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SOCIAL STUDIES GLOSSARY – ELEMENTARY SCHOOL LEVEL
ENGLISH

POLISH

A
A.D.
abilities
absence of government

accomplishments
achievements
acid rain
across time and place
action plan
activities
adults
aerial photographs
AFL-CIO
Africa
agriculture
Algonquians
alike/different
allegiance
alternative solutions
altiplano
altitude
amendment

A.D.
umiejętności, możliwości
brak rządu
głosowanie korespondencyjne, wcześniejsze
głosowanie
dokonania
osiągnięcia
kwaśny deszcz
w czasie i miejscu
plan działania
czynności
osoby dorosłe
zdjęcia lotnicze
AFL-CIO (amerykańska centrala związkowa)
Afryka
rolnictwo
Algonkinowie
podobny/różny
wierność, lojalność
rozwiązania alternatywne
Altiplano
wysokość n.p.m.
poprawka

American democracy:
ideals, values/principles of

Demokracja amerykańska:
ideały, wartości/zasady

American Revolution, the Americas
Americas
ancestor
Antarctic Circle
Antarctica
anthem
appoint
appointed leaders
appointed office
archaeologists
Arctic Circle
areas
arid
art
artifacts

Rewolucja Amerykańska, Ameryki
Kontynenty Ameryki
przodek
południowe koło podbiegunowe
Antarktyda
hymn
mianować, wyznaczać
mianowani liderzy
powoływanie na stanowisko
archeologowie
północne koło podbiegunowe, Arktyka
obszary
jałowy, suchy
sztuka
artefakty

absentee ballot
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SOCIAL STUDIES GLOSSARY – ELEMENTARY SCHOOL LEVEL
ENGLISH
assembly
assembly line
authority
autobiographies
autobiography
automobiles
availability
avenues of participation
Aztecs

POLISH
zespół, montaż
linia montażowa
autorytet, władza
autobiografie
autobiografia
samochody
dostępność
aleje partycypacji
Aztekowie

B
B.C.
backgrounds
barter
basic
basin
Battle of Quebec
battles
before/after
belief
belief system
beliefs
Bill of Rights
biographies
biography
bodies of water
border
Boston Tea Party
boundary
boycott
branches of government
British North America Act
budget

B.C. (przed Chrystusem)
pochodzenie, tło
handel wymienny
podstawowy
umywalka, dorzecze
Bitwa o Quebec
bitwy
przed/po
przekonanie, wiara
system wartości
przekonania
Karta Praw
biografie
biografia
zbiorniki wody
granica
Herbatka bostońska (Boston Tea Party)
granica
bojkot
działy administracji rządowej
Ustawa o Brytyjskiej Ameryce Północnej
budżet

C
cabinet
cable
calendar
campaign
Canada
Canadian Bill of Rights
canal
NYS Statewide Language RBERN

gabinet, rząd
przewód
kalendarz
kampania
Kanada
Kanadyjska Karta Praw
kanał
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ENGLISH
capital (state and money)
capital goods
capital resources
capitalism
cardinal directions
cause
celebrate
celebration
celebrations
census
Central America
century
change
checks and balances
child labor
children
Chippewa
choice
choices
citizen
citizenship
civic life
civic values
civil rights
civil rights movement
civil wars
civilization
civilizations
clans
classroom
climate
clothing
collect taxes
colonial
colonial governments
colonies
colonists
colony
Committees of Correspondence
common good
commonwealth
NYS Statewide Language RBERN

