
Spanish - Infraestructura y equipo de fútbol
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

estadio

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

stadion

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

campo, cancha

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

boisko

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

centro del campo

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

środek boiska

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

círculo central

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

koło środkowe

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

mitad del campo

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

połowa
(boiska)
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Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

campo propio

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

własna połowa

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

campo contrario

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

połowa przeciwnika

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

esquina

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

narożnik

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

córner

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

łuk narożnika

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

césped

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

trawa, murawa

                             strona 2 / 12



Spanish - Infraestructura y equipo de fútbol
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

suelo, superficie

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

nawierzchnia

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

área

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

pole

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

área (de castigo/de
penalti)

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

pole karne

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

punto de penalti

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

punkt rzutu karnego

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

semicírculo del área

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

łuk pola karnego
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Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

área pequeña

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

pole bramkowe

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

línea

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

linia

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

línea de fotoreporteros

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

linia fotoreporterów

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

línea lateral, banda

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

linia boczna, linia
autowa

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

línea de centro

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

linia środkowa
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Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

línea del área

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

linia pola karnego

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

línea de meta

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

linia bramkowa

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

portería

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

bramka

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

esquina de la portería

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

róg bramki

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

red

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

siatka
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Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

red lateral

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

boczna siatka

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

larguero, travesaño

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

poprzeczka

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

poste

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

słupek

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

palo corto

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

krótki słupek

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

palo largo

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

długi supek
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Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

saque de esquina
corto

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

krótki róg

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

saque de esquina

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

długi róg

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

marcador

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

tablica wyników

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

iluminación

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

oświetlenie

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

tribuna

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

trybuna
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Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

tribuna de VIPs

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

trybuna dla VIP-ów

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

silla

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

krzesełko

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

sitio en la tribuna

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

miejsce
(na trybunach)

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

bilet, bilet wstępu

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

entrada

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

pago

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

opłata
(za wstęp)
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Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

torniquete, puerta de
entrada

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

bramka
(wejściowa/obrotowa)

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

banquillo

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

ławka

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

banquillo de suplentes

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

ławka rezerwowych

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

banquillo de
entrenador

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

ławka trenerska

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

vestuario

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

szatnia
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Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

pelota, balón

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

piłka

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

silbato, pito

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

gwizdek

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

banderín

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

chorągiewka
(sędziowska)

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

banderín de córner

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

chorągiewka,
narożnika

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

camiseta

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

koszulka
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Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

equipación

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

strój

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

pantalones, calzón

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

spodenki

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

espinillera

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

nagolennik

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

medias

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

getry

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

calcetines

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

skarpety
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Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

tacos

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

korki

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

bota

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

but
(piłkarski)

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

guante

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

rękawica
(bramkarza)

Deporte/Infraestructura y equipo de fútbol

banderín

Sport/Infrastruktura i sprzęt piłkarski

proporczyk
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