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Wstęp

www.WydawnictwoLingo.pl

Angielski. Słownik w obrazkach 

Jeśli uczysz się angielskiego, wybierasz w podróż, chcesz uporządko-
wać swoją znajomość angielskich słówek obejmujących najważniej-
sze dziedziny życia, a tradycyjne słowniki i pomoce leksykalne spra-
wiają, że szybko ogarnia Cię znużenie – sięgnij po Angielski. Słownik 
w obrazkach Wydawnictwa Lingo. 

To publikacja, z której korzystanie będzie nie tylko pożyteczne, ale 
i przyjemne, będąca zarówno szybką ściągą do klasówki czy egzami-
nu, jak i pomocą dla wyjeżdżających za granicę.

Dużą zaletą naszego słownika jest podejście praktyczne i nastawienie 
na walor użytkowy. Składa się on z rozdziałów zawierających opisane, 
starannie dobrane zdjęcia wraz z dodatkowymi słówkami i zwrotami. 
Wszystkie opatrzone są wygodnym dla użytkownika uproszczonym 
zapisem wymowy. Jako praktyczny przerywnik proponujemy krótkie 
minidialogi pod hasłem „Jak to działa”, natomiast zadaniem żółtych 
karteczek jest zwrócenie Twojej uwagi na najbardziej mylące słówka, 
tzw. false friends.

Angielski. Słownik w obrazkach: oglądaj, powtarzaj, zapamiętuj! 

Powodzenia 
Autorzy i redaktorzy Lingo





Podróż   
Travel

1
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Podróż Travel  1

odprawa
check-in
czek-in

paszport
passport
pesport

automat biletowy
ticket machine
tiket maszin

bilet 
ticket 
tiket

pasażerowie 
passengers 
pasendżers

dokumenty podróżne 
travel documents 
trewel dokjuments

bagaż 
luggage 
lagydż

bagaż podręczny  
hand luggage 
hend lagydż
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1Podróż Travel  

www.WydawnictwoLingo.pl

walizka
suitcase
sjutkejs

wózek bagażowy
luggage cart
lagydż kart

samolot 
plane 
plejn

skrzydło 
wing 
łing

silnik 
engine 
endżin

podwozie 
undercarriage 
anderkarydż

kabina pilota 
cockpit 
kokpit

Więcej słówek

bilet pierwszej 
klasy

first class ticket 
ferst klas tiket

bilet drugiej klasy second class ticket 
sekond klas tiket

bilet elektroniczny e-ticket i-tiket

karta pokładowa boarding pass 
bording pas

klasa biznes business class 
biznes klas

klasa ekonomiczna economy class 
ikonomi klas

lot flight flajt

lotnisko airport erport

odlot departure diparczer 

przylot arrival erajwal 
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Podróż Travel  1

odbiór bagażu 
baggage claim 
bagydż klejm

przechowalnia bagażu 
baggage room 
begydż rum

punkt informacyjny 
information point 
informejszyn pojnt

toaleta 
toilet 
tojlet

Więcej słówek

poczekalnia 
waiting room 
łejtin rum

krzeslo 
chair 
czer

biuro rzeczy  
znalezionych

lost property office 
lost properti ofis

kasa biletowa ticket office tiket ofis
kontroler biletów ticket inspector 

tiket inspektor
opóźnienie delay dilej
peron platform plaform
rozkład jazdy timetable tajmtejbyl
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1Podróż Travel  

www.WydawnictwoLingo.pl

pociąg 
train 
trejn

wagon sypialny 
sleeping car 
slipin kar

wagon restauracyjny 
dining car 
dajnin kar

metro 
subway 
sabłej

schody ruchome 
escalator 
eskalejter

tory 
railway tracks  
rejlłej traks
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Podróż Travel  1

rower
bicycle
bajsykyl

pompka rowerowa  
bicycle pump  
bajsykyl pamp

blokada na rower 
bicycle padlock 
bajsykyl pedlok

kask
helmet
helmet

motor
motorcycle
motosajkyl

kluczyk 
key 
ki

kosz 
basket 
basket

siodełko 
saddle 
sedyl

kierownica 
handlebars 
hendylbars

pedał 
pedal 
pedyl

bagażnik 
back rack 
bak rak

koło 
wheel 
łil

hamulec 
brake 
brejk

szprycha 
spoke 
społk

opona 
tire 
tajer

łańcuch 
chain 
czejn

zamek 
lock 
lok
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1Podróż Travel  

–  Two adult tickets and one child, please.  

tu adult tikets end łan czajld, pliz 

Poproszę dwa bilety dla dorosłych  

i jeden dla dziecka.

–  Single or return?  
singyl or ritern? 
W jedną stronę czy powrotne?

