
Jak korzystać z fiszek? 
 

Czy korzystałeś kiedyś z fiszek? Mamy nadzieję,  

że nasze fiszki Ci się spodobają! 

 

Jak z nich korzystać?  
Wydrukuj poniższe strony (zarówno te z wypełnionymi fiszkami jak  

i z pustymi polami). Wytnij fiszki - przetnij je tak, by każde słowo wraz  

z jego tłumaczeniem znajdowało się na oddzielnym pasku, o tak: 
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Teraz zegnij pasek w miejscu styku słówka angielskiego i polskiego 

i sklej fiszkę. Dzięki temu samodzielnie przygotujesz zestaw fiszek, które 

będziesz mógł mieć zawsze przy sobie i sprawdzić znaczenie danego słowa  

w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu.  

 

A po co puste miejsca?  
Zostawiliśmy puste fiszki na dodatkowe słowa, których jeszcze nie znasz,  

a które poznasz dzięki naszemu kursowi. Możesz je sam wypisać i korzystać z 

nich tak samo jak z tych, przygotowanych przez nas. 

 

Jak skutecznie uczyć się słówek? 
Koniecznie obejrzyj film na naszym kanale na Youtube: (KLIK!) 

 

 

 

 

Powodzenia w nauce słówek! 

- życzy zespół Great Way School 

 

https://youtu.be/GdLsnGHMjVg


 

address  adres 

age wiek 

country kraj (też: muzyka country) 

date of birth data urodzenia 

divorced rozwiedziony 

e-mail address  adres mailowy 



 

family name nazwisko rodowe 

female płeć żeńska 

first name pierwsze imię 

height wzrost 

male płeć męska 

married żonaty / zamężna 



 

middle name drugie imię 

name imię 

nationality narodowość 

nickname ksywka, przezwisko 

occupation zawód 

personal data dane personalne 



 

phone number numer telefonu 

place of birth miejsce urodzenia 

postcode kod pocztowy 

sex płeć 

single stanu wolnego 

surname nazwisko 



 

weight 
waga czegoś, ciężar (też: 

ciężarek do ćwiczeń) 

widowed owdowiały 

appearance wygląd zewnętrzny 

athletic wysportowany 

attractive atrakcyjny 

beautiful piękny 



 

fit 
w dobrej formie (też: 

pasować) 

good-looking przystojny / atrakcyjna 

handsome przystojny 

overweight z nadwagą 

plump puszysty 

pretty ładny 



 

short niski, krótki 

skinny wychudzony 

slim szczupły 

tall wysoki 

thin chudy (też: cienki) 

well-built dobrze zbudowany 



 

bald łysy 

beard broda 

blonde hair włosy blond 

braces aparat na zęby 

complexion cera 

curly hair kręcone włosy 



 

dark hair ciemne włosy 

dreadlocks dredy 

face twarz 

fair hair jasne włosy 

freckles piegi 

fringe grzywka 



 

ginger rudy (też: imbir) 

grey hair siwe włosy 

long długi 

medium length średniej długości 

moustache wąsy 

pale blady 



 

ponytail kucyk 

skin skóra 

straight hair proste włosy 

tanned opalony 

wavy hair falowane włosy 

wig peruka 



 

wrinkles zmarszczki 

accessories akcesoria, dodatki 

belt pasek 

blouse bluzka 

bottom 
dół, dolna część (np. 

ubrań) 

bracelet bransoletka 



 

cap czapka z daszkiem 

chain łańcuszek, łańcuch 

clothes ubrania 

coat płaszcz 

dress sukienka 

earrings kolczyki 



 

flat shoes buty na płaskim obcasie 

glasses okulary 

gloves rękawiczki 

handbag damska torebka 

hat kapelusz 

high-heels wysokie obcasy 



 

hoodie bluza z kapturem 

jacket kurtka 

jewellery biżuteria 

jumper sweter 

mittens 
rękawiczki z jednym 

palcem 

necklace naszyjnik 



 

pants majtki 

perfume perfumy 

pipe fajka (też: rura) 

pullover pulower 

purse portmonetka 

raincoat płaszcz przeciwdeszczowy 



 

ring 
pierścionek (też: dzwonić, 

ring w boksie) 

sandals sandały 

scarf szalik 

shirt koszula 

shoes buty 

shorts krótkie spodenki 



 

skirt spódnica 

slippers kapcie 

socks skarpetki 

suit garnitur 

sunglasses okulary przeciwsłoneczne 

sweater sweter 



 

sweatshirt bluza sportowa 

tie krawat (też: remis, wiązać) 

tights rajstopy 

top top, koszulka 

tracksuit dresy 

trainers buty sportowe 



 

trousers spodnie 

t-shirt 
koszulka z krótkim 

rękawem 

umbrella parasolka 

waistcoat kamizelka 

wallet portfel 

watch zegarek na rękę 



 

wellies kalosze 

wristband opaska na nadgarstek 

badge odznaka, znaczek 

baggy luźny, workowaty 

bandana chustka na szyję 

button guzik 



 

checked w kratkę 

collar kołnierzyk 

cotton bawełna 

denim dżins 

designer label markowa odzież 

dotted w kropki 



 

fancy 
fantazyjny (też: mieć 

ochotę na coś) 

