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А
абза́ц  | akapit

авиакомпа́ния  | spółka lotnicza

авиали́ния  | linia lotnicza

аво́ська  | torba (na zakupy, np. z siatki) (pot.)

автоди́лер  | dealer samochodowy, sprzedawca aut

автомагистра́ль  | autostrada

автопро́м  | przemysł motoryzacyjny

авторизированный се́рвис  | autoryzowany serwis 
obsługi (ASO)

айде́нтика  | tożsamość marki

альбатро́с  | albatros

ана́лог чего́-то  | odpowiednik czegoś

андегра́унд  | podziemie (np. muzyczne), underground

анти́чный  | antyczny

антигеро́й  | antybohater

антропоге́нный  | antropogeniczny, powstały z winy/
przez człowieka

архи́в  | archiwum

ассортиме́нт  | asortyment 

атрибу́тика  | atrybuty, przymioty (czegoś)

аттракцио́н  | atrakcja turystyczna/rozrywkowa

Б
ба́ночка  | słoiczek

ба́ртерный  | barterowy, polegający na handlu wymiennym

ба́рышня  | panna, panienka

ба́шня  | wieża

бава́рец  |  Bawarczyk

бага́жное отделе́ние  | luk bagażowy, sekcja bagażowa

бато́нчик  | batonik

бау́л  | neseser

бе́режно  | troskliwie, ostrożnie

безде́лье  | próżniactwo

безоби́дный  | nieszkodliwy

без перебо́ев  | bez przestojów

безу́мие  | szaleństwo

безусло́вно  | oczywiście, bezwarunkowo

белоко́жий  | o białej skórze

белоку́рый  | jasnowłosy

бесе́довать  | prowadzić rozmowę

бескомпроми́ссный  |  bezkompromisowy

бескоры́стный  | bezinteresowny

бесхи́тростный  | prostoduszny

бла́га  | dobra (np. materialne)

блю́дце  | spodek

боге́ма  | bohema

бое́ц  | wojownik

Большо́е тихоокеа́нское му́сорное пятно ́ | Wielka 
Pacyficzna Plama Śmieci

бонвива́н  | miłośnik hulaszczego żywota, sybaryta

бракова́ть кого́-то  | spisywać kogoś na straty, odrzucać 
kogoś

бре́ндинг  | branding, kreowanie marki

бре́ндовый  | markowy, znanej marki

брейк-да́нс  | breakdance

бри́тва  | brzytwa, żyletka

бро́сить на что́-то взгляд  | rzucić na coś okiem

бро́ситься что́-то де́лать  | rzucić się do robienia czegoś

брю́ки-ду́дочки  | spodnie rurki

бу́дущее вре́мя  | czas przyszły

буржуази́я  | burżuazja

бутербро́д  | kanapka

бути́к  | butik

буха́нка  | bochenek

бы́вший  | były, dawny

быт  | byt, życie

бытова́я те́хника  | artykuły gospodarstwa domowego, 
sprzęt AGD

бытово́й  | życiowy, codzienny

быть на чьей-то со́вести  | mieć coś na sumieniu 
(o kimś), być winą kogoś

бюдже́тный  | budżetowy, ekonomiczny

В
вака́нсия  | wakat

варе́нье  | konfitury

вари́ть что́-то  | gotować coś (makarony itp.)

в бе́шеном те́мпе  | w szalonym tempie

в буква́льном смы́сле  | dosłownie
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ввести́ зако́н  | wprowadzić prawo

в действи́тельности  | w rzeczywistości

ве́жливый  | uprzejmy

венча́ться  | brać ślub

верши́на  | szczyt

вести ́ | prowadzić, wieść (coś)

вести́ здоро́вый о́браз жи́зни  | prowadzić zdrowy 
tryb życia

ветчи́нка  | wędlinka

вечери́нка  | prywatka, impreza

вещество ́ | substancja

взбудора́жить кого́-то чем-то  |  zaszokować coś 
czymś, zszokować

взве́сить что́-то  | zważyć coś

взлёт  | wzlot

взросле́ние  | dojrzewanie, dorastanie

взя́ться (за что́-то)  | zabrać się (za coś)

взять что́-то на себя́  | zająć się czymś osobiście, wziąć 
coś na swoje barki

вид  | gatunek

визионе́р  | wizjoner

винта́жный  | vintage, retro

вито́к  | obrót (koła)

в ка́честве X  | w charakterze X

в ка́честве кого́-то  | w charakterze kogoś

в ка́честве чего́-то  | w charakterze czegoś

в коне́чном ито́ге  | ostatecznie, w ostatecznym 
rozrachunku

в конце́ концо́в  | ostatecznie

в ку́рсе чего́-то  | wiedzący o czymś, poinformowany

вкусне́йший  | przepyszny

влия́тельный  | wpływowy

в любо́е вре́мя  | w każdej chwili

вмеша́тельство  | ingerencja

в муче́ниях  | w męczarniach

в на́ше вре́мя  | obecnie

в настоя́щее вре́мя  | obecnie

в настоя́щем  | w teraźniejszości, obecnie

вне́шне  | z wyglądu

вне́шний вид  | wygląd zewnętrzny

внедоро́жник  | samochód terenowy

внедри́ть что́-то  | wprowadzić coś, wdrożyć

вне чего́-то  | poza czymś

внима́телен к чему́-то  | uważnie coś traktujący, 
odnoszący się do czegoś z uwagą

вну́тренний  | wewnętrzny

внуши́тельный  | imponujący

внуши́тельный  | robiący wrażenie

во́все не  | wcale nie

во́доросли  | wodorosty

водопрово́дчик  | hydraulik

возбужда́ться чем-то  | podniecać się czymś

возмути́тельный  | oburzający

волево́й подборо́док  | mocno zarysowana szczęka

воо́чию  | naocznie, osobiście (o czymś się przekonać)

вопреки́ чему́-то  | na przekór czemuś, pomimo czegoś

воспи́танный на чем-то  | wychowany na czymś

воспринима́ться  | być odbieranym

воспринима́ться как что́-то  | być odbieranym jako 
coś/w jakiś sposób

восто́рг  | entuzjazm, zachwyt

восто́рженно  | z zachwytem

восхище́ние  | zachwyt

в отли́чие от чего́-то  | w odróżnieniu od czegoś

вояжёр  | podróżnik, obieżyświat

вплоть до чего́-то  | aż do czegoś

в по́лной ме́ре  | całkowicie, w pełni

в по́льзу чего́-то  | na rzecz czegoś

впра́вду  | faktycznie

в публи́чном до́ступе  | w domenie publicznej, 
publicznie dostępny

в разы́ вы́ше Х  | o wiele więcej/większy od X

врождённое заболева́ние  | wrodzona choroba

вруче́ние  | wręczenie (np. nagród)

вряд ли  | raczej nie

в связи́ с чем  | w związku z czym, z powodu czego

всерьёз  | na poważnie

в си́лах  | na siłach

в ско́бках  | w nawiasie

вслух  | na głos (przeczytać)

в спе́шке  | w pośpiechu

встать на чью-то сто́рону  | stanąć po czyjejś stronie

встро́енный  | wbudowany
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всё вме́сте взя́тое  | wszystko razem wzięte

всё на своём ме́сте  | wszystko jest na swoim miejscu

в тече́ние Х лет  | w ciągu X lat

в том числе́  | w tym

втори́чная перерабо́тка сырья ́ |  recycling, odzysk 
surowców wtórnych

в уго́ду чему́-то  | na rzecz czegoś

в черте́ чего́-то  | w granicy czegoś, na obszarze czegoś 
(miasta)

в шу́тку  | żartobliwie, żartem

вы́вести что́-то на но́вый у́ровень  |  wynieść coś 
na nowy poziom

вы́годнее  | bardziej opłacalnie, w bardziej opłacalny 
sposób

вы́держать что́-то (в како́м-то сти́ле)  | zachować coś 
(w jakimś stylu)

вы́звать у кого́-то интере́с  |  zaintrygować kogoś, 
zainteresować

вы́йти тиражо́м (в) Х  | zostać wydanym nakładem 
(w wysokości, o wielkości) X

вы́кинуть что́-то  | wyrzucić coś

вы́литься во что́-то  | przerodzić się w coś, 
poskutkować czymś

вы́нужденный  | wymuszony, przymusowy

вы́нужден что́-то де́лать  | zmuszony do zrobienia 
czegoś

вы́плата  | zapłata, wypłata

вы́полнить прое́кт  | wykonać projekt

вы́пустить пар  | wyładować się, spuścić parę z gwizdka

вы́путаться  | wyplątać się

вы́ручить кого́-то  | wyręczyć kogoś, pomóc

вы́ситься где́-то  | wznosić się gdzieś

вы́ставка  | wystawa, targi

вы́строить что́-то  | zbudować coś

вы́ступить в ро́ли кого́-то  | wystąpić w roli kogoś

вы́сшее о́бщество  | wyższe sfery

вы́тяжка  | okap, wyciąg

вы́цепить кого́-то  | „wyhaczyć” kogoś, dostrzec (pot.)

