
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


 

art sztuka 

arts and crafts rzemiosło artystyczne 

biology biologia 

chemistry chemia 

civics wiedza o społeczeństwie 

club 
koło zainteresowań (też: 

kij do golfa) 



 

drama 
zajęcia teatralne (też: 

dramat - gatunek filmu) 

English angielski 

form time / form 
period 

godzina wychowawcza 

geography geografia 

history historia 

information 
technology (IT) 

technologia informacyjna 



 

language język (np. polski) 

literature literatura 

maths matematyka 

music muzyka 

physical education 
(PE) 

wychowanie fizyczne (w-f) 

physics fizyka 



 

religious education 
(RE) 

religia 

science przyroda 

subjects przedmioty szkolne 

book książka (też: rezerwować) 

calculator kalkulator 

coursebook podręcznik 



 

crayons kredki 

felt-tip flamaster 

folder teczka  (też: folder) 

gel pen długopis żelowy 

glue klej 

highlighter zakreślacz 



 

ink atrament 

lunchbox śniadaniówka 

marker marker 

notebook zeszyt 

paint brush pędzel 

paints farby 



 

paperclip spinacz biurowy 

pen długopis 

pencil ołówek 

pencil-case piórnik 

rubber gumka 

ruler linijka 



 

school bag plecak 

school supplies przybory szkolne 

scissors nożyczki 

sharpener temperówka 

stapler zszywacz 

sticky tape taśma klejąca 



 

tape taśma klejąca 

bin kosz na śmieci 

board tablica (też: deska) 

canteen stołówka 

chalk kreda 

classroom klasa 



 

cloakroom szatnia 

computer lab sala komputerowa 

gym 
sala gimnastyczna (też: 

siłownia) 

homework praca domowa 

lab pracownia 

library biblioteka 



 

locker szafka 

register 
dziennik lekcyjny (też: 

zarejestrować się) 

school’s office sekretariat 

staff room pokój nauczycielski 

timetable plan lekcji 

bell dzwonek 



 

break przerwa 

compulsory exam egzamin obowiązkowy 

course kurs, lekcja 

example przykład 

exercise ćwiczenie 

holiday wakacje 



 

lecture wykład 

lesson lekcja 

lunchtime pora lunchu 

play truant wagarować 

project projekt 

school fair kiermasz szkolny 



 

school fee opłata szkolna 

school trip wycieczka szkolna 

student exchange 
program 

wymiana uczniowska 

teach uczyć (kogoś) 

term semestr 

trial lesson lekcja próbna 



 

accent akcent 

alphabet alfabet 

apart from 
something 

pomijając coś, poza czymś 

assignment zadana praca (w szkole) 

at least przynajmniej, co najmniej 

attend classes uczęszczać na zajęcia 



 

backwards na odwrót, wstecz 

bad behaviour złe zachowanie 

basic podstawowy 

be absent być nieobecnym 

be expelled być wyrzuconym 

be late (for) być spóźnionym (do) 



 

because ponieważ 

blank niezapisany 

capital letter wielka litera 

cheat oszukiwać, ściągać 

comma przecinek 

complete skończyć (też: całkowity) 



 

concentrate skoncentrować się 

conclusion wniosek, konkluzja 

copy homework spisać pracę od kogoś 

correct poprawić 

distract rozpraszać 

divide podzielić 



 

do homework odrabiać lekcje 

do well dobrze sobie poradzić 

do badly słabo sobie poradzić 

effort wysiłek 

end-of-school exam egzamin końcowy 

exactly dokładnie tak, tak samo 



 

extra-curricular 
activities 

zajęcia dodatkowe 

fail an exam oblać egzamin 

finish skończyć coś 

focus on skupić się na 

get into university dostać się na studia 

get marks dostawać oceny 



 

handwriting pismo odręczne 

have private lessons mieć prywatne lekcje 

knowledge wiedza 

late późno 

learn uczyć się 

learn by heart uczyć się na pamięć 



 

line linia, kreska 

make a mistake zrobić błąd 

make progress robić postępy 

marks oceny 

miss lessons opuszczać lekcje 

meaning znaczenie 



 

multiply mnożyć 

opinion zdanie, opinia 

pass an exam zdać egzamin 

pay attention uważać, być skupionym 

perfect perfekcyjny, idealny 

pronounce wymawiać, wypowiadać 



 

question pytanie 

revision powtórzenie materiału 

scholarship stypendium 

spell przeliterować 

study uczyć się 

take exams podchodzić do egzaminu 



 

take notes / make 
notes 

robić notatki 

test test 

tick 
zaznaczenie (też: 

odhaczyć) 

translate przetłumaczyć 

twice dwa razy 

underline podkreślać 



 

uniform mundurek 

vocabulary słownictwo, zasób słów 

without bez (kogoś, czegoś) 

write an essay napisać wypracowanie 

wrong błędny, nieprawidłowy 

zero zero, nic 



 

boarding school szkoła z internatem 

nursery school żłobek 

primary school szkoła podstawowa 

private school szkoła prywatna 

public school 
szkoła prywatna (w 

Wielkiej Brytanii) 

secondary school szkoła średnia 



 

state school szkoła państwowa 

caretaker woźny, dozorca budynku 

classmate kolega z klasy 

form master / form 
teacher / form tutor 

wychowawca 

head teacher dyrektor 

pupils uczniowie 



 

secretary sekretarka 

student uczeń 

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

 