fashionable modne 

leather skórzany 

length długość 

loose luźny 

pattern wzór 



 

plain gładki 

pocket kieszeń 

silk jedwab 

sleeve rękaw 

striped w paski 

stylish stylowy 



 

tight obcisły 

wool / woolen wełna / wełniany 

worn znoszony 

adolescent młodociany, dorastający 

adult dorosły 

adulthood dorosłość 



 

baby niemowlę 

child (l.mn. children) dziecko 

childhood dzieciństwo 

elderly w starszym wieku 

life życie 

lifetime czas życia 



 

mature dojrzały 

middle-aged w średnim wieku 

newborn noworodek 

retired person emeryt 

senior citizen 
osoba w wieku 
emerytalnym 

stages of life etapy życia 



 

teenager nastolatek 

toddler małe dziecko 

aggressive agresywny 

ambitious ambitny 

annoying irytujący 

bad-tempered wybuchowy 



 

bold odważny, śmiały 

bossy władczy, apodyktyczny 

brave odważny 

brilliant genialny 

careful ostrożny 

cheerful pogodny 



 

clever bystry 

confident pewny 

crazy szalony 

creative kreatywny 

cruel okrutny 

demanding wymagający 



 

dishonest nieszczery 

easy-going wyluzowany 

emotional uczuciowy 

forgetful zapominalski 

friendly przyjazny 

funny zabawny 



 

generous hojny 

gentle łagodny 

hard-working ciężko pracujący 

helpful pomocny 

honest szczery 

imaginative kreatywny 



 

impatient niecierpliwy 

intelligent inteligentny 

kind uprzejmy 

lazy leniwy 

lively żywiołowy 

lovely przyjemny, śliczny 



 

loyal lojalny 

mean złośliwy (też: skąpy) 

messy nieporządny 

modest skromny 

moody humorzasty 

naughty niegrzeczny 



 

nice miły 

noisy hałaśliwy 

nosy / nosey wścibski 

patient cierpliwy 

personality osobowość 

polite uprzejmy 



 

punctual punktualny 

reasonable rozsądny 

reliable godny zaufania 

responsible odpowiedzialny 

rude nieuprzejmy 

self-confident pewny siebie 



 

selfish samolubny 

sensible rozważny 

sensitive wrażliwy 

serious poważny 

shy nieśmiały 

silly dziecinny, trywialny 



 

smart mądry 

sociable towarzyski 

strict surowy, wymagający 

stubborn uparty 

stupid głupi 

talented utalentowany 



 

talkative gadatliwy 

understanding wyrozumiały 

weird dziwaczny 

wise mądry, roztropny 

afraid przestraszony 

amazed zdumiony 



 

angry rozzłoszczony 

annoyed zirytowany 

anxious zaniepokojony 

ashamed zawstydzony 

bored znudzony 

calm spokojny 



 

concerned zmartwiony 

confused zdezorientowany 

curious zaciekawiony 

delighted zachwycony 

depressed przygnębiony 

disappointed rozczarowany 



 

disgusted zniesmaczony 

embarrassed zażenowany 

emotions emocje 

excited podekscytowany 

feelings uczucia 

frightened przerażony 



 

frustrated sfrustrowany 

furious wściekły 

glad zadowolony 

happy szczęśliwy 

hungry głodny 

interested zainteresowany 



 

jealous zazdrosny 

lonely samotny 

mad wściekły (też: szalony) 

miserable smutny, nieszczęśliwy 

mood nastrój 

nervous zdenerwowany, nerwowy 



 

pleased zadowolony 

proud of dumny z… 

relaxed zrelaksowany 

sad smutny 

satisfied usatysfakcjonowany 

scared wystraszony 



 

shocked zaszokowany 

surprised zaskoczony 

tense spięty 

terrified przerażony 

thirsty spragniony 

tired zmęczony 



 

upset wkurzony 

worried zmartwiony 

baking pieczenie (np.ciast) 

bowling granie w kręgle 

bungee jumping skoki na bungee 

coding kodowanie 



 

collecting (stamps) zbieranie (znaczków) 

cooking gotowanie 

dancing tańczenie 

darts rzutki 

doing exercises robienie ćwiczeń 

doing origami składanie origami 



 

doing puzzles układanie puzzli 

doing yoga ćwiczenie jogi 

fishing wędkowanie 

flying a kite puszczanie latawca 

gardening ogrodnictwo 

going camping biwakowanie 



 

going for a walk chodzenie na spacer 

hiking chodzenie po górach 

knitting robienie na drutach 

listening to music słuchanie muzyki 

making videos robienie filmów 

painting malowanie (też: obraz) 



 

playing an 
instrument 

granie na instrumencie 

playing board games granie w planszówki 

playing chess granie w szachy 

playing the guitar granie na gitarze 

playing video games granie w gry wideo 

reading a book czytanie książki 



 

riding a bike jeżdżenie na rowerze 

riding a horse jeżdżenie konno 

rock climbing wspinaczka 

sewing szycie 

skipping rope skakanie na skakance 

taking photos robienie zdjęć 



 

  

travelling podróżowanie 

using social network 
korzystanie z serwisów 

społecznościowych 

wall climbing wspinaczka na ściance 

watching TV oglądanie telewizji 

woodwork stolarstwo 



 

  

  

  

  

  

  

 


