
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


 

accident wypadek 

ache boleć, ból 

acne trądzik 

alive żywy 

allergy alergia 

asthma astma 



 

be sick 
wymiotować, źle się 

poczuć 

bleeding krwawienie 

blind niewidomy 

broken bone złamanie kości 

bruise siniak 

cancer nowotwór 



 

catch a cold przeziębić się 

chills dreszcze 

come down with zachorować na coś 

cough kaszel 

cut yourself skaleczyć się 

dead martwy 



 

deaf niesłyszący 

disabled person osoba niepełnosprawna 

disease choroba 

feel dizzy mieć zawroty głowy 

earache ból ucha 

faint mdleć 



 

fever gorączka 

flu grypa 

headache ból głowy 

heart rate tętno 

high blood pressure wysokie ciśnienie krwi 

hurt zranić 



 

ill chory 

illness choroba 

infection zakażenie 

injury uraz 

nausea mdłości 

nosebleed krwawienie z nosa 



 

pain ból 

pass out zemdleć 

pull a muscle naciągnąć mięsień 

runny nose katar 

smoke palić (też: dym) 

sneeze kichać 



 

sore throat ból gardła 

spots krosty 

sprain zwichnięcie, skręcenie 

sting użądlenie 

stomach ache ból brzucha 

suffer cierpieć 



 

sunburn poparzenia słoneczne 

sweat pocić się 

symptoms objawy 

temperature temperatura 

throw up zwymiotować 

virus wirus 



 

ankle kostka 

arm ręka (ramię) 

back plecy 

body ciało 

bone kość 

brain mózg 



 

calf łydka (też: cielę) 

cheek policzek 

chest klatka piersiowa 

chin broda 

ear ucho 

elbow łokieć 



 

eye oko 

eyebrow brew 

eyelash rzęsa 

finger palec u ręki 

foot (l.mn. feet) stopa 

forehead czoło 



 

hand dłoń 

head głowa 

heart serce 

knee kolano 

leg noga 

lips wargi 



 

lungs płuca 

mouth usta 

muscles mięśnie 

nails 
paznokcie (też: 

gwoździe) 

neck szyja 

nose nos 



 

shoulders ramiona 

stomach żołądek 

thumb kciuk 

toe palec u nogi 

tongue język 

tooth (l.mn teeth) ząb 



 

waist talia 

wrist nadgarstek 

advice rada 

ambulance karetka 

antibiotics antybiotyki 

apply stosować, nakładać 



 

aspirin aspiryna 

avoid unikać 

balanced diet zbilansowana dieta 

bandage bandaż, opatrunek 

blood krew 

cast gips (też: obsada filmu) 



 

check-up badanie kontrolne 

cough syrup syrop na kaszel 

cream krem 

cure leczyć 

drug lek lub narkotyk 

emergency 
wypadek, sytuacja 

awaryjna 



 

fight off zwalczać 

follow a diet przestrzegać diety 

get better zdrowieć 

get over sth 
zakończyć coś, mieć z 

głowy 

get regular check-ups badać się regularnie 

healthy diet zdrowa dieta 



 

hospital szpital 

immune system układ odpornościowy 

injection zastrzyk 

keep fit utrzymywać formę 

medicine lekarstwo 

ointment maść 



 

painkiller środek przeciwbólowy 

patch plaster 

physical activity aktywność fizyczna 

pills tabletki 

prescription recepta 

recover dojść do zdrowia 



 

stitches szwy 

thermometer termometr 

treatment leczenie 

vaccination szczepienie 

wheelchair wózek inwalidzki 

  



 

  

  

  

  

  

  

 


