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THE MULTIMEDIA PHRASE BOOK 

(FINAL EDITION 3: APRIL 2014 – JUNE 2014) 

EACH SCHOOL HAS TO WRITE, RECORD AND ILLUSTRATE 7 PHRASES OF EACH PROJECT TOPIC 

MENTIONED BELOW THE CHART. 

KAŻDA ZE SZKÓŁ PARTNERSKICH MA ZAPISAĆ, NAGRAĆ I ZILUSTROWAĆ 7 ZWROTÓW 

DOTYCZĄCYCH KAŻDEGO Z TEMATÓW UWZGLĘDNIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI. 

 

No TOPICS / PRODUCTS TEMATYKA / PRODUKTY 

ODPOWIEDZIALN

I N-LE / THE ZSP1 

TEACHERS 

RESPONSIBLE 

Page / 

Strona 
UWAGI 

1.  Democratic values Wartości demokratyczne Sb, Og   

2.  Traditional Story Characters Postaci z tradycyjnego 

opowiadania 

Sb, Pu 
 

 

3.  Reading Plan Plan czytania Sc   

4.  Joint Song Wspólna piosenka Sb   

5.  Sports Competition Zawody sportowe Sb   

6.  Food and Nutrition Żywność i żywienie Sc, Me   

7.  ICT Language Język komputerowy Sz   
 
  

http://www.ekonomikzamosc.pl/
http://www.frse.org.pl/
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1. DEMOCRATIC VALUES – WARTOŚCI DEMOKRATYCZNE 

 

Kraj 

Country 

Produkt 

Product 

Zdanie w języku ojczystym 

Sentence in mother tongue 

Nagranie 

Recording 

Ilustracja 

Illustration 

Tłumaczenie na język 

angielski 

Translation into English 

 

 

 

 

Wartości 

demokratyczne 

(Democratic 

Values) 

Każdy się czasem spóźnia, ale najczęściej 

sprawiedliwy.  

 (Wincenty Styś) 

 

 

 

Each is sometimes late but 

mostly a fair one. 

(Wincenty Styś) 

 

 

 

 

Wartości 

demokratyczne 

(Democratic 

Values) 

Prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć 

to co się w niej uczyniło innym. 

(Arystoteles) 

 

 

 

True justice is to survive what 

was made in the justice to 

others. 

(Aristotle) 

 

 

 

Wartości 

demokratyczne 

(Democratic 

Values) 

Twarde słowa ranią nawet wtedy, gdy są 

sprawiedliwe. 

(Sofokles) 

 

 

Hard words hurt, even if they 

are fair. 

(Sophocles) 

 

 

Wartości 

demokratyczne 

(Democratic 

Values) 

Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie 

ma sprawiedliwości bez przebaczenia. 

(Jan Paweł II) 

 

 

There is no peace without 

justice, there is no justice 

without forgiveness. 

(John Paul II) 

  

http://www.ekonomikzamosc.pl/
http://www.frse.org.pl/
http://www.google.pl/imgres?hl=pl&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=CnWcFXNj3qo6qM:&imgrefurl=http://gazetylokalne.pl/a/czestochowa-ministerstwo-bierze-z-nawiazka&docid=KPcvpSks5wbIeM&imgurl=http://gazetylokalne.pl/system/11/articles/000/010/254/horizontal_photos/big.jpg?1340387387&w=685&h=400&ei=pU_zUo-zFcSNtQbhmYHoDw&zoom=1&iact=rc&dur=2156&page=5&start=46&ndsp=12&ved=0COgBEK0DMC8
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Kraj 

Country 

Produkt 

Product 

Zdanie w języku ojczystym 

Sentence in mother tongue 

Nagranie 

Recording 

Ilustracja 

Illustration 

Tłumaczenie na język 

angielski 

Translation into English 

 

 

Wartości 

demokratyczne 

(Democratic 

Values) 

Wolność obywatelska istnieje tam, gdzie 

sądy są silne. 

