
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


 

action film film akcji 

adventure przygoda, przygodowy 

animated film film animowany 

cartoon kreskówka 

comedy komedia 

costume drama kostiumowy 



 

documentary dokument 

drama 
dramat (gatunek filmu, 
też: zajęcia teatralne) 

horror horror 

nature przyrodniczy 

romantic comedy komedia romantyczna 

science fiction (sci-fi) fikcja naukowa 



 

thriller thriller 

western western 

actor aktor 

actress aktorka 

cast obsada filmu (też: gips) 

director reżyser 



 

extras statyści 

lead actor pierwszoplanowy aktor 

main character główny bohater 

producer producent 

screenwriter scenarzysta 

according to według kogoś, czegoś 



 

based on na podstawie 

costume strój, kostium 

directed by wyreżyserowany przez 

it stars w filmie występują 

leading role główna rola 

lighting oświetlenie 



 

play the role grać rolę 

plot fabuła 

review recenzja 

screenplay scenariusz 

set in umiejscowiony w 

shoot kręcić 



 

soundtrack ścieżka dźwiękowa 

special effects efekty specjalne 

spoiler 
spoiler (zdradza 

zakończenie filmu) 

subtitles napisy 

supporting role rola drugoplanowa 

trailer zwiastun 



 

artist artysta 

band zespół muzyczny 

concert koncert 

live music muzyka na żywo 

lyrics tekst piosenki 

opera opera 



 

orchestra orkiestra 

perform występować 

recording nagranie 

sing śpiewać 

singer piosenkarz 

song piosenka 



 

tune melodia 

acoustic guitar gitara akustyczna 

bagpipe dudy 

clarinet klarnet 

drums perkusja 

flute flet 



 

guitar gitara 

harp harfa 

keyboard 
keyboard- instrument 

muzyczny (też: 
klawiatura) 

piano pianino 

saxophone saksofon 

tambourine tamburyn 



 

triangle trójkąt 

trumpet trąbka 

violin skrzypce 

xylophone ksylofon 

alternative muzyka alternatywna 

blues blues 



 

classical music muzyka klasyczna 

country 
muzyka country (też: 

kraj) 

folk muzyka ludowa 

genre rodzaj, styl w sztuce 

hip hop hip hop 

jazz muzyka jazz 



 

pop muzyka popularna 

reggae muzyka reggae 

rock 
muzyka rockowa (też: 

skała) 

soul music soul 

act grać w sztuce teatralnej 

aisle 
przejście między 

rzędami 



 

applause oklaski 

audience publiczność 

audition przesłuchanie 

backstage miejsce za kulisami 

bestseller bestseller, hit 

bow ukłonić się (też: łuk) 



 

dialogue dialog 

indoors w pomieszczeniu 

inside w środku, wewnątrz 

open-air na świeżym powietrzu 

outdoors na świeżym powietrzu 

performance przedstawienie, występ 



 

play 
sztuka teatralna, 
przedstawienie 

put on 
wystawiać sztukę (też: 

zakładać ubranie) 

rehearsal próba 

row rząd (np. krzeseł) 

scene scena 

script scenariusz 



 

seat miejsce do siedzenia 

stage scena 

understudy dubler 

commercial reklama 

cookery show / 
cooking show 

program kulinarny 

crime series serial kryminalny 



 

music programme program muzyczny 

music show widowisko muzyczne 

quiz show teleturniej 

reality show reality show 

sitcom 
serial komediowy z 
udziałem widowni 

soap opera 
telenowela, opera 

mydlana 



 

sports programme program sportowy 

talent show konkurs talentów 

talk show talk show 

the news wiadomości 

travel show program podróżniczy 

weather forecast prognoza pogody 



 

author autor, autorka 

biography biografia 

chapter rozdział 

comic komiks 

cover okładka 

diary dziennik, pamiętnik 



 

dictionary słownik 

encyclopedia encyklopedia 

essay 
esej (też: 

wypracowanie) 

fairy tales bajki 

fantasy fantastyka 

illustrations ilustracje 



 

legend legenda 

mystery novel powieść kryminalna 

novel powieść 

page 
strona (w książce, 

dokumencie) 

poem wiersz 

poetry poezja 



 

romance 
romans (gatunek 

literacki) 

short story opowiadanie 

theme motyw przewodni 

title tytuł 

writer pisarz 

acting aktorstwo 



 

admire podziwiać 

admission fee opłata za wstęp 

advertisement 
(advert) 

reklama, ogłoszenie 

ancient starożytny 

announcement ogłoszenie, komunikat 

article artykuł 



 

attraction atrakcja 

autograph autograf 

background tło, drugi plan 

big top namiot cyrkowy 

card trick sztuczka karciana 

celebrity znana osoba, celebryta 



 

channel kanał telewizyjny 

circus cyrk 

classical paintings malowidła klasyczne 

display wystawa, pokaz 

event wydarzenie 

exhibition wystawa 



 

fashion show pokaz mody 

front seat przednie siedzenie 

headline nagłówek 

hero bohater 

impressionist 
paintings 

obrazy 
impresjonistyczne 

interview wywiad 



 

journal czasopismo 

magazine czasopismo, magazyn 

magic show pokaz magii 

microphone mikrofon 

modern art sztuka nowoczesna 

newspaper gazeta 



 

photography fotografia 

popcorn popcorn 

portrait portret 

pottery garncarstwo 

publish publikować 

screen ekran 



 

sculpture rzeźba 

share 
udostępnić w internecie 

(też: dzielić się) 

sketch szkic 

star gwiazda 

story opowieść, historia 

visitors odwiedzający, goście 



 

work of art dzieło sztuki 

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

 


