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А
абза́ц | akapit

абитурие́нт | kandydat (na studia)

авиабиле́т | bilet lotniczy

авиасообще́ние | połączenie lotnicze

автокефа́льный | autokefaliczny

авторите́тный | uznany, cieszący się autorytetem

автотури́зм | turystyka samochodowa

агар-ага́р | agar

ад | piekło

адеква́тный | odpowiedni, adekwatny

алма́з | diament

алта́рь | ołtarz

Алькатра́с | Alcatraz (więzienie i wyspa w USA)

антипати́чный | antypatyczny

антипо́д | antypod, przeciwieństwo

апло́мб | pompa, zbytnia buta

аппети́тность | apetyczność

арендова́ть что́-то | wynajmować coś, dzierżawić

арт-простра́нство | przestrzeń artystyczna

архиепи́скоп | arcybiskup

аскети́зм | ascetyzm, asceza

аскети́чный | ascetyczny

ассоции́роваться с чем-то | kojarzyć się z czymś

аэропо́рт | lotnisko

аюрве́да | ajurweda (medycyna indyjska)

Б
ба́за о́тдыха | baza wypoczynkowa

баррика́да | barykada

ба́шня | wieża

без запи́нки | bezzwłocznie, bez zająknięcia

безборо́дый | bez brody

безбра́чие | celibat

безгла́сная же́ртва | niema ofiara

безде́нежный | bez pieniędzy

безлими́тный | nielimitowany

безли́чный | bezosobowy

безуспе́шно | bezskutecznie

бере́чь себя́ | chronić siebie, oszczędzać

бере́чь что́-то | chronić coś, chować

бескра́йний | bezkresny

бессерде́чный | bez serca

благотвори́тельная де́ятельность | działalność 
charytatywna

благотвори́тельный фонд | fundusz dobroczynny

Блаже́нная Де́ва Мари́я | Błogosławiona Maria Panna

блаже́нство | błogostan

бли́зость | sąsiedztwo, bliskość (czegoś)

блокба́стер | hit kinowy/kasowy

блю́до | danie

бомж | menel

брак | ślub

бря́нский | z Briańska

буква́льно | dosłownie

быт | warunki życia

В
в восто́рге | zachwycony

в да́нном слу́чае | w tym wypadku

в исключи́тельном слу́чае | w wyjątkowej sytuacji

в ито́ге | w rezultacie

в ком-то просну́лся кто-то | w kimś obudziła się żyłka 
do czegoś/jakaś

в конце́ концо́в | wreszcie, koniec końców

в о́бщем | w ogóle, ogólnie rzecz biorąc

в основно́м | przeważnie, głównie

в отли́чие от чего́-то | w odróżnieniu od czegoś

в отноше́нии чего́-то | w stosunku do czegoś

в па́мять о ком-то | na czyjąś cześć

в пе́рвую о́чередь | po pierwsze, w pierwszej 
kolejności

в преде́лах Х | w granicach X

в ра́диусе Х | w promieniu X

в са́мый реша́ющий моме́нт | w najbardziej 
decydującym momencie

в спе́шном поря́дке | w pośpiechu

в тече́ние Х | w trakcie X, podczas X

в том числе́ | w tym, wliczając

в у́стье реки́ Х | u ujścia rzeki X
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в Х края ́| do X krajów/krain

в Х о́бласти | w X branży, na polu X

в Х пла́не | pod X względem

в Х часа́х езды́ от чего́-то | oddalony o X godzin jazdy 
(samochodem) od czegoś

в чём-то мо́жно не сомнева́ться | można być czegoś 
pewnym

в черте́ Х | w linii X, w granicach X

в чи́стом ви́де | czystej wody, najprawdziwszy

в широко́ понима́емом смы́сле | w szerokim tego 
słowa znaczeniu

в шу́тку | żartem

вака́нсия | wakat

введе́ние | wprowadzenie (czegoś)

ввести́ что́-то | wprowadzić coś

ввиду́ чего́-то | ze względu na coś

вдохновля́ть | zainspirować

Вели́кая Оте́чественная война́ | Wielka wojna 
ojczyźniana w ZSRR (1941-1945)