вы́чурный  | wymyślny

вы́яснилось, что...  | okazało się, że..., ustalono, że...

выбра́сываться  | być wyrzucanym

выдава́ть что́-то за что́-то  |  przedstawiać coś jako 
coś/jakieś

выдаю́щийся  | wybitny

выполня́ть каку́ю-то фу́нкцию  | pełnić jakąś rolę

высокоме́рный  | wyniosły, dumny

высокопа́рный  | górnolotny

в ю́ности  | w młodości

вёрстка  | skład (układ przestrzenny/grafika magazynu 
do druku)

Г
г-жа (госпожа́)  | pani

газиро́вка  | napój gazowany (pot.)

гарни́р  | jarzyna, dodatki (do dań mięsnych/rybnych)

гастро́ли  | występy gościnne

где́-то что́-то цари́т  | coś gdzieś panuje

ге́ний  | geniusz

герои́ня  | bohaterka

гжель  | ceramika gżelska (z miejscowości Gżel)

гиперма́ркет  | hipermarket

глаго́л  | czasownik

глю́чить  | zawieszać się, źle działać (o komputerze) 
(pot.)

го́род-миллио́нник  | miasto z (co najmniej) milionem 
mieszkańców

головна́я гарниту́ра  | zestaw nagłowny

Гонко́нг  | Hongkong 

горди́ться чем-то  | być z czegoś dumnym

госзаку́пка  | zakup budżetowy, zakup państwowy

госуда́рственный универса́льный магази́н 
(ГУМ)  | Państwowy Powszechny Dom Towarowy

гото́вить  | przygotowywać, gotować (jedzenie, posiłek)

гра́фик  | plan, harmonogram

гра́ция  | wdzięk

графа ́ | rubryka, pole

грешо́к  | grzeszek

гримёрка  | charakteryzatornia

губи́тельный  | zgubny

Д
дава́ть како́й-то приме́р  | dawać jakiś przykład

дави́ть  | naciskać (np. na kogoś)

давле́ние  | ciśnienie
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дать кому́-то разво́д  | rozwieść się z kimś, dać komuś 
rozwód

дво́ечник  | dwójkowicz (uczeń)

дворя́нский  | arystokratyczny, szlachecki

двухме́стный  | dwumiejscowy

де́ло в том, что...  | chodzi o to, że..., rzecz w tym, że...

де́ло в чём-то  | rzecz w czymś

де́ло гори́т  | sprawa nie cierpi zwłoki, bardzo pilna 
sprawa

дебю́тный  | debiutancki

деви́з  | motto, slogan

дегради́ровать  | degradować, ulegać (bio)degradacji

дееприча́стие  | imiesłów przysłówkowy

дека́да  | dekada

декада́нс  | dekadencki, dekadencja

дела́ обстоя́т Х  | rzecz ma się X, sytuacja wygląda X

делово́й  | służbowy, związany z pracą, biznesowy

делово́й костю́м  | garnitur

демократи́чный  | demokratyczny, dla wszystkich

демоне́сса  | demonica

держа́ть диста́нцию  | trzymać się (od kogoś) na 
dystans

держа́ть себя́ ка́к-то  | zachowywać się w jakiś sposób 
(np. w towarzystwie)

диза́йн  | design

диза́йнер  | projektant

дикта́т  | dyktat, kierat

до бо́ли то́чный  | do bólu konkretny/dokładny

добыва́емый  | wydobywany

дове́рить что́-то кому́-то  | zawierzyć coś komuś

довести́ до све́дения кого́-то  | podać do czyjejś 
wiadomości

довести́ кого́-то до чего́-то  | doprowadzić kogoś 
do czegoś

довести́ что́-то до ума́  | dopieścić coś, dopracować

догово́р  | umowa

договори́ться с кем-то  | umówić się z kimś

доде́лать  | dopracować, zrobić do końca

документооборо́т  | obieg dokumentów, 
opracowywanie dokumentacji

доме́н  | domena

досе́ле  | dotychczas (arch.)

доста́ток  | zamożność

доста́ть что́-то  | zdobyć coś

дости́чь успе́ха  | osiągnąć sukces

досто́йный  | godny, wartościowy

досту́пный  | dostępny

дра́ма  | dramat

драгоце́нности  | kosztowności

дре́ды  | dready (fryzura)

древеси́на  | drewno

дрейфу́ющий  | dryfujący

дуть на пар  | dmuchać (żeby coś ostudzić, np. herbatę)

духи ́ | perfumy

дья́вол кро́ется в дета́лях  | diabeł tkwi w szczegółach

Е
е́дкий  | zjadliwy, uszczypliwy

е́здить на ли́фте  | jeździć windą

еда́ на вы́нос  | jedzenie na wynos

еди́нственное число́  | liczba pojedyncza 

ежедне́вно  | codziennie

ЕС (Евросою́з)  | UE, Unia Europejska

есть на ночь  | jeść na noc

есть чему́ позави́довать  | można pozazdrościć czegoś

Ж
жанр  | gatunek, styl (np. muzyki)

жесто́кий  | okrutny

жи́вопись  | malarstwo

жи́дкость  | płyn, ciecz

жизнелю́б  | epikurejczyk, hedonista

жиле́тка  | kamizelka

жите́йский  | życiowy, bytowy

жить по каки́м-то зако́нам  | żyć według jakichś reguł

журнали́стика  | dziennikarstwo

жэжэ́шечка  | blog (strona prywatna) w sieci 
społecznościowej livejournal (pot.)

жюри ́ | jury

жёсткий  | ostry

жёсткий  | sztywny, twardy
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З
за́втракать  | jeść śniadanie

за́мысел  | zamysł (czyjś), plan

заби́ть что́-то  | stłamsić coś, zdusić

забо́титься о чём-то  | dbać o coś

завари́ть чай  | zaparzyć herbatę

заверну́ть что́-то во что́-то  | zawinąć coś w coś

заверши́ть что́-то  | zakończyć coś

завести́ что́-то  | zaopatrzyć się w coś

зави́сеть от чего́-то  | zależeć od czegoś

зави́стливый  | zawistny, zazdrosny

завоева́ть пра́во что́-то де́лать  | wywalczyć (sobie/dla 
siebie) prawo coś (z)robić

загво́здка  |  zagwozdka, ciężki orzech do zgryzienia

зада́тки кого́-то  | zadatki na kogoś, predyspozycje 
do stania się kimś

заде́ть кого́-то  | urazić kogoś

задо́лго до чего́-то  | na długo przed czymś

зажи́точный  | majętny

зака́з  | zamówienie

заказа́ть что́-то  | zamówić coś

закали́ться  | zahartować się

заключи́ть бра́чный контра́кт  | podpisać umowę 
przedmałżeńską, intercyzę

закономе́рность чего́-то  |  prawidłowość czegoś

закрепи́ть что́-то в па́мяти  | utrwalić coś (np. nową 
wiedzę)

закрыва́ющийся  | zamykany

зали́тый све́том  | zalany światłem, zatopiony w świetle

заложи́ть что́-то где́-то  | wytworzyć coś w czymś 
(np. jakieś podejście w kimś)

заме́длить что́-то  | spowolnić coś

заме́тьте, что...  | zwróć uwagę, że...

замени́тель  | środek zastępczy

замени́ть что́-то чем-то  | zastąpić coś czymś

заня́ть себя́ чем-то  | zająć się czymś, zająć czymś swój 
czas

зао́блачный  | niebotyczny

записа́ть что́-то  | nagrać coś

запо́мнить  | zapamiętać

запрети́ть что́-то  | zakazać czegoś

запу́таться в чём-то  | zaplątać się w czymś

зара́нее  | zawczasu

зарекомендова́ть себя́ ка́к-то  | pokazać się od jakiejś 
strony, pokazać, że można na czymś polegać

заслу́га кого́-то  | zasługa kogoś

засте́нчивый  | nieśmiały

застрева́ть где́-то  | utkwić gdzieś, utknąć

засты́ть  | zastygnąć, zamrzeć

застёгивание  | zapinanie (na zamek błyskawiczny)

затеря́ться  | zgubić się, zaginąć

заточи́ть что́-то по́до что́-то  | dopasować coś 
konkretnie pod coś (pot.)

