. 


