
English - Sportsmen
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.angielski.alol.pl

Sport/Sportsmen

sportsman, athlete

Sport/Sportowcy

sportowiec, lekkoatleta

Sport/Sportsmen

sportsmen, athletes

Sport/Sportowcy

sportowcy, lekkoatleci

Sport/Sportsmen

amateur

Sport/Sportowcy

amator

Sport/Sportsmen

professional

Sport/Sportowcy

profesjonalista

Sport/Sportsmen

opponent

Sport/Sportowcy

przeciwnik
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Sport/Sportsmen

rival

Sport/Sportowcy

rywal

Sport/Sportsmen

team

Sport/Sportowcy

zespół, drużyna

Sport/Sportsmen

champion

Sport/Sportowcy

mistrz

Sport/Sportsmen

leader

Sport/Sportowcy

lider, prowadzący

Sport/Sportsmen

trainer, coach

Sport/Sportowcy

trener
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Sport/Sportsmen

captain

Sport/Sportowcy

kapitan

Sport/Sportsmen

referee, umpire

Sport/Sportowcy

sędzia

Sport/Sportsmen

winner

Sport/Sportowcy

zwycięzca

Sport/Sportsmen

runner-up

Sport/Sportowcy

zdobywca drugiego
miejsca

(osoba z drugmi
czasem)

Sport/Sportsmen

loser

Sport/Sportowcy

przegrany
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Sport/Sportsmen

spectator

Sport/Sportowcy

widz

Sport/Sportsmen

fan, waist

Sport/Sportowcy

kibic

Sport/Sportsmen

footballer

Sport/Sportowcy

piłkarz

Sport/Sportsmen

goalkeeper

Sport/Sportowcy

bramkarz

Sport/Sportsmen

forward

Sport/Sportowcy

napastnik
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Sport/Sportsmen

defender, back

Sport/Sportowcy

obrońca

Sport/Sportsmen

jumper

Sport/Sportowcy

skoczek

Sport/Sportsmen

runner

Sport/Sportowcy

biegacz

Sport/Sportsmen

thrower

Sport/Sportowcy

miotacz

Sport/Sportsmen

tennis-player, tennis
player

Sport/Sportowcy

tenisista, tenisistka
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Sport/Sportsmen

skier

Sport/Sportowcy

narciarz

Sport/Sportsmen

wrestler

Sport/Sportowcy

zapaśnik

Sport/Sportsmen

judoist

Sport/Sportowcy

dżudoka

Sport/Sportsmen

boxer

Sport/Sportowcy

bokser

Sport/Sportsmen

weight-lifter, weight
lifter

Sport/Sportowcy

ciężarowiec
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rower

Sport/Sportowcy

wioślarz

Sport/Sportsmen

sailor

Sport/Sportowcy

żeglarz

Sport/Sportsmen

rifleman, swordsman

Sport/Sportowcy

szermierz

Sport/Sportsmen

basketball player

Sport/Sportowcy

koszykarz

Sport/Sportsmen

volleyball player

Sport/Sportowcy

siatkarz
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cyclist

Sport/Sportowcy

kolarz
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swimmer

Sport/Sportowcy

pływak

Sport/Sportsmen

speedway rider

Sport/Sportowcy

żużlowiec

Sport/Sportsmen

athletics

Sport/Sportowcy

lekkoatleta

Sport/Sportsmen

marathon runner,
marathoner

Sport/Sportowcy

maratończyk
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Sport/Sportsmen

gymnast

Sport/Sportowcy

gimnastyk

Sport/Sportsmen

discobolus

Sport/Sportowcy

dyskobol

Sport/Sportsmen

hammer thrower

Sport/Sportowcy

młociarz

Sport/Sportsmen

javelin

Sport/Sportowcy

oszczepnik

Sport/Sportsmen

handball player

Sport/Sportowcy

piłkarz ręczny
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Sport/Sportsmen

golfer

Sport/Sportowcy

golfista

Sport/Sportsmen

acrobat, contortionist

Sport/Sportowcy

akrobata

Sport/Sportsmen

parachutist,
paratrooper

Sport/Sportowcy

skoczek
spadochronowy

Sport/Sportsmen

skater

Sport/Sportowcy

łyżwiarz

Sport/Sportsmen

skater

Sport/Sportowcy

rolkarz
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Sport/Sportsmen

hockey player

Sport/Sportowcy

hokeista

Sport/Sportsmen

decathlete

Sport/Sportowcy

dziesięcioboista

Sport/Sportsmen

dancer, jigger

Sport/Sportowcy

tancerz
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