за чей-то счёт  | na czyjś koszt

зачи́слить кого́-то во что́-то  | zaliczyć kogoś do czegoś, 
zapisać

заяви́ть  | oświadczyć

звуча́ние  | dźwięk

зло́бный  | zły

зловре́дный  | szkodliwy, zły

знамени́тость  | sława, znakomitość

знамени́тый  | sławny,  znany

знать в чём-то толк  | znać się na czymś

знать своё де́ло  | znać się na rzeczy

зо́на  | strefa

зоопланкто́н  | zooplankton

И
и́зданный  | wydany

и́менно  | a właściwie, mianowicie

игри́стое вино ́ | wino musujące 

иди́ллия  | idylla

идти́ в но́гу со вре́менем  | iść z duchem czasu

избало́ванный  | rozpieszczony

избега́ть чего́-то  | unikać czegoś

изводи́ть кого́-то чем-то  | zadręczać kogoś czymś

изде́лие  | wytwór, produkt

издева́ться над собо́й  | znęcać się nad samym/ą sobą

из за́висти  | z zawiści, z zazdrości

изложи́ть что́-то  | wyłuszczyć coś, opisać

изме́на  | zdrada (małżeńska)

изнача́льно  | początkowo, pierwotnie
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изно́с  | zużycie

изоби́лие  | obfitość

изобрести́ что́-то  | wynaleźć coś

изобрета́тель  | wynalazca

изы́сканный  | wyszukany

именно́й  | imienny, o charakterystycznej/unikalnej 
nazwie

инво́йс  | faktura

индекса́ция зарпла́ты  | indeksacja wypłaty, 
waloryzacja (względem inflacji)

институ́т защи́ты прав потреби́телей  | instytucja 
broniąca praw konsumentów

инсцениро́вка  | inscenizacja

интеллектуа́лка  | intelektualistka

интервью ́ | wywiad

интерне́т-соо́бщество  | społeczność internetowa

интерфе́йс  | interfejs

инфинити́в  | bezokolicznik

исключе́ние  | wyjątek

исключи́тельно  | wyjątkowo

иску́сство  | sztuka

испа́чкать что́-то  | pobrudzić coś

испо́ртить себе́ чем-то настрое́ние  | zepsuć sobie 
nastrój

исполня́ть что́-то  | wykonywać coś

испыта́ние  | próba

испыта́ть что́-то на себе́  | doświadczyć czegoś 
na własnej skórze

иссле́дование  | badanie

иссле́дователь  | badacz

исто́чник  | źródło

истори́ческий центр  | historyczne centrum (miasta), 
starówka

исхо́д  | wynik, koniec (czegoś)

ишь чего́ захоте́л!  | czego tylko mu się zachciewa! 
(pot.)

К
ка́нуть в Ле́ту  | odejść w niepamięć

ка́чественно  | w dopracowany sposób, z dbałością 
o szczegóły/jakość

кабине́т  | gabinet

кайфный  | fajowy, ekstra (pot.)

как вы дога́дываетесь  | jak można się domyśleć

как изве́стно  | jak wiadomo

каково́ бы́ло кому́-то  | jak ktoś się czuł

как пра́вило  | zazwyczaj, z reguły

канцеляри́т  | styl urzędowy, nowomowa (pot., neg.) 

канцероге́нный  | rakotwórczy

каса́ться кого́-то  | dotyczyć, dotykać kogoś/czegoś

Каши́рка  | szosa Kaszyrska (w Moskwie) (pot.)

кварта́льный би́знес-отчёт  | kwartalny przegląd 
współpracy (QBR)

ке́ды  | trampki

кида́ть ка́мни в чужо́й огоро́д  | widzieć u kogoś 
źdźbło w oku (krytykować kogoś)

килогра́ммчик  | kilogram (zdrobn.)

кипяти́ть что́-то  | gotować coś (wodę)

кислоро́д  | tlen

кит  | wieloryb

кише́чник  | jelita 

кле́тка  | komórka (np. ciała)

ко́их  | których (arch.)

ко́свенный паде́ж  | przypadek oboczny

ко́уч  | coach, mentor

кого́-то не ста́ло  | ktoś odszedł

козя́вка  | robaczek

коке́тливый  | kokieteryjny

колесо́ обозре́ния  | diabelski młyn, koło widokowe

колесо́ санса́ры  | cykl sansary

колори́т  | koloryt

кольцева́я автодоро́га  | obwodnica

командиро́вка  | delegacja (podróż służbowa)

комбини́рованный  | połączony

комме́рческий  | komercyjny

компаньо́н  | towarzysz

кому́-то бы́ло не́чего есть  | ktoś nie miał co jeść

кому́-то сты́дно за что́-то  | ktoś się wstydzi czegoś, 
komuś jest wstyd za coś

кому́-то чего́-то захоте́лось  | ktoś czegoś zechciał

конди́терские изде́лия  | wyroby cukiernicze

контакти́ровать с кем-то  | kontaktować się z kimś

конте́йнер  | kontener



ostanowka.pl
31/2019

Colorful
MEDIA

контейнерово́з  | kontenerowiec

контрафа́ктный  | podrabiany

конфитю́р  | konfitura

копи́ть что́-то  | gromadzić coś

корпорати́вный  | korporacyjny

к приме́ру  | na przykład

Кра́сная пло́щадь  | Plac Czerwony

кровь и́з носу  | choćby miało się palić/walić (o czymś, 
co koniecznie trzeba zrobić)

крой  | krój

круг обще́ния  | krąg towarzyski, sfera społeczna

кры́тый  | kryty

кто-то жжёт  | ktoś daje czadu

кто бы мог предста́вить, что...  | któż by mógł sobie 
wyobrazić, że...

к тому́ же  | do tego, ponadto

ку́кла  | marionetka, kukiełka

купе ́ | przedział (w wagonie)

купи́ть что́-то в пода́рок  | kupić coś na prezent

курси́ровать  | kursować

Л
лайк  | lajk (w sieci społecznościowej)

лакони́чность  | lakoniczność

ле́ска  | żyłka (do wędkowania)

ле́стница  | schody

легковоспламеня́ющийся  |  łatwopalny

ли́нза  | soczewka

ли́чность  | osoba, tożsamość, osobowość

ли́шнее  | coś, co jest zbędne

лице́нзия  | licencja

лицензио́нный  | licencjonowany

ло́вкий  | zręczny

логоти́п  | logo

лоуко́стер  | tania linia lotnicza (pot.)

ЛС (ли́чное сообще́ние)  | wiadomość prywatna 
(w sieci społecznościowej) (pot.)

любо́й  | dowolny

М
ма́терные слова́  | wulgaryzmy, przekleństwa

ма́тушка-приро́да  | matka natura

мавзоле́й  | mauzoleum

магази́н беспо́шлинной торго́вли  | sklep bezcłowy/ 
wolnocłowy

мамо́на  | mamona, kasa

Маньчжу́рия  | Mandżuria

мара́зм  | marazm

маршру́тка  | minibus (kursujący na konkretnej trasie)

мастер-кла́сс  | warsztaty dla profesjonalistów 
(prowadzone przez mistrza w danym fachu)

мастерска́я  | warsztat, pracownia

масшта́б  | skala, rozmiar

маши́нка для стри́жки воло́с  | maszynka 
do strzyżenia

ме́лкие части́цы  | małe cząstki

ме́лочи  | drobiazgi

ме́сседж  | przekaz (pot.)

ме́ссенджер  | komunikator (internetowy)

ме́ткий  | celny, trafny

метрополите́н  | metro 

меха́  | futra

мецена́т  | mecenas

меша́ть кому́-то  | przeszkadzać komuś

миндалеви́дный  | o kształcie migdała

мину́вший  | miniony

мифи́ческий  | mityczny

млекопита́ющее  | ssak

мно́жественное число́  | liczba mnoga

многозада́чность  | wielozadaniowość (także 
komputera), wielowątkowość

многоразового испо́льзования  |  wielokrotnego 
użytku

многосло́йный  | wielowarstwowy

многочи́сленный  | liczny

..., мол,...  | ..., że niby...