POLISH
kapitał (stan i pieniądze), stolica
dobra kapitałowe
zasoby kapitałowe
kapitalizm
strony świata
przyczyna
świętować
uroczystość
uroczystości
spis ludności
Ameryka Środkowa
stulecie
zmień, zmiana
system wzajemnej kontroli i równowagi
zatrudnianie nieletnich
dzieci
Chippewa
wybór
wybory
obywatel
obywatelstwo
życie obywatelskie
wartości obywatelskie
prawa obywatelskie
ruch praw obywatelskich
wojny domowe
cywilizacja
cywilizacje
klany
klasa
klimat
odzież
zbierać podatki
kolonialny
rządy kolonialne
kolonie
koloniści
kolonia
Komitety korespondencyjne
dobro wspólne
wspólnota
3
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ENGLISH
Commonwealth of Nations
communication
communism
communities
community
community service
compact
compare/contrast
compass
compromise
compulsory education
computer
confederacy
conflict
conflict resolution
conflicts
congress
conquistador
consequences
conservation
consideration
Constitution of the State of New York
Constitution of the United States
constitutional democracy
consumer
consumers
consumption
consumption of goods
continent
Continental Congress
Continental Divide
continents
contour
contrast
contributions
cooperation
costs
cotton belt
credit
criteria
cultural characteristics
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POLISH
Wspólnota Narodów
komunikacja
komunizm
społeczności
społeczność
praca społeczna
kompakt, umowa
porównać/skontrastować, kontrast
kompas, cyrkiel
kompromis, zagrozić (czemuś)
kształcenie obowiązkowe
komputer
konfederacja
konflikt
rozwiązanie konfliktu
konflikty
kongres
konkwistador
konsekwencje
ochrona, konserwacja
wynagrodzenie, wzgląd
Konstytucja stanu Nowy Jork
Konstytucja Stanów Zjednoczonych
demokracja konstytucyjna
konsument
konsumenci
konsumpcja
konsumpcja towarów
kontynent
Kongres Kontynentalny
Continental Divide
kontynenty
kontur
kontrast, kontrastować
składki, wkład
współpraca
koszty
Cotton Belt (pas bawełny)
kredyt
kryteria
cechy kulturowe
4
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ENGLISH

POLISH

cultural contributions
cultural differences
cultural diffusion
cultural diversity
cultural groups
culture

wkład kulturowy
różnice kulturowe
dyfuzja kulturowa
różnorodność kulturowa
grupy kulturowe
kultura

cultures - characteristics, distribution, complexity of

kultura - charakterystyka, rozkład, złożoność

currency
customs

waluta
zwyczaje

D
day
De Witt Clinton
decade
decision
decision-making
decisions
declaration
Declaration of Independence
delta
democracy
Democratic Party
democratic principles
democratic values
developed nations
developing nations
developments
diagram
diagrams
dictatorship
different/same
direction
diseases
display
disputes
distance
distribution
diverse
diversity
document
due process
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dzień
De Witt Clinton
dekada
decyzja
podejmowanie decyzji
decyzje
deklaracja
Deklaracja niepodległości
delta
demokracja
Partia Demokratyczna
zasady demokratyczne
wartości demokratyczne
kraje rozwinięte
kraje rozwijające się
wydarzenia, osiągnięcia
diagram, wykres
diagramy, wykresy
dyktatura
inny/taki sam
kierunek
choroby
wyświetlacz
spory
odległość
dystrybucja
różnorodny
różnorodność
dokument
rzetelny proces
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ENGLISH
Dutch colonies
Dutch West India Company

POLISH
kolonie holenderskie
Holenderska Kompania Zachodnioindyjska

E
earn
Earth’s surface
economic
economic capital
economic concepts
economic decision making
economic decisions
economic development
economic factors
economic growth
economic interdependence
economic systems
economics
economies
effects
elect
elected leaders
elected office
election
Ellis Island
emigrants
empathy
employee
employer
encomienda system
encounter
enforce
English colonies
environment
environmental factors
equality
equality of opportunity
era
eras
ethnic
ethnic group
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zarabiać
powierzchnia Ziemi
ekonomiczny, gospodarczy
kapitał ekonomiczny
pojęcia ekonomiczne
podejmowanie decyzji gospodarczych
decyzje gospodarcze
rozwój gospodarczy
czynniki gospodarcze
rozwój ekonomiczny
współzależność gospodarcza
systemy gospodarcze
ekonomia
gospodarki
efekty
wybierać
wybrani liderzy
urząd wybierany
wybory
Wyspa Ellis
emigranci
empatia
pracownik
pracodawca
system encomienda (niewolnicze gospodarowanie i
kontrola ludności indiańskiej w podbitych przez
Hiszpanię koloniach)
spotkanie, napotkać
egzekwować
kolonie angielskie
środowisko
czynniki środowiskowe
równość
równość szans
era
ery
etniczny
grupa etniczna
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ENGLISH

