
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


 

admit 
przyznać coś, zgodzić 

się 

affect 
mieć na coś wpływ (też: 

afekt) 

agree zgadzać się 

answer odpowiadać 

apologize przeprosić 

approve 
zatwierdzać, 
akceptować 



 

argue kłócić się 

arrange 
zaplanować, 

zorganizować 

arrive przyjechać 

ask pytać 

attempt próbować, próba 

attract przyciągać 



 

be able to być w stanie 

be allowed to mieć pozwolenie na 

become stać się 

begin rozpoczynać 

behave zachowywać się 

believe wierzyć 



 

belong należeć 

blame obwiniać 

blow wiać ( o wietrze) 

bother 
starać się (też: martwić 

się) 

borrow pożyczać (od kogoś) 

break down popsuć się 



 

breathe oddychać 

breed 
hodować (np. 

zwierzęta) 

bring przynieść 

build budować 

bury pochować, zakopać 

call zadzwonić 



 

cancel odwołać 

carry nosić 

catch łapać 

cause powodować 

check sprawdzać 

choose wybierać 



 

clap klaskać 

climb wspinać się 

combine łączyć 

compare porównywać 

complain narzekać 

confirm potwierdzić 



 

consider 
zastanowić się, 

rozważyć 

consist of składać się z… 

contact skontaktować się 

contain zawierać 

convince przekonać 

cooperate współpracować 



 

count liczyć 

create tworzyć 

cry płakać 

damage uszkodzić, zniszczyć 

dance tańczyć 

deal radzić sobie 



 

decide decydować 

deliver dostarczać 

demand żądać 

depend on zależeć od 

describe opisać 

deserve zasługiwać 



 

design projektować 

destroy niszczyć 

develop rozwijać 

die umrzeć 

dig kopać 

disagree nie zgadzać się 



 

disappear znikać 

discuss omówić 

disturb przeszkadzać 

doubt wątpić 

draw rysować (też: remis) 

drink pić 



 

drive prowadzić samochód 

drop upadać, upuścić 

drown topić się 

eat jeść 

encourage zachęcać 

enter wejść 



 

escape uciekać 

evacuate ewakuować 

expect 
oczekiwać, spodziewać 

się 

explain wyjaśnić 

fall upadać 

fasten zapiąć (np. pasy) 



 

feed karmić 

feel czuć 

fetch przynieść, aportować 

fight walczyć, kłócić się 

fill napełniać 

find znaleźć 



 

fix naprawiać 

fly latać (też: mucha) 

forget zapomnieć 

forgive wybaczyć 

form formować 

found założyć (np. fundację) 



 

give dać 

grow plants uprawiać rośliny 

guard strzec 

guess zgadywać, wydawać się 

handle 
radzić sobie z czymś 

(też: klamka) 

hang wisieć, wieszać 



 

happen zdarzyć się 

hate nienawidzić 

hear słyszeć 

help pomóc 

hide ukryć 

hit uderzyć 



 

hold trzymać 

hope mieć nadzieję 

hug przytulać 

hunt polować 

hurry śpieszyć się 

ignore ignorować 



 

imagine wyobrażać sobie 

impress imponować 

improve poprawiać, rozwijać 

include zawierać 

inform poinformować 

insist nalegać 



 

inspire inspirować 

intend mieć zamiar 

interrupt 
przerywać, 

przeszkadzać 

introduce przedstawiać 

invite zapraszać 

involve 
pociągać za sobą, 
wiązać się z czymś 



 

join przyłączyć się 

juggle żonglować 

jump skakać 

keep utrzymać 

keep in touch 
pozostawać w 

kontakcie 

kick kopać 



 

kiss całować 

knock pukać 

know wiedzieć 

laugh śmiać się 

leave opuścić, wyjść 

listen słuchać 



 

live żyć 

look at patrzeć na 

lose zgubić (też: przegrać) 

love kochać (też: miłość) 

make sure upewniać się 

it means to znaczy... 