мо́жно себе́ что́-то предста́вить  |  można coś 
wyobrazić

молл  | centrum handlowe (ang.)

мора́льно устаре́ть  | zestarzeć się, stracić rację bytu 
(o czymś przestarzałym np. technologicznie)
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морски́е жи́тели  | mieszkańcy morza

му́жественный  | mężny

му́сор  | śmieci, zaśmiecenie

му́сорный  | śmieciowy, ze śmieci

му́сорный я́щик  | pojemnik na śmieci

му́читься чем-то  | męczyć się czymś, mordować

мультипле́кс  | multipleks (kino z wieloma salami)

мучи́тельный  | bolesny

мэтр  | mistrz (np. malarstwa)

Н
на́добно  | należy, trzeba (arch.)

набо́р  | komplet, zestaw

на борт самолёта  | na pokład samolotu

набра́ть Х просмо́тров  | zebrać X odsłon (o stronie), 
być obejrzanym X razy (o filmie)

наброса́ть что́-то  | sporządzić coś (np. plan, szkic), 
zarysować

наверняка ́ | na pewno

наверняка ́ | z pewnością

навига́ция  | nawigacja

на всё гото́венькое  | na wszystko gotowe (pot., 
zdrobn.)

надели́ть кого́-то чем-то  | obdarzyć kogoś czymś

надме́нный  | wyniosły

надёжный  | pewny, solidny

накану́не  | w przeddzień, przed (czymś)

наклоне́ние  | tryb

на кого́-то обру́шился ого́нь  | ktoś został ostro 
zaatakowany, ktoś trafił pod ogień

накопи́ться  | zgromadzić się

нала́дить проду́кцию  | rozpocząć produkcję

намекну́ть что́-то  | dać coś do zrozumienia

на пе́рвый взгляд  | na pierwszy rzut oka

напи́ток  | napój

на по́лном серьёзе  | zupełnie poważnie (pot.)

на подъёме  | u szczytu (np. umiejętności)

напроро́чить  | prorokować coś, przewidzieć

напряму́ю  | bezpośrednio

нарочи́то  | demonstracyjnie, na pokaz

наря́д  | strój

наряду́ с кем-то  | na równi z kimś

на са́мом де́ле  | faktycznie, praktycznie rzecz biorąc

населе́ние  | populacja

наско́лько мне изве́стно...  | o ile mi wiadomo...

на ско́рую ру́ку  | naprędce

наску́чить кому́-то  | znudzić się komuś

наслажде́ние от чего́-то  | upojenie czymś

на слу́жбе у кого́-то  | służąc komuś, na czyichś 
usługach

настоя́щее вре́мя  | czas teraźniejszy

на тот моме́нт  | wówczas, w tym momencie

натоща́к  | na czczo

нату́рщица  | modelka (dla malarza, rzeźbiarza)

натя́нутый  | wymuszony

на удивле́ние  | nad podziw

нача́льник  | przełożony

не́что  | coś (np. w jakimś stylu, jakiegoś rodzaju, 
nieznane itp.)

не́что из ря́да вон выходя́щее  | coś nietuzinkowego

небоскрёб  | drapacz chmur

не вы́нести чего́-то  | nie znieść czegoś

невыноси́мый  | nieznośny

недоброжела́тель  | nieżyczliwa osoba, nieprzyjaciel

неду́г  | dolegliwość

не жа́ловаться на что́-то  | nie narzekać na coś, 
nie cierpieć na (problemy z czymś)

нежела́тельный  | niepożądany

незадо́лго до чего́-то  | krótko przed czymś

незако́нно  | bezprawnie, nielegalnie

незамедли́тельный  | niezwłoczny

неи́стовый  | szalony

неиспы́танный  | nieznany, nowy (wcześniej nieznany 
komuś)

ненасы́тный  | nienasycony

не оси́лить  | nie podołać (czemuś), nie przebrnąć 
(przez coś)

неотъе́млемая часть чего́-то  | nieodłączna część 
czegoś

не перетружда́ть себя ́ | nie za bardzo się wysilać

неподде́льный интере́с  | autentyczne 
zainteresowanie

не помышля́ть о чём-то  | (ani) myśleć o czymś

непредсказу́емый  | nieprzewidywalny
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не претендова́ть ни на что  | nie chcieć niczego 
na własność/dla siebie

неприе́млемый для кого́-то  |  nie do przyjęcia przez 
kogoś

неприка́янный  | zagubiony

нерво́зность  | neurotyczność, znerwicowanie

не скупи́ться на что́-то  | nie żałować (sobie) czegoś

несоверше́нный вид  | aspekt niedokonany

неспосо́бен что́-то сде́лать  |  niezdolny do zrobienia 
czegoś

нести́ отве́тственность  | ponosić odpowiedzialność

не сто́лько Х, ско́лько Y  | nie tyle X, co Y

несуществу́ющий  | nieistniejący

не счита́я чего́-то  | nie licząc czegoś

нет необходи́мости что́-то де́лать  |  nie ma potrzeby 
czegoś robić

неуваже́ние к чему́-то  | brak szacunku do/wobec 
czegoś

неформа́льный  | nieformalny, na luzie

нефть  | ropa naftowa

ни́щий  | ubogi

нивелиро́вка чего́-то  | zniwelowanie czegoś, usuwanie

ни в ко́ем слу́чае  | w żadnym wypadku

ника́к уж нельзя́ что́-то сде́лать  | nie da się 
absolutnie/wcale czegoś zrobić

ни на грош чего́-то  | (nie mieć/nie posiadać) czegoś 
za grosz

нищета ́ | nędza

но́ут  | notebook, laptop (pot.)

нота́риус  | notariusz

нулевы́е  | lata zerowe (2000-2009)

нумерова́ть что́-то  | ponumerować coś

нюа́нсы чего́-то  | niuanse czegoś

О
о́блик  | oblicze, wizerunek

о́трасль  | gałąź przemysłu, branża

о́фис  | biuro

обая́ние  | urok, wdzięk

обговори́ть что́-то  | omówić coś

обе́дать  | jeść obiad

обеспе́чить что́-то  | zapewnić coś

обзавести́сь чем-то  | zaopatrzyć się w coś (pot.)

оби́лие  | obfitość, masa

облада́ть чем-то  | posiadać coś

обмен веществ  | przemiana materii

обнару́жить что́-то  | wykryć coś

обожа́ть что́-то  | uwielbiać coś

обойти́ что́-то  | pominąć coś

обойти́ что́-то молча́нием  |  przemilczeć coś, pominąć

оборо́тная сторона́ чего́-то  |  odwrotna strona czegoś 
(np. medalu)

образе́ц  | egzemplarz, sztuka (danego produktu, 
modelu)

образова́ть что́-то  | utworzyć coś

обрати́ть внима́ние, что...  | zwrócić uwagę na to, że..., 
zauważyć, że...

обрати́ться к кому́-то  | zwrócić się do kogoś

обши́рный  | obszerny

обща́ться с кем-то  |  komunikować się z kimś, 
rozmawiać

обще́ственный тра́нспорт  |  komunikacja miejska

объедине́ние  | stowarzyszenie, połączenie

объедини́ть что́-то  | połączyć coś

объединённый  | stowarzyszony

объявле́ние  | ogłoszenie

объём  | objętość

обяза́тельное усло́вие  | warunek konieczny

обяза́тельный  | konieczny, obowiązkowy

огради́ть кого́-то от чего́-то  |  oddzielić kogoś 
od czegoś, odgrodzić

одна́ шеста́я часть су́ши  | 1/6 powierzchni lądowej 
(pot. o Rosji)

озло́биться  | rozeźlić się

ознако́миться с чем-то  | zapoznać się z czymś

окая́нный  | haniebny, godny potępienia (arch.)

