
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


 

bike / bicycle rower 

boat łódź 

bus autobus 

canoe kajak 

car samochód 

city bike rower miejski 



 

coach autokar (też: trener) 

cruise ship statek rejsowy 

ferry prom 

helicopter helikopter 

hot-air balloon 
balon na gorące 

powietrze 

lorry ciężarówka 



 

motorcycle motocykl 

mountain bike rower górski 

open-top bus 
autobus z odkrytym 

dachem 

plane samolot 

scooter hulajnoga 

ship statek 



 

submarine łódź podwodna 

tandem rower dwuosobowy 

taxi taksówka 

train pociąg (też: trenować) 

tram tramwaj 

underground metro 



 

van furgonetka 

arrivals przyloty 

baggage reclaim miejsce odbioru bagażu 

boarding pass karta pokładowa 

cabin crew załoga, personel 

check-in 
stanowisko odprawy na 

lotnisku 



 

compartment przedział (w pociągu) 

connection połączenie / związek 

deck pokład 

delay opóźnienie 

departures odloty 

destination 
miejsce docelowe, cel 

podróży 



 

direct bezpośredni (np. lot) 

engine silnik 

flight lot 

fuel paliwo 

gate 
bramka (też: brama, 

furtka) 

get in wsiadać (do auta) 



 

get off 
wysiadać (z autobusu, 

pociągu) 

get on 
wsiadać (do autobusu, 

pociągu) 

get out of wysiadać (z auta) 

go by bus pojechać autobusem 

go on foot iść na piechotę 

international międzynarodowy 



 

luggage bagaż 

miss (a train) spóźnić się (na pociąg) 

passenger pasażer 

passport paszport 

platform peron 

railway station dworzec kolejowy 



 

rapidly prędko 

return ticket bilet powrotny 

runway 
pas startowy (też: 
wybieg na pokazie 

mody) 

seat belts pasy bezpieczeństwa 

security ochrona 

station dworzec 



 

take off 
startować (o 

samolocie), zdejmować 
(ubranie) 

ticket bilet 

ticket inspector kontroler biletów 

board 
wsiąść (do samolotu, 

pociągu) 

truck wagon 

abroad za granicą 



 

accommodation zakwaterowanie 

adventure holiday aktywny wypoczynek 

agency agencja 

almost prawie 

approximately około, w przybliżeniu 

backpack plecak 



 

beside obok 

between pomiędzy 

book rezerwować 

brochure broszura 

campsite kemping 

central 
centralny, środkowy, 

główny 



 

check in 
zameldować się, 

odprawić się 

compass kompas 

cross 
przejść, przekroczyć 

(też: krzyż) 

crowd / crowded tłum / zatłoczony 

double room pokój dwuosobowy 

edge skraj, krawędź 



 

embassy ambasada 

exchange trip wymiana uczniowska 

excursion wycieczka 

far daleko 

fare opłata 

first aid kit apteczka 



 

fortunately na szczęście, szczęśliwie 

gap przerwa, odstęp, szpara 

get to dotrzeć (gdzieś) 

go past minąć 

go straight on iść prosto 

guide przewodnik 



 

hair dryer suszarka do włosów 

hitchike jechać autostopem 

journey podróż 

lead prowadzić, przewodzić 

lighter zapalniczka 

location lokalizacja, położenie 



 

long-distance długodystansowy 

lost zagubiony 

map mapa 

match 
zapałka (też: mecz, 

pasować) 

nearby w pobliżu 

next to obok 



 

on business w interesach, służbowo 

opposite naprzeciwko 

package holiday 
wakacje z biurem 

podróży 

reception recepcja (też: przyjęcie) 

reservation rezerwacja 

rope lina 



 

round the corner za rogiem 

route trasa, droga 

set off wyruszyć w podróż 

sightseeing zwiedzanie 

single room pokój jednoosobowy 

shadow cień 



 

shampoo szampon 

soap mydło 

souvenirs pamiątki 

suitcase walizka 

sunbathing opalanie 

sunscreen krem z filtrem 



 

sunshine światło słoneczne 

take the first left skręć pierwszą w lewo 

take the second right skręć drugą w prawo 

tent namiot 

tissue chusteczka 

toothbrush szczoteczka do zębów 



 

toothpaste pasta do zębów 

torch latarka 

trip 
krótka wycieczka (też: 

potknąć się) 

turn left skręcić w lewo 

turn right skręcić w prawo 

tyre opona 



 

views widoki (też: poglądy) 

visit sights 
zwiedzać atrakcje 

turystyczne 

zone strefa, obszar 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

 


