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New English Adventure 3 – Unit 8 

 

/SE:FYN/ Surfing – pływanie na desce surfingowej  

/SŁYMYN/ Swimming – pływanie 

/DAIWYN/ Diving – nurkowanie  

/ROULE SKEITYN/ Roller skating – jazda na wrotkach 

/RAIDYN EBAIK/ Riding a bike – jazda na rowerze  

/RAIDYN EHO:S/ Riding a horse – jazda konno  

/TENYS/ Tennis – tenis 

/BALEI/ Ballet –balet 

/KA:RATI/ Karate – karate  

/FUTBO:L/ Football – piłka nożna      

/BEISBO:L/ Baseball – baseball 

/BASKYTBO:L/ Basketball – koszykówka 

/DŻAGLYN/ Juggling – żonglowanie  

/RI:DYN/ Reading - czytanie 

/AJ LAIK/ I like – Ja lubię 

/DUJU LAIK?/ Do you like? Czy Ty lubisz?  

/AJ DOUNT LAIK/ I don’t like – Ja nie lubię  

/HI LAIKS/ He likes – On lubi  

/SZI LAIKS/ She likes – Ona lubi 

/DAZ HI LAIK?/ Does he like? – Czy on lubi? 

/DAZ SZI LAIK?/ Does she like? – Czy ona lubi? 

/HI DAZYNT LAIK/ He doesn’t like – On nie lubi 

/SZI DAZYNT LAIK/ She doesn’t like – Ona nie lubi 

 

WYMOWA ING  

WYMAWIAJĄĆ KOOCÓWKĘ “ING”, 

NIE WYMAWIAMY ‘G’. W ZAMIAN – 

WYMAWIAMY DŁUŻSZE ‘N’.  

: oznacza długi dźwięk  

Np. w słowie horse przedłużamy 

wymowę dźwięku “o” 
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/SZIZ ŁERYN/ She’s wearing – Ona ma na sobie 

/HIZ ŁERYN/ He’s wearing – On ma na sobie 

/HIZGOT/ He’s got – On ma (posiada) 

/SZIZGOT/ She’s got – Ona ma (posiada) 

/SŁYMSU:T/ Swimsuit –kostium kąpielowy  

/TRANKS/ Trunks –kąpielówki 

/SE:FBO:D/ Surfboard – deska surfingowa  

/MI TU:/ Me too! – Ja też! 

/DŻAMP/ Jump – skakać 

/JO:RAIT/ You’re right – Masz rację 

/FEIWRYT/ Favourite –ulubiony/ulubiona  

/SAMTAIMZ/ Sometimes – czasami  

/FO:LOF/ Fall off- spaść 

/SKU:BA DAIWYN/ Scuba diving – nurkowanie z aparatem tlenowym  

/ROUDIOU RAIDYN/ Rodeo riding – jazda rodeo 

/HAIKYN/ Hiking – piesza wycieczka (zwykle po górach)  

/KLAIMYN/ Climbing- wspinaczka  

/FYSZ/ Fish – ryba  

/SZA:K/ Shark- rekin  

/ŁARYD/ Worried – zmartwiony 

/SKEED/ Scared- wystraszony  

/YKSAITYN/ Exciting- fascynujący  

/HAI/ High – wysoki  

/ROK/ Rock- skała  

Po czasowniku like (lubić) oraz love (uwielbiać), do 

następnego czasownika dodajemy koocówkę “ing” 

np. I like riding a bike. 

       I like swimming.   

       I love playing basketball.  

 