оконча́ние  | końcówka

окружа́ющая среда ́ | środowisko naturalne

опа́сный  | niebezpieczny

операцио́нная систе́ма  | system operacyjny

опережа́ть что́-то на шаг  | wyprzedzać coś o krok

опеча́тка  | literówka

определённый  | określony

ору́жие  | broń
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осироте́ть  | zostać sierotą

осложни́ть что́-то  | utrudnić coś, skomplikować

осма́тривать достопримеча́тельности  | oglądać 
zabytki/ciekawe widoki

осмы́сленный  | świadomy, robiony z rozmysłem

оснасти́ть что́-то чем-то  | wyposażyć coś w coś

осно́ва  | temat (słowa)

осно́ванный  | założony

основа́тель  | założyciel

основополо́жник  | twórca

осо́бенность  | osobliwość, cecha szczególna, 
właściwość

осо́бенность чего́-то в чём-то  | coś wyróżnia się czymś

осо́знанно  | świadomie

особня́к  | willa, pałacyk

остано́вка се́рдца  | zatrzymanie akcji serca

отбро́сы  | odpady, odpadki

отвести́ что́-то под что́-то  | wyznaczyć coś na coś/do 
czegoś

отглаго́льное существи́тельное  |  gerundium, 
rzeczownik odsłowny

отда́ться чему́-то  | oddać się czemuś

отдава́ть чему́-то предпочте́ние  |  preferować/
wybierać coś (a nie coś)

отде́л  | wydział, oddział

оте́чественный  | produkcji krajowej

отка́зывать кому́-то в чём-то  |  odmawiać komuś 
czegoś

отказа́ться от чего́-то  | odmówić czegoś, zacząć czegoś 
unikać, zrezygnować z czegoś

отлича́ться друг от дру́га  | różnić się od siebie 
nawzajem

отлича́ться от чего́-то  | różnić się od czegoś

отлича́ться чем-то  | wyróżniać się czymś

отличи́ть что́-то от чего́-то  |  odróżnić coś od czegoś

отме́тить  | zauważyć

отме́тить что́-то  | uczcić coś, świętować

относи́тельно  | stosunkowo, względnie

отова́риться  | zrobić zakupy, nakupować (rzeczy) (pot.)

отправи́тель  | nadawca

отравле́ние  | otrucie, zatrucie

отремонти́ровать  | naprawić coś

отрица́тельное возде́йствие  |  negatywny wpływ

отсортирова́ть  | odseparować coś, odsiać

отстоя́ть како́е-то пра́во  | wywalczyć jakieś prawo, 
udowodnić, że ma się do czegoś prawo

отсу́тствие  | brak

отчи́слить кого́-то за неуспева́емость  |  skreślić kogoś 
(z listy studentów) za złe wyniki w nauce

отчуждённость  | wyobcowanie, oddalenie

отчёт по чему́-то  | sprawozdanie z czegoś

оформле́ние  | sporządzenie, spisanie

оформле́ние  | wykonanie

охо́тник за чем-то  | łowca czegoś, wielbiciel

оцени́ть что́-то по досто́инству  | właściwie coś ocenić

очеви́дный  | oczywisty

очерта́ние  | zarys

ощути́ть что́-то  | poczuć coś

П
па́губный  | zgubny

па́ссия  | pasja (o kochance, arch.)

паде́ние  | spadanie

паке́т  | reklamówka, torba (na zakupy)

панно́  | panneau

парфю́м  | perfumy (wiele np. rodzajów)

парфюме́рный  | perfumeryjny

патриа́рх  | patriarcha

пе́рвое лицо ́ | pierwsza osoba

пе́рвой необходи́мости  | pierwszej potrzeby

перева́ривание  | trawienie

перевали́ть за Х  | przekroczyć X (liczbę, wielkość) 
(pot.)

переве́с  | nadwaga, nadbagaż

перево́зчик  | przewoźnik

перегру́зка  | przeciążenie

переда́ть что́-то в дар кому́-то  | dać coś w darze 
komuś

переда́ча  | program (TV), audycja

перекры́ть что́-то  | odciąć coś (np. fundusze)

перекрёсток  | skrzyżowanie

перекуси́ть что́-то  | przekąsić czymś, zjeść przekąskę

перекусончик  | przekąska (zdrobn., pot.)

перепа́д  | wahanie, zmiana (ostra)
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перепи́ска  | korespondencja

перепро́бовать что́-то  | wypróbować wiele czegoś

перепу́тать что́-то  | pomylić coś

перерабо́тка  | przetworzenie

перероди́ться  | przekształcić się, odrodzić (pod nową 
postacią)

персона́ж  | postać (np. z książki)

перфекциони́зм  | perfekcjonizm

пи́лочка  | pilnik (do paznokci)

пиа́р  | PR, promocja kogoś/czegoś

пиджа́к  | marynarka

пипл  | zwyczajni ludzie (ang.)

писа́ть кому́-то по како́му-то вопро́су  | napisać 
do kogoś w jakiejś sprawie

пита́ть к кому́-то каки́е-то чу́вства  |  żywić do kogoś 
jakieś uczucia

пищева́я цепь  | łańcuch pokarmowy

пищевари́тельная систе́ма  | układ trawienny

пласти́чность  | elastyczność, plastyczność

пластма́сса  | plastyk

платони́ческий  | platoniczny

плита ́ | kuchenka

площа́дка  | platforma (np. komunikacyjna)

плёнка  | folia

по́иски  | poszukiwania

по́льзоваться прибо́рами  | korzystać z utensyliów 
(kuchennych)

по́льзоваться спро́сом  | być popularnym

по́ртиться  | psuć się

по́хороны  | pochówek, pogrzeb

победи́ть  | zwyciężyć, wygrać

повели́тельное наклоне́ние  | tryb rozkazujący

повсеме́стно  | powszechnie, całkowicie

повто́рно  | powtórnie

погово́рка  | powiedzenie

погрузи́ться во что́-то  | popadać w coś

пода́ть на кого́-то в суд  | pozwać kogoś do sądu

под бо́ком  | pod ręką, pod domem

подверга́ться чему́-то  | podlegać czemuś, ulegać

подгото́вка  | przygotowanie, sporządzenie

подда́ться искуше́нию  | ulec pokusie

поде́ржан-ный  | używany

подели́ться  | podzielić się, udostępnić

подели́ться с кем-то чем-то  | podzielić się czymś 
z kimś, przekazać coś komuś

подразделе́ние  | filia, oddział

подро́сток  | nastolatek

подска́зка  | podpowiedź

подсказа́ть что́-то  | podpowiedzieć coś

подчини́ть кого́-то чему́-то  | podporządkować kogoś 
czemuś

подчини́ть что́-то чему́-то  |  podporządkować coś 
czemuś

пое́хали!  | jedziemy!, dalej!

пожило́й  | starszy

пози́ровать кому́-то  | pozować komuś

пози́ция  | stanowisko

позициони́роваться  | pozycjonować (coś), być 
pozycjonowanym (np. na rynku)

познако́мить кого́-то с чем-то  |  pokazać coś komuś

по иде́е  | teoretycznie

пойти́ на мно́гое  | być w stanie wiele zrobić, daleko się 
posunąć

пойти́ по како́му-то пути ́ |  podążyć jakąś ścieżką

пока́тые пле́чи  |  barczyste ramiona, mocne ramiona

покло́нник  | wielbiciel

покупа́тель  | kupujący

пол  | płeć

поле́знее чего́-то  | pożyteczniej(szy) niż coś

поле́зный  | pożyteczny

поликарбона́т  | poliwęglan

полихлорвини́л  | polichlorek winylu 

полиэтиле́н  | polietylen 

получа́тель  | odbiorca

получа́ть от чего́-то удово́льствие  |  mieć z czegoś 
przyjemność

поме́ньше  | mniej, mniejszy

по ме́сту жи́тельства  | według miejsca zamieszkania

поменя́ть что́-то  | zmienić coś

поми́мо  | oprócz, poza

понача́лу  | początkowo

попа́сть в рота́цию  | trafić na listę hitów, na listę 
wykonywanych w radiu/TV piosenek

попа́сть в тренд  | stać sie popularnym, trendy (pot.)
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по правосла́вному обря́ду  | według prawosławnego 
obrządku

поро́г вхожде́ния  | próg wejścia, poprzeczka 
(przy aplikowaniu na jakieś stanowisko)

портфо́лио  | portfolio

поручи́ть что́-то  | zlecić coś

посвяще́ние кому́-то  | (utwór) na czyjąś cześć

после́довательно  | konsekwentnie

после́довательность  | konsekwencja 
(stałość w działaniu)

после́дствие  | skutek

посме́ртно  | pośmiertnie

посре́дством чего́-то  | przez coś, za pomocą czegoś

пост  | post (np. w sieci społecznościowej)

постепе́нно  | stopniowo

посто́й(те)...  | poczekaj(cie), nie tak szybko

посторо́нний  | obcy, cudzy

посторо́нний  | postronny

поступи́ть куда́-то  | dostać się gdzieś (do szkoły)

постфа́ктум  | post factum, po czymś

посты́лый  | niemiły (pot.)