POLISH

ethnicity
Europe

pochodzenie etniczne
Europa

European encounter and exchanges - of
technologies, plants, animals, diseases

Europejskie spotkanie i wymiana - technologii,
roślin, zwierząt, chorób

events
exchange
executive
executive branch of government
expansion
exploitation
exploration
explorers
exports

zdarzenia
wymieniać się, wymiana
wykonawczy
władza wykonawcza
ekspansja
wyzysk, wykorzystywanie
odkrywanie
odkrywcy
eksport

F
facilities
fact/opinion
factors of production
factory
family
far/near
federal
federal government
festival
festivals
flag
folktale
folktales
food
forced relocation
foreign policy
foreign relations
Fort Orange
foundation
free enterprise
free trade
freedom
French Canadians
French colonies
frontier
functions of government
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obiekty, placówki
fakt/opinia
czynniki produkcji
fabryka
rodzina
daleko/blisko
federalny
rząd federalny
festiwal
festiwale
flaga
opowieść ludowa
opowieści ludowe
żywność
wymuszona relokacja, przesiedlenie
polityka zagraniczna
kontakty z zagranicą, stosunki międzynarodowe
Fort Orange
fundacja
wolna przedsiębiorczość
wolny handel
wolność
Kanadyjczycy pochodzenia francuskiego
kolonie francuskie
granica, pogranicze
funkcje administracji rządowej
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ENGLISH
fundamental economic questions
fundamental values
future

POLISH
podstawowe pytania ekonomiczne
podstawowe wartości
przyszłość

G
game
gender
generation
geographic characteristics
geographic factors
geographic features
geographic features/areas
geographic information
geography
geological processes
global warming
globe
globes

gra, zabawa, dziczyzna
płeć
pokolenie
charakterystyka geograficzna
czynniki geograficzne
cechy geograficzne
cechy/obszary geograficzne
informacje geograficzne
geografia
procesy geologiczne
globalne ocieplenie
glob, kula ziemska, globus
globusy

goods and services - production, distribution,
exchange, consumption of

towary i usługi - produkcja, dystrybucja, wymiana,
konsumpcja

goods
govern
governance
government
Great Depression
grid
Gross Domestic Product
Gross National Product
groups
growth
Gulf Stream

towary
rządzić
zarządzanie
rząd
Wielki kryzys
siatka
Produkt krajowy brutto
Produkt narodowy brutto
grupy
rozwój, wzrost
Gulf Stream

H
habitat
Haudenosaunee
health
hemisphere
historic events
historical
historical evidence
historical narratives
history
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siedlisko, środowisko naturalne
Haudenosaunee
zdrowie
półkula
wydarzenia historyczne
historyczny
dowody historyczne
narracje historyczne
historia
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ENGLISH

POLISH

Holidays ( Columbus Day, Election Day, Veterans
Day, Thanksgiving, New Years Day, Dr. Martin
Luther King Day, Presidents Day, Memorial Day,
Flag Day)

Święta (Dzień Kolumba, Dzień wyborów, Dzień
Weterana, Święto Dziękczynienia, Nowy Rok, Dzień
Dr. Martina Luthera Kinga, Dzień Prezydenta, Dzień
Pamięci, Dzień Flagi)

home
hopes
House of Representatives
human
human capital
human migration
human migrations
human resources
human rights
human settlements
human systems

dom, strona główna
nadzieje
Izba Reprezentantów
człowiek, ludzki
kapitał ludzki
migracja ludzi
migracje ludzi
zasoby ludzkie
prawa człowieka
osady ludzkie
systemy ludzkie

I
ideals of American democracy
ideas
identity
immigrants
immigration
important
imports
inaugurated confederation
Incas
income
indentured servant
independence
indigenous peoples
individual
individual rights

ideały demokracji amerykańskiej
pomysły
tożsamość
imigranci
imigracja
ważny
import
inauguracja konfederacji
Inkowie
dochód
praca niewolnicza, praca terminatorów
niezależność
ludność rdzenna
indywidualny
prawa jednostki

individual rights to life, liberty, pursuit of happiness.

prawa jednostki do życia, wolności, dążenia do
szczęścia.

individuals
industrial expansion
industrial growth
industrial growth/expansion
Industrial Revolution
industrialization
industry

osoby indywidualne, fizyczne
ekspansja przemysłowa
rozwój przemysłowy
rozwój/ekspansja przemysłowa
rewolucja przemysłowa
industrializacja
przemysł
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ENGLISH
inhabitants
interdependence
interdependent
international organizations
interpret law
interpret laws
interpretations
Inuits
invention
inventions
Iroquois
Iroquois Confederacy
irrigation
issues
isthmus