(Napoleon Bonaparte) 

o 

 

Civil liberty exists where the 

courts are strong. 

(Napoleon) 

 

 

 

Wartości 

demokratyczne 

(Democratic 

Values) 

Ten człowiek jest wolny, który żyje dla 

siebie, a nie dla innych. 

(Arystoteles) 

 

 

This man is free who lives for 

himself  and not for others. 

(Aristotle) 

 

 

 

Wartości 

demokratyczne 

(Democratic 

Values) 

Wolnoć Tomku w swoim domku.  

 

An Englishman’s house is his 

castle. 

 

  

http://www.ekonomikzamosc.pl/
http://www.frse.org.pl/
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2. TRADITIONAL STORY CHARACTERS – POSTACI Z TRADYCYJNEGO OPOWIADANIA 

Kraj 

Country 

Produkt 

Product 

Zdanie w języku ojczystym 

Sentence in mother tongue 

Nagranie 

Recording 

Ilustracla 

Illustration 

Tłumaczenie na język angielski 

Translation into English 

 

 

 

 

 

Postaci z 

tradycyjnego 

opowiadania 

Mikołaj Doświadczyński to główny bohater 

powieści, doświadczający przygód w przeróżnych 

miejscach - od Warszawy poprzez Paryż aż do utopijnej 

wyspy Nipu. Mikołaj ma szlacheckie korzenie, ale nie 

jest zbyt zamożny. Śmierć ojca przyjmuje z niejaką 

ulgą, w każdym razie bez smutku, próbując odzyskać 

czas „zabrany” przez szkolną dyscyplinę. Odejście 

matki jest dla niego większym przeżyciem, ale i nad 

tym przechodzi w końcu do porządku dziennego. 

Mikołaj jest bohaterem dynamicznym, a przy tym 

zupełnie nowym w ówczesnej polskiej literaturze. 

Poznajemy go jako naiwnego młodzieniaszka, który 

najpierw po swojemu buntuje się przeciw szkole, potem 

korzysta z życia w towarzystwie nowego nauczyciela. 

Zmienia się dopiero na wyspie Nipu, która jest dla niego 

swoistą szkołą życia, a także miejscem, gdzie 

weryfikuje swoją dotychczasową wiedzę. Zaczyna 

pojmować sposób myślenia Nipuańczyków i się nim 

zachwycać. Kiedy wraca do ojczyzny, jest już zupełnie 

innym człowiekiem - „okrzepniętym” i wiedzącym, 

czego należy od życia oczekiwać i czego chcieć. 

Ponieważ po tak trudnej podróży nie znajduje dla siebie 

miejsca w stolicy, osiedla się na wsi i tam, wraz z 

małżonką, odnajduje szczęście. 

  

 

Nicholas Experiensky is the main 

character of the novel , experiencing 

adventures in all sorts of places - from 

Warsaw via Paris until the utopian island 

Nipu . Nicholas has noble roots , but is 

not too rich . Death of his father accepts 

with some relief, in any event, without 

sorrow , trying to recover time " taken " 

by the school discipline. The departure of 

the mother is to him more experience , but 

over the passes at the end of the agenda . 

Nicholas is a dynamic and energetic hero, 

yet a completely new in contemporary 

Polish literature. We know him as a naive 

youngster , who after his first rebels 

against the school, then uses the life in the 

company of a new teacher. He changes 

only on the island Nipu , which is for him 

a kind of school of life , and also the place 

where he verifies his knowledge . He 

begins to understand the way of thinking 

of people from Nipu and admire it . When 

returning to his homeland , he is a 

completely different man - and he knows 

what to expect from life and what to want. 

http://www.ekonomikzamosc.pl/
http://www.frse.org.pl/
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Because after such a difficult journey  the 

capital city  is not a place for him, he is 

housing in the countryside and there, 

along with his wife , he finds happiness . 