посудомо́йка  | zmywarka

поте́ря  | utrata

потре́бность в чём-то  | potrzeba czegoś 

потреби́тель  | konsument 

поудо́бнее  | wygodnie, wygodniej

поупражня́ться  | poćwiczyć (coś), przećwiczyć

похо́д в го́ры  | wyjście w góry, wyprawa

похо́жий на что́-то  | podobny do czegoś

похуде́ть  | schudnąć

по чи́стой случа́йности  | zupełnie przypadkiem/
przypadkowo

почита́ть что́-то  | szanować coś, wielbić

почу́вствовать себя́ пло́хо  | źle się poczuć

по чьей-то оце́нке  | w czyjejś ocenie, według czyichś 
szacunków

поша́говый  | krok po kroku

поша́рить где́-то  | poszperać gdzieś

пошатну́ться  | nadszarpnąć, być/zostać 
nadszarpniętym (o zdrowiu)

пошути́ть  | zażartować

по электро́нной по́чте  | pocztą elektroniczną

..., пра́вда,...  | ..., co prawda..., ..., chociaż...

пре́данность чему́-то  | oddanie czemuś

пре́жде всего ́ | przede wszystkim

пре́жний  | poprzedni

пре́мия  | nagroda

превыша́ть Х  | przewyższać X

предложи́ть по́мощь  | zaoferować pomoc

предложи́ть что́-то кому́-то  |  zaproponować coś 
komuś

предопределённый  | znany zawczasu, przesądzony

предоста́вить что́-то  | zapewnić coś

предоста́вить что́-то кому́-то  | zapewnić/dać coś 
komuś

предписа́ние  | przepis, zalecenie

предполага́емый  | prognozowany, przewidywany

предполага́ть  | sądzić

предположи́ть  | przypuścić

предпочита́ть что́-то  | preferować coś

предприя́тие  | przedsiębiorstwo

предсказа́ть  | zapowiedzieć, przewidzieć

представля́ть что́-то собо́й  | reprezentować coś 

преобразова́ться во что́-то  | przekształcić się w coś

преподава́тель  | wykładowca

препя́тствовать чему́-то  | przeszkadzać czemuś, 
uniemożliwiać coś

преуспе́ть в чём-то  | odnieść sukces w czymś, świetnie 
w czymś sobie poradzić

при́знанный  | uznany, cieszący się sławą

при́ма  | primabalerina, główna baletnica

при́нтер  | drukarka

при́нцип  | zasada, reguła

привести́ к чему́-то  | doprowadzić do czegoś

приви́ть кому́-то вкус к чему́-то  |  wpoić komuś 
zamiłowanie do czegoś

привле́чь чьё-то внима́ние к чему́-то  | zwrócić czyjąś 
uwagę na coś

привлека́ть кого́-то к кому́-то  |  przyciągać kogoś 
(do kogoś)

привы́чка  | nawyk, zwyczaj

пригляну́ться кому́-то  | spodobać się komuś

прида́точное предложе́ние  | zdanie podrzędne 
(np. okolicznikowe)

призна́ться  | wyznać
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прикладно́й  | stosowany

прикра́са  | ozdóbka, ozdobnik

прикрепи́ть вложе́ние  | załączyć (plik), dodać 
załącznik

приложи́ть уси́лия  | dołożyć starań

применя́ть Х подхо́д  | stosować X podejście

принадлежа́ть к кому́-то  | należeć do kogoś

принима́ть кого́-то где́-то  |  podejmować kogoś 
gdzieś, gościć

принима́ть пи́щу  | spożywać jedzenie, jeść

приня́ть кого́-то за како́го-то  | uznać kogoś za jakiegoś

приня́ть реше́ние  | podjąć decyzję

приня́ть соотве́тствующие ме́ры  | podjąć 
odpowiednie kroki

приобрести́ что́-то  | nabyć coś, zaopatrzyć się w coś

присма́триваться к чему́-то  | przyglądać się czemuś

приста́вка  | przedrostek

присуди́ть кому́-то что́-то  | przyznać coś komuś

прита́ленный  | dopasowany (w talii)

прича́стие  | imiesłów przymiotnikowy

причини́ть чему́-то вред  |  zaszkodzić czemuś

приём пи́щи  |  spożywanie jedzenia, posilanie się

про́сто так взять и сде́лать что́-то  |  zrobić coś ot tak

про́чный  | wytrzymały

проанализи́ровать что́-то  | przeanalizować coś

пробежа́ться по чему́-то глаза́ми  |  szybko na coś 
rzucić okiem

прово́з  | przewóz

продви́нутый  | zaawansowany

продолжи́тельный  | długotrwały

продубли́ровать что́-то  | zduplikować coś, podwoić

продю́сер  | producent

произво́дство  | produkcja

производи́тель  | wytwórca

произноше́ние  | wymowa

происходи́ть  | odbywać się

пройти́ ого́нь, во́ду и ме́дные тру́-бы  | wiele 
doświadczyć, wiele znieść (by coś zdobyć, trafić gdzieś 
itp.)

прокрастина́ция  | odwlekanie, zwlekanie 
(z obowiązkami)

промы́шленный  | przemysłowy

прони́занный  | przeniknięty, przesiąknięty (czymś)

прописна́я бу́ква  | wielka litera

прорабо́тать кем-то где́-то  | popracować gdzieś jako 
ktoś

просте́йший  | najprostszy

проти́вный  | wstrętny

противоре́чащий  | sprzeczny

протоко́л совеща́ния  | protokół spotkania/obrad

проше́дшее вре́мя  | czas przeszły

проща́ние с кем-то  | pożegnanie z kimś

проявле́ние чего́-то  | przejaw czegoś

пря́мо противополо́жный  | zupełnie odwrotny

пря́мо ска́жем  | mówiąc wprost

прямо́е значе́ние  | dosłowne znaczenie

пу́блика  | publiczność

пу́тать что́-то с чем-то  | mylić coś z czymś

пусты́рь  | pustkowie, niezabudowany teren (w mieście)

пусть  | niech, niechaj (nawet)

Р
ра́ди чего́-то  | po coś, dla czegoś

ра́но и́ли по́здно  | wcześniej czy później

рабо́чее ме́сто  | miejsce pracy

рабо́чий стол  | biurko

раду́шие  | serdeczność

разба́вить что́-то чем-то  | rozcieńczyć coś czymś

разбира́ться в чём-то  | znać się na czymś

развлече́ние  | rozrywka

разгляде́ть что́-то  | dostrzec coś

раз и навсегда ́ | raz na zawsze

разлага́ться  | rozkładać się

разложи́вшийся  | rozkładający się

разноспряга́емый  | nieregularny, o nieregularnej 
odmianie (czasownik)

разобра́ться с чем-то  | rozwikłać coś, rozwiązać

разозли́ться  | wpaść w złość

разру́шенный  | zniszczony

разру́шить  | zburzyć

рани́мый  | nadmiernie wrażliwy

раскрепощённый  | pozbawiony zahamowań, wyzwolony

раскры́ть что́-то пе́ред кем-то  |  odkryć coś przed kimś



ostanowka.pl
31/2019

Colorful
MEDIA

распа́д  | rozpad

распеча́тка  | wydruk (także dokument)

распиха́ть что́-то где́-то  | porozkładać coś gdzieś, poupychać

распозна́ть кого́-то  | poznać kogoś

располага́ться где́-то  | znajdować się gdzieś

распространя́ться на что́-то  | dotyczyć (także) czegoś, 
obejmować coś

распу́тница  | ladacznica

распусти́ться  | rozkleić się

рассчи́танный на кого́-то  | przeznaczony dla kogoś

рассчи́танный на что́-то  | obliczony na coś, 
przewidziany na coś/do czegoś

раствори́ться  | rozpuścić się

расторо́пный  | obrotny, zręczny

расточи́тельный  | rozrzutny

расхо́жий  | rozbieżny

расчёт  | wyrachowanie

расширя́ться  | rozwijać się

рацио́н  | dieta, żywienie

ре́жущий  | tnący

ре́зкий  | gwałtowny, ostry

ре́зкий  | ostry

ре́йтинговый  | popularny, wysoko notowany 
w rankingach

регистри́руемый бага́ж  | bagaż rejestrowany

режи́м  | tryb

резюме́  | CV, życiorys

рете́йлер  | detalista, sklep/sieć detaliczna (pot., ang.)

