
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


 

aunt ciocia 

brother brat 

brother-in-law szwagier 

cousin kuzyn / kuzynka 

daughter córka 

family rodzina 



 

family member członek rodziny 

father / dad ojciec 

father-in-law teść 

goddaughter chrześnica 

godfather chrzestny 

godmother chrzestna 



 

godson chrześniak 

grandchildren wnuki 

granddaughter wnuczka 

grandfather / 
grandpa 

dziadek 

grandmother / 
grandma 

babcia 

grandson wnuk 



 

half-brother brat przyrodni 

half-sister siostra przyrodnia 

husband mąż 

mother / mum matka 

nephew bratanek / siostrzeniec 

niece bratanica / siostrzenica 



 

only child jedynak 

parents rodzice 

relative krewny 

siblings rodzeństwo 

sister siostra 

sister-in-law szwagierka 



 

son syn 

stepbrother brat przyrodni 

stepfather ojczym 

stepmother macocha 

stepsister siostra przyrodnia 

twins bliźniaki 



 

uncle wujek 

wife żona 

acquaintance znajomy 

adopted adoptowany 

best friend najlepszy przyjaciel 

BFF best friend forever 



 

boyfriend chłopak, partner 

fiancé narzeczony 

fiancée narzeczona 

flatmate współlokator 

girlfriend dziewczyna, partnerka 

mate kumpel, kolega 



 

neighbour sąsiad 

at the age of … w wieku … 

be born urodzić się 

be pregnant być w ciąży 

death śmierć 

driving licence prawo jazdy 



 

fall in love zakochać się 

get a promotion dostać awans 

get engaged zaręczyć się 

get married wziąć ślub 

graduate kończyć szkołę 

have a baby mieć dziecko 



 

marriage małżeństwo 

move house przeprowadzać się 

pass away umrzeć 

propose oświadczyć się 

retire przejść na emeryturę 

start a family założyć rodzinę 



 

youth młodzież, młodość 

brush your hair szczotkować włosy 

brush your teeth myć zęby 

comb your hair czesać włosy 

daily routines czynności codzienne 

do your hair układać włosy 



 

do your homework odrobić lekcje 

get dressed ubierać się 

get up wstawać 

go to bed iść spać 

go to school iść do szkoły 

have / take a shower brać prysznic 



 

have 
breakfast/lunch/dinner 

jeść śniadanie / drugie 
śniadanie / obiad 

shave golić się 

wake up budzić się 

activities aktywności 

be into pasjonować się czymś 

be keen on 
być chętnym na coś, lubić 

coś 



 

eat out jeść poza domem 

entertain 
zabawiać, stanowić 

rozrywkę 

entertainment rozrywka 

get up early wstawać wcześnie 

go on date iść na randkę 

go out for dinner wyjść na obiad 



 

go out with friends wyjść z przyjaciółmi 

go shopping iść na zakupy 

go to a concert iść na koncert 

go to a party iść na imprezę 

hang out with friends 
spędzać czas ze 

znajomymi 

have fun dobrze się bawić 



 

lose time tracić czas 

meeting spotkanie 

play cards grać w karty 

relax relaksować się 

sleep late spać do późna 

spend time with … spędzać czas z ... 



 

take part in … brać udział w ... 

together razem 

visit odwiedzać 

workshops warsztaty 

anniversary rocznica 

annual doroczny 



 

baptism chrzest (sakrament) 

carnival karnawał 

celebrate obchodzić 

christening chrzciny (ceremonia) 

Constitution Day Święto Konstytucji 

festival festiwal, święto 



 

fireworks fajerwerki 

funeral pogrzeb 

honeymoon miesiąc miodowy 

housewarming party parapetówka 

invitation zaproszenie 

mask maska 



 

Mother’s Day Dzień Matki 

New Year Nowy Rok 

New Year’s 
resolution 

postanowienie 
noworoczne 

parade parada 

sparkler zimne ognie 

Valentine’s Day Walentynki 



 

best man drużba 

bride panna młoda 

bridesmaid druhna 

congratulations gratulacje 

groom pan młody 

reception przyjęcie (też: recepcja) 



 

wedding ślub 

birthday urodziny 

birthday cake tort 

birthday party przyjęcie urodzinowe 

candles świeczki 

gift card karta podarunkowa 



 

gift podarunek 

guests goście 

(make a) wish (pomyśleć) życzenie 

present prezent 

ribbon wstążka 

streamer serpentyna 



 

surprise party przyjęcie-niespodzianka 

throw a party urządzać przyjęcie 

pack / unpack pakować / rozpakować 

baubles bombki 

boxing day drugi dzień świąt 

candy cane laska cukrowa 



 

carols kolędy 

Christmas Boże Narodzenie 

Christmas tree choinka 

elves elfy 

gingerbread piernik 

holly ostrokrzew 



 

mistletoe jemioła 

North Pole Biegun Północny 

ornaments ozdoby 

reindeer renifer 

Santa św. Mikołaj 

sleigh sanie 



 

stocking skarpeta na prezenty 

tinsel łańcuch choinkowy 

wrap gifts 
pakować / zawijać 

prezenty 

wreath wieniec , stroik 

Easter basket koszyk 

bunny króliczek 



 

chick kurczątko 

daffodil żonkil 

Easter Wielkanoc 

egg hunt 
poszukiwanie jajek 

wielkanocnych 

Good Friday Wielki Piątek 

lamb baranek 



 

Lent Wielki Post 

broom miotła 

dragon smok 

dress up przebierać się 

ghost duch 

king król 



 

monster potwór 

pirate pirat 

prince książę 

princess księżniczka 

queen królowa 

skeleton szkielet 



 

sword miecz 

witch wiedźma 

wizard czarodziej 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

 