 

 

 

 

 

 

Postaci z 

tradycyjnego 

opowiadania 

Julianna to dziewczyna, w której, pod wypływem 

romansów, zakochał się młodziutki Mikołaj. Kiedy 

matka dowiedziała się o tym uczuciu, postanowiła 

młodych rozdzielić: chłopak miał znaleźć się w Paryżu, 

a dziewczyna w klasztorze. 

 

  Julianna is a girl, which, under the 

influence of romances, fell in love with 

the young Nicholas. When her mother 

found out about this feeling, she decided 

to separate the young: the boy had to find 

a place in Paris, and the girl at the 

monastery. 

 

 

 

 

 

Postaci z 

tradycyjnego 

opowiadania 

Pan Damon to późniejszy, domowy  francuski 

nauczyciel Mikołaja, który zyskał sympatię chłopca, bo 

zbyt wiele od niego nie wymagał.  Uczył bohatera 

głównie języka francuskiego i zachęcał do czytania 

barokowych romansów. Po jakimś czasie, kiedy u 

pewnej podającej się za baronową kobiety Mikołaj 

narobił sporego zamieszania, guwerner zniknął. 

 

 

  Mr. Damon is a later, homemade French 

teacher of Nicholas, who gained the 

sympathy of the boy, because he did not 

require too much from him. He taught our 

hero mainly the French language and 

encouraged him to read the baroque 

romances. After some time, when in a 

claiming to be the Baroness women 

Nicholas  caused considerable confusion, 

the tutor disappeared. 

http://www.ekonomikzamosc.pl/
http://www.frse.org.pl/
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Postaci z 

tradycyjnego 

opowiadania 

 

 Francuz, młody kapitan, w którym Mikołaj znajduje 

powiernika i przyjaciela podczas podróży powrotnej. 

Opowiada mu o Nipuanach i wyraża swój zachwyt 

wyspą. Kapitan sugeruje mu ostrożność w ocenianiu 

ludzi. 

 

 

  The Frenchman, a young captain, in 

which Nicholas finds a confidant and a 

friend during the return journey. He tells 

him about Nipu people and expressed his 

delight of the island. The captain suggests 

him caution in judging people. 

 

 

Postaci z 

tradycyjnego 

opowiadania 

Gwilhelm – przyjaciel Indianina, który przejmuje 

sprawę uwolnienia Mikołaja. Dzięki jego wekslom 

Mikołaj wykupuje innych niewolników, a także 

powraca do ojczyzny. Gwilhelm jest dla podróżnika 

bardzo przyjazny i przyjmuje go w swoim domu z 

otwartymi ramionami. 

 

o  Gwilhelm - a friend of the Indian, who 

takes over the case of Nicholas release. 

With his bills of exchange Nicholas buys 

out the other slaves, and finally returns to 

his homeland. Gwilhelm is very friendly 

to an Indian traveler and greets him in his 

home with open arms. 

 

 

 

 

