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try orł /,tt,al ':r.rl przymierzyć

baker's /'llrlllłz/ piekarnia
bookstore /,huksl ..:l księ9arnia
butcher's l'bur,{łzl rzeżaik, sklep mięsny
eharity §h§p /'tj'&rcli.]bp/ sk|ep z uzywanymi rzeczami

prowadzony przez organizację charytatywną
elotŁle* shop l'klaoóz Jnp/ sk|ep odziezowy
elesigner shop lc,lr'zalne.|np/ sklep zrzeczaml od znanych
pro,jektantów
§

re€Rg

rocer's

/'

_r;ri l

q_r;raos

łz/ w arzyw niak

.!eweller's /'d3*lelłzl,jubiler
newsagerrt's /'njulz,erd3cnlsl kiosk z gazetami
pet shop /'pcr |'np/ sklep zoo|og,czny
shoe shop l .iu: lo1,/ skIep obuwniczy

shoppln§ eeńtre/rnall l'Jrlptł,sentainr:r:l/ centrum handlowe

store ./st:l:/ sklep

supermarket /'"rl:pr tlru:k11/ supermarket
toy shop /'t ,i .|'nn/ skIep z zabawkami
aquanium lł'kw*c;ri;nrl akwarium

einena l'srnłmłlkino

manicuro,/'ln:l,n;L i;i:/ manicure
rnu§eu§l /nr,]ul'zicnl/ muzeum
post office / nJ,i.l ,D!',r./ Doczta

theatre l'8rlta/ teatr
theme park l'Oilnl pil:ky' park rozrywki
the dentist y'ór 'Ller't;stl gabinet dentystyczny
the doctor ,/t]r 'dnkl;l gabinet |ekarski

wedding chaplel l'rł,edr[ ,t.|'lr:po}/ kapliczka ślubna

ffi

beauty produets /'lrju:ti,prnr_l.rktsl kosmetyki

boots lbults/ buty (z choIewką)
carpet l'kc:p:lt/ dywan
eiectrical gooels ll]lelrtrlLłl głii:ll urządzenia elektryczne
{ace eream /'{crs kriln:/ krem do twarzy
{riendship bracelet l' f rcnC.|'lp,bl,elslrt/ branso Ietka przyjaźni
garne consola /'9erm lirn,slłl}/ konsola do gier
ńeadphones /'hedfrłinzl słuchawki
}eisurewear l'le3olvecl strój sportowy
li9ht buNb /'}alt h,ą}b/ zarówka

plant /pl.r:;;,/ roslina
portmonetka
purse /1,,;:./
-

/'sa:ntielz/ sandały
swin,lwear /'swrmweel stroje kąpielowe
toiietries /'tu,|atrlzl przybory toaletowe
trainers /'treyrrłz} buty sportowe
vacuu§l cleaner /'va:kjuam,klilna/ odkurzacz
sandals

EEltffi-lbEn
/'edvatalzzg/
advertising

reklama

att/a§t attenticn le,trir:kl

e '!e nJ';:r/ przycią9ać uwa9ę
elrrse an ace§unt ,/,kllrx cn :'kirłln1l zamknąc konto
elo some ressareh l,ilu: rln rr's:l{.i,/ zrobić rozeznanie
del the shopping ,/,l_iul óe '.|pplłl robić zakupy
eNehange :jth ro. sth lrks't.l'clnci3 ,s"łnl8r1 le ,s,łnr|}r1l wymienić
cośna coś
Eet a refund 1,oe1 a 'rillenrll dostać zwrot pieniędzy

go shopping /,g.,i,'.[npll3/ pójśc na za_kupy
§* window shopping /,gru,ttln.iru'joprl.i/ og|ądaćwystawy
"

sklepowe
have a sale /,hcv.:'sell,1 urządzaćwyprzedaż
l ean't afforel it /al ,kcr:nt;'i;:ri lt/ nie stać mnie na to
keep tŁle rec€ipt /,kilp óa rl'sill/ zachować paragon
rrrr i*pecial) o§er lpn {,spe.|'sl) 'n|'e/ w ofercie (specjalnej)
pay attentiein t* ./,1rel e 'lenJ'on żłlzwracać uwagę na
piĆk up a bargain /,plk .łp e 'bulgl:n,/ złowić okazję
shop online y',.|np an'larnl robić zakupy w internecie
§§rfie Part§ are missi;rg /sa* ,polts;'mlslnl brakuje niektórych
części

