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Unit 8  Adventure 

 
 

beach /bi:tʃ/ plaża 

desert /ˈdezət/ pustynia 

glacier /ˈɡlæsiə/ lodowiec 

island /ˈaɪlənd/ wyspa 

lake /leɪk/ jezioro 

mountain /ˈmaʊntən/ góra 

ocean /ˈəʊʃən/ ocean 

rainforest /ˈreɪnfɒrəst/ las tropikalny 

river /ˈrɪvə/ rzeka 

sea /si:/ morze 

valley /ˈvæli/ dolina 

waterfall /ˈwɔ:təfɔ:l/ wodospad 

 

 
adventures /ədˈventʃəs/ przygody 

experiences /ɪkˈspɪəriənsəs/ doświadczenia 

journey /ˈdʒɜːni/ podróż  

sail around the world /ˈseɪl əˈraʊnd ðə wɜːld/ 
opłynąć świat dookoła 

sailor /ˈseɪlə/ żeglarz  

top of the world /tɒp əv ðə wɜːld/ szczyt świata 

write a book /raɪt ə bʊk/ napisać książkę 

 
 

campfire /ˈkæmpfaɪə/ ognisko 

compass /ˈkʌmpəs/ kompas 

guidebook /ˈɡaɪdbʊk/ przewodnik (książkowy) 

insect spray /ˈɪnsekt ˌspreɪ/ spray odstraszający 
owady 

map /mæp/ mapa 

rucksack /ˈrʌksæk/ plecak 

sleeping bag /ˈsli:pɪŋ bæɡ/ śpiwór 

sun cream /ˈsʌn kri:m/ krem do opalania 

sun hat /ˈsʌn hæt/ kapelusz od słońca 

tent /tent/ namiot 

torch /tɔ:tʃ/ latarka 

walking boots /ˈwɔ:kɪŋ bu:ts/ buty do wędrówek 

 

 

Check out this... /ˈtʃek aʊt ðɪs/ Zobacz to… 

Don’t worry. /dəʊnt ˈwɜːri/ Nie przejmuj się. 

For goodness’ sake! /fə gʊdnes seɪk/ Na miłość 
boską! 

I didn’t mean to. /aɪ diːdənt miːn tə/ Nie chciałem 
tego zrobić. 

I’m really sorry. /aɪm riːli sɒri/ Naprawdę mi 
przykro. 

It was an accident. /ɪt wəz ən ˈæksɪdənt/ To było 
niechcący. 

It won’t happen again. /ɪt woʊnt hæpən əˈgen/ 
To się więcej nie powtórzy. 

It’s all right. /ɪts ɔː raɪt/ Nie ma sprawy. 

That’s OK. /ðæts əʊ keɪ/ W porządku. 

These things happen. /ðiːz θɪŋz hæpən/ Zdarza 
się. 

 

 
charity event /ˈtʃærəti ɪvənt/ wydarzenie 
charytatywne 

feel ill /fiːl ɪl/ czuć się chorym 

get home /get həʊm/ dotrzeć do domu 

hurt /hɜːt/ zranić się 

insect bites /ˈɪnsekt baɪts/ ukąszenia insektów 

miss somebody /mɪs ˈsʌmbɒdi/ tęsknić za kimś  

raise money /reɪz ˈmʌni/ zbierać pieniądze 

travel /ˈtrævəl/ podróżować 

trip /trɪp/ wycieczka 

 

 
arrive at /əˈraɪv ət/ przybyć do 

laugh at /laːf ət/ śmiać się z 

on the internet /ən ðə ˈɪntənet/ w internecie  

video /ˈvɪdiəʊ/ nagranie wideo 

 

 
boyhood /ˈbɔɪhʊd/ wiek chłopięcy 

community /kəˈmjuːnɪti/ społeczność 

desert paths /ˈdezət paːθs/ pustynne szlaki 

look for food /lʊk fə fʊd/ szukać jedzenia 

make a campfire /meɪk ə kæmpfaɪə/ rozpalić 
ognisko  

manhood /ˈmænhʊd/ wiek męski 

original inhabitants /əˈrɪdʒɪnəl ɪnˈhæbɪtənt/ 
pierwotni mieszkańcy 

spear /spɪə/ włócznia 

tradition /trəˈdɪʃən/ tradycja 
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