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Unit 3  It’s A Bargain! 

 

bargain /ˈbɑːɡən/ okazja cenowa 

cashpoint /ˈkæʃpɔɪnt/ bankomat 

change /tʃeɪndʒ/ reszta, drobne 

coin /kɔɪn/ moneta 

customer /ˈkʌstəmə/ klient / klientka 

high street /ˈhaɪ striːt/ główna ulica 

market stall /ˌmɑːkət ˈstɔːl/ stragan na targu 

note /nəʊt/ banknot 

price /praɪs/ cena 

products /ˈprɒdʌkts/ produkty, towary 

queue /kjuː/ kolejka 

sale /seɪl/ wyprzedaż 

shop assistant /ˈʃɒp əˌsɪstənt/ sprzedawca / 
sprzedawczyni 

shopping basket /ˈʃɒpɪŋ ˌbɑːskət/ koszyk na 
zakupy 

stallholder /ˈstɔːlˌhəʊldə/ właściciel / właścicielka 
straganu 

 

 

award /əˈwɔːd/ nagroda 

drums /drʌmz/ bębny 

fashionable /ˈfæʆənəbəl/ modny 

friendly /ˈfrendli/ przyjazny 

local /ˈləʊkəl/ lokalny 

scarf /skɑːf/ szalik 

 

 

afford /əˈfɔːd/ pozwolić sobie na coś 

borrow /ˈbɒrəʊ/ pożyczyć (od kogoś) 

buy /baɪ/ kupować 

cost /kɒst/ kosztować (mieć określoną cenę) 

earn /ɜːn/ zarabiać 

lend /lend/ pożyczyć (komuś) 

pay by credit card /ˌpeɪ baɪ ˈkredɪt kɑːd/ płacić 
kartą kredytową 

pay in cash /ˌpeɪ ɪn ˈkæʃ/ płacić gotówką 

save /seɪv/ oszczędzać 

sell /sel/ sprzedawać 

spend /spend/ wydawać 

win /wɪn/ wygrać 

 

 

Can / Could you give me a hand with this 
homework? /kən, kʊd jə gɪv mi ə hænd wɪð ðɪs 
ˈhəʊmwɜːk/ Czy możesz / mógłbyś / mogłabyś 
pomóc mi z pracą domową? 

   No problem. /nəʊ ˈprɒbləm/ Nie ma problemu. 

Can / Could you lend me a pen? /kən, kʊd jə lend 
mi ə pen/ Czy możesz / mógłbyś / mogłabyś 
pożyczyć mi długopis? 

Sorry, I can’t. /sɒri aɪ kɑːnt/ Przepraszam, ale 
nie mogę. 

It’s against the rules. /ɪts əˈgenst ðə ruːlz/ To 
wbrew zasadom. 

Would you mind coming with me? /wʊd jə maɪnd 
kəmɪŋ wɪð mi/ Czy mógłbyś / mogłabyś pójść ze 
mną? 

    OK. / Sure. /əʊ keɪ, ʃɔː/ OK. / Tak. / Pewnie. 

You’re impossible! /jʊr ɪmˈpɒsɪbəl/ Jesteś nie do 
wytrzymania! 

 

 

advantage /ədˈvɑːntɪdʒ/ zaleta 

auction /ˈɔːkʃən/ aukcja 

character /ˈkærəktə/ postać 

charity /ˈtʃærəti/ organizacja charytatywna 

fan /fæn/ fan 

novel /ˈnɒvəl/ powieść 

 

 

 

auction site /ˈɔːkʃən saɪt/ serwis aukcyjny 

crime /kraɪm/ przestępstwo 

inside /ɪnˈsaɪd/ wewnątrz 

instead /ɪnˈsted / zamiast 

keep /kiːp/ zatrzymać 

note /nəʊt/ banknot 

owner /ˈəʊnə/ właściciel 

surprise /səˈpraɪz/ niespodzianka 

 

 

 

currency /ˈkʌrənsi/ waluta 

exchange rate /ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt/ kursy wymiany 
(walut) 

guide /gaɪd/ przewodnik 
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