POLISH
mieszkańcy
współzależność
współzależny
organizacje międzynarodowe
interpretować prawo
interpretować przepisy
interpretacje
Inuici
wynalazek
wynalazki
Irokez
Konfederacja Irokeska
irygacja
problemy, kwestie
przesmyk, cieśń

J
judgments
judicial
judicial branch of government
judicial branch
junta
jury
jury service
justice

osądy, orzeczenia
sądowy
władza sądownicza
władza sądownicza
junta
ława przysięgłych
pełnienie funkcji sędziego przysięgłego
sprawiedliwość

K-L
kindergarten
labor
labor force
labor movement
labor union
land formations
land masses
languages
Latin America
latitude
laws
laws/rules
leaders
League of Nations
learn
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klasa zerowa
praca
siła robocza
ruch robotniczy
związek zawodowy
ukształtowanie terenu
obszary lądowe
języki
Ameryka Łacińska
szerokość geograficzna
przepisy, ustawy
przepisy/zasady
liderzy
Liga Narodów
uczyć się
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ENGLISH
legal
legends
legislative branch
legislative branch of government
legislature
liberty
library
library resources
life
lifestyle
like/dislike
limited
limited resources
limited/unlimited
local
local government
local region
location
lock
locomotive
long ago
longhouse
longitude
loyalist
loyalty

POLISH
prawny
legendy
władza ustawodawcza
władza ustawodawcza
legislatura
wolność
biblioteka
zasoby biblioteczne
życie
styl życia
lubić/nie lubić
ograniczony
ograniczone zasoby
ograniczony/nieograniczony
lokalny
samorząd, rząd lokalny
lokalny region
lokalizacja
blokada, zamek
lokomotywa, lokomocyjny
dawno temu
długi dom
długość geograficzna
lojalista
lojalność

M
maize
majority rule
make laws
manor
manufacture
manufacturing
maps
markets
mass starvation
Mayas
Mayflower Compact
megalopolis
member
memorials
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kukurydza
zasada większości, rządy większości
stanowić prawo
dwór
wytwarzać
produkcja
mapy
rynki
masowy głód
Majowie
umowa zawarta na pokładzie Mayflower
megalopolis
członek
pomnik, pamięć, wspomnienie
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ENGLISH
merchant
meridians
Midwest
migration
migration/immigration
millennium
millennia
mining
minority rights, respect for
minutemen
Mississippi River
modernization
modify
monarchy
money
months
monument
monuments
motives
movement of people and goods
multicultural
myself
myths

POLISH
kupiec
południki
Środkowy Zachód
migracja
migracja/imigracja
tysiąclecie
tysiąclecia
górnictwo
prawa mniejszości, poszanowanie
ochotnik powoływany do walki (w okresie przed
amerykańską wojną rewolucyjną)
rzeka Mississippi
modernizacja
modyfikować
monarchia
pieniądze
miesiące
pomnik
pomniki
motywy
przepływ towarów i ludzi
wielokulturowy
ja, ja sam
mity

N
NAFTA
nation
national
national level of governments
nation-state
Native American Indian
Native American Indians
natural resources
near/far
needs
neighborhood
neutral
New Amsterdam
New Netherlands
northwest passage
now
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NAFTA
naród
narodowy, krajowy
rządy na poziomie krajowym
państwo narodowe
Amerykański Indianin
Amerykańscy Indianie
zasoby naturalne
blisko/daleko
potrzeby
sąsiedztwo
neutralny
Nowy Amsterdam
Nowa Holandia
przejście północno-zachodnie
teraz
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ENGLISH
nuclear family

POLISH
rodzina nuklearna

O
OAS
objects
oceans
oligarchy
opportunity cost
oral history
others

OAS
obiekty, przedmioty
oceany
oligarchia
koszt utraconych korzyści
historia mówiona
inni

