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WSTĘP

Wakacyjny samouczek wydawnictwa Lingo to wyjątkowy kurs języka 
angielskiego na lato. Przyda Ci się zarówno w zagranicznej podróży, 
jak i wtedy, gdy w wolnym czasie zechcesz poćwiczyć sobie angielskie 
słówka i zwroty oraz przypomnieć gramatykę.

Lekcje Let’s talk zawierają wakacyjne minidialogi z zapisem wymowy, 
słownictwo, językowe ciekawostki oraz krzyżówki. Pomogą Ci w wielu 
urlopowych sytuacjach – niezależnie od tego, czy podróżujesz 
samolotem czy na czterech kółkach, śpisz w pięciu gwiazdkach  
czy pod gwiazdami, wybierasz aktywny wypoczynek czy może wolisz 
relaks w hamaku.

Summer school to zagadnienia gramatyczne w letnim wydaniu,  
dzięki którym bez problemu określisz datę swojego wyjazdu,  
uprzejmie poprosisz o rezerwację noclegu lub poprowadzisz 
niezobowiązującą pogawędkę o pogodzie.

W Wakacyjnym samouczku znajdziesz także dodatki: zarys gramatyki, 
tablice oraz zestaw zwrotów przydatnych w razie trudnych sytuacji, 
takich jak choroba czy wypadek, dzięki czemu dasz sobie radę nawet 
wtedy, gdy w czasie wyjazdu dopadnie Cię pech.

Wybierasz się w zagraniczną podróż? Chcesz poćwiczyć język angielski 
w czasie urlopu i połączyć naukę z rozrywką? Koniecznie spakuj 
do plecaka Wakacyjny samouczek Lingo!

Autorzy i redaktorzy Lingo
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SPIS TREŚCI

1. 
SUMMER 
SCHOOL

Wymowa ▶ krótka ściąga 9
Kiedy lecimy? ▶ kalendarz
Uprzejmie prosimy ▶ czasownik modalny could

2. 
LET’S TALK

Angielski w chmurach 15
▶ na lotnisku ▶ odprawa ▶ podróż samolotem

3. 
SUMMER 
SCHOOL

Która godzina? ▶ określamy czas 23
Present Simple o przyszłości  
▶ sprawdzamy rozkład jazdy
Return ▶ jeden wyraz, różne części mowy

4. 
LET’S TALK

Podróż pociągiem lub promem 27
▶ kolej na kolej ▶ a może promem?  
▶ dbamy o bagaż i bilet

5. 
SUMMER 
SCHOOL

Zrobiłem rezerwację... ▶ o czasie Past Simple 35
Możliwości i powinności ▶ must, mustn’t, needn’t
Do it yourself ▶ zaimki zwrotne

6. 
LET’S TALK

 W pięciu gwiazdkach czy pod gwiazdami? 41
▶ rezerwujemy nocleg ▶ śpimy w hotelu  
▶ rozbijamy namiot 

7. 
SUMMER 
SCHOOL

It’s a lovely day, isn’t it?  51 
▶ wyrażenia z operatorem: tags
Z powodu deszczu...  
 ▶ przyimki w wyrażeniach dot. przyczyny 
Chasing rainbows ▶ pogoda w idiomach
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SPIS TREŚCI

8. 
LET’S TALK

Czasem słońce, czasem deszcz  55
▶ porozmawiajmy o pogodzie ▶ sprawdzamy prognozę 
▶ nazwy zjawisk atmosferycznych

9. 
SUMMER 
SCHOOL

I wish... ▶ wyrażanie żalu  63
Propozycje i sugestie 
▶ why don’t we, how about, let’s  
Odłóżmy to na później ▶ czasownik put

10. 
LET’S TALK

Miejskie atrakcje  67
▶ kino, teatr, koncert ▶ ruszamy w miasto 
▶ rozrywki dla dzieci

11. 
SUMMER 
SCHOOL

Ale szyk! ▶ szyk przymiotników w zdaniu 77
Ważenie, mierzenie ▶ wielkości i miary
Reklamacje ▶ przydatne wyrażenia

12. 
LET’S TALK

Wakacyjne sprawunki  83
▶ kupujemy coś na ząb ▶ w sklepie z pamiątkami  
▶ mierzymy buty, szukamy sukienki

13. 
SUMMER 
SCHOOL

Określamy datę wyjazdu ▶ liczebniki porządkowe 93
Jak wsiadać i wysiadać ▶ get in/out czy get on/off
Nazwy geograficzne ▶ z przedimkiem określonym the 
czy bez?

