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Jak korzystać z e-fiszek? 

 
    E-fiszki przeznaczone są do wygodnego 

przeglądania na urządzeniach elektronicznych. Duża 

czcionka zapewnia wygodne użytkowanie i uczenie się 

nawet za pośrednictwem smartfona. By móc wygodnie 

uczyć się języka angielskiego niezależnie od miejsca, 

w którym się znajdujesz, pobierz e-fiszki poprzez 

telefon lub tablet i przeglądaj plik pdf wtedy, kiedy 

masz na to ochotę – jadąc autobusem, siedząc w 

poczekalni czy na dworcu. Dzięki temu czas, który w 

takich sytuacjach niezmiernie się dłuży, zostanie 

wykorzystany z pożytkiem. 

 

      E-fiszki zawierają karty z słówkami, frazami i 

zadaniami. Zbudowane są w podobny sposób – 

zawierają treść angielską, polską i obrazek. Słowa i 

zwroty w języku polskim znajdują się nad obrazkiem, 

w języku angielskim – pod obrazkiem. W przypadku 

zadań nad obrazkiem znajdują się polecenia, pod 

obrazkiem - odpowiedzi. By korzystać z fiszek we 

właściwy sposób, przesuwaj plik pdf powoli w taki 

sposób, by przeczytać najpierw treść nad obrazkiem. 

Postaraj się samodzielnie odgadnąć odpowiedź, a 

następnie sprawdź ją, przesuwając plik dalej i 

odczytując odpowiedź pod obrazkiem. Co pewien czas 

wracaj do e-fiszek i sprawdzaj, czy znasz już na pamięć 

wszystkie prawidłowe odpowiedzi. 



Zadanie: Sprawdź, czy znasz słowa i 

zwroty niezbędne na lotnisku: 
 

 

 

lotnisko 

 

airport 



 

lot 

 

 

flight 

 
 



dowód osobisty 

 

 

identity card (ID card) 

 
 

 



paszport 

 

 

passport 
 

 

 



bagaż 

 

 

baggage / luggage 

 

 

 



bagaż podręczny 

 

 

hand luggage 

 
 

 

 



bagaż rejestrowany 

 

 

checked luggage 

 

 



Lot 123 jest opóźniony 
 

Flight number 123 is 

delayed 

 
 

 



Proszę przejść do bramy 

numer 12 
 

Please go to gate 

number 12 
 

 



Zadanie: Uzupełnij luki w zdaniach 

wybranymi wyrazami podanymi poniżej, a 

następnie postaraj się przetłumaczyć całe 

zdania: 

 

 

information desk 

cancelled 

liquids 

safe 

devices 

airport restaurant 

hand luggage 

help 

boarding pass 
 

 

 

 
 

 

 

 



The limit for your 

_______________ is 5 kilos 

 

 

hand luggage 

 
 

 



You must show your passport 

and a _______________ at 

the check-in point 

 

 

boarding pass 

 



I don’t remember the number 

of my flight. I must go to the 

_______________ 

 

 

information desk 

 



I’m sorry, but your flight to 

Rome is_______________. The 

next one is tomorrow at 12:00 

 

 

cancelled 
 



Have a_______________ 

flight! 

 

 

safe 
 



Thank you for your 

_______________ 

 

 

help 
 
 

 



Zadanie: Połącz wyrazy z kolumny A 

 z wyrazami z kolumny B tak aby 

utworzyły sensowne wyrażenia. 

 

A                                           B 

1. duty-free                          a. objects 

2. boarding                           b. point 

3. sharp                                c. officer 

4. hand                                  d. pass 

5. check-in                            e. zone 

6. security                              f. reclaim 

7. customs                             g. devices 

8. baggage                             h. luggage 

9. electronic                           i. desk 

10. information                      j. gate 
 

 

ODPOWIEDZI: 1e, 2d, 3a, 4h, 5b, 6j, 7c, 8f, 9g, 10i 



Zadanie: Przeczytaj dialog i wskaż na 

znajdujących się na dole obrazkach 

wyrażenia zaznaczone na szaro. 

