
Spanish - Gente del fútbol
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż lini.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Deporte/Gente del fútbol

futbolista

Deporte/Gente del fútbol

portero, meta

Deporte/Gente del fútbol

defensor

Deporte/Gente del fútbol

lateral izquierdo

Deporte/Gente del fútbol

lateral derecho

Deporte/Gente del fútbol

(defensa) central

Deporte/Gente del fútbol

delantero

Deporte/Gente del fútbol

delantero centro

Deporte/Gente del fútbol

extremo derecho

Deporte/Gente del fútbol

ala, extremo
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Sport/Ludzie futbolu

bramkarz

Sport/Ludzie futbolu

piłkarz

Sport/Ludzie futbolu

lewy obrońca

Sport/Ludzie futbolu

obrońca, defensor

Sport/Ludzie futbolu

stoper

Sport/Ludzie futbolu

prawy obrońca

Sport/Ludzie futbolu

środkowy napastnik,
środkowy obrońca

Sport/Ludzie futbolu

napastnik

Sport/Ludzie futbolu

skrzydłowy

Sport/Ludzie futbolu

prawoskrzydłowy

                               strona 2 / 8



Spanish - Gente del fútbol
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż lini.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Deporte/Gente del fútbol

extremo izquierdo

Deporte/Gente del fútbol

medio

Deporte/Gente del fútbol

medio izquierdo

Deporte/Gente del fútbol

medio derecho

Deporte/Gente del fútbol

capitán

Deporte/Gente del fútbol

equipo (de fútbol)

Deporte/Gente del fútbol

selección nacional

Deporte/Gente del fútbol

selección

Deporte/Gente del fútbol

representante

Deporte/Gente del fútbol

participante

                               strona 3 / 8



Spanish - Gente del fútbol
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż lini.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Sport/Ludzie futbolu

pomocnik

Sport/Ludzie futbolu

lewoskrzydłowy

Sport/Ludzie futbolu

prawy pomocnik

Sport/Ludzie futbolu

lewy pomocnik

Sport/Ludzie futbolu

drużyna

Sport/Ludzie futbolu

kapitan

Sport/Ludzie futbolu

reprezentacja, zespół
(piłkarski/a)

Sport/Ludzie futbolu

drużyna narodowa

Sport/Ludzie futbolu

zawodnik

Sport/Ludzie futbolu

reprezentant
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suplente, reserva

Deporte/Gente del fútbol

sustituto, suplente

Deporte/Gente del fútbol

árbitro

Deporte/Gente del fútbol

árbitro principal

Deporte/Gente del fútbol

juez de línea,, linier

Deporte/Gente del fútbol

cuarto árbitro

Deporte/Gente del fútbol

entrenador

Deporte/Gente del fútbol

seleccionador

Deporte/Gente del fútbol

instructor

Deporte/Gente del fútbol

ayudante de
entrenado
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Sport/Ludzie futbolu

zmiennik, gracz

Sport/Ludzie futbolu

rezerwowy
(zawodnik)

Sport/Ludzie futbolu

sędzia główny

Sport/Ludzie futbolu

sędzia, arbiter

Sport/Ludzie futbolu

sędzia techniczny

Sport/Ludzie futbolu

sędzia asystent
(liniowy)

Sport/Ludzie futbolu

selekcjoner

Sport/Ludzie futbolu

trener

Sport/Ludzie futbolu

asystent

Sport/Ludzie futbolu

szkoleniowiec
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Deporte/Gente del fútbol

masajista

Deporte/Gente del fútbol

espectador

Deporte/Gente del fútbol

hincha, aficionado

Deporte/Gente del fútbol

comentarista

Deporte/Gente del fútbol

locutor

Deporte/Gente del fútbol

júnior

Deporte/Gente del fútbol

discípulo

Deporte/Gente del fútbol

debutante

Deporte/Gente del fútbol

directivo

Deporte/Gente del fútbol

corredor de apuestas
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Sport/Ludzie futbolu

widz
(trenera)

Sport/Ludzie futbolu

masażysta

Sport/Ludzie futbolu

komentator

Sport/Ludzie futbolu

kibic

Sport/Ludzie futbolu

junior
(sportowy)

Sport/Ludzie futbolu

spiker

Sport/Ludzie futbolu

debiutant

Sport/Ludzie futbolu

wychowanek

Sport/Ludzie futbolu

bukmacher

Sport/Ludzie futbolu

działacz
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