
 

 

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


 

 

antique shop sklep z antykami 

bakery piekarnia 

bookshop księgarnia 

butcher’s mięsny 

chemist’s drogeria, apteka 

clothes shop sklep odzieżowy 



 

 

computer shop sklep komputerowy 

department store dom towarowy 

dry cleaner’s pralnia chemiczna 

electronics store sklep elektroniczny 

florist kwiaciarnia 

gift shop sklep z upominkami 



 

 

greengrocer’s warzywniak 

grocery sklep spożywczy 

market targ, rynek 

newsagent kiosk 

pet shop zoologiczny 

shoe shop obuwniczy 



 

 

shopping centre centrum handlowe 

shopping mall galeria handlowa 

stall stragan 

stationery artykuły biurowe 

street market bazarek 

toy shop sklep z zabawkami 



 

 

afford 
mieć wystarczająco 

pieniędzy na coś 

bargain okazja 

basket koszyk 

brand marka produktu 

buy kupować 

cash desk kasa 



 

 

cent cent 

change 
reszta, drobne (też: 

zmiana) 

changing room przymierzalnia 

cheap tani 

cheque czek 

coin moneta 



 

 

complaints 
department 

dział reklamacji 

credit kredyt (też: zasługi) 

customer klient 

discount zniżka 

exchange wymienić 

exit wyjście 



 

 

expensive drogi 

faulty wadliwe 

fit 
pasować (też: w dobrej 

formie) 

free darmowy (też: wolny) 

guarantee gwarancja 

half price za pół ceny 



 

 

instead w zamian, zamiast tego 

in stock w sprzedaży, dostępne 

it costs… to kosztuje… 

label metka, etykieta 

large duży 

less 
mniej (np. pieniędzy, 

czasu) 



 

 

loan pożyczka, kredyt 

medium średni 

overpriced zbyt drogi 

pay by card płacić kartą 

pay in cash płacić gotówką 

pay on delivery płatne przy odbiorze 



 

 

plenty mnóstwo, wiele 

pocket money kieszonkowe 

price cena 

products produkty 

purchase nabywać, kupować 

queue kolejka 



 

 

receipt paragon 

reduce obniżać, redukować 

refund zwrot pieniędzy 

return zwrócić 

sale wyprzedaż 

second-hand używane 



 

 

sell sprzedawać 

services usługi 

several kilka, trochę 

shop window witryna 

size rozmiar 

small mały 



 

 

spend money wydawać pieniądze 

spending habits zwyczaje zakupowe 

trend trend, tendencja 

trolley wózek sklepowy 

try on przymierzyć 

valuable wartościowy, cenny 



 

 

  

  

  

  

  

window-shopping 
oglądanie wystaw 

sklepowych 



 

 

  

  

  

  

  

  

 