P
parallel
parallels
parent
Parliament
participatory skills
past
past/present
patriot
patriotism
patriotisms
patriots
patroon
people
person
perspectives
Peter Stuyvesant
petition
physical
physical characteristics
physical environment
physical feature
physical features
physical map
physical setting
physical systems
places
plan
pledge
Pledge of Allegiance
points of view
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równoległy, podobieństwo, równoleżnik
podobieństwa, równoleżniki
rodzic
Parlament
umiejętności uczestniczenia w sieciach społecznych
przeszłość
przeszłość/teraźniejszość
patriota
patriotyzm
patriotyzmy
patrioci
właściciel ziemski z przywilejami feudalnymi
osoby
osoba
perspektywy
Peter Stuyvesant
petycja
fizyczny
parametry fizyczne, charakterystyka fizyczna
środowisko fizyczne
cecha fizyczna
cechy fizyczne
mapa fizyczna
środowisko przyrodniczo-fizyczne
systemy fizyczne
miejsca
plan
zastaw, zastawić, zobowiązanie
przysięga lojalności
punkty widzenia
13
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ENGLISH

POLISH

political
political boundaries
political map
political party
political power
political systems
pollution
population
population density
population distribution

polityczny
granice polityczne
mapa polityczna
partia polityczna
władza polityczna
systemy polityczne
zanieczyszczenie środowiska
populacja
gęstość zaludnienia
rozmieszczenie ludności

population movement - rural to urban to suburban 20th century

przepływ ludności - z obszarów wiejskich do miast i
na przedmieścia - XX wiek

power
practices
prairies
Preamble to the Constitution
present
president
Prime Meridian
Prime Minister
principles of democracy
problem solving
problems
producers
production
productivity
products
profit
projects
property
protect
protests
province
public benefit
public education
purpose of government
pursuit of happiness

potęga, moc
praktyki
prerie
Preambuła do Konstytucji
teraźniejszy, prezent, prezentować
prezes, prezydent
południk zerowy
premier
zasady demokracji
rozwiązywanie problemów
problemy
producenci
produkcja
wydajność, produktywność
produkty
zysk
projekty
własność
ochraniać
protesty
prowincja, województwo
pożytek publiczny
edukacja publiczna
cel działania rządu
pogoń za szczęściem
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ENGLISH

POLISH

Q-R
quantities
race
radios
railroad
rain forest
raw material
reason
receipts
recycling
reference books
reform
region
regions
relationships
relief (physical) map
religion
religious
renewable resource
repeal
representation
representative
representatives
republic
Republican Party
reservation
resources
respect
responsibilities
revolution
Richard Nicholls
rights
Robert Fulton
role
roles
roles of citizens
roots of American culture
rules
rural
NYS Statewide Language RBERN

ilości
rasa
radia
linia kolejowa
las deszczowy
surowiec
przyczyna, powód
pokwitowania, wpływy (kasowe), rachunki
recykling
materiały źródłowe, literatura przedmiotu
reforma, reformować
region
regiony
relacje
mapa plastyczna (fizyczna)
religia
religijny
zasoby odnawialne
uchylać, anulować
przedstawicielstwo, reprezentacja, zastępstwo (w
procesie)
przedstawiciel
przedstawiciele
republika
Partia Republikańska
rezerwacja, zastrzeżenie, rezerwat
zasoby, środki
szacunek
obowiązki
rewolucja
Richard Nicholls
prawa
Robert Fulton
rola
role
role obywateli
korzenie kultury amerykańskiej
zasady, reguły
wiejskie
15

SOCIAL STUDIES GLOSSARY – ELEMENTARY SCHOOL LEVEL
ENGLISH
rural to urban to suburban migration

POLISH
migracje z obszarów wiejskich do miejskich i
podmiejskich

S
sachem
safeguarding individual liberties
safety
same/different
satellite-produced images
satisfy
scale
scarce resources
scarcity
school
science and technology

wódz indiański
ochrona indywidualnych swobód
bezpieczeństwo
taki sam/inny
zdjęcia satelitarne
usatysfakcjonować
skala
ubogie zasoby
niedobór, brak
szkoła
nauki ścisłe i techniczne

scientific/technological exchanges and connections

wymiana i powiązania naukowe/technologiczne

seaways
secondary source
security
self
selling
Senate of the United States
separatists
services
settle
settlement
settlements
settler
shape
shelter
similarities/differences
slave
slave trade
slavery
social
social/cultural changes and connections
socialism
societies
society
solutions
solving problems

szlaki morskie
źródło pomocnicze
bezpieczeństwo
osoba własna, osobiście
sprzedaż
Senat Stanów Zjednoczonych
separatyści
usługi
rozstrzygać (spór), zasiedlać
osada, rozstrzygnięcie (sprawy)
rozliczenia
osadnik
kształt
schronienie
podobieństwa/różnice
niewolnik
handel niewolnikami
niewolnictwo
społeczny
zmiany i powiązania społeczne/kulturowe
socjalizm
społeczeństwa
społeczeństwo
rozwiązania
rozwiązywanie problemów

