
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


 

accountant księgowy 

architect architekt 

assistant asystent, pomocnik 

babysitter niania 

baker piekarz 

barber fryzjer męski 



 

builder budowniczy 

butcher rzeźnik 

cameraman operator filmowy 

carpenter stolarz 

cashier kasjer 

chef kucharz, szef kuchni 



 

cleaner sprzątacz 

clerk urzędnik 

construction worker pracownik budowlany 

cook kucharz / gotować 

dancer tancerz 

dentist dentysta 



 

designer projektant 

doctor lekarz 

dressmaker krawiec damski 

driver kierowca 

dustman śmieciarz 

electrician elektryk 



 

engineer inżynier 

estate agent agent nieruchomości 

factory worker pracownik fabryki 

farmer rolnik 

firefighter strażak 

fisherman wędkarz 



 

flight attendant steward 

graphic designer projektant graficzny 

hairdresser fryzjer 

historian historyk 

instructor instruktor 

IT specialist informatyk 



 

journalist dziennikarz 

judge 
sędzia (w sądzie / w 

sporcie) 

lawyer prawnik 

lorry driver kierowca ciężarówki 

manager manager 

mechanic mechanik 



 

model model 

musician muzyk 

nurse pielęgniarka 

optician optyk 

painter malarz 

paramedic ratownik medyczny 



 

photographer fotograf 

pilot pilot 

plumber hydraulik 

poet poeta 

police officer policjant 

postman listonosz 



 

professor profesor 

receptionist recepcjonista 

sales representative przedstawiciel   handlowy 

security guard ochroniarz 

shop assistant ekspedient 

social worker pracownik socjalny 



 

software engineer programista 

soldier żołnierz 

tailor krawiec (zwykle męski) 

teacher nauczyciel 

technician technik 

travel agent pracownik biura podróży 



 

TV presenter prezenter telewizyjny 

vet weterynarz 

waiter kelner 

waitress kelnerka 

accept przyjmować, akceptować 

answer the phone odbierać telefon 



 

application wniosek, podanie 

apply for a job ubiegać się o pracę 

appointment umówione spotkanie 

bank account konto bankowe 

benefits 
korzyści, dodatkowe 

bonusy 

career kariera 



 

certificate 
świadectwo ukończenia 

kursu 

colleagues koledzy z pracy 

commute 
dojeżdżać (do pracy, 

szkoły) 

contract kontrakt, umowa 

dream job wymarzona praca 

earn money zarabiać pieniądze 



 

employ zatrudniać 

employee pracownik 

employer pracodawca 

except oprócz, poza, z wyjątkiem 

experience doświadczenie 

family business firma rodzinna 



 

full-time job praca na pełen etat 

gain experience zdobywać doświadczenie 

get a job dostać pracę 

get a pay rise dostać podwyżkę 

get benefits 
dostać dodatkowe 

korzyści 

go on strike strajkować 



 

job interview rozmowa o pracę 

job vacancy wolne stanowisko 

licence licencja 

look for (a job) szukać (np. pracy) 

lose a job stracić pracę 

make a living zarabiać na życie 



 

manage kierować, zarządzać 

mental work praca umysłowa 

night shift nocna zmiana 

on time na czas, punktualnie 

office biuro, gabinet 

order rozkaz (też: zamawiać) 



 

overtime nadgodziny 

own posiadać 

owner właściciel 

part-time job praca na część etatu 

physical work praca fizyczna 

poorly-paid słabo wynagradzana 



 

profit zysk 

promotion awans 

purpose zamiar, cel 

put through 
połączyć kogoś 
(telefonicznie) 

require żądać, wymagać 

resign 
zrezygnować, odejść z 

pracy 



 

responsibilities obowiązki 

rewarding dający satysfakcję 

run a company prowadzić firmę 

salary pensja 

set up a business założyć firmę 

skills umiejętności 



 

spare time wolny czas 

staff personel, kadra 

strengths mocne strony 

summer job praca wakacyjna 

take a job podjąć pracę 

team spirit duch współpracy 



 

temporary job praca tymczasowa 

training szkolenie 

turn down 
odrzucić propozycję (też: 

ściszyć) 

unemployed bezrobotny 

voluntary work wolontariat 

well-paid job dobrze płatna praca 



 

work pracować, działać 

work under pressure pracować pod presją 

worker pracownik 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

 