–  Return please. Are there any 
concessions for children?  
ritern pliz. ar der eni konseszons for 

czildren? 
Powrotne. Czy macie zniżki dla dzieci?

–  Yes, there are. Children’s tickets are half 

the regular price.  
jes, der are. czildrens tikets ar haf de 

regjular prajs 
Tak. Bilety dla dzieci kosztują połowę 

ceny normalnego biletu.

Jak to działa?
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Podróż Travel  1

autobus miejski
city bus
siti bas

powóz
carriage
kerydż

tramwaj 
tram 
tram

reflektor 
headlight 
hedlajt

drzwi 
door 
dor

siedzenie 
seat 
sit

lusterko boczne 
wing mirror 
łing mirrorokno 

window 
łindoł

koń 
horse 
hors

wycieraczki 
windshield wipers 
łindszild łajpers 
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1Podróż Travel  

www.WydawnictwoLingo.pl

taksówka 
taxi 
taksi

prom samochodowy 
car ferry 
kar fery

wypożyczalnia samochodów 
car rental 
kar rental

przystanek autobusowy 
bus stop 
bas stop

autobus piętrowy 
double-decker bus 
dabyl-deker bas

statek 
ship 
szip

dziób 
prow 
prał

pokład 
deck 
dek
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Podróż Travel  1

Więcej słówek

łańcuch na oponę 
tire chain 
tajer czejn

fotelik dziecięcy 
child safety seat 
czajld sejfti sit

samochód 
car 
kar

pas 
safety belt 
sejfti belt

maska 
bonnet 
bonet

tablica rejestracyjna 
licence plate 
lajsens plejt

silnik 
engine 
endżin

kierunkowskaz 
indicator 
indikejter

koło 
wheel 
łil

dowód  
rejestracyjny

vehicle registration
document 
wijekyl redżistrejszyn 
dokjument

mandat fine/ticket fajn/tiket

miejsce przy oknie window seat 
łindoł sit

miejsce przy 
przejściu

aisle seat ajl sit

objazd diversion/detour 
dajwerszyn/ditur

port harbour/port 
harber/port

postój taksówek taxi rank taksi rank

rejs cruise krus
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1Podróż Travel  

www.WydawnictwoLingo.pl

parking 
car park 
kar park

miejsce postojowe 
parking space 
parkin spejs

deska rozdzielcza 
dashboard 
daszbord

stacja benzynowa 
gas station 
gas stejszyn

warsztat samochodowy 
service station 
serwis stejszyn

mechanik samochodowy 
car mechanic 
kar mekanik

opona 
tire 
tajer

narzędzia 
tools 
tuls

dystrybutor 
paliwa 
gas pump 
gas pamp
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Podróż Travel  1

–  Good afternoon. Great George 
street, please.  
gud afternun. grejt dżordż strit, plis 

Dzień dobry, poproszę na Great 

George street.

–  Number?  
namber? 
Numer?

–  Oh, I’ve forgotten the number, 
but could you drop me off at 
Parliament Square?  
oł ajw forgoten de namber, bat kud 

ju drop mi of et parliment skłer? 
Zapomniałam jaki numer, ale 
wysiądę przy Placu Parlamentu.

Jak to działa?
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1Podróż Travel  

www.WydawnictwoLingo.pl

słuchawki 
headphones 
hedfołns

autobus wycieczkowy
tour bus 
tur bas

zwiedzanie 
sightseeing 
sajtsiin

nawigacja samochodowa 
car navigation 
kar nawigejszyn

trasa 
route 
rout

punkt 
point 
pojnt

turysta 
tourist 
turist

aparat fotograficzny 
camera 
kamera

benzyna to po angielsku 
petrol (NIE benzene, 
co oznacza: benzen)
prom to po angielsku ferry 
(NIE prom, co oznacza: bal 
maturalny)
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Podróż Travel  1

awaria samochodu 
car breakdown 
kar brejkdałn

linka holownicza 
tow rope 
tał rołp

trójkąt ostrzegawczy 
warning triangle 
łornin trajangyl

kierowca 
driver 
drajwer

Przydatne zwroty
jechać  
autostopem

(to) hitch-hike 
hicz-hajk

jechać na 
wakacje 

(to) go on 
holiday 
goł on holidej

jechać za 
granicę 

(to) go abroad 
gou ebroud

przekroczyć 
granicę 

(to) cross the 
border 
kros de border

ruch uliczny traffic trafik
skręcić  
w prawo/ 
w lewo 

(to) take  
a right/left 
tejk e rajt/left

utknąć w korku 
ulicznym

(to) get stuck in 
a traffic jam 
get stak in e 
trafik dżem
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