
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


 

calf cielę (też: łydka) 

cat kot 

cow krowa 

dog pies 

donkey osioł 

duck kaczka 



 

goat koza 

hamster chomik 

hen kura 

horse koń 

mouse (l.mn. mice) mysz 

pet zwierzątko domowe 



 

pig świnia 

puppy szczeniak 

rabbit królik 

rooster kogut 

sheep owca, owce 

clams małże 



 

crab krab 

dolphin delfin 

jellyfish meduza 

lobster homar 

octopus ośmiornica 

penguin pingwin 



 

seal foka 

shark rekin 

shrimp krewetka 

walrus mors 

whale wieloryb 

alligator aligator 



 

bear niedźwiedź 

camel wielbłąd 

cheetah gepard 

chimpanzee szympans 

crocodile krokodyl 

elephant słoń 



 

giraffe żyrafa 

gorilla goryl 

hippo hipopotam 

kangaroo kangur 

koala koala 

lion lew 



 

monkey małpa 

panda panda 

parrot papuga 

rhino nosorożec 

snake wąż 

tiger tygrys 



 

bat 
nietoperz (też: kij w: 

baseball, krykiet) 

deer jeleń 

elk łoś 

frog żaba 

fox lis 

groundhog świstak 



 

hare zając 

hedgehog jeż 

lizard jaszczurka 

owl sowa 

snail ślimak 

spider pająk 



 

squirrel wiewiórka 

wolf wilk 

ant mrówka 

bee pszczoła 

beetle chrząszcz, żuk 

butterfly motyl 



 

caterpillar gąsienica 

centipede stonoga 

cockroach karaluch 

dragonfly ważka 

fly mucha (też: latać) 

grasshopper konik polny 



 

insect owad 

ladybird biedronka 

mosquito komar 

wasp osa 

worm dżdżownica, robak 

bird ptak 



 

eagle orzeł 

hawk jastrząb 

magpie sroka 

pigeon gołąb 

seagull mewa 

sparrow wróbel 



 

stork bocian 

vulture sęp 

aquarium akwarium 

amphibian płaz 

bark szczekać 

beak dziób 



 

burrow nora, jama 

cage klatka 

claw pazur 

feathers pióra 

fur futro 

habitat 
siedlisko, środowisko 

życia 



 

hoof kopyto 

horn róg 

mammal ssak 

paw łapa 

reptile gad 

shell skorupa 



 

tail ogon 

trunk trąba (też: pień) 

tusk kieł 

wag merdać ogonem 

whisker wąs (u zwierząt) 

wings skrzydła 



 

branch gałąź 

bush krzew 

cactus kaktus 

chestnut kasztanowiec, kasztan 

daisy stokrotka 

flower kwiatek 



 

leaf liść 

maple klon 

root korzeń 

rose róża 

seeds nasiona 

soil gleba 



 

stem łodyga 

sunflower słonecznik 

tree drzewo 

trunk pień (też: trąba) 

tulip tulipan 

above sea level 
ponad poziomem 

morza 



 

anthill mrowisko 

bay zatoka 

beach plaża 

below sea level pod poziomem morza 

canyon kanion 

cave jaskinia 



 

cliff klif 

coast wybrzeże 

coral reef rafa koralowa 

desert pustynia 

field pole 

forest las 



 

grass trawa 

ground ziemia, grunt 

hill wzgórze 

island wyspa 

jungle dżungla 

lake jezioro 



 

land ląd 

landscape krajobraz 

mountains góry 

mud błoto 

ocean ocean 

path ścieżka 



 

peak 
szczyt (góry / 
możliwości) 

pond staw 

puddle kałuża 

rainforest las deszczowy 

range 
łańcuch górski (też: 
zakres, przedział) 

river rzeka 



 

rock 
skała (też: muzyka 

rockowa) 

sand piasek 

scenery sceneria, krajobraz 

sea morze 

seaside tereny nadmorskie 

shore brzeg morza, jeziora 



 

sky niebo 

stick patyk 

stone kamień 

summit szczyt, wierzchołek 

sunrise wschód słońca 

sunset zachód słońca 



 

valley dolina 

waterfall wodospad 

wave fala (też: machać) 

north północ 

south południe 

east / eastern wschód / wschodni 



 

west zachód 

world świat 

blizzard śnieżyca 

chilly chłodny, chłodno 

clear sky bezchmurne niebo 

cloud / cloudy chmura / pochmurnie 



 

cold zimny 

cool chłodny 

degrees centigrade stopnie skali celsjusza 

downpour ulewa 

dry sucho 

fog / foggy mgła / mgliście 



 

frost / frosty mróz / mroźnie 

hail grad 

heat upał 

hot gorący 

humid wilgotno 

hurricane huragan 



 

ice / icy lód / oblodzony 

lightning błyskawica 

rain / rainy deszcz / deszczowo 

rainbow tęcza 

shower 
przelotny deszcz (też: 

prysznic) 

snow / snowy śnieg / śnieżnie 



 

snowfall opady śniegu 

storm / stormy burza / burzowo 

sun / sunny słońce / słonecznie 

thunder grzmot 

wind / windy wiatr / wietrznie 

weather pogoda 



 

acid rain kwaśny deszcz 

air powietrze 

atmosphere 
atmosfera (wokół Ziemi 

/ nastrój) 

carbon dioxide dwutlenek węgla 

chemicals chemikalia 

climate change zmiana klimatu 



 

cut down trees ścinać drzewa 

drop litter śmiecić 

eco-friendly ekologiczny 

endangered species 
gatunki zagrożone 

wyginięciem 

environment środowisko 

environmentally 
friendly 

przyjazny dla 
środowiska 



 

extinct wymarłe 

fossil fuel paliwo kopalne 

fumes spaliny 

global warming globalne ocieplenie 

greenhouse effect efekt cieplarniany 

landfill wysypisko śmieci 



 

oxygen tlen 

paper papier 

plastic plastik, plastikowy 

pollution zanieczyszczenie 

protect chronić 

recycle poddać recyklingowi 



 

renewable energy energia odnawialna 

reuse używać powtórnie 

sanctuary rezerwat 

solar power energia słoneczna 

toxic waste toksyczne odpady 

alien kosmita 



 

astronaut astronauta 

comet kometa 

Earth Ziemia 

planet planeta 

rocket rakieta 

satellite satelita 



 

solar  system układ słoneczny 

space kosmos / przestrzeń 

space travel podróż kosmiczna 

spaceship statek kosmiczny 

telescope teleskop 

Moon księżyc 



 

ash popiół 

avalanche lawina 

disaster katastrofa 

drought susza 

earthquake trzęsienie ziemi 

flood powódź 



 

fire pożar 

tsunami tsunami 

volcano eruption wybuch wulkanu 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

 


