MATH Vocabulary Translator - ENGLISH/POLISH
A
a little less than… …………trochę mniej niż
a little more than………… trochę więcej niż
about…………………….. około
add………………………. dodaċ
all together………………. wszystko
almost …………………... prawie
altogether………………... całkowicie
angle ……………………. kąt geometryczny
another ………………….. inny
answer …………………... odpowiedź
arrange …………………... organizowaċ
arrow …………………….. strzałka
as much as ……………….. tak dużo jak
at least……………………. najmniej
average…………………… przeciętny
B
bar graph……………….... sztaba, kratka
below……………………. poniżej
best……………………… najlepiej
between…………………. między
both……………………... oba
bought…………………... kupił
buy ……………………... kupiċ
C
change………………….. zmieniaċ
clock …………………… zegar
closest…………………... najbliżej
combined……………….. połączyċ
common ………………...wspóny
compare ………………... porównaċ
complete………………...skompletować
contain…………………..zawieraċ
coordinate grid………….współrzędna , kratka
cost…………………….. koszt
cup……………………... kubek
cubic meter…………….. metr sześcienny
D
data……………………. dane
decrease……………….. zmiejszanie
draw…………………… narysowaċ
E

each…………………… każdy
earn…………………… zarabiaċ
elapsed time…………... miniony czas
enough………………… wystarczająco
estimate………………. wyceniać
expanded form………... rozszerzaċ
explain ……………….. wytłumacz
F
fair…………………… uczciwy, sprawiedliwy
farthest………………. najdalej
feet…………………… miara
fewer…………………. ile mniej
find …………………... znajdż
first …………………... pierwszy
follow a pattern……….. iśċ za wzorem
foot …………………… długośċ w stapach
found …………………. znalezione
fourth …………………. czwarty
G
graph …………………. wykres ,krzywa
greater than…………… więcej niż
greatest………………... najwięcej
gris …………………… okropnie
H
half …………….
połowa
height ………………... wysokośċ
hour ………………….. godzina
how ………………….. jak
how many …………… ile
how much …………… jak dużo
hundredth …………… setny
I
in all ………………… razem
inch …………………. miara
include ……………… włączając
increase …………….. wzrastaċ
integer ……………… liczba całkowita
L
larger than ………
większy niż
least ……………… .najmniej
least likely ………... najmniej możliwy
length ……………..
długośċ
less ………………..
mniej
less than ………….. mniej niż
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line graph……….. linia wykresu
little less than…… trochę mniej niż
little more than….. trochę więcej niż
long……………... długi
longer …………... dłuższy
longest ……
najdłuższy
M
mean the same as…znaczy tak samo jak
measure………….. miara
minute …………...minuta
missing …………. zaginiony , brakujący
month …………... miesiąc
more ……………. więcej
most ……………. najwięcej
most likely……… najwięcej ,większość
N
nearest ………… najbliżej
next …………… następny
number sentence...numer zdania
O
once………….. raz
only …………. tylko
ounces………...uncje
P
pattern ………. wzór
picture ………..rysunek
polygon ………wielokąt
pound ………...funt
predict ……….. przewidywać
product………..wyrób ,produkt
Q
quotient ……... iloraz
R
radius ………. promień
reasonable... umiarkowanie
right angle… kąt prosty
right triangle… kąt który ma jeden kąt prosty
rounding……... dookoła
ruler …………. linijka
S
same …………
to samo
schedule …
grafik
scientific notation……..naukowe znakowanie
second ………. drugi ,sekunda

sell …………sprzedawaċ
sentence ……zdanie
shaded ……..cień
shape ………kształt
short ……….krótki
shorter …….. krótszy
shortest …….najkrótszy
should be …..powinien byċ
show ……….pokaż
side ………...strona
similar ……..podobny.
simplest form…prostrza forma
simple
prosty, zwykły
size …………wielkośċ ,numer
smallest ……. najmniejszy
sold ………… sprzedany
sort………….. rodzaj
spend ………..wydawaċ
spent…………wydał
square………. kwadrat
stem-and-leaf plot……………pochodziċ , wątek
subtract……..odejmowaċ
sum …………suma , kwota
symmetry …...symetria
T
table………...tabela
tall…………..wysoki
taller………...wyższy
tallest………..najwyższy
team…………zespół
tens………….dziesiątki
tenth…………dziesiąty
.
ticket…………bilet
together……...razem
ton……………tona
twice…………podwójnie
U
underline……podkreślaċ
V
value………wartośċ ,znaczenie
volume……objętośċ ,głośnośċ
W
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week…….. tydzień
weight…. waga
when……..kiedy
where…….gdzie
which…….który ,jaki
which kind…..jaki rodzaj
which of the following….który z tych
who…………kto
why…………dlaczego
wide……… szeroki
wideth………szerokośċ
write………...napisz
Y
yard……..ogródek, miara
year…….. rok
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