
Spanish - Elementos del juego 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/Elementos del juego de fútbol

juego

Sport/Elementy gry piłkarskiej

gra

Deporte/Elementos del juego de fútbol

colocación

Sport/Elementy gry piłkarskiej

ustawienie

Deporte/Elementos del juego de fútbol

posición

Sport/Elementy gry piłkarskiej

pozycja

Deporte/Elementos del juego de fútbol

jugar en la posición

Sport/Elementy gry piłkarskiej

grać na pozycji...

Deporte/Elementos del juego de fútbol

atak

Sport/Elementy gry piłkarskiej

ataque
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Deporte/Elementos del juego de fútbol

contraataque,
contragolpe

Sport/Elementy gry piłkarskiej

kontratak

Deporte/Elementos del juego de fútbol

error

Sport/Elementy gry piłkarskiej

błąd

Deporte/Elementos del juego de fútbol

error de la defensa

Sport/Elementy gry piłkarskiej

błąd obrony

Deporte/Elementos del juego de fútbol

defensa

Sport/Elementy gry piłkarskiej

obrona

Deporte/Elementos del juego de fútbol

defensiva

Sport/Elementy gry piłkarskiej

defensywa
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Deporte/Elementos del juego de fútbol

ofensiva

Sport/Elementy gry piłkarskiej

ofensywa

Deporte/Elementos del juego de fútbol

saque de esquina

Sport/Elementy gry piłkarskiej

rzut rożny, róg

Deporte/Elementos del juego de fútbol

penalti, penal

Sport/Elementy gry piłkarskiej

rzut karny, jedenastka

Deporte/Elementos del juego de fútbol

golpe franco, golpe de
castigo

Sport/Elementy gry piłkarskiej

rzut wolny

Deporte/Elementos del juego de fútbol

(tiro) libre directo

Sport/Elementy gry piłkarskiej

rzut wolny bezpośredni
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Deporte/Elementos del juego de fútbol

(tiro) libre indirecto

Sport/Elementy gry piłkarskiej

rzut wolny pośredni

Deporte/Elementos del juego de fútbol

saque de banda,
banda

Sport/Elementy gry piłkarskiej

rzut autowy, rzut z
autu

Deporte/Elementos del juego de fútbol

saque neutral

Sport/Elementy gry piłkarskiej

rzut sędziowski

Deporte/Elementos del juego de fútbol

sorteo

Sport/Elementy gry piłkarskiej

rzut monetą

Deporte/Elementos del juego de fútbol

fuera

Sport/Elementy gry piłkarskiej

aut
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Deporte/Elementos del juego de fútbol

saque de banda

Sport/Elementy gry piłkarskiej

wrzut

Deporte/Elementos del juego de fútbol

disparo, tiro

Sport/Elementy gry piłkarskiej

strzał

Deporte/Elementos del juego de fútbol

tiro

Sport/Elementy gry piłkarskiej

celny strzał

Deporte/Elementos del juego de fútbol

cañonazo

Sport/Elementy gry piłkarskiej

silny strzał

Deporte/Elementos del juego de fútbol

tiro de lejos

Sport/Elementy gry piłkarskiej

daleki strzał, daleka
piłka
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tiro de lejos

Sport/Elementy gry piłkarskiej

strzał z dystansu

Deporte/Elementos del juego de fútbol

tiro directo

Sport/Elementy gry piłkarskiej

bezpośredni strzał

Deporte/Elementos del juego de fútbol

tiro fortuito

Sport/Elementy gry piłkarskiej

przypadkowy strzał

Deporte/Elementos del juego de fútbol

recepción

Sport/Elementy gry piłkarskiej

przyjęcie
(piłki)

Deporte/Elementos del juego de fútbol

pase

Sport/Elementy gry piłkarskiej

podanie
(piłki)
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Deporte/Elementos del juego de fútbol

pase largo

Sport/Elementy gry piłkarskiej

dalekie podanie

Deporte/Elementos del juego de fútbol

pase preciso

Sport/Elementy gry piłkarskiej

dokładne podanie

Deporte/Elementos del juego de fútbol

pase atrás

Sport/Elementy gry piłkarskiej

podanie w tył

Deporte/Elementos del juego de fútbol

pase de espuela

Sport/Elementy gry piłkarskiej

podanie piętą

Deporte/Elementos del juego de fútbol

asistencia

Sport/Elementy gry piłkarskiej

asysta
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Deporte/Elementos del juego de fútbol

contraataque

Sport/Elementy gry piłkarskiej

kontra

Deporte/Elementos del juego de fútbol

patada

Sport/Elementy gry piłkarskiej

kopnięcie

Deporte/Elementos del juego de fútbol

zancadilla

Sport/Elementy gry piłkarskiej

podcięcie

Deporte/Elementos del juego de fútbol

rebote

Sport/Elementy gry piłkarskiej

odbicie

Deporte/Elementos del juego de fútbol

rebote

Sport/Elementy gry piłkarskiej

rykoszet
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Deporte/Elementos del juego de fútbol

