
Zakres materiału do konkursu „Military English” 

 

 Organizacja armii – jednostki w wojsku brytyjskim – military organization 

 

Angielski Polski Liczba żołnierzy 

corps korpus 40000-60000 

division dywizja 10000-20000 

brigade brygada 5000-7000 

regiment pułk 2000-6000 

battalion battalion 5000-1000 

company kompania 100-200 

platoon pluton 30-40 

section drużyna 8-10 

 

Taken from: Campaign - English for the military, workbook; Simon Mellor-Clark, Yvonne Baker de Altamirano 

– Macmillan 2004, p. 19 

 

 Budowa broni – Parts of weapon 

Polski Angielski Polski Angielski 

bagnet bayonet magazynek magazine 

celownik  Laser, view finder muszka front sight 

iglica firing pin nabój cartridge 

język spustowy trigger noktowizor night vision device 

kabura holster osłona spustu  trigger guard 

kolba butt przyrządy celownicze sights 

komora nabojowa chamber podstawa magazynka magazine base 

kula, pocisk bullet spłonka percussion cap 

kurek hammer szczerbinka rear sight 

lufa barrel tłumik silencer 

łuska naboju cartridge case zatrzask zamka magazine catch 

 

http://szkolenia.policja.waw.pl/wdz/informacje/jezyki-obce/26616,POLSKO-ANGIELSKI-SLOWNICZEK-

PODSTAWOWYCH-ZWROTOW-POLICYJNYCH-Czesc-I-wyszkolenie.html 

 

 

 

 

 

http://szkolenia.policja.waw.pl/wdz/informacje/jezyki-obce/26616,POLSKO-ANGIELSKI-SLOWNICZEK-PODSTAWOWYCH-ZWROTOW-POLICYJNYCH-Czesc-I-wyszkolenie.html
http://szkolenia.policja.waw.pl/wdz/informacje/jezyki-obce/26616,POLSKO-ANGIELSKI-SLOWNICZEK-PODSTAWOWYCH-ZWROTOW-POLICYJNYCH-Czesc-I-wyszkolenie.html


 Komendy wojskowe - Drill commands 

Polski Angielski Polski Angielski 

Baczność! Attention!  Wstawać! Up!  

Spocznij! Stand Easy!  Stój! Halt!  

W prawo zwrot! Right turn! Za mną! Follow me! 

W lewo zwrot! Left turn Wstrzymać ogień! Hold fire!  

W tył zwrot! About turn! Strzelać! Fire!  

Cisza! Quiet!  Osłaniaj mnie! Cover me!  

Tak jest! Yes, sir!  Potrzebna pomoc! Need assistance!  

Padnij! Down! Medyk! Medic! 

 

http://www.ingless.pl/artykul/jezyk-angielski-w-wojsku-przydatne-slownictwo-i-zwroty/ 

 

 Elementy umundurowania – Soldiers in fighting order 

 

 

 

http://dpm-soldier.pl/mundur/wzory_munduru.html 

 

 

 

http://www.ingless.pl/artykul/jezyk-angielski-w-wojsku-przydatne-slownictwo-i-zwroty/


 

 

 

http://peopleof.oureverydaylife.com/how-4555926-wear-army-acu-uniform.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Stopnie i  dystynkcje w wojsku brytyjskim - Ranks and badges in British Army 

 

Officer ranks: 

      

Officer Cadet 

Kadet 

Second 

Lieutenant 

Podporucznik 

Lieutenant 

Porucznik 

Captain 

Kapitan 

Major 

Major 

Lieutenant 

Colonel 

Podpułkownik 

     

 

Colonel 

Pułkownik 

Brigadier 

Genarał 

brygady 

Major 

General 

Generał 

dywizji 

Lieutenant 

General 

Generał broni 

General 

Generał 

 

 

 Other ranks: 

       
Private 

Szeregowy 

Lance 

Corporal 

Kapral 

Corporal 

Starszy 

kapral 

Sergeant 

Sierżany 

Staff/Colour 

Sergeant 

Starszy 

sierżant 

Warrant 

Officer 

Class 2 

(Company/

Squadron 

Sergeant 

Major) 

Chorąży 

starszy 

Warrant 

Officer Class 

1 

(Regimental 

Sergeant 

Major) 

Chorąży 

Sztabowy 

  

  

http://www.army.mod.uk/structure/32321.aspx 

 



 Rodzaje broni – Weapon types 

Polski Angielski Polski Angielski 
 broń przeciwlotnicza antiaircraft weapons  maczuga mace  

artyleria artillery  maczeta machete  

miotacze ognia flamethrowers  rapier rapier  

broń wykorzystywana 

w sztukach walki 

martial art weapons   szabla sabre  

pociski missiles  dzida spear  

rakiety rockets  miecz sword  

torpedy  torpedoes  broń palna  firearms 

 broń biała   cold steel karabin szturmowy assault rifle 

strzała arrow  broń, w której 

magazynek znajduje 

się za 

uchwytem/spustem 

bullpull firearm  

siekiera axe  sztucer carbine rifle 

ostrze blade  karabin maszynowy machine gun  

łuk bow  pistolet pistol  

kusza crossbow  rewolwer revolver  

sztylet dagger strzelba shotgun  

floret foil  karabin snajperski sniper rifle  

nóż knife  pistolet maszynowy submachine gun  

kastet knuckle-duster  broń palna  firearms 

 

http://www.ingless.pl/artykul/rodzaje-broni-w-jezyku-angielskim/ 


