
 

 

Zdobądź wiedzę! – Piłkarski język angielski 

Dzięki serii „Zdobądź wiedzę!”, pozyskasz niezbędne informacje, dzięki którym będziesz mógł 

świadomie prowadzić swoje dziecko w domowej formie sportowego rozwoju. 

Z tego artykułu dowiesz się: 

1. Dlaczego znajomość języka jest tak ważna w życiu piłkarza? 

2. Jakie są ważne zwroty piłkarskie w języku angielskim? 

 

Poznaj język angielski razem z ulubionymi postaciami z bajek: 

 

https://youtu.be/rMCa7MR6g2s 

 

 Wspólny język na boisku to podstawa! Oczywiście, trenując w Polsce, wystarczy, że 

będziesz uważnie słuchać trenerów i kolegów oraz koleżanek z drużyny, abyście wspólnie grali w 

futbol coraz lepiej! Jednak na pewno zdarzą Ci się sytuacje, w których będziesz grał przeciwko 

drużynie z innego kraju, a w przyszłości może nawet w drużynie np. niemieckiej lub włoskiej! 

Wtedy język angielski będzie niezbędny do udanej gry. Piłkarski język, jeżeli tak go nazwiemy, 

traktowany może być jako język uniwersalny dla ludzi na całym świecie. Gesty, mimika twarzy i 

szczere chęci niestety nie zawsze jednak wystarczą, aby koledzy z drużyny domyślili się, co 

chcesz im powiedzieć. Dlatego języki obce są tak ważne w życiu piłkarza, a im wcześniej 

zaczniemy się ich uczyć tym lepiej. Talent, umiejętności oraz znajomość przynajmniej jednego 

języka obcego to już trio doskonałe. W takim przypadku piłkarz nie będzie miał problemu, aby 

dostać się do wymarzonej drużyny. Poznaj podstawowe słówka i zwroty angielskie, które pomogą 

Ci w spełnieniu swoich marzeń: 

 

1. Podawać piłę - pass the ball   

2. Rzucić monetą - toss a coin  

3. Strzelić bramkę - to score a gol  

4. Rozgrzewać się - Warm Up 

5. Doliczyć dodatkowe minuty -  to add extra time 

6. Przegrać - to lose 

7. Trenować - to train 

8. Wyrównać - to equalize 

9. Podaj do mnie - pass it to me 

10. Mecz na własnym boisku - home game 

11. Popełnić faul - commit a faul 

12. Odegrać piłę - play back 

https://youtu.be/rMCa7MR6g2s


 

 

13. Bramkarz - Goalkeeper 

14. Obrońca - Defender 

15. Pomocnik - Midfielder 

16. Napastnik - Forward, Striker 

17. Dryblować - Dribble 

18. Przeciwnik - Opponent 

19. Sędzia - Referee 

20. Ukarać żółtą grafikę - Give a yellow card 

21. Wykonać rzut karny - take a penalty 

22. Piłarz - Football player/football 

23. Trener - Coach 

24. Rezerwowy - a substitute 

25. Boisko Piłkarskie – Pitch 

26. Gol Samobójczy - Own goal 

 

27. Blokować - to block 

28. Za co dostałęm tą żółtą kartkę? - What did I get this yellow card for? 

29. To był faul - It was a foul! 

30. Kto wygra mecz? - Who will win the match? 

 

Możesz się ich nauczyć poprzez powtarzanie, przepisywanie, albo fiszki! Powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z materiałów mogą korzystać Opiekunowie mający zawartą i aktywną umowę z Akademią. Prosimy o nieudostępnianie 

materiałów Akademii Piłkarskiej Online osobom postronnym lub w mediach  społecznościowych. Są one objęte prawem 

autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. 

(tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w 

całości lub w części bez zgody autora jest zabronione. 


