
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


 

cable kabel 

camera aparat 

charger ładowarka 

device urządzenie 

digital cyfrowy 

DVD player odtwarzacz DVD 



 

earphones słuchawki douszne 

games console konsola 

headphones słuchawki 

loud speakers głośniki 

printer drukarka 

remote control pilot 



 

ringtone dzwonek telefonu 

router router 

scanner skaner 

smartphone smartfon 

sound system 
aparatura 

nagłaśniająca 

tablet tablet 



 

video camera kamera 

wireless bezprzewodowy 

click klikać 

crash 
zawiesić się (też: rozbić 

się) 

cursor kursor 

data dane, informacje 



 

delete skasować 

desktop pulpit 

folder folder (też: teczka) 

hacker haker 

install instalować 

keyboard 
klawiatura (też: 

keyboard- instrument 
muzyczny) 



 

memory pamięć 

memory stick pamięć USB (pendrive) 

monitor monitor 

mouse myszka komputerowa 

password hasło 

programmer programista 



 

save a file zapisać plik 

software oprogramowanie 

type 
pisać na klawiaturze 

(też: typ, rodzaj) 

volume głośność 

access dostęp 

app aplikacja 



 

attachment załącznik 

blogger bloger 

bluetooth bluetooth 

browser 
przeglądarka 
internetowa 

chat 
rozmowa przez internet 

(też: pogawędka) 

connect połączyć 



 

download pobrać z internetu 

e-mail poczta elektroniczna 

link link, odnośnik 

log in zalogować się 

moderator moderator 

online w sieci, w internecie 



 

pop-up 
wyskakujące okno w 

przeglądarce 

post 
zamieszczać w 

internecie 

press naciskać, wciskać 

sign in 
zalogować się / wpisać 

się na listę 

signal sygnał 

social media media społecznościowe 



 

surf the net surfować po internecie 

update zaktualizować 

user użytkownik 

web designer 
projektant stron 
internetowych 

website strona internetowa 

battery bateria 



 

carry out an 
experiment 

przeprowadzić 
eksperyment 

change 
zmiana (też: reszta, 

drobne) 

civilisation cywilizacja 

come up with wymyślić coś 

discover odkryć 

discovery odkrycie 



 

electricity elektryczność 

evolution ewolucja 

expert ekspert 

explore badać, eksplorować 

future przyszłość 

gravity grawitacja 



 

idea pomysł 

invent wynaleźć 

invention wynalazek 

landline 
naziemna linia 

telefoniczna 

phone case obudowa na telefon 

printing press prasa drukarska 



 

research badanie naukowe 

scientist naukowiec 

selfie stick kijek do selfie 

universe wszechświat 

  

  



 

  

  

  

  

  

  

 