14. 
LET’S TALK

Podróż na czterech kółkach 99
▶ jedziemy samochodem ▶ tankujemy do pełna  
▶ kupujemy bilet autobusowy
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SPIS TREŚCI

15. 
SUMMER 
SCHOOL

Orientuj się ▶ there is/there are 107
Gdzie to jest? ▶ przyimki stosowane w wyrażeniach 
dotyczących miejsca
Public notes ▶ napisy w miejscach publicznych

16. 
LET’S TALK

Zwiedzanie 113 
▶ pytamy o drogę ▶ idziemy do muzeum  
▶ rezerwujemy wycieczkę

17. 
SUMMER 
SCHOOL

Prosimy i pytamy ▶ czasownik ask 121
Rzeczowniki niepoliczalne  
▶ określamy ilość jedzenia i picia
 Jak przynosić i podawać  
▶ czasowniki get, fetch, bring, take

18. 
LET’S TALK

Angielski na talerzu  125 
▶ wybieramy lokal ▶ rezerwujemy stolik  
▶ poznajemy nowe smaki

19. 
SUMMER 
SCHOOL

Możesz i potrafisz ▶ czasownik can 135
W stronę słońca ▶ przyimki stosowane  
w wyrażeniach dotyczących ruchu
To feel like/to feel up to ▶ przydatne phrasal verbs

20. 
LET’S TALK

Na sportowo czy plażowo? 141
▶ kąpiele morskie i słoneczne  
 ▶ trochę sportu  
▶ rekreacja
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SPIS TREŚCI

21. 
SUMMER 
SCHOOL

Texting ▶ sprytne skróty 149
Porównywanie cech  
▶ as... as, in comparison to, unlike, still
Then ▶ przydatny przysłówek

22. 
LET’S TALK

Mobilnie i online  155
▶ Internet w podróży ▶ cyfrowe zdjęcia z wakacji 
▶ doraźna pomoc komputerowa

23. 
SUMMER 
SCHOOL

Język formalny ▶ uprzejme łagodzenie 165
Strona bierna ▶ sprawcze have/get
Change ▶ jeden wyraz, wiele znaczeń

24. 
LET’S TALK

 Usługi 169
▶ mycie, strzyżenie czy golenie?  
▶ pieniądze w podróży ▶ na poczcie

25.  U lekarza 179
DODATEK 1 

26.  Nagłe wypadki 183
DODATEK 2 

27. Zarys gramatyki 187
 ▶ rzeczowniki ▶ przymiotniki ▶ zaimki ▶ czasowniki  
 ▶ wybrane czasy

28. Tablice 197
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SUMMER SCHOOL

1

WYMOWA
krótka ściąga ◀

KIEDY LECIMY?
kalendarz ◀

UPRZEJMIE 
PROSIMY

czasownik modalny could ◀
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WYMOWA 

Poszczególne głoski w języku angielskim wymawia się różnie, 
w zależności od wyrazów, w jakich się pojawiają. Przykładowy zapis 
wymowy znajdziesz w minidialogach w rozdziałach Let’s talk.  
Natomiast najlepszą pomocą do nauki wymowy są nagrania 
umożliwiające zapoznanie się z właściwym brzmieniem języka 
angielskiego.

