
KRĘGOWCE  STAŁOCIEPLNE

SŁOWNIK

aktywność- activity

białko- protein

bieg- run

brak zdolności do lotu- inability to fly

bronić się- defend

brzuch- stomach

budowa jaja- egg building

budowa kończyn- limb structure

chłodzić się- keep cool

chronić przyrodę- protect nature

chwytać-to grasp

ciało- body

ciąża- pregnancy

cienka skóra-thin skin

człowiek- human being

dokarmiać- feed

drapieżnik- predator

drobnoustroje chorobotwórcze- 

pathogenic microorganisms

dwie pary kończyn- 

two pairs of limbs

dwutlenek węgla- carbon dioxide

dziób- beak

dziób haczykowaty- hooked beak

dziób krótki- short beak

dziób szeroki i płaski- 

wide and flat beak

ekran akustyczny- acoustic screen

energia- energy

gatunek- species

gatunek naziemny- terrestrial species

główne zagrożenia-main threats

gniazdo- nest

gromada- group

gromadzić pokarm- store food

gruba skóra- thick skin

gruczoł- gland

jajko- egg

jajorodne- oviparous

karmić młode- feed the cubs

karmnik- bird table

kły- fangs

kontynent- continent

kopyta- hooves

kości- bones

kości wypełnione powietrzem- 

air-filled bones

kręgowce stałocieplne- 

warm-blooded vertebrates

kształt ciała- body shape

latać- fly

łożysko- placenta

małżowina uszna- earlobe

masa ciała- body weight

mięso- meat

mięsożerne- carnivorous

mleko- milk

naczynia krwionośne- blood vessels

najszybszy ssak- the fastest mammal

największy ssak- the largest mammal

największy ssak wodny- 

the largest water mammal

największy ssak lądowy-

the largest land mammal

narząd- organ

nawilżanie- humidification

nawóz- fertilizer

niszczyć uprawy- destroy plants

ocean- ocean

ochrona gatunkowa- 

protection of species

oczyszczanie- cleaning

oddychanie- breathing

ogon- tail

opływowy kształt- streamlined form

organizm- organism

osobnik- individual

pasożyt- parasite

paznokcie- nails

pazury- claws

pęcherzykowate płuca- vesicular lung

pióra- feathers

pisklę- chick

płetwy- fins

pływać- swim

pocić się- sweat

padlinożercy- scavenger

pokarm- food

polowanie- hunting

poród- birth

polsko-angielski

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/to
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/grasp
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/pregnancy
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/predator
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/carbon
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/dioxide
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/gland
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/oviparous
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/bird
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/table
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/continent


KRĘGOWCE  STAŁOCIEPLNE

SŁOWNIK

pot- sweat

potomstwo- progeny

powieki- eyelids

pożyteczne- useful

przyroda- nature

ptactwo domowe- domestic birds

ptak- bird

puch- down

rogi- horns

roślinożerne- herbivores

rośliny- plants

rozmnażać się- reproduce

rozwój- development

rurkowate płuca- tubular lung

samica- females

samiec- males

sen- dream

siekacze- incisive teeth

sierść- fur

skakać- jump

składniki odżywcze- nutrients

skóra- skin

skrzydła- wings

skrzynka lęgowa- nest box

sposoby ochrony- 

possibilities of protection

ssak- mammals

ssaki drapieżne- predatory mammals

ssaki jajorodne- ova mammals

ssaki roślinożerne-herbivorous mammals

stado- herd

stała temperatura- constant weather

substancje pokarmowe- nutrients

sylwetka- silhouette

szkodnik- pest

szyja- neck

środowisko- environment

taniec godowy- mating dance

teren zielony- green area

tkanka tłuszczowa- fatty tissue

tlen- oxygen

ubarwienie- colouring

układ oddechowy- respiratory organs

układ pokarmowy- digestive system

umięśnione kończyny- muscular ends

 
 

upierzenie- plumage

utrzymać ciepło- keep warm

walka- fight

wapienna skorupka- limestone shell

wełna- wool

włosy- hair

worki powietrzne- airbags

wszystkożerne- omnivores

wyginięcie gatunku- 

extinction of the species

wylęganie- incubation

wymiana gazowa- gas exchange

wysiadywać jaja- incubate eggs

zagrożone gatunki- 

endangered species

zapłodnienie wewnętrzne- 

internal fertilization

zapylanie kwiatów- 

pollination of flowers

zbiornik wodny- water reservoir

zboża- cereals

zdolność do lotu- flight capability

zdolność przetrwania- 

survival ability

zęby- teeth

zęby przedtrzonowe- premolar teeth

zęby trzonowe- molar teeth

ziemia- earth

znaczenie ptaków dla człowieka-

importance of birds for humans

znaczenie ptaków w przyrodzie-

importance of birds in nature

znaczenie ssaków dla człowieka-

importance of mammals for humans

znaczenie ssaków w przyrodzie-

importance of mammals in nature

zwierzę- animal

żółtko- egg yolk

żyworodne- live- bearing

POLSKO-ANGIELSKI