речь  | mowa

реши́ть вопро́с  | rozwiązać problem

ро́дственный  | pokrewny, spokrewniony

ро́зничная торго́вля  | handel detaliczny

рове́сница  | rówieśniczka

родно́й  | własny, rodzony

родонача́льник  | protoplasta (czegoś)

руга́ться ма́том  | przeklinać, używać wulgaryzmów

руково́дство  | kierownictwo

руководи́тель  | kierownik, dyrektor

ручна́я кладь  | bagaż podręczny

рыболо́вный  | rybacki

рэ́пер  | raper

рэп-би́тва  | bitwa raperów

С
са́ло  | słonina

са́мое необходи́мое  | coś, co jest najważniejsze, 
najpotrzebniejsze

сади́ться за что́-то  | siadać do czegoś

сайт  | strona internetowa

само́ собо́й разуме́ется, что...  | samo przez się 
rozumie, że...

саунд-продю́сер  | producent dźwiękowy, realizator dźwięku

сбере́чь  | zachować

сбо́ры  | przygotowania do podróży, pakowanie się

с большо́й бу́квы  | wielką literą

сбро́сить (вес)  | zrzucić (wagę)

све́тский  | światowy, salonowy

сверну́ть что́-то в руло́н  | zwinąć coś w rulonik

сво́йство  | cecha, własność

сгово́рчивый  | ustępliwy

сгреба́ть что́-то оха́пками  | chwytać coś całymi/
pełnymi garściami

сдать кварти́ру  | wynająć mieszkanie (dać komuś 
lokum za pieniądze)

сдать что́-то куда́-то  | oddać coś gdzieś 
(np. do przechowalni bagażu)

сде́лать что́-то от чего́-то  | zrobić coś z powodu 
czegoś/przez coś

сде́лать что́-то со споко́йной душо́й  |  zrobić 
coś z czystym sumieniem

сде́ржанный в чём-то  | powściągliwy w czymś

серьёзный  |  poważny

сжечь жиро́к  | spalić tłuszczyk

сибиря́чка  | sybiraczka

сиде́лка  | pielęgniarka (pełniąca dyżur przy obłożnie 
chorym), niańka (do chorego dziecka)

ска́пливаться где́-то  | skupiać się gdzieś, gromadzić

с кем-то кого́-то свя́зывают рабо́чие 
отноше́ния  | kogoś z kimś łączy relacja zawodowa

ски́дка  | zniżka

скла́дывать ве́щи куда́-то  | układać rzeczy do środka 
czegoś

склад  | magazyn

ско́мкать что́-то  | pognieść coś
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скоре́е Х  | raczej X

скоропо́ртящийся  | szybko psujący się

Скры́тые ко́пии  | Do wiadomości (ukryte) 
(w wiadomości e-mail)

ску́ка  | nuda

ску́пщик  | kupiec, handlarz (zamujący się skupem)

скуча́ть  | tęsknić

сла́виться чем-то  | słynąć z czegoś

сле́довать чему́-то  | iść za czymś, podążać

следи́ть за чем-то  | pilnować czegoś

сложи́лось, что...  | tak się złożyło, że...

сложи́ть что́-то  | złożyć coś

слой  | warstwa

слома́ться  | załamać się, zmienić się

служа́нка  | służąca

СМИ (сре́дства ма́ссовой информа́ции)  | środki 
masowego przekazu

смотри́тель  | nadzorca, dozorca

с но́вой строки ́ | od nowej linijki

снять кварти́ру  | wynająć mieszkanie (zapłacić komuś, 
aby zamieszkać)

со́бственно  | faktycznie, właściwie

собесе́дник  | rozmówca

собира́тель  | kolekcjoner

собира́тельный портре́т  | ogólny portret/
charakterystyka (czyjaś)

собира́ть стадио́ны  | wypełniać stadiony 
(publicznością na koncertach)

соблюда́ть пра́вила  | przestrzegać zasad

соверше́нный вид  | aspekt dokonany

соверше́нствовать что́-то  |  udoskonalić coś

соверши́ть поку́пку  | dokonać zakupu

совмести́ть что́-то и что́-то  | połączyć (w sobie) coś 
z czymś

совпа́сть с чем-то  | zbiegać się z czymś w czasie

совпада́ть с чем-то  | pokrywać się z czymś

совсе́м уж невмоготу ́ |  zupełnie nie do wytrzymania 
(arch.)

созву́чный  | współbrzmiący z czymś, brzmiący 
podobnie

созна́тельный  | świadomy

соиска́тель  | kandydat, ubiegający się o pracę

сойти́ на нет  | zmaleć do zera, zniknąć

соло́минка  | słomka (np. do picia)

солове́й  | słowik

сообрази́тельный  | zmyślny, pojętny

сооте́чественница  | krajanka, rodaczka

сора́тник  | towarzysz

сортирова́ть  | segregować (śmieci)

сосла́ться на что́-то  | podać coś jako przyczynę/
wymówkę

соста́в  | skład

соста́вить спи́сок  | ułożyć listę

соста́вить что́-то  | ułożyć coś, przygotować 

составна́я  | element/część składowa

состоя́ть в бра́ке  | być w związku małżeńskim

состоя́ться  | odbyć się

сотру́дник  | pracownik, współpracownik

сотру́дник  | współpracownik, pracownik (w firmie)

сотру́дничество  | współpraca

сохрани́ть что́-то  | zachować coś

соцпаке́т  | pakiet świadczeń socjalnych/benefitów

соцсе́ть  | sieć społecznościowa

сочета́ться с чем-то  | łączyć się z czymś

с пе́рвой встре́чи  | od pierwszego spotkania 

спи́сок  | lista

спортза́л  | sala gimnastyczna, siłownia

спосо́бность  | umiejętność

спра́виться с чем-то  | podołać czemuś

спрос  | popyt

спряже́ние  | odmiana czasownika (koniugacja)

спуска́ться  | schodzić (w dół po schodach)

сравни́ть что́-то с чем-то  | porównać coś z czymś

сре́дство передвиже́ния  | środek transportu

среда ́ | środowisko

сро́ки  | data, termin (czegoś)

сро́чность  | pilność

ссо́ра  | kłótnia

ста́вить себе́ что́-то це́лью  | obrać coś za cel 
(dla siebie)

ста́вить что́-то в по́дписи  |  podpisywać się w jakiś 
sposób

ста́рше кого́-то на деся́ток  | starszy od kogoś o 10 lat

стари́нный  | stary, dawny



ostanowka.pl
31/2019

Colorful
MEDIA

стать/пасть же́ртвой чего́-то  |  paść ofiarą czegoś

сте́ржень  | rdzeń

стира́лка  | pralka (pot.)

сто́ит что́-то де́лать  | jest sens coś robić

сто́йкий к чему́-то  | wytrzymały na coś

сто́йкость  | wytrzymałość

стра́стный  | zmysłowy, namiętny

страда́ть ко́мплексами  | mieć kompleksy, być 
zakompleksionym

стреми́тельно  | szybko

стремле́ние  | dążenie

стро́го Х  | surowo X, wyłącznie w X sposób

стройматериа́л  | budulec, materiał budowlany

су́дно  | statek

су́ша  | ląd

су́щий  | istny

сувени́р  | suwenir, pamiątka

судьба ́ | los

суета ́ | pośpiech, rwetes

сужде́ние  | osąd, zdanie

суть  | sedno, istota

с учётом чего́-то  | uwzględniając coś, biorąc coś 
pod uwagę

суще́ственный  | istotny, znaczący

суще́ственный  | istotny

схе́ма  | schemat, wzór

схе́ма метро ́ | plan metro

счита́ть кого́-то каки́м-то  | uważać kogoś za jakiegoś

счита́ться кем-то  | być uznawanym za kogoś/jakiegoś

сыгра́ть в чём-то не после́днюю роль  | odegrać 
w czymś ważną rolę

сэконо́мить на X  | zaoszczędzić na X

Т
та́ра  | opakowanie

так и́ли ина́че  | tak czy siak

таково́й  | (jako) taki, takowy

твори́тельный паде́ж  | narzędnik

темноко́жий  | ciemnoskóry

терпели́вый  | cierpliwy

тетра́дка  | zeszyt

тече́ния в мировы́х океа́нах  | światowe prądy 
oceaniczne

типово́й  | standardowy

то́лком  | poważnie, porządnie

товарове́д  | towaroznawca

толсто́вка  | koszula tołstojowska, bluza w stylu 
ludowym/bluza ze ściągaczem

только-то́лько  | dopiero co (pot.)