Postaci z 

tradycyjnego 

opowiadania 

Xaoo jest mędrcem, który sprawuje władzę na utopijnej 

wyspie Nipu. Mikołaj mówi o nim: „Upokarzał mnie 

rozum Xaoo” - bo Nipuańczycy okazali się ludźmi o 

umysłach subtelnych i wrażliwych i zupełnie 

przewartościowali sposób myślenia Mikołaja. Xaoo był 

swoistym mistrzem. Wysłano do niego przybysza, aby 

ten nauczył się podstawowych rzeczy o których 

cywilizacja europejska zapomina. Nauczyciel chciał 

zbliżyć swojego ucznia do „istoty”, „rdzenia”. Okazało 

się, że młodemu wciąż Mikołajowi, który do tej pory 

znał tylko świat polskiej i francuskiej stolicy, było to 

bardzo potrzebne. Mógł zapomnieć o etykiecie, 

rywalizacji i stroju, by zająć się tym, co naprawdę 

  Xaoo is a wise man who has the power 

over the utopian island Nipu . Nicholas 

says: " wits of Xaoo " - humiliated me 

because Nipupeople turned out to be 

human beings with subtle and sensitive 

minds and totally overvalued  Nicholas 

way of thinking. Xaoo was a  master. A 

newcomer was sent to him to in order to 

learn basic things about which European 

civilization forgets . The teacher wanted 

the student to approach his "essence ", 

"core" . It turned out that still the young 

Nicholas , who has only known the world 

http://www.ekonomikzamosc.pl/
http://www.frse.org.pl/
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ważne. Xaoo przedstawił też własną koncepcję 

nauczania dzieci. Twierdził, że powinny one poznawać 

to, co jest im najbliższe – historię, geografię i język 

własnego kraju – w sposób, który nie zaprząta umysłu 

zbędnymi informacjami. Podobnie jest z filozofią: dla 

Nipuańczyków nauka ta powinna wiązać się z 

doświadczeniem, a nie zbędnymi spekulacjami. 

Dopełnieniem nauk jest praca na roli. 

 

 

of Polish and French capital so far, 

needed it  very much. He could forget 

about the label , rivalry and outfit to take 

care of what 's really important . Xaoo 

also presented his own concept of 

teaching children. He claimed that they 

should know what is the most imoprtanr - 

history, geography and language of their 

own country - in a way that does not 

preoccupies the mind with unnecessary 

information . The same is true of 

philosophy: for people from Nipu 

learning should be associated with the 

experience, not the unnecessary 

speculation. Complementing knowledge 

is farmers work. 

 

 

 

 

Postaci z 

tradycyjnego 

opowiadania 

 Baronowa Grankendorff – znajoma pana Damona, 

który wraz ze swoim podopiecznym spotkał ją podczas 

oczekiwania na kuzyna Mikołaja. Okazało się, że pani 

Grankendorff była oszustką. 

 

  The Baroness Grankendorff - a friend 

of Mr. Damon, who, along with her 

students met her while he was waiting for 

his cousin Nicholas. It turned out that 

Mrs. Grankendorff was a fraud. 

 

  

http://www.ekonomikzamosc.pl/
http://www.frse.org.pl/
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3. READING PLAN – PLAN CZYTANIA 

Kraj 

Country 

Produkt 

Product 

Zdanie w języku ojczystym 

Sentence in mother tongue 

Nagranie 

Recording 

Ilustracja 

Illustration 

Tłumaczenie na język 

angielski 

Translation into English 

 

 

 

 

Plan 

czytania 

(Reading 

plan) 

"Książka jest niczym ogród, który można 

włożyć do kieszeni" 

chińskie przysłowie 

 

 

“The book is as a garden which 

you can put into your pocket” 

the Chinese proverb 

 

 

 

 

Plan 

czytania 

(Reading 

plan) 

"Dobra książa to rodzaj alkoholu - też 

idzie do głowy" 

Magdalena Samozwaniec 

 

 

“A good book is a kind of 

alcohol – it also whirls your 

head” 

Magdalena Samozwaniec 

 

 

 

Plan 

czytania 

(Reading 

plan) 

"Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak 

pytać latarnię uliczną, co sądzi o pieskach" 

Christoper Hampton 

 

 

“Asking a working writer what 

he thinks about critics is like 

asking a lamp-post what it feels 

about dogs.” 

Christopher Hampton 

 

 

 

 

Plan 

czytania 

(Reading 

plan) 

"Łatwiej niektórym książkę napisać, niż 

drugim ją przeczytać." 

Alojzy Żółkiewski 

 

 

"It is easier for ones to write a 

book than to read it for others." 

