
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


 

athlete lekkoatleta 

boxer bokser 

captain kapitan 

champion mistrz 

coach trener  (też: autokar) 

crew załoga, drużyna 



 

cyclist kolarz 

diver nurek 

gymnast gimnastyk 

loser przegrany 

player gracz 

referee sędzia (w piłce nożnej) 



 

runner biegacz 

sailor żeglarz 

supporter kibic 

swimmer pływak 

trainer instruktor 

umpire sędzia (w sporcie) 



 

weightlifter sztangista 

winner zwycięzca 

court kort tenisowy (też: sąd) 

pitch 
boisko (w piłce nożnej, 

rugby) 

ring 
ring w boksie (też: 

pierścionek, dzwonić) 

rink lodowisko 



 

slope stok (np. narciarski) 

sports centre ośrodek sportowy 

sports facilities obiekty sportowe 

stadium stadion 

swimming pool basen 

track bieżnia 



 

achieve osiągać 

achievement osiągnięcie 

attack atak, atakować 

beat pokonać 

break a record pobić rekord 

bronze medal brązowy medal 



 

championships mistrzostwa 

cheer wiwatować 

compete konkurować 

competition zawody, konkurs 

challenge wyzwanie 

defeat porażka (też: pokonać) 



 

defend bronić 

defence obrona 

draw remis (też: rysować) 

foul faul 

game gra 

goal gol, bramka 



 

gold medal złoty medal 

halftime 
przerwa w połowie 

meczu 

lap okrążenie 

lose przegrać (też: zgubić) 

match 
mecz (też: zapałka, 

pasować) 

penalty karny 



 

play by the rules 
grać zgodnie z 

zasadami 

position pozycja 

race wyścig 

reach osiągać, zdobywać 

score goals strzelać gole 

silver medal srebrny medal 



 

stretch rozciągać się 

strike uderzyć (też: strajk) 

support 
kibicować (też: 

wsparcie) 

target cel 

team drużyna 

terrific wspaniały 



 

throw rzucać 

tie 
remis (też: krawat, 

wiązać) 

tournament turniej 

train trenować (też: pociąg) 

trophy puchar 

warm up rozgrzewka 



 

win wygrywać 

workout trening 

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

 


