
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


 

apple jabłko 

apricot morela 

avocado awokado 

banana banan 

blackberry jeżyna 

blueberry borówka, jagoda 



 

cherry wiśnia 

coconut kokos 

fruit owoce 

grapefruit grejpfrut 

grapes winogrona 

kiwi kiwi 



 

lemon cytryna 

lime limonka 

mango mango 

melon melon 

orange pomarańcza 

peach brzoskwinia 



 

pear gruszka 

pineapple ananas 

plum śliwka 

raspberry malina 

strawberry truskawka 

watermelon arbuz 



 

asparagus szparag 

beetroot burak 

broccoli brokuły 

brussels sprout brukselka 

cabbage kapusta 

carrot marchewka 



 

cauliflower kalafior 

celery seler 

corn kukurydza 

cucumber ogórek 

eggplant bakłażan 

garlic czosnek 



 

green bean fasola szparagowa 

lettuce sałata 

onion cebula 

pea groszek 

pepper papryka (też: pieprz) 

potatoes ziemniaki 



 

pumpkin dynia 

radish rzodkiewka 

spinach szpinak 

tomato pomidor 

vegetables warzywa 

zucchini cukinia 



 

beverages napoje 

coffee kawa 

coke coca-cola 

juice sok 

sparkling water woda gazowana 

still water woda niegazowana 



 

tapped water woda z kranu 

tea herbata 

water woda 

butter masło 

cheese ser 

cottage cheese twarożek 



 

dairy products nabiał 

milk mleko 

yogurt jogurt 

biscuits herbatniki 

cake ciasto 

chocolate czekolada 



 

cupcake babeczka 

doughnut pączek 

honey miód 

ice cream lody 

pie ciasto 

sweets słodycze 



 

beef wołowina 

chicken kurczak 

fish ryba 

ham szynka 

meat mięso 

pork wieprzowina 



 

salmon łosoś 

sausage kiełbasa 

tuna tuńczyk 

turkey indyk 

bread chleb 

cereal płatki śniadaniowe 



 

chips frytki 

cornflakes płatki kukurydziane 

crepe 
cienki naleśnik 

francuski 

crisps chipsy 

curry przyprawa curry 

eggs jajka 



 

fat 
tłuszcz (też: gruby, 

tłusty) 

flour mąka 

ginger imbir (też: rudy) 

herbs zioła 

jam dżem 

lentils soczewica 



 

mayonnaise majonez 

mint mięta 

mushrooms grzyby 

nuts orzechy 

oil olej 

olives oliwki 



 

pasta makaron 

peanut orzech ziemny 

pepper pieprz (też: papryka) 

pizza pizza 

rice ryż 

rolls bułki 



 

salad sałatka 

salt sól 

sauce sos 

scrambled eggs jajecznica 

seafood owoce morza 

soup zupa 



 

spices przyprawy 

stew gulasz 

sugar cukier 

toast tost 

vanilla wanilia 

amount ilość 



 

banquet bankiet 

bit część, kawałek 

boil ugotować 

boil over wykipieć 

breakfast śniadanie 

buffet szwedzki stół 



 

carbohydrates węglowodany 

cuisine 
kuchnia (danego 

regionu) 

dessert deser 

dinner obiad 

dish potrawa / naczynie 

flavour smak, np. lodów 



 

fibre błonnik (też: włókno) 

healthy / unhealthy zdrowy / niezdrowy 

ingredients składniki 

leftovers resztki 

limit ograniczyć 

liquid ciecz (też: płynny) 



 

loaf bochenek 

low-fat niskotłuszczowy 

lunch lunch 

packed lunch 
zapakowane drugie 

śniadanie 

picnic piknik 

protein białko 



 

raw surowy 

recipe przepis 

refreshments przekąski, napoje 

sandwich kanapka 

snack przekąska 

strict diet ścisła dieta 



 

takeaway jedzenie na wynos 

vegan wegańskie 

vegetarian wegetariańskie 

whole grain pełnoziarnisty 

bottle butelka 

bowl miska 



 

can puszka 

chopping board deska do krojenia 

cup filiżanka 

cutlery sztućce 

fork widelec 

frying pan patelnia 



 

glass szklanka 

jar słoik 

jug dzbanek 

knife nóż 

mug kubek 

plate talerz 



 

pot rondel 

spatula szpatułka 

spoon łyżka 

tin opener otwieracz do puszek 

add dodać 

bake upiec 



 

bite 
ugryźć (też: kęs, 

kawałek) 

chop posiekać 

cut pokroić 

fry smażyć 

grill grillować 

heat up podgrzewać 



 

melt rozpuścić 

mix wymieszać 

peel obierać 

pour nalać 

prepare przygotować 

slice kroić 



 

spread smarować 

stir zamieszać 

bitter gorzki 

mild łagodny 

salty słony 

savoury słonawy 



 

sour kwaśny 

spicy pikantny 

sweet słodki 

bill rachunek 

book a table zarezerwować stolik 

enjoy your meal smacznego 



 

menu menu 

order zamawiać (też: rozkaz) 

serve obsłużyć 

specials specjalności kuchni 

table for three stolik dla trzech osób 

tip 
napiwek  (też: 
wskazówka) 



 

  

  

  

  

  

  

 