торго́вая ма́рка  | marka handlowa

торго́во-развлека́тельный центр  |  centrum 
handlowo-rozrywkowe

тоска ́ | smutek

транскриби́ровать  | robić transkrypcję

тре́бовать  | żądać

трек  | piosenka, kawałek (z albumu)

тренажёрный зал  | siłownia

тру́ппа  | trupa (teatralna, baletowa)

трудово́й догово́р  | umowa o pracę

Трудово́й Ко́декс  | Kodeks pracy

туда́ же  | w to samo miejsce, do tego samego miejsca

тща́тельно  | drobiazgowo, szczegółowo

тюрьма ́ | więzienie

тяжелове́сный  | wagi ciężkiej, ciężki

У
у́жин  | kolacja

у́жинать   | jeść kolację

у́никум  | unikat

у́ровень  | stopień

у́часть  | los (np. który spotyka coś)

убеди́тельная про́сьба  | usilna prośba

убеди́ть кого́-то, что...  |  przekonać kogoś, że...

убеди́ться, что...  | upewnić się, że...

убере́чь кого́-то от чего́-то  | uchronić kogoś 
przed czymś

уваже́ние к чему́-то  | szacunek do/wobec czegoś

увлече́ние  | zainteresowanie

увы ́ | niestety

углево́ды  | węglowodany

угнета́ть что́-то  | uciskać coś, gnębić

удаля́ть что́-то  | usuwać coś
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ударе́ние  | akcent

удиви́тельный  | niezwykły

удо́бный  | wygodny

удо́бство  | wygoda

удовлетворя́ть что́-то  | zaspokajać coś

уйти́ от кого́-то  | odejść od kogoś

указа́ть что́-то  | wskazać coś

у кого́-то что́-то о́бщего  | ktoś ma coś wspólnego 
(z kimś)

укрепи́ться  | umocnić się

уме́ние  | umiejętność

уме́стный  | na miejscu, pasujący (w danej sytuacji)

универма́г  | dom towarowy

универса́м  | supersam

унизи́тельный  | poniżający

упако́вка  | opakowanie

упако́вочный  | opakowaniowy

упо́рно  | z uporem, uparcie

употребля́ть  | zażywać

управле́нец  | menadżer, pracownik administracji

упру́гий  | sprężysty

у руля ́ | u steru, za sterami

усво́ить  | przyswoić, zapamiętać

успе́шный  | udany

успева́ть что́-то  | zdążyć (coś zrobić)

установи́ть  | zainstalować

установи́ть что́-то  | utworzyć coś, stworzyć

устра́ивать кого́-то  | pasować komuś, odpowiadać

устрани́ть кого́-то  | usunąć kogoś, zlikwidować

усыпи́ть чью-то бди́тельность  |  uśpić czyjąś czujność

утилиза́ция  | utylizacja (np. śmieci)

уточни́ть что́-то  | sprecyzować coś, uściślić

утяжели́ть что́-то  | dociążyć coś

уха́живания  | umizgi, zaloty

ухо́женный  | zadbany

учи́тывать что́-то  | uwzględniać coś

ую́тный  | przytulny

Ф
файл  | plik

факти́чески  | faktycznie

факульте́т  | wydział

фамилья́рность  | zażyłość, poufałość

фастфу́д  | sieć fast-food

федера́льного значе́ния  | kalibru ogólnokrajowego 
(na terenie Federacji Rosyjskiej)

фен  | suszarka

фи́рменный  | firmowy

фиа́лка  | fiołek

физи́ческое лицо ́ | osoba fizyczna

фови́зм  | fowizm

форс-мажо́рный  | zależny od siły wyższej, związany 
ze zdarzeniem losowym

Фрейд  | (Zygmunt) Freud

Х
Х года постро́йки  | zbudowany w roku X

хи́трости  | sprytne porady, wskazówki (pot.)

хими́ческий соста́в  | skład chemiczny

химика́т  | substancja chemiczna

хло́поты  | sprawy, sprawunki

хло́пья  | płatki (śniadaniowe)

ходи́ть по магази́нах  | chodzić po sklepach, robić 
zakupy

ходьба ́ | chodzenie

холщо́вый  | płócienny

хохлома ́ | chochłoma (ręcznie malowane i lakierowane 
wyroby drewniane w stylu ludowym z miejscowości o 
tej samej nazwie)

Х происхожде́ния  | X pochodzenia

хру́пкий  | delikatny, kruchy

худо́жник  | artysta, malarz

цвето́чный принт  | nadruk w kwiaty, wzorek w kwiaty

ценне́йший  | najcenniejszy, niezwykle cenny

центра́льный универса́льный магази́н 
(ЦУМ)  | Centralny Powszechny Dom Towarowy 
(w Moskwie)

ча́йка  | mewa

ча́стный  | prywatny

чахо́тка  | gruźlica

чего́-то как не быва́ло  | coś kompletnie znika
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чего́-то у кого́-то не отня́ть  | ktoś ma czegoś pełno/
wiele

челове́чество  | ludzkość

чем-то нельзя́ пренебрега́ть  | nie należy czegoś 
lekceważyć

чередова́ние  | wymiana (np. spółgłoski tematycznej)

черепа́ха  | żółw

чета ́ | para (małżeńska)

что́-то вхо́дит в чьи-то обя́занности  | coś należy 
do czyichś obowiązków

что́-то заключа́ется в чём-то  | coś polega na czymś

что́-то кого́-то плени́т  | coś kogoś więzi, coś kogoś 
porwało/opętało

что́-то кого́-то пуга́ет  | ktoś się czegoś obawia

что́-то нахо́дится под угро́зой  | coś jest zagrożone

что́-то не задало́сь  | coś nie wyszło

что́-то объясня́ется чем-то  | coś może tłumaczyć coś, 
coś może być wynikiem czegoś

что́-то отведённое для чего́-то  | coś wyznaczone 
na coś

что́-то отлича́ет Х  | coś odróżnia/różni X; coś wyróżnia 
się czymś

что́-то пона́добится для чего́-то  | coś będzie potrzebne 
do czegoś

что́-то поража́ет воображе́ние  | coś jest niepojęte

что́-то предполага́ет что́-то  | coś obejmuje 
coś, w ramach czegoś jest coś (np. wykonywane, 
zaplanowane)

что́-то прокати́ло  | coś przeszło, coś wzięto za dobrą 
monetę (pot.)

что́-то сквози́т в чём-то  | coś przejawia się w czymś

что́-то чрева́то чем-то  | coś grozi czymś

что каса́ется Х, то...  | jeśli chodzi o X, to...

чу́вственный  | zmysłowy (odbierany zmysłami)

чужеро́дный  | obcy, obcego pochodzenia (o ciele 
obcym)

чужи́е лека́ла  | cudze wzorce, cudze prawa

чутьё не подво́дит кого́-то  | intuicja kogoś nie zawodzi

чётко  | precyzyjnie, konkretnie

шабло́нный  | szablonowy, sztampowy

шагоме́р  | krokomierz

шва́ми нару́жу  | (ze) szwem zewnętrznym

шко́льная фо́рма  | mundurek szkolny

шнурки ́ | sznurowadła

шо́пинг-терапи́я  | terapia zakupowa

шоссе́  | szosa

шоу-би́знес  | show-business

шрифт  | czcionka

штамп  | sztampa, komunał

што́пор  | korkociąg

шту́чный  | niestandardowy, unikatowy

щего́льский  | szykowny, elegancki

э́то кача́ет!  | to jest odjazd! (o muzyce)

экземпля́р  | egzemplarz

эконо́мка  | gospodyni domowa (główna służąca)

электро́нка  | poczta elektroniczna, e-mail (pot.)

электро́нная те́хника  | sprzęt elektroniczny, elektronika

электробри́тва  | golarka elektryczna

эскала́тор  | schody ruchome

эски́з  | szkic

я́кобы  | niby, podobno

я́ркий  | jaskrawy

я́щик стола ́ | szuflada

явле́ние  | zjawisko

яд  | trucizna

ядови́тый  | jadowity

ядро ́ | jądro, rdzeń; sedno (czegoś)

язви́тельно  | szyderczo

ярлы́к  | metka

я так понима́ю, что...  | z tego, co rozumiem, to...

ёмкость  | pojemnik, naczynie

уче́сть, что...  | uwzględnić, że.., wziąć pod uwagę, że...