Alojzy Żółkiewski 

  

http://www.ekonomikzamosc.pl/
http://www.frse.org.pl/
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Kraj 

Country 

Produkt 

Product 

Zdanie w języku ojczystym 

Sentence in mother tongue 

Nagranie 

Recording 

Ilustracja 

Illustration 

Tłumaczenie na język 

angielski 

Translation into English 

 

 

 

Plan 

czytania 

(Reading 

plan) 

Im więcej czytasz, tym mniej naśladujesz 

innych. 

 

 

"The more you read the less you 

imitate the others." 

 

 

 

 

 

Plan 

czytania 

(Reading 

plan) 

Ludzie dzielą się na dwie kategorie: tych, 

co czytają książki oraz tych, co słuchają 

czytających. 

 

 

People are divided on two 

categories: the ones who read 

boks and those who listen to 

those reading. 

 

 

 

Plan 

czytania 

(Reading 

plan) 

"Bardzo wiele książek należy przeczytać 

po to, aby sobie uświadomić, jak mało się 

wie." 

Mikołaj Gogol 

 

 

"It is necessary to read many 

books so as to realize how little 

we know." 

Nicholas Gogol 

 

  

http://www.ekonomikzamosc.pl/
http://www.frse.org.pl/
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4. JOINT SONG – WSPÓLNA PIOSENKA 

Kraj 

Country 

Produkt 

Product 

Zdanie w języku ojczystym 

Sentence in mother tongue 

Nagranie 

Recording 

Ilustracja 

Illustration 

Tłumaczenie na język 

angielski 

Translation into English 

 

 

 

 

Wspólna 

piosenka 

(Joint song) 

 

Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza. 

(Paul Claudel) 
 

 

Only silence is more beautiful 

than music. 

(Paul Claudel) 

 

 

 

 

Wspólna 

piosenka 

(Joint song) 

 

Muzyka potrzebą narodów. 

(Ludwig van Beethoven) 

 

 

Music is the need of nations. 

(Ludwig van Beethoven) 

 

 

 

Wspólna 

piosenka 

(Joint song) 

 

Do zmieniania ludzi, ich zachowania się i 

zwyczajów nie ma lepszego środka jak 

muzyka. 

(Shu-Chin) 

 

 

There is no better means for 

changing people, their 

behaviour and customs than 

music. 

(Shu-Chin) 

 

 

 

 

Wspólna 

piosenka 

(Joint song) 

 

Muzyka to najsubtelniejsza forma 

przekazu, można stwierdzić, że żadna 

dziedzina sztuki nie porusza ani nie 

wpływa na podświadomość tak, jak 

muzyka. 

(David Crossby) 

 

 

Music is the subtlest medium; it 

can be stated that any field of 

art neither moves nor influences 

our subconsciosness in such 

manner as music. 

(David Crossby) 

  

http://www.ekonomikzamosc.pl/
http://www.frse.org.pl/
http://pl.wikiquote.org/w/index.php?title=Shu-Ching&action=edit&redlink=1
http://pl.wikiquote.org/w/index.php?title=Shu-Ching&action=edit&redlink=1
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Kraj 

Country 

Produkt 

Product 

Zdanie w języku ojczystym 

Sentence in mother tongue 

Nagranie 

Recording 

Ilustracja 

Illustration 

Tłumaczenie na język 

angielski 

Translation into English 

 

 

 

 

Wspólna 

piosenka 

(Joint song) 

 

Muzyka to początek i koniec wszelkiej 

mowy. 

(Wilhelm Richard Wagner) 

 

 

Music is the beginning and the 

end of any speech. 

(Wilhelm Richard Wagner) 

 

 

 

Wspólna 

piosenka 

(Joint song) 

 

Muzyka jest mową duszy. 

 

 

 

Music is the speech of the soul. 

 

 

 

 

Wspólna 

piosenka 

(Joint song) 

 

Demokracja to muzyka! 

(Propozycja ZSP Nr 1 do refrenu 

wspólnej piosenki) 

 

 

Democracy is music! 

