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Unit 5  Happy Holidays 

 

book a holiday /ˌbʊk ə ˈhɒlədi/ zarezerwować 
wyjazd wakacyjny 

buy souvenirs /ˌbaɪ suːvəˈnɪəz/ kupować pamiątki 

check into a hotel /ˌtʃek ɪntʊ ə həʊˈtel/ 
zameldować się w hotelu 

eat out /ˌiːt ˈaʊt/ jeść poza domem 

get a tan /ɡet ə ˈtæn/ opalić się 

get lost /ɡet ˈlɒst/ zgubić się 

go abroad /ˌɡəʊ əˈbrɔːd/ wyjechać za granicę 

go camping /ˌɡəʊ ˈkæmpɪŋ/ wyjechać pod namiot 

lose your luggage /ˌluːz jə ˈlʌɡɪdʒ/ zgubić bagaż 

pack your bag /ˌpæk jə ˈbæɡ/ spakować torbę 

put up a tent /ˌpʊt ʌp ə ˈtent/ rozbić namiot 

see the sights /ˌsiː ðə ˈsaɪts/ zwiedzać 

stay in a hotel /ˌsteɪ ɪn ə həʊˈtel/ zatrzymać się w 
hotelu 

write a travel blog /ˌraɪt ə ˈtrævəl blɒɡ/ pisać blog 
o podróżach 

 

 

adventure /ədˈventʃə/ przygoda 

destination /destɪˈneɪʃən/ cel podróży 

experiences /ɪkˈspɪəriənsəs/ przeżycia 

forever /fərˈevə/ wieczność 

get bored /get bɔːd/ znudzić się 

pack the bags /pæk ðə bægz/ spakować bagaże 

scared /skeəd/ przestraszony 

worried /ˈwʌrɪd/ zmartwiony 

 

 

arrive /əˈraɪv/ przybyć 

become /bɪˈkʌm/ stawać się 

buy /baɪ/ kupić 

fetch /fetʃ/ przynieść 

move /muːv/ przemieścić się 

receive /rɪˈsiːv/ otrzymać 

walk /wɔːk/ pójść 

 

 

Excuse me. Can you help us? /ɪkˈskjuːz mi kən jə 
help ʌs/ Przepraszam. Czy mógłbyś / mogłabyś 
nam pomóc? 

How can we / I get there? /həʊ kən wi, aɪ get ðeə/ 
Jak możemy / mogę się tam dostać? 

How long does it take to get to the museum? 
/həʊ lɒŋ dʌz ɪt teɪk tə get tə ðə mjuːˈziəm/ Ile czasu 
zajmie nam dotarcie do muzeum? 

I’m starving. /əm ˈstɑːvɪŋ/ Umieram z głodu. 

Is it far? /ɪz ɪt fɑː/ Czy to daleko? 

Is there a good place to buy souvenirs there? 
/ɪz ðeə ə gʊd pleɪs tə baɪ ˌsuːvəˈnɪəz ðeə/ Czy jest tam 
miejsce, gdzie można kupić pamiątki? 

Thank goodness. /θæŋk gʊdnes/ Całe szczęście! 

Where’s a good place to go shopping? /weəz ə 
gʊd pleɪs tə gəʊ ˈʃɒpɪŋ/ Gdzie jest dobre miejsce na 
zrobienie zakupów? 

 

 

blow a bubble /bləʊ ə bʌbəl/ robić balon z gumy 
do żucia 

bubblegum /ˈbʌbəlgəm/ guma do żucia 

dizzy /dɪzɪ/ cierpiący na zawroty głowy 

passage /ˈpæsɪdʒ/ przejście 

shopkeeper /ˈʃɒpˌkiːpə/ właściciel sklepu 

tourist attraction /ˈtʊərɪst əˈtrækʃən/ atrakcja 
turystyczna 

upside down /əˈpsaɪd daʊn / do góry nogami 

 

 

box /bɒks/ pudełko 

cave /keɪv / jaskinia 

comfortable /ˈkʌmftəbəl/ wygodny 

dark /dɑːk/ ciemny 

under the sea /ʌndə ðə ˈsiː/ pod powierzchnią 
morza 

unusual /ʌnˈjuːʒʊəl/ niezwykły 

warm /wɔːm/ ciepły 

wet /wet/ mokry, wilgotny 

 

 

climb /wɔːk/ wspinać się 

run away /rʌn əˈweɪ/ uciekać 

shipwreck /muːv/ katastrofa morska, rozbicie 
statku 

strange /ˈstreɪndʒ/ dziwny, obcy 

string /rɪˈsiːv/ sznur 

travel /ˈtrævəl/ podróżować 
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