trusi sb witl1 sth
komuś

l'irłsl ,s,ł,nlbacli rł,lt1 ,s,łm(hł/powierzyć

a bgtt!e of łhampoo/minenal water ./; ,bli] lvjam'puli,t-ntnrrrl
'rvl,llt;ll buteI ka sza mpon u/wody m ineralnej
a bunch g{ fiowers l;l ,b,llrtJ';v 'tlarl*ezl bukiet kwiatów
a buneh of grag:eslbananas /; ,b,rntrJ'sv 'grc;ps/bo'ncrlnazl
kiśćwinogron/bananów
le ,kitn av 'bilnzi'kełikl
a can of bóanslcolalt§matoe§
'tł'mcl1 eł;z1 puszka fasoIi/coli/pomidorow
a jar of jamlinstant eoffeelrylayonnaise lo ,d3clr ov 'c}3iem/

j n st ońt' Ł nf il,mcre' nc rzl sło k dze m u/kawy r ozpuszczalnej/
majonezu
* p".k.t o{ biser.litsltea/crlsps ,/e ,pek*t ;v 'blskrisl'1i:/'krlsps/
paczka herbatn ków/herbaty/czipsów
a'pair of jeanslskislseissors /e Ipe3f ov 'il3ilnzi 'ski:zl'stz.ł,zl para
dzl nsów/nart/nozyczek
i

i

arłger l';ł1gal złośc
anEry ,/'ieł.qril zły

ereaiion

y'kri'el.}'errl tworzenie, dzieło

creative /]lri'cttlvl twórczy

elegance / r,lrq:p157 eIegancja
elegant l'elggłnll elegancki
exeiternent /rk'sallrn:ntl podekscytowanie
greeci /gri:d/ chclwość
greedy /'łr,i:rii/ chciwy
honest l'nnostl uczciwy

changing room /'t.|elnd3rr1 rulml przymierzalnia
com§|aiń lkon' pleln/ re kl a mować, składać zażalenie
cornplaint lkam,'pieInt/ zażalenie, rek| a m acj a

jealous / tl3c;;./ zazdrosny
jeatousy l'tlrclr.i/ zazdrosc

consumea lkan'sju:nra/ konsument

damaged /'clamld3dy' uszkodzony
delivery /dl'liveril dostawa
etonomical /,ekl'nnmrkal / oszczędny
fashionable /'faJoncbcl/ modny
faulty /'lrllii/ wadIiwy

fit /fltl

pasować

out of stoek /,ał;t av 'stnkl wyprzedany
package /'p,xkld3l pakować
packaging 1'pakrri3ry/ opakowanie
product / p1,od rkr/ produkt
qua|ity /'ku. r:l;.l L/ jakośc
reduced /rl'tj.iu:rt/ przeceniony

replacen.ent lrl'plelsmont/ towar na wymianę

date /'sęl bal rlertl termin wazności
sell out /,scl 'atlt/ sprzedac się

sel|-by

serviee l's:lves/ obsługa
size lsalz/ rozmiar
suit /su:ty' pasować

coś

a battle of per{un:e, lg ,botl ;v 'p:ll.ju:nrl f|akonik perfum

brandirrg /'briendl1,/ tworzenie marki
broken /'brcokan/ zepsuty
buy <rn irnpulse /,bal on'lmp.łls/ kupowac pod wpływem
impulsu

I

,*1ug l'r,łl.iu:/ wartość

Nrcnesty
loyaN

l'cnlsti/

/'l:r;tl

uczciwość

lojaIny

loyalty /'1:r;lli/ |ojalność
rnysterious /ml'sllrrics/ tajemniczy

mystery /'llll.tlr i1 tajemnica
passion /'plłj';nl pasja, namiętność
passlonate l'pr.|'łrl;tl pełen pasji
eompetitive,/kcm'petotrvy' konkurencyjny

focus on l'lgukes nn/ skupić się na
make a iiving ,/,merk a 'livl1l zarol:ić na życie, utrzymać się

nrarket,/'mo:ket/ rynek

ołd-fas}riorred /,eilld'leJondl staromodny
pr§teet the environment lplo,1ekt ói ln'vartenm;ntl chronić
środowisko
reduce poverty lrl,dju:s'povetil zmnie,jszać ubóstwo
§§cure lsi'kŁ,o/ bezpieczny
security lsl'kjuer+til bezpieczeństwo

trade /trercl/ handel
wealthy lwel9il bogaty

wealth /'wel{Jl bogactwo
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