 

Customs officer: Good morning, please put all metal 

objects into this container. You also have to take all 

electronic devices out of your bag. 

Mrs. Brown: Here you are. Anything else? 

Customs officer: Yes, the liquid you are carrying in 

your bag is prohibited. I need to put it in the trash bin. 

Mrs. Brown: Ohh it’s just a bottle of water... 

Customs officer: I’m sorry you can’t have any liquids 

over 100ml with you. It’s the policy. 

Mrs. Brown: That’s fine, I’ll buy something on the 

plane. 

 

   

 

Jeśli chcesz umieć więcej…  



 

 

 

Jeśli chcesz poznać szeroki zakres słów i zwrotów niezbędnych 

podczas podróży zagranicznych, a także skorzystać z wielu 

różnorodnych ćwiczeń utrwalających wiadomości, zapraszamy Cię 

do zdobywania wiedzy z kursem "Intensive English Course". 

Intensywny kurs języka angielskiego to 190 stron niezbędnych 

informacji oraz praktycznych ćwiczeń. Koszt jednej lekcji w 

księgarniach internetowych to przeszło 20 zł. Bezpośrednio na 

stronie internetowej Wydawnictwa Wymownia wszystkie 10 lekcji 

kursu można kupić już za 39 zł. 

KLIKNIJ I SPRAWDŹ 

 

Powyższe, pomocne podczas pobytu na lotnisku fiszki stanowią 

jedynie bardzo niewielki fragment wiadomości zawartych w kursie.  

 

http://kursyonline.wymownia.pl/kursy/jezyki-obce/intensive-english-course/
http://kursyonline.wymownia.pl/kursy/jezyki-obce/intensive-english-course/


 

 

Intensive English Course to obszerny kurs języka angielskiego, 

który znacznie poszerzy Twoją wiedzę i praktyczne umiejętności 

władania językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym. 

Obmyślana ze szczególną uwagą formuła kursu pozwala na 

bezterminowy dostęp do niego na wszystkich urządzeniach 

(telefon, tablet, laptop, czytnik ebooków), jak również pobranie go 

na swój komputer i wydrukowanie. 

 

JAKIE TEMATY OBEJMUJE INTENSIVE ENGLISH CO-

URSE?  

Intensive English Course porusza przede wszystkim zagadnienia 

związane z życiem codziennym podczas pobytu za granicą. Jako 

kursant zostaniesz gruntownie przygotowany do wyjazdu w celach 

turystycznych lub służbowych. Tematyka kursu jest na tyle sze-

roka, iż może być doskonałym uzupełnieniem także podczas przy-

gotowania do matury oraz do egzaminów mających na celu zdoby-

cie certyfikatu językowego (np. FCE). 

Kurs obejmuje łącznie dziesięć odrębnych publikacji. Każda z nich 

jest szerokim opracowaniem tematu, uwzględniającym teorię, prak-

tykę oraz autorskie wprowadzenie, uwagi i wskazówki mające po-

szerzyć wiedzę kursanta na temat radzenia sobie w rozmaitych nie-

przewidzianych sytuacjach poza granicami naszego kraju. Tytuły 

poszczególnych działów odpowiadają ich tematyce: 

• Angielski w podróży 

• Angielski na zakupach 

• Angielski na plaży 

• Angielski w sklepie z pamiątkami 

• Angielski u lekarza 

• Nagłe wypadki 



• Zakwaterowanie 

• Nowe znajomości 

• Pytanie o drogę 

• Restauracja 

Kupując kurs, nabywasz aż 10 ebooków za jedyne 39 zł. Są to: 

 

 

 

DLA KOGO JEST KURS? 

Olbrzymim plusem Intensive English Course jest to, iż niemalże 

każdy, niezależnie od wieku, może z niego korzystać. 

Każdy, a więc kto? 