SAMOGŁOSKI VOWELS
a –  przed „r” wymawiamy jak polskie długie a, np. car, 

w pozostałych przypadkach z szeroko otwartymi ustami 
jako połączenie a i e, np. Mass

e –  wymawiamy jak polskie e, np. men
i –   jeśli jest pomiędzy spółgłoską i „k”, wymawiamy jak ai, 

np. bike; jeśli jest pomiędzy dwiema spółgłoskami w krótkich  
wyrazach, np. sit, wymawiamy jak dźwięk pośredni pomiędzy 
polskim i i y

o –  wymawiamy jak ou, np. potato,
u –   przed spółgłoską wymawiamy jak a, np. lunch;  

jeśli u znajduje się przed spółgłoską, po której następuje 
samogłoska, wymawiamy jak ju, np. tuna; czasem 
wymawiamy jak u, np. bush

y –  jeśli występuje na początku wyrazu, wymawiamy  
jak polskie j, np. yes; gdy występuje w wyrazach 
wielosylabowych na końcu, wymawiamy jak dźwięk 
pośredni pomiędzy polskim i i y, np. sorry; jeśli występuje 
w wyrazach jednosylabowych na końcu po spółgłosce, 
wymawiamy jak ai, np. cry
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SPÓŁGŁOSKI CONSONANTS
c –  wymawiamy jak k, np. car, lub s, jeśli po c występuje  

„e” lub „i”, np. cease, cinnamon
g –  jak polskie g, np. go, lub jeśli występuje po niej „e”, „i”, „y”, 

wymawiamy jak dż, np. general, gin, gym
h – czasem jest nieme, jak w hour
j – jak polskie dż, np. jazz
q – wymawiamy jak kł, np. quarter
s –  wymawiamy jak s, np. kiss, lub jeśli jest pomiędzy  

dwiema samogłoskami, jak polskie z, np. nose
v – jak polskie w, np. video
w – jak polskie ł, np. window

ZBITKI LITER LETTER GROUPS
aw – wymawiamy jak o, np. law
ai lub ay – wymawiamy jak ej, np. main, say
ee – wymawiamy jak długie i, np. see
ea – wymawiamy jak długie i, np. seat
ch – wymawiamy jak cz, np. church, lub jak k, np. school
dg – wymawiamy jak dż, np. judge
ir – wymawiamy jak długie e, np. bird
oo – wymawiamy jak u, np. shoot
ph – wymawiamy jak f, np. photo
sh – wymawiamy jak sz, np. bush
th –  nie ma odpowiednika w języku polskim, wymawia się  

z językiem pomiędzy zębami, bezdźwięczne podobne 
do sepleniącego s, np. mouth, lub dźwięczne these

tion – wymawiamy jak szn, np. condition
ur – wymawiamy jak polskie e, np. urban
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KIEDY LECIMY? – KALENDARZ 

Planując podróż, warto rzucić okiem na kalendarz. Przypominamy 
angielskie nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia.

PORY ROKU SEASONS OF THE YEAR
wiosna ▶ spring
jesień ▶ autumn/fall (US)
lato ▶ summer 
zima ▶ winter

MIESIĄCE MONTHS
styczeń ▶ January
luty ▶ February
marzec ▶ March
kwiecień ▶ April 
maj ▶ May
czerwiec ▶ June

lipiec ▶ July
sierpień ▶ August
wrzesień ▶ September
październik ▶ October
listopad ▶ November
grudzień ▶ December

DNI TYGODNIA DAYS OF THE WEEK
poniedziałek ▶ Monday 

w poniedziałek ▶ on Monday
wtorek ▶ Tuesday 

we wtorek ▶ on Tuesday
środa ▶ Wednesday 

w środę ▶ on Wednesday
czwartek ▶ Thursday 

w czwartek ▶ on Thursday
piątek ▶ Friday 

w piątek ▶ on Friday
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sobota ▶ Saturday  
w sobotę ▶ on Saturday

niedziela ▶ Sunday  
w niedzielę ▶ on Sunday

PORY DNIA TIMES OF DAY
rano ▶ in the morning
po południu ▶ in the afternoon
wieczorem ▶ in the evening
o poranku ▶ at dawn
w południe ▶ at noon
o północy ▶ at midnight
w ciągu dnia ▶ during the day
w nocy ▶ at night
w sobotnie popołudnie ▶ on Saturday afternoon
w poniedziałek rano ▶ on Monday morning

Przykłady:
– When are you leaving for London?  

