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EN MÄNNISKOKROPP - MAN
Ciało człowieka - mężczyzna

en panna
czoło

www.dalarna.pl

ett huvud
głowa

ett ansikte
twarz

ett adamsäpple
jabłko Adama

en tinning
skroń

ett öra
ucho

en skuldra / en axel 
ramię, bark

www.dalarna.pl

en armhåla
pacha en bröstvårta

brodawka sutkowa

en navel
pępek

en buk
brzuch

en ljumske
pachwina

ett blygdben
kość łonowa

en bröstkorg
klatka piersiowa

en pung 
moszna

en penis  
penis

en tå 
palec

en vrist
kostkaen fot

stopa

ett hår
włosy en nacke 

kark

en rygg 
plecy

ett skulderblad  
łopatka

en hals 
szyja / gardło

en arm 
ramię, ręka en armbåge 

łokieć

en underarm 
przedramię

en handled 
nadgarstek

en hand 
dłoń

en höft 
biodro

en vad 
łydka

ett ben 
noga

en stjärtskåra 
szpara 

między-
pośladkowa

en skinka 
pośladek



EN MÄNNISKOKROPP - KVINNA
Ciało człowieka - kobieta

www.dalarna.pl

ett öga
oko

en näsa
nos

en kind
policzek

en haka
podbródek

en mun
usta

en skuldra / en axel 
ramię, bark

en armhåla
pacha

en bröstvårta
brodawka sutkowa

ett bröst
pierś

en navel
pępek

en bröstkorg
klatka piersiowa

en vulva
srom

ett knä
kolano

en ljumske
pachwina

en tå 
palec

en vrist
kostka

en fot
stopa

ett hår
włosy

en nacke 
kark

en midja 
talia, pas

en stjärtskåra 
szpara 

międzypośladkowa

en skinka 
pośladek

en vad 
łydka

en rygg 
plecyen höft 

biodro

ett lår  
udo

en häl 
pięta



MÄNSKLIGA INRE ORGAN
Narządy wewnętrzne człowieka 
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en sköldkörtel
tarczyca

en hjärna
mózg

ett hjärta
serce

en magsäk
żołądek

en njure
nerka

en urinblåsa
pęcherz moczowy

en lunga
płuco

en lunga - płuco - lungor - płuca

en njure - nerka - njurar - nerki

en lever
wątroba

en tarm
jelito

en tarm - jelito - tarmar - jelita



Więcej na stronie internetowej:
www.dalarna.pl

Skuteczna nauka języka szwedzkiego

Dalarna to nieszablonowa szkoła 
języka szwedzkiego, w której...

 
uczysz się w formie lekcji indywidualnych, jeden na jeden z lektorem

 
kursy prowadzone są online

 
możesz uczyć się zupełnie od zera, aż do poziomu zaawansowanego

 
przygotujesz się do egzaminów, m.in. Swedex

 
możesz uczyć się języka branżowego: medycznego, technicznego...



ETT SKELETT
Szkielet

sett framifrån
widok z przodu

ett pannben
kość czołowa

ett tinningben
kość skroniowa

ett okben
kość jarzmowa

ett överkäksben
szczęka

ett nyckelben
obojczyk

ett underkäksben
żuchwaett revben

żebro

ett bröstben
mostek

ett överarmsben
kość ramienna

en ryggrad
kręgosłup

ett höftben
kość biodrowa

ett armbågsben
kość  łokciowaett strålben

kość promieniowa

ett korsben
kość krzyżowa

ett svansben
kość ogonowa

ett lårben
kość udowa

en knäskål
rzepka

ett skenben
kość piszczelowa

ett vadben
kość strzałkowa
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ETT SKELETT
Szkielet

sett bakifrån
widok od tyłu

en atlaskota 
kręg szczytowy, dźwigacz ett nackben

kość potyliczna
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en axis 
Kręg obrotowy, 

obrotnik

ett hjässben 
kość ciemieniowa

en halskota 
kręgi szyjne

ett skulderblad
łopatka

ett armbågsutskott
wyrostek łokciowy

ett överarmbenshuvud
główka kości ramiennej

ett ledhuvudsutskott
nadłykieć pośrodkowy

ett utskott
nadkłykieć

ett lårbenshuvud 
główka kości udowej

en yttre vändknöl 
krętarz większy

en lårbenshals
szyjka kości udowej 

ett sittben
kość kulszowa

ett hälben 
kość piętowa

ett språngben 
kość skokowa



SŁOWNICZEK

en led, leder staw, stawy

en knäled, knäleder staw kolanowy

en höftleden, höftleder staw biodrowy

en axelled, axelleder staw barkowy

en handled, handleder nadgarstek, staw nadgarstkowy

en ven, vener żyła, żyły

en artär, artärer tętnica, tętnice

ett blod krew

en extremitet, extremiteter kończyna

nedre / övre extremiteter kończyny górne / dolne

ett organ narząd

en körtel, körtlar gruczoł, gruczoły

en muskel, muskler mięsień, mięśnie

ett ben kość

en kroppsdel, kroppsdelar część ciała, części ciała

en hud skóra

www.dalarna.pl



SŁOWNICZEK

www.dalarna.pl

EN SYN
wzrok

EN HÖRSEL 
słuch

EN LUKT 
zapach

ETT 
SMAKSINNE

smak

EN KÄNSEL 
dotyk



SŁOWNICZEK

ett sinneorgan narząd zmysłu

ett organsystem układ narządów

immunsystemet układ odpornościowy

nervsystemet układ nerwowy

lymfsystemet układ limfatyczny

reproduktionssystemet układ rozrodczy

respirationssystemet układ oddechowy

gastro-intestinala systemet układ trawienia

hormonsystemet układ hormonalny

integumentsystemet powłoka wspólna

urinsystemet układ moczowy

rörelseapparaten układ ruchu
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SŁOWNICZEK

en nagel, naglar paznokieć, paznokcie

en ryggrad kręgosłup

en halsrygg odcinek szyjny kręgosłupa

en bröstrygg odcinek piersiowy kręgosłupa

en ländrygg odcinek lędźwiowy kręgosłupa

en korsrygg odcinek krzyżowy kręgosłupa

en bål tułów

en stjärt / en rumpa pupa

en tunga język

hård / mjuk gom podniebienie twarde /miękkie

ett svalg gardło

ett struphuvud krtań
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en matstrupe przełyk

höger / vänster lunga prawe / lewe płuco

ett mellangärde przepona

en hjärtsäck osierdzie

en lungartär, lungartärer tętnica płucna, tętnice płucne



SŁOWNICZEK

en pleurahåla jama opłucnej

en luftstrupe tchawica

en bronk, bronker oskrzel, oskrzela

tonsiller/halsmandlar migdał, migdałki

en bukhinnehåla jama otrzewnej

en tjocktarm jelito grube

en tunntarm jelito cienkie

en mjälte śledziona

en pankreas / en bukspottkörtel trzustka

en gallblåsa pęcherzyk żółciowy

en tolvfingertarm dwunastnica

en analöppning odbyt
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en urinledare moczowód

ett urinrör cewka moczowa

en sjukdom, sjukdomar choroba, choroby

en skada, skador uraz, urazy

ett sår rana

ett ärr blizna



Biuro szkoły języka szwedzkiego
Dalarna

+48 516 450 212
Pon-Pt  10:00-18:00

hej@dalarna.pl

Chcesz poznać naszą
metodę i skutecznie
nauczyć się języka

szwedzkiego?