• Osoby wyjeżdżające za granicę, które w nowym otoczeniu 

pragną poczuć się swobodnie i komfortowo, cieszyć się po-

dróżą i czerpać z niej jak najwięcej. 

• Dorośli, którzy chcą odświeżyć lub uzupełnić swoją wiedzę w 

celach zawodowych, turystycznych lub egzaminacyjnych. 

• Maturzyści, którzy chcą poszerzyć posiadane informacje. 



• Uczniowie, którym nie wystarcza wiedza ze szkoły albo któ-

rzy chcieliby znacznie poprawić oceny. 

  

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ DZIĘKI INTENSIVE ENGLISH 

COURSE? 

Nasze lekcje dadzą Ci praktyczną wiedzę i umiejętności, jakie bę-

dziesz mógł wykorzystać w różnych sytuacjach za granicą. Dzięki 

nim między innymi: 

• Poznasz słówka i zwroty przydatne do podejmowania roz-

mów, 

• Nauczysz się umawiać wizytę u lekarza, 

• Dowiesz się, jak zamówić posiłek w restauracji i zapłacić ra-

chunek, 

• Nauczysz się, jak sprawdzać rozkłady jazdy i załatwiać 

transport, 

• Dowiesz się, jak komfortowo przejść kontrolę na lotnisku, 

• Poznasz wyrażenia pomocne przy nawiązywaniu nowych 

znajomości 

• Dowiesz się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, by 

otrzymać pomoc. 

  

CO DA CI INTENSIVE ENGLISH COURSE? 

Kurs dostarczy Ci narzędzi, dzięki którym podróż za granicę bę-

dzie wiązała się jedynie z przyjemnością – zapomnij o poczuciu 

bezsilności czy o niepewności. Nigdy więcej nie zrezygnujesz z za-

kupu, bo zabraknie Ci odpowiednich słów, nigdy więcej nie zaru-

mienisz się z zażenowaniem, kiedy kelner po raz dziesiąty zada Ci 

to samo niezrozumiałe pytanie. Intensive English Course wyposaży 

Cię w praktyczne i przydatne wiadomości, które sprawią, że 

mimo przekroczenia granicy będziesz czuł się bezpiecznie i kom-

fortowo, bo będziesz umiał radzić sobie w podstawowych codzien-

nych sytuacjach. 



  

Z CZEGO SKŁADAJĄ SIĘ POSZCZEGÓLNE DZIAŁY? 

Każdy dział kursu ma podobną budowę, na którą składa się: 

• Wprowadzenie, w którym autorka w ciekawy sposób dzieli 

się swoimi doświadczeniami, przywołuje rozmaite anegdotki 

z podróży i daje praktyczne rady. 

• Wskazówki wyjaśniające, jak najefektywniej korzystać z 

kursu. 

• Słownictwo kluczowe dla danego tematu. 

• Przykładowe wyrażenia, które na pewno przydadzą się w 

rozmowach za granicą. 

• Ćwiczenia, które pomogą Ci przyswoić zdobytą wiedzę. 

• Klucz odpowiedzi, dzięki któremu możesz sprawdzić po-

prawność wykonanych ćwiczeń. 

  

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZ KURS? 

Kurs Intensive English Course zapewnia szersze możliwości edu-

kacyjne niż wiedza przekazana w formie książkowej. Wersja elek-

troniczna, w jakiej dostępny jest nasz pakiet, to odpowiedź na 

współczesne potrzeby. Dzięki takiej formie możesz uczyć się na 

komputerze, laptopie, czytniku ebooków, smartfonie czy tablecie, 

gdzie chcesz i kiedy chcesz – w domu czy podczas jazdy autobu-

sem. Wolisz wydrukować część ćwiczeń? Proszę bardzo! Chcesz 

wrócić do jakichś treści? Nie ma problemu. Będziesz potrzebował 

notatek za granicą? Wystarczy zerknąć w telefon! Kurs można od-

bywać bezpośrednio z poziomu naszej platformy edukacyjnej lub 

pobrać jego treść w postaci dziesięciu ebooków w wersji pdf. 