▶ Kiedy wyjeżdżasz do Londynu?
– I’m leaving for London...  

▶ Wyjeżdżam do Londynu...
  tomorrow ▶ jutro
  on Friday morning ▶ w piątek rano
  on the twenty-seventh of October  

    ▶ 27 października
  on the first of June two thousand and fifteen  

    ▶ pierwszego czerwca 2015 r.
  in the summer ▶ latem
  in 20 days ▶ za dwadzieścia dni
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UPRZEJMIE PROSIMY  
– CZASOWNIK MODALNY COULD

Czasownik modalny could, podobnie jak can, oznacza możliwość 
lub zdolność. Could używamy m.in., aby zachować odpowiedni 
stopień uprzejmości lub oficjalności, zwłaszcza w prośbach. Jego 
znajomość na pewno przyda Ci się w podróży.

Could I change from an aisle seat to a window seat?  
▶ Czy mogę zamienić miejsce przy przejściu na miejsce przy oknie?

Could you spell your surname please?  
▶ Czy mogę prosić o przeliterowanie nazwiska?

If you could just sign here please.  
▶ Proszę tutaj podpisać.

Could I have a glass of water please?  
▶ Czy mogę poprosić o szklankę wody?

Notatki: 
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MINI DIALOGI NA ROZGRZEWKĘ 

– Good afternoon. Can I have your ticket, please?  
gud afternun. ken aj hew jor tyket, pliz? 
Dzień dobry. Poproszę pani/pana bilet.

– Here you are.  
hir ju ar 
Proszę.

– Would you like a window or an aisle seat?  
łud ju lajk e łindoł or en ajl sit? 
Czy chce pan/pani miejsce przy oknie czy przy przejściu?

– An aisle seat, please.  
en ajl sit, pliz 
Przy przejściu.

– Do you have any baggage?  
du ju hew ani begydż? 
Czy ma pan/pani jakiś bagaż?

– Yes, just this suitcase.  
jes, dżast dis sjutkejs 
Tak, tylko tę walizkę.

– Ok. Here’s your boarding pass. Have a nice flight.  
ołkej. hirs jor bording pas. hew a najs flajt 
W porządku. Proszę, oto pana/pani karta pokładowa. Miłego lotu.

– Thank you.  
fenk ju 
Dziękuję.



17ANGIELSKI W CHMURACH

WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL

– Good morning. Can I see your passport?  
gud morning. ken aj si jor pasport? 
Dzień dobry. Poproszę paszport.

– Here you are.  
hir ju ar 
Proszę.

– Thank you. Are you on business?  
fenk ju. ar ju on byznys? 
Dziękuję. Czy pan/pani jest służbowo?

– No, I’m a tourist.  
noł, ajm e turist 
Nie, jestem turystą.

JAK TO POWIEDZIEĆ? 

Chciałbym zarezerwować bilet.  
▶ I would like to book a ticket.

O której godzinie będziemy w Londynie?  
▶ What time are we due to arrive in London?

Gdzie mam się odprawić? ▶ Where shall I check-in?
O której godzinie mam być na lotnisku do odprawy?  

▶ What time should I check in at the airport?
Przy którym stanowisku jest odprawa lotu nr 1876?  

▶ Which is the check-in desk for flight no. 1876? 
Jak dojść do terminalu 1? ▶ How do I get to terminal 1?
Jak dojść do wyjścia? ▶ How do I get to the exit?
Czy mogę zamienić bilet klasy ekonomicznej na klasę biznes?  

▶ Can I change from economy class to business class? 
Czy samolot z Glasgow, lot numer…, już wylądował?  

▶ Has flight number… from Glasgow landed yet?
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Jakie jest opóźnienie samolotu z Nowego Jorku?  
▶ How long is the flight from New York delayed for? 

Samolot do Waszyngtonu jest opóźniony o 3 godziny.  
▶ The plane to Washington is delayed by three hours. 