 

measure mierzyć, wymierzyć 

memorise zapamiętać 

mention wspomnieć o czymś 

miss tęsknić (też: chybić) 

move przenosić / poruszać się 

need potrzebować 



 

notice zauważyć 

offer oferować 

open otwierać 

operate operować 

organise zorganizować 

oversleep zaspać 



 

paint malować 

participate uczestniczyć 

persuade przekonywać 

plan planować 

plant sadzić (też: roślina) 

poach kłusować 



 

point 
wskazywać (też: cel, 

zamiar) 

practise ćwiczyć 

predict przewidywać 

prefer preferować, woleć 

prevent zapobiegać 

promise obiecywać 



 

promote dać komuś awans 

prove udowodnić 

pull ciągnąć 

push pchać 

realise zdać sobie sprawę 

receive otrzymać 



 

recognize rozpoznawać 

recommend 
rekomendować, 

polecać 

regret żałować 

refuse 
odmawiać, nie zgodzić 

się 

remain 
pozostać (jakimś, 

gdzieś) 

remember pamiętać 



 

remind przypominać (o czymś) 

remove usunąć 

repair naprawić 

repeat powtórzyć 

replace zamienić, zastępować 

rescue ratować 



 

respond odpowiadać, reagować 

rest odpoczywać 

ride jeździć 

ring 
dzwonić (też: 

pierścionek, ring w 
boksie) 

rise rosnąć 

run biegać 



 

save ratować; oszczędzać 

scream krzyczeć, wrzeszczeć 

search szukać 

see widzieć 

send wysłać 

shake potrząsać 



 

shine świecić 

shout krzyczeć 

shut zamknąć 

sign podpisywać 

sit siedzieć 

solve (a problem) rozwiązać (problem) 



 

speak mówić 

spill rozlać 

spoil zepsuć 

stand stać 

stay zostać 

stimulate 
przyśpieszać coś, 

stymulować 



 

suggest sugerować 

supply dostarczać 

surround otaczać 

survive przetrwać, przeżyć 

tell powiedzieć 

text pisać sms 



 

think 
myśleć, uważać, mieć 

opinię 

tie 
wiązać (też: krawat, 

remis) 

touch dotykać 

treat traktować 

trip 
potknąć się (też: krótka 

wycieczka) 

trust ufać 



 

try próbować 

understand rozumieć 

use używać 

wait czekać 

want chcieć 

warn ostrzegać 



 

wash myć 

wave machać (też: fala) 

wear nosić, mieć na sobie 

whistle gwizdać 

wonder zastanawiać się 

write pisać 



 

actual rzeczywisty, faktyczny 

advanced zaawansowany 

amazing zdumiewający 

available dostępny 

average przeciętny, średni 

asleep pogrążony we śnie 



 

awake obudzony 

awesome rewelacyjny 

awful okropny 

boring nudny 

brief zwięzły, krótki 

bright jasny 



 

busy zajęty, zatłoczony 

challenging stanowiący wyzwanie 

charming uroczy 

clean czysty 

close bliski (też: zamykać) 

common pospolity (też: wspólny) 



 

continue kontynuować, trwać 

convenient wygodny, dogodny 

countless niezliczony 

dangerous niebezpieczny 

deep głęboki 

different inny, różny 



 

difficult trudny 

dirty brudny 

easy łatwy 

effective skuteczny 

empty pusty 

enough wystarczający 



 

even 
nawet (też: równy, 

płaski) 

excellent wybitny 

exciting ekscytujący 

exhausted wyczerpany 

extraordinary 
niezwykły, 

nieprzeciętny 

false fałszywy 



 

familiar znany, znajomy, swojski 

famous sławny 

fast szybki 

favourite ulubiony 

fresh świeży 

full pełny 



 

fun zabawa, radość 

general ogólny 

hard twardy, trudny 

heavy ciężki 

horrible okropny 

important ważny 



 

incredible niesamowity 

independent niezależny 

likely prawdopodobny 

loud głośny 

low niski 

narrow wąski 



 