NYS Statewide Language RBERN
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SOCIAL STUDIES GLOSSARY – ELEMENTARY SCHOOL LEVEL
ENGLISH
songs
Sons of Liberty
South America
Spanish colonies
spatial organization
speeches
standard of living
stars and stripes
state
state government
Statue of Liberty
steamboat
steamboats
stock market
stories
strategy
strengths
strike
student rights
suburban
suburbs
subways
suffrage
supply and demand
supply and demand 4 symbols
Supreme Court
surplus
symbolize
symbols
systems

POLISH
piosenki
Synowie Wolności
Ameryka Południowa
kolonie hiszpańskie
organizacja przestrzenna
przemówienia
stopa życiowa, poziom życia
flaga amerykańska (gwiazdy i paski)
stan
rząd stanowy
Statua Wolności
parowiec
parowce
giełda papierów wartościowych
opowieści
strategia
mocne strony
strajk, uderzyć
prawa uczniów
podmiejski
przedmieścia
metro
prawo wyborcze
popyt i podaż
popyt i podaż 4 symbole
Sąd Najwyższy
nadwyżka
symbolizować
symbole
systemy

T
tables
tariff
tax
taxes
teach
teacher
technological
technologies - exchanges of
technology
NYS Statewide Language RBERN

tabele
taryfa
podatek
podatki
uczyć
nauczyciel
technologiczny
technologie - wymiana
technologia
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SOCIAL STUDIES GLOSSARY – ELEMENTARY SCHOOL LEVEL
ENGLISH
telegraph
television
tenant farmer
themes
then/now
time
time zones
timeline
today
tolerance
tomorrow
tools
towpath
trade
traditions
traffic lights
trains
traitor
transmit
transportation
transportation revolution
treaty
trends
tribe
tributaries
Tropic of Capricorn
Tropic of Cancer
trucks
truth
tundra
turning points
turnpike

POLISH
telegraf
telewizja
dzierżawca gruntów rolnych
tematy
wtedy/teraz
godzina, czas
strefy czasowe
przedział, oś czasu
dzisiaj
tolerancja
jutro
narzędzia
szlak holowniczy
handel
tradycje
sygnalizacja świetlna
pociągi
zdrajca
przekazywać, przesyłać
transport
rewolucja transportowa
traktat
trendy
plemię
dopływy, lennicy
Zwrotnik Koziorożca
Zwrotnik Raka
samochody ciężarowe
prawda
tundra
punkty zwrotne
rogatka, płatna autostrada

U
unify
unions
unique
unite
United Nations
United States of America
unlimited
NYS Statewide Language RBERN

ujednolicać
związki
wyjątkowy
zjednoczyć
Narody Zjednoczone
Stany Zjednoczone Ameryki
nieograniczony
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SOCIAL STUDIES GLOSSARY – ELEMENTARY SCHOOL LEVEL
ENGLISH
unlimited needs and wants
up/down
urban
urbanization
uses of geography

POLISH
nieograniczone potrzeby i oczekiwania
w górę/w dół
miejski
urbanizacja
zastosowania geografii

V
values
veteran
veto
village
vote
voting

wartości
weteran
weto
wioska
głosować
głosowanie

W
wampum
wants
war
war strategy
water masses
weaknesses
week
Western Hemisphere
westward expansion
wigwam
work
worker
world bank
world in spatial terms
writings

wampum, paciorki płatnicze
oczekiwania
wojna
strategia wojenna
masy wody
słabe strony
tydzień
półkula zachodnia
ekspansja na zachód
wigwam
praca, pracować
pracownik, robotnik
bank światowy
świat w ujęciu przestrzennym
pisma

Y
year
yesterday

NYS Statewide Language RBERN

rok
wczoraj
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