
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


 

arrest aresztować 

arson podpalenie 

banned zakazany 

break in włamać się 

break the law złamać prawo 

break the rules nie przestrzegać reguł 



 

burglar włamywacz 

by accident przypadkowo 

by mistake przez pomyłkę 

commit a crime popełnić przestępstwo 

crime przestępczość 

criminal przestępca 



 

evidence dowód 

fault wina (też: wada) 

fine grzywna 

forbidden zakazane 

guilty winny 

kidnapping porwanie 



 

law prawo 

legal legalny 

murder morderstwo 

murderer morderca 

on purpose specjalnie 

prison więzienie 



 

prisoner więzień 

prohibited zakazany 

punish karać 

punishment kara 

rob rabować 

robbery rabunek 



 

shoplifting kradzież sklepowa 

steal kraść 

theft kradzież 

thief złodziej 

trial proces 

vandal wandal 



 

victim ofiara 

weapon broń 

witness świadek 

addiction uzależnienie 

addictive uzależniający 

bullying znęcanie się 



 

crisis kryzys 

despite pomimo czegoś 

discrimination dyskryminacja 

drug use zażywanie narkotyków 

enemy wróg 

explode wybuchać 



 

fake news fałszywe wiadomości 

homeless bezdomny 

homelessness bezdomność 

hunger głód 

immigration imigracja 

invade najeżdżać 



 

lack nie mieć czegoś, brak 

lie kłamać (też: leżeć) 

poor biedny 

poverty bieda 

racism rasizm 

trouble kłopot 



 

unemployment bezrobocie 

violence przemoc 

aid pomoc 

charity dobroczynność 

crowdfunding 
zbieranie datków przez 

internet 

donate money ofiarować pieniądze 



 

feel sorry for 
someone 

współczuć komuś 

friendship przyjaźń 

fundraising zbieranie funduszy 

helpline telefon zaufania 

matter 
liczyć się, mieć 

znaczenie 

pray modlitwa 



 

raise / collect money zbierać pieniądze 

react reagować 

relief organisation 
organizacja 

humanitarna 

respect szacunek 

safety bezpieczeństwo 

share 
dzielić się (też: 
udostępnić w 

internecie) 



 

shelter schronisko 

soup kitchen jadłodajnia 

support 
wsparcie (też: 

kibicować) 

take care of opiekować się 

volunteer wolontariusz, ochotnik 

allow pozwalać, zezwalać 



 

army wojsko 

authorities władze 

battle bitwa 

border granica 

capital city stolica 

citizen obywatel 



 

citizenship obywatelstwo 

community społeczność 

control kontrola, kontrolować 

currency waluta 

declare oświadczać, ogłaszać 

duty obowiązek 



 

election wybory 

equality równość 

flag flaga 

foreign zagraniczny 

foreigner obcokrajowiec 

generation pokolenie 



 

give a speech przemawiać 

government rząd 

head of state głowa państwa 

human rights prawa człowieka 

identity tożsamość 

industry przemysł 



 

member członek grupy 

obey przestrzegać 

pay taxes płacić podatki 

peace pokój 

permission pozwolenie 

political party partia polityczna 



 

population liczba ludności 

president prezydent 

religion religia 

rules zasady, reguły 

society społeczeństwo 

speech przemowa 



 

tax podatek 

union 
unia (też: związek 

zawodowy) 

vote głosować 

war wojna 

  

  



 

  

  

  

  

  

  

 