national narodowy 

necessary konieczny 

obvious oczywisty 

official formalny, oficjalny 

ordinary zwykły, przeciętny 

peaceful spokojny 



 

permanent stały, trwały 

popular popularny 

(im) possible (nie) możliwy 

powerful potężny, silny 

precious cenny 

previous poprzedni, wcześniejszy 



 

proper właściwy, odpowiedni 

pure czysty, bez domieszek 

quick szybki 

quiet cichy 

rare 
rzadko spotykany (też: 

niedosmażony) 

ready gotowy 



 

reply odpowiadać na coś 

rich bogaty 

ridiculous niedorzeczny 

risky ryzykowny 

rough szorstki 

royal królewski 



 

safe bezpieczny 

same taki sam 

satisfying dający satysfakcję 

separate osobny, oddzielny 

sharp ostry 

seem wydawać się 



 

similar podobny 

simple prosty, łatwy 

slow powolny 

smooth gładki, płynny 

soft miękki, gładki 

spare zapasowy 



 

special wyjątkowy, specjalny 

stressful stresujący 

strong silny 

successful 
udany, odnoszący 

sukcesy 

suitable odpowiedni, pasujący 

tasty smaczny 



 

terrible okropny 

thick gruby (też: gęsty) 

total zupełny, całkowity 

true prawdziwy 

unbelievable niewiarygodny 

unusual niezwykły 



 

urgent pilny, naglący 

useful użyteczny 

various różne, różnorodne 

visible widoczny 

weak słaby 

welcoming gościnny 



 

well-known znany 

wet mokry 

wide szeroki 

wild dzikie (zwierzę, roślina) 

willing to do sth 
chętny do zrobienia 

czegoś 

wonderful cudowny 



 

young młody 

my turn moja kolej 

a kind of rodzaj czegoś, typ 

a piece of… kawałek 

ability zdolność, umiejętność 

actions działania 



 

advantage zaleta 

approach 
podejście, stosunek do 

czegoś 

area obszar 

attitude postawa 

award / prize nagroda 

bare odkryty, odsłonięty 



 

beginning początek 

both dwoje, oboje 

box pudełko 

brake hamulec 

breath oddech 

bucket wiadro 



 

bunch bukiet 

case przypadek, sytuacja 

chance szansa 

choice wybór 

circle koło, okrąg 

communication komunikacja 



 

conditions warunki 

conflict konflikt 

container opakowanie, pojemnik 

contrast 
kontrast, 

przeciwieństwo 

conversation rozmowa 

corner kąt, róg 



 

couple para (dwie osoby) 

courage odwaga 

creature stworzenie, żywa istota 

crops plony, zbiory 

cross 
krzyż (też: przejść, 

przekroczyć) 

cube kostka (lodu, cukru) 



 

danger niebezpieczeństwo 

definition definicja 

depth głębokość 

description opis 

destiny przeznaczenie 

detail szczegół 



 

difference różnica 

direction kierunek 

distribution dystrybucja 

diversity różnorodność 

doubts wątpliwości 

drawing rysunek 



 

effect skutek, wrażenie 

end koniec 

entrance wejście 

envelope koperta 

excuse 
wymówka (też: 

wybaczać) 

favour przysługa 



 

fashion moda 

fear strach, lęk 

feature cecha, właściwość 

float unosić się na wodzie 

force siła / zmuszać 

fire extinguisher gaśnica 



 

frame ramka np. obrazu 

habits zwyczaje 

hide and seek zabawa w chowanego 

hole dziura 

imagination wyobraźnia 

incident zajście, incydent 



 

increase wzrost, wzrastać 

individual jednostka (osoba) 

influence wpływ 

item element, przedmiot 

joke żart, dowcip 

key klucz 



 

kingdom królestwo 

ladder drabina 

lady dama, pani 

layer powłoka, warstwa 

laziness lenistwo 

leader lider 



 