(The Poland’s DVALD team’s 

suggestion for the chorus of 

the Joint Song) 

  

http://www.ekonomikzamosc.pl/
http://www.frse.org.pl/
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5. SPORTS COMETITION – ZAWODY SPORTOWE 

Kraj 

Country 

Produkt 

Product 

Zdanie w języku ojczystym 

Sentence in mother tongue 

Nagranie 

Recording 

Ilustracja 

Illustration 

Tłumaczenie na język 

angielski 

Translation into English 

 

 

 

 

Zawody 

sportowe 

(Sports 

competition) 

 

W zdrowym ciele zdrowy duch.   

 

A healthy mind in a healthy 

body. 

 

 

 

 

Zawody 

sportowe 

(Sports 

competition) 

 

 

Trening zajmuje się nie obiektem, ale 

duchem człowieka i emocjami człowieka. 

(Bruce Lee) 

 

 

 

 

Training is not an object, but the 

human spirit and human 

emotions. 

(Bruce Lee) 

 

 

 

Zawody 

sportowe 

(Sports 

competition) 

 

 

Jeśli chcesz być silny – ćwicz wytrwale; 

jeśli chcesz zawsze wygrywać – nie walcz. 

(Andrzej Majewski) 

 

 

 

If you want to be strong - 

practice assiduously, if you 

always want to win - do not 

fight. 

(Andrzej Majewski) 

  

http://www.ekonomikzamosc.pl/
http://www.frse.org.pl/
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Kraj 

Country 

Produkt 

Product 

Zdanie w języku ojczystym 

Sentence in mother tongue 

Nagranie 

Recording 

Ilustracja 

Illustration 

Tłumaczenie na język 

angielski 

Translation into English 

 

 

Zawody 

sportowe 

(Sports 

competition) 

 

Sport to zdrowie.  

 

Sport is health. 

 

 

Zawody 

sportowe 

(Sports 

competition) 

 

Trening czyni mistrza. o 

 

Practice makes perfect. 

 

 

 

Zawody 

sportowe 

(Sports 

competition) 

 

Kto pierwszy, ten lepszy.  

 

First come, first served. 

 

 

 

Zawody 

sportowe 

(Sports 

competition) 

 

Ćwicz więcej! Mniej siedzenia - doznasz 

prędzej uzdrowienia. 

 

 

Exercise more, less seat - you 

will experience healing  faster. 

 

http://www.ekonomikzamosc.pl/
http://www.frse.org.pl/
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6. FOOD AND NUTRITION – ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE 

Kraj 

Country 

Produkt 

Product 

Zdanie w języku ojczystym 

Sentence in mother tongue 

Nagranie 

Recording 

Ilustracja 

Illustration 

Tłumaczenie na język 

angielski 

Translation into English 

 

 

 

 

Żywienie i 

żywność 

(Food and 

nutrition) 

Opiekaj, gotuj lub piecz żywność zamiast 

ją smażyć. 
 

 

Grill, boil, or bake foods rather 
than frying them 

 

 

 

 

Żywienie i 

żywność 

(Food and 

nutrition) 

Jabłko z rana, jabłko z wieczora i nie 

trzeba doktora. 

 

 

An apple a day keeps the doctor 

away. 

 

 

 

Żywienie i 

żywność 

(Food and 

nutrition) 

Kocham cię tak jak grubasek kocha ciasto! 
Scott Adams 

 

 

I love you like a fat kid loves 

cake! 

Scott Adams 

  

http://www.ekonomikzamosc.pl/
http://www.frse.org.pl/
http://www.goodreads.com/author/show/5282.Scott_Adams
http://www.goodreads.com/author/show/5282.Scott_Adams
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Kraj 

Country 

Produkt 

Product 

Zdanie w języku ojczystym 

Sentence in mother tongue 

Nagranie 

Recording 

Ilustracja 

Illustration 

Tłumaczenie na język 

angielski 

Translation into English 

 

 

 

 

Żywienie i 

żywność 

(Food and 

nutrition) 

Śniadanie zjedz sam, obiad z przyjacielem, 

kolację oddaj wrogowi. 

