
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


 

attic strych 

balcony balkon 

basement piwnica 

bathroom łazienka 

bedroom sypialnia 

ceiling sufit 



 

cellar 
piwniczka (np. na 

przetwory) 

chimney komin 

corridor korytarz 

dining room jadalnia 

door drzwi 

downstairs na dole, na parterze 



 

fence płot, ogrodzenie 

fireplace kominek 

floor podłoga 

garage garaż 

garden ogród 

gate 
brama, furtka (też: 

bramka) 



 

ground floor parter 

hall hol, przedpokój 

kitchen kuchnia 

lift winda / podwózka 

living room salon 

office gabinet, biuro 



 

patio patio, taras 

roof dach 

shed szopa 

stairs schody 

steps 
stopnie u schodów (też: 

kroki) 

toilet toaleta 



 

upstairs na górze, na piętrze 

utility room 
pomieszczenie 
gospodarcze 

walls ściany 

window okno 

windowsill parapet 

block of flats blok mieszkalny 



 

building budynek 

bungalow dom parterowy 

caravan przyczepa kempingowa 

castle zamek 

city miasto 

(un) comfortable (nie) wygodny 



 

cosy przytulny 

cottage chatka, domek wiejski 

countryside okolica wiejska 

detached house dom wolnostojący 

on the edge na skraju 

enormous olbrzymi 



 

farmhouse zagroda 

flat mieszkanie 

huge ogromny 

hut chałupa, szałas 

igloo igloo 

little mały, niewielki 



 

local lokalny, miejscowy 

luxury luksus, luksusowy 

mobile home ruchomy dom 

modern nowoczesny 

new nowy 

old stary 



 

old-fashioned staromodny 

palace pałac 

property własność, mienie 

rent wynajmować 

semi-detached house dom bliźniak 

skyscraper drapacz chmur, wieżowiec 



 

spacious przestronny 

terraced house dom szeregowy 

tiny niewielki, malutki 

treehouse domek na drzewie 

ugly brzydki 

urban miejski 



 

villa willa, rezydencja 

village wieś 

air conditioning klimatyzacja 

alarm clock budzik 

armchair fotel 

barbecue grill 



 

basin umywalka 

bath wanna 

bed łóżko 

blanket koc 

blinds żaluzje 

bookcase regał na książki 



 

bulb żarówka 

bunk bed łóżko piętrowe 

carpet dywan 

central heating centralne ogrzewanie 

chair krzesło 

chest of drawers komoda 



 

clock zegar ścienny 

coffee table stolik kawowy 

cooker kuchenka 

cupboard szafka kuchenna 

curtains zasłony 

cushion 
poduszki (dekoracyjne lub 

do siedzenia) 



 

desk biurko, ławka szkolna 

dining table stół jadalny 

dishwasher zmywarka 

drawer szuflada 

dryer suszarka 

dustbin pojemnik na śmieci 



 

duvet kołdra 

freezer zamrażarka 

fridge lodówka 

furniture meble 

hammock hamak 

heater grzejnik 



 

iron żelazko 

kettle czajnik 

lamp lampa 

lawnmower kosiarka do trawy 

microwave mikrofalówka 

mirror lustro 



 

oven piekarnik 

paintings obrazy 

picture rysunek 

pillow poduszka 

poster plakat 

pot plant roślina doniczkowa 



 

rocking chair fotel bujany 

rug dywaniki 

running water bieżąca woda 

sheet 
prześcieradło (też: kartka 

papieru) 

shelf (l. mn. shelves) półka 

shower 
prysznic (też: przelotny 

deszcz) 



 

sideboard kredens 

sink zlew 

sofa sofa 

stool stołek, taboret 

table stół 

tablecloth obrus 



 

tap kran 

towel ręcznik 

tumble dryer suszarka bębnowa 

vase wazon 

wallpaper tapeta 

wardrobe szafa 



 

washing machine pralka 

clean the house sprzątać dom 

clear the table posprzątać ze stołu 

cook a meal ugotować posiłek 

do the ironing prasować 

do the shopping zrobić zakupy 



 

do the vacuuming odkurzyć 

do the washing prać 

do the washing-up / 
wash the dishes 

zmyć naczynia 

dry the dishes wycierać naczynia 

feed the pets karmić zwierzęta 

fold the laundry złożyć pranie 



 

household chores prace domowe, obowiązki 

lay the table nakrywać do stołu 

load the dishwasher załadować zmywarkę 

make the bed zasłać łóżko 

mop the floor zmyć podłogę 

put away clothes 
odkładać ubrania na 

miejsce 



 

rake leaves grabić liście 

redecorate zmienić wystrój 

renovate odnowić 

sweep the floor zamiatać podłogę 

take / throw the 
rubbish out 

wynosić śmieci 

tidy your room sprzątać pokój 



 

vacuum the carpet odkurzać dywan 

walk the dog wyprowadzać psa 

water the plants podlewać rośliny 

airport lotnisko 

amusement park wesołe miasteczko 

art gallery galeria sztuki 



 

bank bank 

bench ławka 

bridge most 

bus stop przystanek autobusowy 

café kawiarnia 

car park parking 



 

cathedral katedra 

church kościół 

cinema kino 

court sąd (też: kort tenisowy) 

crossroads skrzyżowanie 

cycle path ścieżka rowerowa 



 

factory fabryka 

fair targ (też: uczciwy) 

fire station remiza 

fountain fontanna 

gym 
siłownia (też: sala 

gimnastyczna) 

harbour port 



 

hedge żywopłot 

lawn trawnik 

monument pomnik, zabytek 

museum muzeum 

park park 

parking space miejsce parkingowe 



 

pavement chodnik 

pedestrian pieszy 

pedestrian crossing przejście dla pieszych 

petrol station stacja benzynowa 

pharmacy apteka 

planetarium planetarium 



 

playground plac zabaw 

police station komisariat 

post office poczta 

restaurant restauracja 

road droga, ulica 

rubbish bin kosz na śmieci 



 

school szkoła 

skatepark skatepark 

square 
plac (też: kwadrat, 

kwadratowy) 

statue posąg 

street light latarnia uliczna 

street sign znak drogowy 



 

supermarket supermarket 

taxi rank postój taksówek 

theatre teatr 

tourist information informacja turystyczna 

town hall ratusz 

traffic ruch uliczny 



 

traffic jam korek uliczny 

traffic lights światła uliczne 

train station dworzec 

tram stop przystanek tramwajowy 

university uniwersytet 

zoo zoo 



 

  

  

  

  

  

  

 