leaflet ulotka 

leash smycz 

leisure odpoczynek 

legacy spuścizna, dziedzictwo 

letter list 

level poziom 



 

lock zamknięcie, kłódka 

lottery loteria 

luck szczęście, fart 

machine maszyna 

means of … środki (np. transportu) 

memories wspomnienia 



 

mess bałagan 

message wiadomość 

mystery tajemnica, zagadka 

nightmare koszmar 

noise hałas, odgłos 

opportunity szansa, okazja 



 

origin źródło, pochodzenie 

packaging opakowanie 

paradise raj 

parcel paczka, przesyłka 

part część 

person osoba 



 

petrol benzyna 

pity szkoda, żal 

place miejsce 

pleasure przyjemność 

plug wtyczka 

poison trucizna 



 

postcard kartka pocztowa 

pregnancy ciąża 

presumption przypuszczenie 

qualities cechy 

quality jakość, też: cecha 

range 
zakres, przedział (też: 

łańcuch górski) 



 

reason powód 

regards pozdrowienia 

relief ulga 

report raport 

reputation reputacja 

request prośba, prosić 



 

result wynik 

secret sekret 

shade odcień 

shame wstyd 

shape kształt 

side strona, bok 



 

sight wzrok 

smile uśmiech 

solution rozwiązanie 

soul dusza 

speed prędkość 

spy szpieg, szpiegować 



 

stamp znaczek, stempel 

stranger nieznajomy 

success sukces 

survey ankieta, sondaż 

switch włączyć 

tears łzy 



 

thoughts myśli, opinia 

tin konserwa 

tower wieża 

truth prawda 

tube rurka, tubka 

type 
typ, rodzaj (też: pisać 

na klawiaturze) 



 

values wartości 

variety różnorodność 

vehicle pojazd 

voice głos 

warrior wojownik 

waste 
marnować, strata (np. 
czasu, pieniędzy)find o 



 

way sposób (też: droga) 

wheel koło 

woman kobieta 

wood / wooden drewno / drewniany 

word słowo 

worth wartość 



 

sentence zdanie 

be over skończyć się 

break up rozpaść się,  rozejść się 

bring up wychowywać 

catch up with nadrobić, dogonić 

calm down uspokoić się 



 

cope with radzić sobie z… 

cut down on sth ograniczyć coś 

drop off odpaść, oderwać się 

fall behind zostawać w tyle 

fall out with pokłócić się z… 

fill in 
wypełnić (np. 

formularz) 



 

find out dowiedzieć się 

get along mieć dobre stosunki 

get around podróżować 

get back wrócić 

get on badly źle się dogadywać 

get on well dobrze się dogadywać 



 

get rid of pozbyć się 

give back oddać 

give in dostarczać 

give up 
poddać się, rzucić (np. 

palenie) 

go on kontynuować 

go out wychodzić 



 

grow up dorastać 

hand in wręczać 

hand out rozdawać 

let pozwalać 

let out wypuścić 

look after opiekować się 



 

look forward to oczekiwać na coś 

look up 
patrzeć w górę (też: 
wyszukać informacje 

np. w słowniku) 

make up 
pogodzić się (też: 

zmyślać, wynagrodzić) 

make up 
wynagrodzić (też: 

pogodzić się, zmyślać) 

meet up with spotkać się z… 

move in wprowadzić się 



 

move out wyprowadzić się 

pay back 
zwracać komuś 

pieniądze 

pay off opłacać się 

pick up odebrać 

put on 
zakładać ubranie (też: 

wystawiać sztukę) 

put off przełożyć coś na później 



 

show off popisywać się 

sit down siadać 

slow down zwolnić 

split up rozdzielać, rozstać się 

stay in zostawać w domu 

take up rozpoczynać 



 

turn down 
ściszyć (też: odrzucić 

propozycję) 

turn into … przemienić się w ... 

turn off wyłączyć 

turn on włączyć 

turn out okazać się 

  



 

  

  

  

  

  

  

 