Dzięki podzieleniu materiału na dziesięć odrębnych publikacji, kur-

sant może przechowywać w swoim urządzeniu (telefonie, tablecie 

etc.) ten materiał, którego właśnie planuje się nauczyć. Jeśli, znaj-

dując się poza domem, będzie chciał mieć dostęp do całej treści 

kursu, może zalogować się bezpośrednio do platformy kursowej np. 



z poziomu własnego telefonu. Kursant otrzymuje dostęp do kursu 

bezterminowo. 

  

KIM JEST AUTORKA KURSU? 

Autorką kursu do języka angielskiego Intensive English Course jest 

Katrzyna Frątczak – absolwentka lingwistyki stosowanej, która 

swojej przygody z angielszczyzną nie ograniczyła do zdobycia 

oceny bardzo dobrej na dyplomie magisterskim. Studia na Uniwer-

sytecie Warszawskim były tylko jednym z wielu przystanków na 

drodze do perfekcyjnego poznania języka i wykorzystywania go nie 

tylko zza nauczycielskiego biurka czy podczas prywatnej codzien-

nej lektury. Największą pasją autorki są podróże, których odbyła 

już naprawdę wiele. Doskonała znajomość języka obcego otwo-

rzyła jej drzwi nie tylko do krajów europejskich, ale także tych na 

innych kontynentach – po zwiedzeniu państw takich, jak m.in. An-

glia, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Czarnogóra, Czechy, Węgry, 

Austria, Chorwacja, Francja czy Stany Zjednoczone, kieruje myśli 

ku Azji, którą zamierza poznać w najbliższym czasie. Podczas swo-

ich wypraw doświadczyła niesamowitych wrażeń, jakie zapewnić 

może tylko zetknięcie się z innymi kulturami, poznanie nowych i 

egzotycznych zakątków świata i przede wszystkim ciekawych lu-

dzi. Nic z tego nie byłoby możliwe, gdyby nie dogłębna znajomość 

angielszczyzny. To klucz do nawiązywania kontaktów, przeprowa-

dzania niezapomnianych rozmów i zawierania międzynarodowych 

przyjaźni. Tymi doświadczeniami autorka postanowiła podzielić 

się z innymi, dając im do ręki odpowiednie narzędzia. Osobiste 

przeżycia pozwoliły jej stworzyć kursy wprost idealne dla osób, 

które cenią nie tylko teoretyczną wiedzę, ale pragną przekuć ją w 

praktykę i wykorzystać w życiu. Kursy nastawione są na użycie ję-

zyka za granicą, tak, by umożliwić komunikację i ułatwić porusza-

nie się po świecie, który ma do zaoferowania naprawdę wiele – Ka-

tarzyna Frątczak z radością przekazuje swoje doświadczenia, aby 

każdy, kto tak jak ona marzy o poszerzaniu horyzontów i przekra-

czaniu granic, mógł to robić ze swobodą i przyjemnością, jaką daje 



znajomość języka angielskiego. Liczne aktywności podejmowane 

przez autorkę to również praca w szkołach językowych, w tym pro-

wadzenie zajęć grupowych, jak i indywidualnych. Przekazywanie 

wiedzy to dla niej nie pierwszyzna, ale codzienność od ośmiu lat, a 

dziesiątki zadowolonych uczniów są najlepszym dowodem na to, 

że potrafi to robić. Dlatego opracowywana przez nią seria kursów 

znakomicie przysłuży się także maturzystom pragnącym osiągnąć 

wysokie wyniki na egzaminie dojrzałości. Kurs, choć nie zawiera 

całości materiału niezbędnego do jego zdania, może być doskona-

łym uzupełnieniem posiadanej wiedzy. Pedagogiczne zdolności i 

talent nauczycielski pozwoliły autorce w swoim cyklu odpowie-

dzieć na potrzeby uczniów, którym zależy na wzbogaceniu swojego 

słownictwa. Katarzyna Frątczak to osoba, która język angielski zna 

nie tylko z książek, ale z życia, a Intensive English Course jest tego 

doskonałym odzwierciedleniem i zaproszeniem do przygody z ję-

zykiem obcym. 