Czy ktoś pomagał pakować panu/pani bagaż?  
▶ Did anyone help you pack your baggage? 

Sam pakowałem/sama pakowałam bagaż.  
▶ I packed the luggage by myself. 

Czy ktoś dał panu/pani coś do przewiezienia?  
▶ Has anyone asked you to take anything on board for them? 

Ma pan/pani nadbagaż.  
▶ I’m afraid you have excess baggage. 

Czy nasz lot jest odwołany?  
▶ Is our flight cancelled? 

Czy nasz lot jest opóźniony?  
▶ Is our flight delayed? 

Nie mam nic do oclenia.  
▶ I have nothing to declare. 

Kiedy samolot wystartuje?  
▶ When does the plane take off? 

Proszę zapiąć pasy.  
▶ Fasten your seatbelts, please. 

O której godzinie lądujemy?  
▶ What time are we due to land? 

Czy nasz bagaż już dotarł?  
▶ Has our luggage arrived yet? 

Czy mają państwo kwit nadania bagażu?  
▶ Do you have the reclaim tag? 



19ANGIELSKI W CHMURACH

WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL

SŁÓWKA DO WALIZKI I PLECAKA 

NA LOTNISKU
informacja ▶ information desk(s) 
lądowanie ▶ landing(s)
limit bagażowy ▶ baggage limit(s)
odlot ▶ take-off(s) 
odprawa paszportowo-bagażowa ▶ check-in
odprawa bezpieczeństwa pasażerów  

▶ security check(s)
opóźnienie ▶ delay(s)
poczekalnia ▶ lounge(s)
przylot ▶ arrival(s)
samolot ▶ plane(s)
sklep z pamiątkami ▶ souvenir shop(s)
tablica odlotów ▶ departures board(s)
tablica przylotów ▶ arrivals board(s)
toaleta ▶ toilet(s)
wózek (bagażowy) ▶ trolley(-ies)
wyjście do samolotu ▶ gate(s)

W SAMOLOCIE
klasa biznes ▶ business class
klasa ekonomiczna ▶ economy class
pasażer ▶ passenger(s)
pas bezpieczeństwa ▶ seatbelt(s) 
pilot ▶ pilot(s)
posiłek ▶ meal(s)
stewardesa ▶ hostess(es), flight attendant(s)
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WCHODZIMY NA POKŁAD
bagaż podręczny ▶ hand baggage/carry-on
bilet ▶ ticket(s)
bilet elektroniczny ▶ e-ticket(s)
karta pokładowa ▶ boarding card(s)/pass(es)

GDZIE SĄ NASZE MIEJSCA
miejsce przy oknie ▶ window seat(s)
miejsce przy przejściu ▶ aisle seat(s)
miejsce w środku ▶ seat(s) in the middle
miejsce z przodu ▶ seat(s) in the front
miejsce z tyłu ▶ seat(s) in the back

CO SIĘ DZIEJE
czekamy ▶ wait
lądujemy ▶ land
lecimy ▶ fly
odprawiamy się ▶ check in
przechodzimy przez kontrolę bezpieczeństwa  

▶ go through security
spóźniamy się na samolot ▶ miss a plane
startujemy ▶ take off
wchodzimy na pokład ▶ get on board
wychodzimy z samolotu ▶ get off the plane
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KRZYŻÓWKA  

Dla niektórych ludzi bujanie w obłokach to chleb powszedni  
i wcale nie chodzi o niepoprawnych marzycieli...  

1

2

3

4

1.  To make known at customs that you have certain amounts of 
currency, cigarettes, alcohol, etc.

2. It’s useful when you have to move heavy luggage in the airport.
3. Later than scheduled.
4. It may cause turbulence.

RozwiązaNie: 1. declaRe, 2. tRolley, 3. delayed, 4. wiNd

SNAPSHOT  

Uwaga na słowo „pilot”! Pilot to oczywiście osoba siedząca za sterem
samolotu. O przedmiocie służącym m.in. do włączania telewizora 
powiemy – remote control.
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Notatki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


