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DO, PLAY czy GO? Sporty po angielsku 
 

Jakie sporty wykonuję, w jakie gram, a na które chodzę? Połącz nazwę sportu z odpowiednim czasownikiem. 

 

karate      basketball      swimming      judo  

 

baseball       hiking      taekwondo         tennis  

 

jogging       kung-fu      golf      fishing     tai chi 

 

cycling    running     PLAY    a crossword puzzle  

 

athletics       volleyball        bowling     chess    

 

acrobatics      football            fencing        ballet 

 

rugby          wrestling         exercise         yoga  

 

snooker    DO     squash  skiing   board games  

 

skiing      horseriding      archery     hockey    riding 

 

sailing      GO     dancing     skating 

 

windsurfing     badminton     snowboarding 
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DO, PLAY czy GO? Sporty po angielsku 
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 karate  swimming  basketball 

 judo  hiking  baseball 

 ballet  taekwondo  fishing 

 athletics  volleyball  bowling 

 tennis  ballet  fencing 

 rugby  exercise  jogging 

 skating  snowboarding  cycling 

 chess  kung-fu  golf 

 rugby  acrobatics  football 

 horseriding  hockey  riding 

 squash  yoga  board games 

 badminton  wrestling  windsurfing 

 tai-chi  exercise  chess 

 squash  snowboarding  dancing 

 badminton  archery  sailing 

 skiing  a crossword puzzle  snooker 
------------------------------------------------------PRZETNIJ KARTKĘ----------------------------------------------------- 

 TABELA ROZWIĄZAŃ 

DO PLAY GO 

karate archery basketball snooker swimming riding 

judo a crossword puzzle baseball squash hiking sailing 

taekwondo tai-chi tennis badminton jogging windsurfing 

kung-fu  golf hockey fishing snowboarding 

athletics  volleyball  bowling dancing 

acrobatics  football  fencing skating 

ballet  rugby  wrestling cycling 

exercise  chess  skiing running 

yoga  board games  horseriding  


