
 
beef               
wołowina    biif 

 
                  baguette       
                 bagietka       ba-get 

 
  apple pie         apple cake  
  szarlotka   apol  pai                        apol  kejk 

http://www.ang.pl/sound/dict/beef.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/baguette.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/apple-pie.mp3
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=apple+cake
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


 
(sweet) bun                    

 bułka słodka               słiit     ban 

 
yoghurt        

jogurt         jo-get 

 
                      waffle           

gofr       ło-fl 

http://www.ang.pl/sound/dict/sweet-bun.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/yoghurt.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/waffle.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


 
      sundae                ice cream sundae 

deser lodowy      san-dei 

 
          sugar                 
           cukier             szu-ga     

 
spaghetti         

spaghetti      spe-ge-ti 

http://www.ang.pl/sound/dict/sundae.mp3
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=ice+cream+sundae
http://www.ang.pl/sound/dict/sugar.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/spaghetti.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


 
          smoked fish 

          ryba wędzona        smołd fysz 

 
soup        

zupa      suup 

 
salad        

sałatka     sa-led 

http://www.ang.pl/sound/dict/smoked-fish.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/soup.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/salad.mp3


 
roll           

bułka     roul 

 
                       sausage           

kiełbasa           so-sidż 

 
sandwich                
kanapka                 san-łydż              

http://www.ang.pl/sound/dict/roll.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/sausage.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/sandwich.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


 
                      salt       
                        sól      soolt 

 
           risotto                
           risotto                  ri-zo-tou 

 
rice pudding 

budyń ryżowy, ryż na mleku 

http://www.ang.pl/sound/dict/salt.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/risotto.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/rice-pudding.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


 
rice       

ryż      rais  

 
                porridge              
                 owsianka           po-rydż 

 
                pudding              
           budyń, pudding        pu-dyn 

http://www.ang.pl/sound/dict/rice.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/porridge.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/pudding.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


 
pizza         

pizza       pii-tsa   

 
pasta           
makaron      pasta  

 
pancake              hotcake   
naleśnik    pan-kejk                          hat-kejk 

http://www.ang.pl/sound/dict/pizza.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/pasta.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/pancake.mp3
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=hotcake
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


 
mineral water            

woda mineralna      myneral  woota 

 
             menu           

menu, jadłospis, karta dań     me-njuu 

 
     milk                  

mleko            mylk 

http://www.ang.pl/sound/dict/mineral-water.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/menu.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/milk.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


 
meringue         

beza                   me-ran 

 
meatloaf          

klops             miit-lof 

 
                      meat              
                       mięso          miit 

http://www.ang.pl/sound/dict/meringue.mp3
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=meatloaf
http://www.ang.pl/sound/dict/meat.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


 
meal              

posiłek         miil 

 
mayonnaise         

    majonez             ma-jo-neiz 

 
        margarine                

margaryna        maa-dża-riin 

http://www.ang.pl/sound/dict/meal.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/mayonnaise.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/margarine.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


 
          lump sugar                      

cukier w kostkach       lamp  szu-ga 

 
         lemonade              
         lemoniad              le-mo-nejd 

 
lasagne          

lazania         la-zanja 

http://www.ang.pl/sound/dict/lump-sugar.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/lemonade.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/lasagne.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


 
ketchup       

keczup       ke-czap 

 
                           jam              

dżem         dżam 

 
hungry        

http://www.ang.pl/sound/dict/ketchup.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/jam.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/hungry.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


głodny       han-gri 

 
honey         

miód         hani 

 
                   juice                    
                      sok                    dżuus 

 
tomato juice              

http://www.ang.pl/sound/dict/honey.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/juice.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/tomato-juice.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


sok pomidorowy       to’matou  dżuus 

 
hot chocolate           

gorąca czekolada       hot  czoklyd 

 
      herbal tea                              
  herbata ziołowa                  hee-bol    tii 

 
green tea              

http://www.ang.pl/sound/dict/hot-chocolate.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/herbal-tea.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/green-tea.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


zielona herbata    griin  tii 

 
tea             

herbata      tii 

 
gravy                  

sos   pieczeniowy             grei-wi 

 
ham         

szynka           ham 

http://www.ang.pl/sound/dict/tea.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/gravy.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/ham.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


 
fried egg                      

               jajko sadzone        fraid  eg 

 
               eat               
                jeść                  iit 

 
egg         

                            jajko      eg 

http://www.ang.pl/sound/dict/fried-egg.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/eat.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/egg.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


 
flour                       
mąka                            flaua 

 
            food                   

jedzenie, żywność             fuud 

 
fish        

ryba       fisz 

http://www.ang.pl/sound/dict/flour.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/food.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/fish.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


 
                   drink               
                        pić                    drynk 

 
doughnut                    

pączek             dou-nat 

 
dinner                     

obiad             dyna 

http://www.ang.pl/sound/dict/drink.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/doughnut.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/dinner.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


 
          croissant              
              rogalik          kła-son 
 

 
cereal              

płatki zbożowe , śniadaniowe     syr-ial 

 
                cheese            

ser         cziiz 

http://www.ang.pl/sound/dict/croissant.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/cereal.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/cheese.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


 
    cheesecake             
      sernik                      cziiz-kejk 

        
 
       chicken                                                       

mięso z kurczaka, kurczak     czy-kyn 

 
                       chips              

frytki           czyps 

http://www.ang.pl/sound/dict/cheesecake.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/chicken.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/chips.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


     
coffee          

kawa         ko-fi 

 
cola        

cola       koula 

 
cranberry               
żurawina                kran-beri   (kran-bri) 

 

http://www.ang.pl/sound/dict/coffee.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/cola.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/cranberry.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


 
hard-boiled egg           

        jajko na twardo              haad-boyld  eg 

 
   bread                          loaf             
  chleb              bred           bochen             louf 

 
          breadcrumbs             
bułka tarta                           bred-kramz 

http://www.ang.pl/sound/dict/boiled.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/bread.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/loaf.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/breadcrumbs.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


 
               breakfast           

śniadanie      brek-fast 

 
broth             

rosół        broof 

 
                       burger             

hamburger        bee-ga 

http://www.ang.pl/sound/dict/breakfast.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/broth.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/burger.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny


 
                     butter             

masło           ba-ta  

 
cabbage   soup              

kapuśniak           ka-bidż  suup 

 

dumplings                    
pierogi                    dom-plyngz 

 

http://www.ang.pl/sound/dict/butter.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/cabbage-soup.mp3
http://www.ang.pl/sound/dict/dumplings.mp3
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny
https://www.diki.pl/podrecznik-angielski/wymowa-angielska/alfabet-fonetyczny

