
appelsína pomarańcza 

ávöxtur owoc 

banani banan 

blómkál kalafior 

blómkálssúpa zupa z kalafioru 

brauð chleb 

epli jabłko 

fiskbollur kulki rybne 

grjónagrautur mleczna zupa ryżowa 

grænmeti warzywa 

grænmetisbuff kotlet z jarzyn 

gulrætur marchweki 

hafragrautur owsianka 

hamborgari hamburger 

hádegishlé przerwa obiadowa 

kartöflur ziemniaki 

kjúklingur kurczak 

kjöt og hrísgrjón mięso z ryżem 

kjötbollur pulpety 

lasagna lasagne 

matsalur sala obiadowa 

matseðill jadłospis / menu 

mötuneyti jadalnia 

ofnsteiktur fiskur ryba pieczona 

pasta makaron 

plokkfiskur danie rybne 

pottréttur gulasz 

rúgbrauð chleb żytni 

salat sałata 

skyr serek 

soðinn fiskur ryba gotowana 

steiktur fiskur ryba smażona 

sveppasúpa zupa grzybowa 

vatn woda 
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SKÓLI 
 SZKOŁA 

pólska pólska pólska pólska ---- polski polski polski polski    

aðstoðarskólastjóri wice dyrektor 

bókasafnsfræðingur bibliotekarz 

dönskukennari nauczyciel duńskiego 

enskukennari nauczyciel angielskiego 

heimilisfræðikennari nauczyciel od gotowania 

íslenskukennari nauczyciel islandskiego 

íþróttakennari nauczyciel od w-f 

kennari nauczyciel 

líffræðikennari nauczyciel biologi 

myndmenntakennari nauczyciel plastyki 

námsráðgjafi doradca szkolny 

nemendur uczniowie 

ritari sekretarz 

samfélagsfræðikennari nauczyciel nauki społecznej 

sérkennari nauczyciel specialny 

skólaliði/gangavörður woźny 

skólastjóri dyrektor 

smíðakennari nauczyciel  stolarstwa 

stuðningsfulltrúi asystent nauczyciela 

stærðfræðikennari naiczyciel  matematyki 

sundkennari pielęgniarka szkolna 

textílkennari nauczyciel szycia 

tónmenntakennari nauczyciel muzyki 

tölvukennari nauczyciel informatyki 

umsjónarmaður/húsvörður stróż 

bókfærsla rachunkowość 

bókmenntir literatura 

dans taniec 

danska duński 

eðlisfræði fizyka 

efnafræði chemia 

enska angielski 

framsögn relacija 

franska francuski  

heimilisfræði kuchnia 

íslenska islandski 

íþróttir wychowanie fizyczne 

kristinfræði religia 

landafræði geografia 

leiklist teatr 

lestur czytanie 

líffræði biologia 

lífsleikni sztuka 

myndmennt plastyka 

náttúrufræði nauki przyrodnicze 

ritun pisanie 

saga historia 

samfélagsfræði nauki społeczne 

smíði stolarstwo 

stafsetning ortografia 

stærðfræði matematyka 

sund pływanie 

textíl szycie 

tónmennt muzyka 

umsjón godzina wychowawcza  

upplýsingamennt/tölvur informatyka 

verk- og 

listgreinar/smiðja 

zajęcia praktyczno-
techniczne 

þýska niemiecki 



aðstandendur opiekunowie 

ástundun obecność 

bekkjarlisti lista klasy 

breyta lykilorði zmienić hasło 

dagbók dziennik ( ale nie lekcyjny) 

einkunnir oceny 

fjarvistir nieobecność 

forsíða strona główna 

frímínútur przerwa lekcyjna 

hádegishlé przerwa na lunch ( na posiłek) 

heimavinna zadanie domowe 

íþróttaföt vantar brak stroju (na WF) 

krækjur link 

leyfi zezwolenie 

námsáæltun program nauczania 

námsmat ocena opisowa 

nemandi uczeń 

netfang adres e-mail 

ólesinn nieprzeczytany 

óundirbúinn nieprzygotowany 

samræmd próf egzamin kompetencji 

seint spóźnienia 

skóladagatal kalendarz szkolny 

starfsmenn pracownicy 

stig punkt 

stundatafla plan lekcji 

tilkynningar wiadomości 

truflun í tíma przeszkadzanie w trakcie lekcji 

umsögn sprawozdanie  

útskrá wylogować się 

veikindi choroba 

vikuáætlun program tygodniowy  

vinnueinkunn ocena za pracę na lekcji 

öll próf wszystkie egzaminy 

bókasafn biblioteka 

ferðalag wycieczka 

foreldradagur dzień rodziców 

foreldrafélg komitet rodzicielski 

foreldrafundur spotkanie rodziców 

foreldrar rodzice 

foreldraviðtal wywiad dla rodziców 

fréttir wiadomości 

frístundaheimili świetlica 

frístundakort karta zniżkowa 

gönguferð spacer 

handklæði ręcznik 

heimanám praca  domowa 

heimasíða strona główna 

hjálmur kask 

hjól rower 

hjólaskautar rolki 

hlaupahjól hulajnoga 

íþróttafélag klub sportowy 

íþróttaföt rzeczy na w-f 

kennari nauczyciel 

leyfi zezwolenie 

matseðill jadłospis 

myndir zdjęcia 

mötuneyti jadalnia 

nemendur uczniowie 

nesti prowiant 

rútuferð wycieczka autokarem 

símanúmer numer telefonu 

skóladagatal kalendarz szkolny 

skólareglur regulamin szkolny 

skólinn szkoła 

skrifa tölvupóst pisać maila 

starfsfólk pracownicy 

stundaskrá plan lekcji 

sundföt rzeczy na basen 

tenglar linki 

tómstundir zajęcia pozalekcyjne 

vefsíður strony internetowe 

veikindi choroby 

1.maí Święto Pracy 

aðfangadagur jóla wigilia 

annar í jólum-  drugi dzień świąt 

árshátíð doroczne święto 

bolludagur tłusty poniedziałek 

foreldranámsekið kurs dla rodziców 

foreldraviðtal wywiadówka 

föstudagurinn langi wielki piątek 

gamlársdagur sylwester  

hvítasunnudagur niedziela Zielone Świątki 

íþróttahátíð  festiwal sportowy 

jóladagur pierwszy dzień świąt (Boże 
Narodzenie) 

jólaleyfi ferie świąteczne 

jólaskemmtun zabawa świąteczna 

kirkjuferð wycieczka do kościoła 

námsmat oceny 

samræmd próf egzamin kompetencji 

samstarfsdagur dzień współpracy 

skipulagsdagur dzień przygotowywania 

skólasetning otwarcie roku szkolnego 

skólaslit  koniec roku szkolnego 

sprengidagur dzień obżarstwa 

starfsdagur dzień przygotowywania 

stofujól wigilia klasowa  

sumardagurinn fyrsti pierwszy dzień lata 

umhverfisdagur dzień środowiska 

umsjónarkennari / 

bekkjarkennari 

wychowawca 

umsögn sprawozdanie 

undirbúningsdagur  dzień przygotowywania  

útivistardagur dzień pobytu na świeżym 
powietrzu 

vetrarleyfi/vetrarfrí ferie zimowe 

þemadagur dzień tematyczny 

öskudagur Środa Popielcowa 
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