
 

 

Spis Treści 
 

Spis Treści .............................................................................3 

1. Human body - Ciało ludzkie ...........................................4 

2. Diseases - Choroby ...................................................... 20 

3. Hospital - Szpital.......................................................... 37 

4. Checkups & First Aid - Badania i Pierwsza Pomoc ....... 49 

5. Pharmacy - Apteka ....................................................... 65 

6. At the dentist’s - U dentysty ......................................... 76 

7. Correspondence - Korespondencja ............................... 84 

Klucz odpowiedzi ................................................................ 91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.

Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.

Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym  można
nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej 
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.

Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Kiosk za rogiem.

http://kiosk-za-rogiem.nextore.pl/ebooki/angielski_w_medycynie_-_ebook_p11405.xml
http://kiosk-za-rogiem.nextore.pl
http://kiosk-za-rogiem.nextore.pl
http://kiosk-za-rogiem.nextore.pl/nota_prawna.xml?pid=576
http://kiosk-za-rogiem.nextore.pl/ebooki/angielski_w_medycynie_-_ebook_p11405.xml


Angielski w Medycynie                                 Str. 4           

Agnieszka Kosydar 

 

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS & Agnieszka Kosydar 

 

1.  Human body - Ciało ludzkie 
 
  

1. Musculoskeletal system - Układ mięśniowo-

szkieletowy: 

 

 

 head     głowa 

 beard    broda 

 canine    kieł 

 cheek    policzek  

 chin    podbródek 

 cornea    rogówka 

 ear    ucho 

 ethmoid bone  kość sitowa 

 eye    oko 

 eyeball   gałka oczna 

 eyebrow   brew 

 eyelash    rzęsa 

 eyelid    powieka 

 face    twarz 

 fontanelle   ciemiączko 

 forehead   czoło 

 frontal bone   kość czołowa 

 incisor    siekacz 

 incus / anvil    kowadełko 

 iris     tęczówka 

 jaw    szczęka 

 lower jaw   żuchwa 

 malleus / hammer  młoteczek 

 maxilla (pl. maxillae)  kość szczękowa 
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3. Połącz angielskie nazwy części ciała/ organów z 

ich opisami: 

 

1. nostril  a. część układu nerwowego, 

która przewodzi bodźce 

pomiędzy mózgowiem a 

układem obwodowym 

2. pupil  b. jedna z kości długich 

kończyny dolnej 

3. rib c. współtworzy i ochrania 

staw kolanowy oraz 

zwiększa siłę działania 

mięśnia czworogłowego uda 

4. spinal cord d. otoczona przez tęczówkę, 

odpowiedzialna za ilość 

światła wpuszczanego do oka 

5. wrist e. zewnętrzny otwór jamy 

nosowej  

6. nail f. stanowi osłonę ostatniego 

członu palca, chroniąc go 

przed szkodliwym 

działaniem czynników 

zewnętrznych 

7. splint bone g. odpowiedzialne za 

usuwanie toksyn z 

organizmu i wydalanie ich w 

postaci moczu 

8. kidneys h. zbiornik moczu 

9. kneecap i. część układu kostnego, 

która łączy się z kręgami 

piersiowymi lub mostkiem 

10. bladder j. element kończyny górnej, 
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wchodzi w skład ręki 

 

 

4. Uzupełnij zdania wyrazami z poniższej ramki: 

 

  

back blood ears heel knee 

muscles pharynx tooth veins lungs 

 

 

hunchback- garbaty 

come down with- zachorować na 

cancer- rak 

hypertension- nadciśnienie 

pressure- ciśnienie 

deaf- głuchy 

bleed to death- wykrwawić się na śmierć 

injure- uszkodzić 

disease- choroba  

   

1. My 80 years old aunt Mary is hunchback. She 

can’t straighten her ………..  . 

 

2. Her father has been smoking for 30 years. There’s 

no doubt he will come down with ……..  cancer.  

 

3. I’ve got to go to the dentist. My …… is hurting 

me so much that I can’t even eat. 

 

4. This patient suffers from hypertension. Check his 

……. pressure, please. 
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5. Since I remember uncle John has always had 

problems with his …….  . As he got older he 

became deaf.  

 

6. Tom’s huge …….. are the result of going on a 

gym.  

 

7. Mathematic is my Achilles …….  . I really have 

difficulties with this subject. 

 

8. The ambulance brought to our hospital some 

suicide yesterday. The man cut his ……...  and as 

a result he bled to death. 

 

9. I can’t bend my leg. I think I injured my …….   . 

 

10. Kate’s mother wasn’t able to get any sound last 

week. She had some ………   disease.  

 

 

5. Przyporządkuj poniższym elementom układy, 

do których należą: 

 

 

1.  neuron, brain, spinal cord- ……. 

2.  lungs, bronchial tubes, windpipe- ……. 

3.  vagina, Fallopian tubes, testicles- ……. 

4.  heart, vein, artery- ……. 

5.  spleen, tonsils, lymph node- ……. 

6.  kidney, ureter, bladder- ……. 

7.  pharynx, intestines, duodenum- ……. 

8.  thigh bone, splint bone, vertebra- ……. 
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9.  pituitary gland, thyroid, pancreas- ……. 

10.  skin, hair, nail- ……. 
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2. Diseases - Choroby 
 

1.  Choroby układu mięśniowo - szkieletowego: 

 

arthritis  artretyzm 

bone fracture  złamanie nogi 

broken leg/arm  złamana noga/ ręka 

chills  dreszcze 

compound fracture  złamanie otwarte 

curvature of the spine  krzywica kręgosłupa 

degenerative disease  choroba zwyrodnieniowa 

degenerative joint disease choroba zwyrodnieniowa  

 stawów 

fallen arches płaskostopie 

kyphosis kifoza 

lordosis lordoza 

osteoporosis osteoporoza 

rickets krzywica 

rheumatism reumatyzm 

scoliosis  skolioza 

shivering  dreszcze 

simple fracture złamanie zamknięte 

slipped disc wypadnięcie dysku 

spasm kurcz, spazm 

spineache ból kręgosłupa 

sprained ankle/ wrist skręcona kostka/  

 nadgarstek 

toothache ból zęba 

tooth decay/ caries  próchnica zęba  

wrench zwichnięcie 
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