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     English – Polish 

 

DAYS OF THE WEEK DNI TYGODNIA 

Monday poniedziałek 

Tuesday wtorek 

Wednesday środa 

Thursday czwartek 

Friday piątek 

Saturday sobota 

Sunday niedziela 

  

NUMBERS LICZBY 

one jeden 

two dwa 

three trzy 

four cztery 



five pięć 

six sześć 

seven siedem 

eight osiem 

nine dziewięć 

ten dziesięć 

eleven jedenaście 

twelve dwanaście 

thirteen trzynaście 

fourteen czternaście 

fifteen piętnaście 

sixteen szesnaście 

seventeen siedemnaście 

eighteen osiemnaście 

nineteen dziewiętnaście 

twenty dwadzieścia 

thirty trzydzieści 

forty czterdzieści 

fifty pięćdziesiąt 

sixty sześćdziesiąt 



seventy siedemdziesiąt 

eighty osiemdziesiąt 

ninety dziewięćdziesiąt 

hundred sto 

thousand tysiąc 

  

FAMILY RODZINA 

mother/mum matka/mama 

father/dad ojciec/tata 

gradma babcia 

grandpa dziadek 

parents rodzice 

grandparents dziadkowie 

siblings rodzeństwo 

brother brat 

sister siostra 

son syn 

daughter córka 

cousin kuzyn 

aunt ciocia 



uncle wujek 

  

PARTS OF THE DAY PORY DNIA 

(in the)morning rano 

(in the) afternoon po południu 

(in the) evening wieczorem 

(at) night noc (w nocy) 

  

MONTHS OF THE YEAR MIESIĄCE W ROKU 

January styczeń 

February luty 

March marzec 

April kwiecień 

May maj 

June czerwiec 

July lipiec 

August sierpień 

September wrzesień 

October październik 

November listopad 



December grudzień 

SEASONS PORY ROKU 

spring wiosna 

summer lato 

autumn jesień 

winter zima 

GREETINGS POWITANIA 

Good morning. Dzień dobry 

Good afternoon. Dzień dobry 

Good evening. Dobry wieczór 

Good night. Dobranoc 

Hello./Hi. Cześć 

Bye. Cześć 

See you. Do widzenia 

Have a nice day. Miłego dnia 

MEALS POSIŁKI 

breakfast śniadanie 

lunch obiad 

dinner kolacja 

dessert deser 



snack przekąska 

FOOD JEDZENIE 

meat mięso 

pork wieprzowina 

beef wołowina 

chicken kurczak 

turkey indyk 

fish ryba 

bread chleb 

butter masło 

jam dżem 

ham szynka 

cheese ser 

salami salami 

egg jajko 

potatoes ziemniaki 

rice ryż 

pasta makaron 

sauce sos 

vegetables warzywa 



fruit owoce 

apple jabłko 

pear gruszka 

apricot morela 

peach brzoskwinia 

banana banan 

orange pomarańcza 

tangerine mandarynka 

grapes winogrona 

tomatoes pomidory 

pepper papryka 

carrot marchew 

cauliflower kalafior 

broccoli brokuły 

parsley pietruszka 

corn kukurydza 

pea groszek 

beans fasola 

soup zupa 

lemonade lemoniada 



juice sok 

tea herbata 

milk mleko 

cocoa kakao 

water woda 

hot gorące 

cold zimne 

IN THE KITCHEN W KUCHNI 

spoon łyżka 

fork widelec 

knife nóż 

plate talerz 

bowl miska 

glass szklanka 

cup filiżanka 

salt sól 

pepper pieprz 

sugar cukier 

napkin serwetka 

TIME CZAS 



second sekunda 

minute minuta 

hour godzina 

half an hour pół godziny 

What´s the time? Która godzina? 

It´s ... Jest ..... 

SCHOOL SUBJECTS PRZEDMIOTY W SZKOLE 

Maths matematyka 

Science przedmioty przyrodnicze 

Biology biologia 

Chemistry chemia 

Physics fizyka 

English angielski 

German niemiecki 

French francuski 

Italian włoski 

Spanish hiszpański 

Russian rosyjski 

Slovak słowacki 

History historia 



Social Studies wiedza o społeczeństwie 

Geography geografia 

Art zajęcia artystyczne 

Music muzyka 

PE wf (wychowanie fizyczne) 