remate

Sport/Elementy gry piłkarskiej

dobitka

Deporte/Elementos del juego de fútbol

del área de portería

Sport/Elementy gry piłkarskiej

podbramkowy

Deporte/Elementos del juego de fútbol

gol, tanto

Sport/Elementy gry piłkarskiej

gol, bramka

Deporte/Elementos del juego de fútbol

gol en propia puerta

Sport/Elementy gry piłkarskiej

gol samobójczy,
bramka samobójcza

Deporte/Elementos del juego de fútbol

gol decisivo

Sport/Elementy gry piłkarskiej

gol decydujący,
bramka decydująca
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Deporte/Elementos del juego de fútbol

marcar un gol, marcar
un tanto

Sport/Elementy gry piłkarskiej

strzelić (gola/bramkę),
zdobyć bramkę

Deporte/Elementos del juego de fútbol

fuera de juego

Sport/Elementy gry piłkarskiej

spalony, ofsajd

Deporte/Elementos del juego de fútbol

toque de cabeza,
cabezazo

Sport/Elementy gry piłkarskiej

główka
(odbicie głową)

Deporte/Elementos del juego de fútbol

pase de espuela

Sport/Elementy gry piłkarskiej

piętka

Deporte/Elementos del juego de fútbol

mano

Sport/Elementy gry piłkarskiej

ręka
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Deporte/Elementos del juego de fútbol

tarjeta amarilla

Sport/Elementy gry piłkarskiej

żółta kartka

Deporte/Elementos del juego de fútbol

tarjeta roja

Sport/Elementy gry piłkarskiej

czerwona kartka

Deporte/Elementos del juego de fútbol

falta

Sport/Elementy gry piłkarskiej

faul

Deporte/Elementos del juego de fútbol

pase interior

Sport/Elementy gry piłkarskiej

dośrodkowanie

Deporte/Elementos del juego de fútbol

centro

Sport/Elementy gry piłkarskiej

centra
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Deporte/Elementos del juego de fútbol

bloqueo

Sport/Elementy gry piłkarskiej

zablokowanie

Deporte/Elementos del juego de fútbol

marcaje

Sport/Elementy gry piłkarskiej

krycie

Deporte/Elementos del juego de fútbol

presión

Sport/Elementy gry piłkarskiej

pressing

Deporte/Elementos del juego de fútbol

ala

Sport/Elementy gry piłkarskiej

skrzydło

Deporte/Elementos del juego de fútbol

ala izquierda

Sport/Elementy gry piłkarskiej

lewe skrzydło
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Deporte/Elementos del juego de fútbol

ala derecha

Sport/Elementy gry piłkarskiej

prawe skrzydło

Deporte/Elementos del juego de fútbol

despeje

Sport/Elementy gry piłkarskiej

wybicie
(piłki)

Deporte/Elementos del juego de fútbol

despeje de puños

Sport/Elementy gry piłkarskiej

piąstkowanie

Deporte/Elementos del juego de fútbol

barrera

Sport/Elementy gry piłkarskiej

mur

Deporte/Elementos del juego de fútbol

colocar la barrera

Sport/Elementy gry piłkarskiej

ustawiać mur
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Deporte/Elementos del juego de fútbol

final, minutos finales

Sport/Elementy gry piłkarskiej

końcówka

Deporte/Elementos del juego de fútbol

balón rebotado

Sport/Elementy gry piłkarskiej

piłka odbita

Deporte/Elementos del juego de fútbol

volea

Sport/Elementy gry piłkarskiej

wolej

Deporte/Elementos del juego de fútbol

media volea

Sport/Elementy gry piłkarskiej

półwolej

Deporte/Elementos del juego de fútbol

vaselina

Sport/Elementy gry piłkarskiej

lob
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tijereta

Sport/Elementy gry piłkarskiej

nożyce

Deporte/Elementos del juego de fútbol

despeje

Sport/Elementy gry piłkarskiej

wykop

Deporte/Elementos del juego de fútbol

chilena

Sport/Elementy gry piłkarskiej

przerzutka

Deporte/Elementos del juego de fútbol

chilena

Sport/Elementy gry piłkarskiej

przewrotka

Deporte/Elementos del juego de fútbol

finta, regate

Sport/Elementy gry piłkarskiej

zwód

                            strona 15 / 16



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

Sport/Elementy gry piłkarskiej

refleks

Deporte/Elementos del juego de fútbol

hat trick

Sport/Elementy gry piłkarskiej

hat trick

Deporte/Elementos del juego de fútbol

juego limpio

Sport/Elementy gry piłkarskiej

gra fair play

Deporte/Elementos del juego de fútbol

comportamiento
antideportivo

Sport/Elementy gry piłkarskiej

zachowanie
niesportowe

Deporte/Elementos del juego de fútbol

comportamiento
deportivo

Sport/Elementy gry piłkarskiej

zachowanie sportowe
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