
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


 

a.m. przed południem 

after po, później 

afternoon popołudnie 

again znowu, ponownie 

ages wieki, długi okres czasu 

ago 
temu (np. godzinę 

temu) 



 

always zawsze 

at first na początku 

before przed, zanim 

century wiek, 100 lat 

evening wieczór 

finally wreszcie 



 

five past seven pięć po siódmej 

forever na zawsze 

half past one wpół do drugiej 

hardly ever prawie nigdy 

hour godzina 

immediately natychmiast 



 

in the meantime w międzyczasie 

lately ostatnio 

meanwhile w międzyczasie 

Middle Ages średniowiecze 

midnight północ 

month miesiąc 



 

morning poranek 

never nigdy 

noon południe 

nowadays w dzisiejszych czasach 

often często 

p.m. po południu 



 

quarter past four kwadrans po czwartej 

recent najnowszy, ostatni 

soon wkrótce 

suddenly nagle 

ten thirty dziesiąta trzydzieści 

ten to nine za dziesięć dziewiąta 



 

today dzisiaj 

tomorrow jutro 

tonight dziś wieczorem 

week tydzień 

Monday poniedziałek 

Tuesday wtorek 



 

Wednesday środa 

Thursday czwartek 

Friday piątek 

Saturday sobota 

Sunday niedziela 

January styczeń 



 

February luty 

March marzec 

April kwiecień 

May maj 

June czerwiec 

July lipiec 



 

August sierpień 

September wrzesień 

October październik 

November listopad 

December grudzień 

season pora roku 



 

spring wiosna 

summer lato 

autumn jesień 

winter zima 

the first pierwszy 

the second drugi 



 

the third trzeci 

the fourth czwarty 

the fifth piąty 

the sixth szósty 

the seventh siódmy 

the eighth ósmy 



 

the ninth dziewiąty 

the tenth dziesiąty 

the eleventh jedenasty 

the twelfth dwunasty 

the twentieth dwudziesty 

the twenty-first dwudziesty pierwszy 



 

  

  

  

  

  

  

 