ICT informatyka 

Religious Studies religia 

Technology technika 

Ethics etyka 

Life Skills przedsiębiorczość 

Foreign Languages języki obce 

SCHOOL OBJECTS RZECZY W SZKOLE 

scissors nożyczki 

exercise book ćwiczenia 

pencilcase piórnik 

pen długopis 

pencil ołówek 

book książka 

desk biurko 

board tablica 



textbook podręcznik 

map mapa 

laptop laptop 

computer komputer 

door drzwi 

window okno 

locker szafka 

glue klej 

sellotape taśma klejąca (samoprzylepna) 

paper papier 

printer drukarka 

copy machine ksero 

SPORTS SPORTY 

basketball koszykówka 

volleyball siatkówka 

football piłka nożna 

handball piłka ręczna 

swimming pływanie 

skiing jazda na łyżwach (łyżwiarstwo) 

snowboarding snowboard 



tennis tenis 

table tennis  ping pong, tenis stołowy 

badminton badminton 

water polo  polo wodne 

horse riding jazda  konna 

dancing taniec 

ice hockey hokej 

running biegi, bieganie 

skating jazda na deskorolce 

cycling jazda na rowerze 

PETS ZWIERZĘTA DOMOWE 

cat kot 

dog pies 

hamster chomik 

guinea pig świnka morska 

budgerigar papużka falista 

parrot papuga 

HOUSE DOM 

flat mieszkanie 

bedroom sypialnia 



bathroom łazienka 

living room salon 

dining room jadalnia 

laundry room pralnia 

cellar piwnica 

attic poddasze 

loft strych 

kitchen kuchnia 

bed łóżko 

table stół 

chair krzesło 

floor podłoga 

wardrobe szafa 

fridge lodówka 

freezer zamrażarka 

dishwasher zmywarka 

washing machine pralka 

TV telewízor 

radio radio 

lift winda 



garage garaż 

garden ogród 

neighbours sąsiedzi 

PLACES IN TOWN MIEJSCA W MIEŚCIE 

school szkoła 

cinema kino 

theatre teatr 

bus stop przystanek autobusowy 

tram stop przystanek tramwajowy 

car samochód, auto 

town miasto 

centre centrum 

CLOTHES UBRANIA 

T-shirt T – shirt, podkoszulka 

shirt koszula 

trousers spodnie 

jeans dżinsy 

skirt spódnica 

jumper/sweater sweter 

sweatshirt bluza 



hoodie bluza z kapturem 

shoes buty 

trainers adidasy, trampki 

slippers kapcie 

socks skarpety 

pyjamas piżama 

coat płaszcz 

jacket kurtka 

scarf szal 

hat czapka 

cap czapka z daszkiem 

gloves rękawice 

BODY CIAŁO 

head głowa 

neck szyja 

back plecy 

throat gardło 

eyes oczy 

ears uszy 

stomach brzuch, żołądek 



arms ramiona 

hands ręce 

legs nogi 

foot/feet stopa/stopy 

knee kolano 

tooth/teeth ząb/zęby 

My ...................hurt(s) Boli mnie............... 

I have............ Mam............... 

TITLES TYTUŁY 

Mr.B pan B. 

Mrs.B pani B. 

Miss B panna B. 

Ms B pani B. 

Sir (at school) pan nauczyciel 

Miss (at school)  pani nauczycielka 

EVERYDAY EXPRESSIONS CODZIENNE ZWROTY 

Thank you. Dziękuję 

Please. Proszę 

Here you are. Proszę 

Sorry. Przepraszam 



I don´t know.  Nie wiem 

I don´t understand. Nie rozumiem. 

I know. Wiem 

Can I ask ....? Czy mogę zapytać o …..? 

Can I .....? Mogę...? 

Bon appetit! Smacznego! 

Excuse-me. Przepraszam. 

Nice to meet you. Miło cię poznać. 

Yes. Tak. 

No. Nie. 

How are you? Jak się masz? 

Maybe. Może. 

Can you speak slowly, please? Czy możesz mówić wolniej? 

Can you repeat that, please? Czy możesz powtórzyć? 

Can I borrow.............? Czy mogę pożyczyć…..? 

Could you lend me......? Czy możesz mi pożyczyć…..? 

What are you doing...? Co robisz? Co robicie? 

What´s the time? Która godzina? 

Where is........? Gdzie jest? 

How can I get to .........? Jak się dostać do ..........? 



I´m hungry. Jestem głodny/głodna. 

I´m thirsty. Chce mi się pić. 

help pomoc 

Can you help me? Czy możesz mi pomóc? 

good dobry/dobra 

bad zły/zła 

enough dość 

less mniej 

more więcej 

little mało 

a lot dużo 

Can I have more....? Czy mogę dostać więcej...? 

What do you like? Co lubisz? 

What would you like? Co byś chciał? Na co masz ochotę? 

Would you like......? Chciałbyś/Chciałabyś…? 

I´d like ....... Chciałbym/chciałabym 

I like .......... Lubię.... 

Thanks for your help. Dziękuję za pomoc. 

I´m sorry. Przepraszam. 

I´m sorry, I´m late. Przepraszam za spóźnienie. 



How old are you? Ile masz lat? 

Where do you live? Gdzie mieszkasz? 

What´s your name? Jak masz na imię? 

My name´s ........ Mam na imię… 

What´s his/her name? Jak on/ona ma na imię? 

His/Her name´s ......... On/ona ma na imię ….. 

QUESTION WORDS SŁÓWKA PYTAJĄCE 

what co 

who kto 

where gdzie 

when kiedy 

why dlaczego 

how jak 

how many/how much ile 

 

 

 

 

 