  

OPINIE O KURSIE 

  

Zofia Zakrzewska: Szef zdecydował, że mam latać w delegacjach 

za granicę, więc trzeba było odkurzyć angielski, z którym nie mia-

łam do czynienia od szkoły średniej. Stresowałam się głównie kon-

trolami na lotnisku, że się wygłupię i narażę kontrolerom na odpra-

wie. Genialnie sprawdził się dział kursu „Angielski w podróży” – 

znalazłam tam wszystkie potrzebne słowa i wyrażenia, a poza tym 

autorka opisała, jak wygląda taka kontrola, co nieco mnie uspo-

koiło. Po lądowaniu udało mi się nawet samej załatwić trans-

port do hotelu! 

  

Tomasz Janik: Godne polecenia, przydatne w pracy. Prowadzę 

ośrodek wypoczynkowy i coraz częściej trafiają się zagraniczni 

klienci, więc przydało się porządne powtórzenie. W samouczkach 

poruszone są same najważniejsze zagadnienia, które interesują 



przyjezdnych. Różne rodzaje zadań, w tym przykładowe rozmowy 

to dla mnie duże ułatwienie. 

  

Antoni Jóźwiak: Świetna powtórka przed maturą! Trochę się zgapi-

łem, jeśli chodzi o naukę do matury i wpadłem w niezłą panikę, 

kiedy zaczął się kwiecień. Nie wiedziałem, za co się brać i wtedy 

natrafiłem na tę serię samouczków. Pomogły mi uporządkować 

chaos, jaki miałem w głowie, bo naprawdę, są tam same najważ-

niejsze informacje, najprzydatniejsze słówka i zwroty, w dodatku 

wszystko jest napisane zupełnie jasno, wiedza łopatą wkładana do 

głowy. Najbardziej ucieszyły mnie przykładowe rozmówki – przy-

gotowały mnie na najgorszą z matur, a więc ustną – zdobyłem 

87%!  

  

Anna Michalik: Nie spodziewałam się, że w kursie będzie aż tyle 

wiedzy! Razem z synem rozwiązujemy zadania i już widzę postępy. 

W wakacje wybieramy się za granicę i jestem pewna, że oboje 

świetnie damy sobie radę, czy to na lotnisku, czy w restauracji, a 

nawet gdyby przyszło wybrać się do lekarza albo zadzwonić pod 

numer alarmowy. Polecam z czystym sumieniem. 

  

Marcin Stasiak: Kurs wspaniale przydał się na wakacjach. Na spon-

tanie kupiłem bilet do Londynu i poleciałem, z tym, że z angielskim 

to u mnie średnio. Ale wgrałem sobie działy kursu na smartfona i 

nie było problemu. Nie traciłem neta, miałem je pod ręką i uży-

wałem. Fajna sprawa, serio się przydają, nawet w głupim sklepie, 

jak musiałem kupić rodzinie pamiątki z podróży. Polecam też 

„Nowe znajomości” – poczytałem przed wylotem i nawet trochę 

pogadałem z paroma londyńczykami. 

 

 

TO SIĘ OPŁACA 



Kupując kurs bezpośrednio od wydawcy nie przepłacasz. Jedynie 

na stronie Wydawnictwa Wymownia kurs udostępniony został w 

tak niskiej cenie. Za 10 ebooków pełnych rzetelnej wiedzy 

zapłacisz jedyne 39 zł. Pojedyncze lekcje w postaci ebooków 

zazwyczaj kosztują w księgarniach internetowych od 20 zł wzwyż. 

Kliknij i srawdź już teraz: 
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