(Polskie przysłowie) 

 

 

Have your breakfast yourself, 

the dinner with your friend and 

give your supper to your 

enemy. 

(Polish saying) 

 

 

 

 

Żywienie i 

żywność 

(Food and 

nutrition) 

Głód najlepszy kucharz. 

(Polskie powiedzenie) 

 

 

Hunger is the best cook. 

(Polish saying) 

 

Żywienie i 

żywność 

(Food and 

nutrition) 

Jedz owoce. Unikaj lekarzy!  

 

Eat fruits. Avoid doctors. 

 

Żywienie i 

żywność 

(Food and 

nutrition) 

Pogodne serce jest najlepszym 

lekarstwem. 

 

 

A cheerful heart is the 

best medicine of all. 

  

http://www.ekonomikzamosc.pl/
http://www.frse.org.pl/
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7.ICT LANGUAGE – JĘZYK KOMPUTEROWY 

Kraj 

Country 

Produkt 

Product 

Zdanie w języku ojczystym 

Sentence in mother tongue 

Nagranie 

Recording 

Ilustracja 

Illustration 

Tłumaczenie angielskie 

Translation in English 

 Język 

komputero

wy - ICT 

Language 

“Najlepszym komputerem jest człowiek, 

jest również jedynym, który może być 

tworzony przez niewykwalifikowaną siłę 

roboczą”  

(Wernher Von Braun) 

 

 

 

“The best computer is a man, and it’s the only 

one that can be mass-produced by unskilled 

labor.” 

(Wernher Von Braun) 

 Język 

komputero

wy - ICT 

Language 

„Człowiek wciąż jest najbardziej 

wyjątkowym komputerem z pośród 

wszystkich komputerów” 

(John F. Kennedy) 

 

 

 

Man is still the most extraordinary computer of 

all. 

(JFK) 

 Język 

komputero

wy - ICT 

Language 

„Czy pliki są zawstydzone, gdy się je 

otwiera” 

 

 

Do files get embarrassed when they're 

unzipped? 

werner.wma

JFK.wma

czy.wma

http://www.ekonomikzamosc.pl/
http://www.frse.org.pl/
http://www.goodreads.com/author/show/283265.Wernher_Von_Braun
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Kraj 

Country 

Produkt 

Product 

Zdanie w języku ojczystym 

Sentence in mother tongue 

Nagranie 

Recording 

Ilustracja 

Illustration 

Tłumaczenie angielskie 

Translation in English 

 Język 

komputero

wy - ICT 

Language 

„Prawdziwym niebezpieczeństwem nie jest 

to, że komputery zaczną myśleć jak ludzie, 

ale że ludzie zaczną myśleć jak komputery”  

(Sydney J. Harris) 

 

  

The real danger is not that computers will begin 

to think like men, but that men will begin to 

think like computers. 

(Sydney J. Harris) 

 Język 

komputero

wy - ICT 

Language 

Portale społecznościowe takie jak Facebook 

mogą naruszać naszą prywatność. 

 
 

The social networking sites like Facebook may 

invade our privacy. 

 

 

Język 

komputero

wy - ICT 

Language 

Z łatwością można dzielić się plikami video 

z resztą świata dzięki kanałowi 

YouTube.com.  

 
 

One can easily share videos with the rest of the 

world thanks to YouTube Channel. 

 

 

Język 

komputero

wy - ICT 

Language 

Dobre zachowanie w sieci to Netykieta. 

 

 

Good Internet behaviour is called Netiquette. 

prawdziwym.wma

port.wma

youtube.wma

netykieta.wma

http://www.ekonomikzamosc.pl/
http://www.frse.org.pl/
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