вели́чественный | wielki

ве́ник | miotła

венча́ться | brać ślub (kościelny/cerkiewny)

вероя́тность | prawdopodobieństwo

ве́сом до Х | o wadze do X

вести́ себя́ | zachowywać się (np. jakoś)

весьма́ | całkiem, zdecydowanie

ветвь | gałąź

взаме́н | w zamian

взя́ться за что́-то | zabrać się za coś

вид | gatunek

вид на что́-то | widok na coś

ви́лы | widły

включа́ть что́-то во что́-то | wliczać coś do czegoś

вложе́ние | załącznik

вне́шний вид | wygląd zewnętrzny

вну́треннее устро́йство | wystrój wnętrza

вну́тренняя оппози́ция | niema opozycja

во мно́гом | w wielu kwestiach, pod wieloma 
względami

вовлече́ние кого́-то во что́-то | zaangażowanie kogoś 
w coś

вовлечённый | zaangażowany

во́все | wcale, zupełnie (nie)

вовсю ́| na całego, ze wszystkich sił

водопа́д | wodospad

военнопле́нный | więzień wojenny

возни́кнуть | powstać

возроди́ться | odrodzić się

вои́нственный | wojowniczy

во́лею суде́б | zrządzeniem losu

вооруже́ние | uzbrojenie

вооружённый чем-то | uzbrojony w coś, wyposażony

воплоти́ться в роль | wcielić się w rolę

воплоти́ться во что́-то | wcielić się w coś, 
urzeczywistnić

воплоще́ние | ucieleśnienie

восклица́тельный знак | wykrzyknik

воспита́ние | wychowanie

воспо́льзоваться чем-то | wykorzystać coś, skorzystać 
z czegoś

воспринима́ться | być odbieranym

восприня́ть что́-то ка́к-то | odebrać coś w jakiś sposób

восста́ние | powstanie

восто́рг | zachwyt

впервы́е | po raz pierwszy

впечатли́ть кого́-то | wywrzeć na kimś wrażenie

впечатля́ть | robić wrażenie

вплести́ что́-то во что́-то | wplatać coś w coś

впосле́дствии | później, wskutek czegoś

врата ́| wrota, brama

вреди́тель | szkodnik (również osoba)

времяисчисле́ние | odliczanie czasu, rachuba czasu

вряд ли | raczej nie

всё ча́ще | coraz częściej

всего́ Х не перечи́слить | wszystkiego X nie da się 
zliczyć

вселе́нский | uniwersalny, powszechny

вселя́ть наде́жду | dawać nadzieję

всплеск | wzrost (nagły), wybuch

всплеск интере́са к чему́-то | wzrost zainteresowania 
czymś

вступи́тельный экза́мен | egzamin wstępny

вся́кая пти́ца | wszelkie ptactwo
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входи́ть в число́ чего́-то | należeć do czegoś,  
być częścią czegoś

вы́делить что́-то | wyróżnić coś

вы́жить | przetrwać

вы́звать что́-то | wywołać coś

вы́здороветь | wyzdrowieć

выкрута́сы | wygibasy; wybryki

вы́лазка | wypad (np. w celu zdobycia czegoś)

вы́ручить | wyręczyć

выса́живать | zasadzać, nasadzać (drzewa)

вы́ставка | wystawa

вы́ступить в чью-то подде́ржку | wstawić się za kimś

вытека́ть из чего́-то | wynikać z czegoś

вы́хватить что́-то | wyłowić coś

вы́ходец из Х | wywodzący się z X, emigrant

вышеопи́санный | wyżej opisany

вышеперечи́сленный | wyżej wymieniony

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

Г
габари́ты | gabaryty

гага́ры | nury (ptaki)

гармони́чный | harmonijny

гера́нь | geranium, pelargonia

геро́й | bohater

гид | przewodnik

гладь | tafla (np. jeziora)

глуби́нка | prowincja (daleka, w Rosji)

го́вор | gwara

говори́ть что́-то в оди́н го́лос | twierdzić coś 
jednogłośnie

голубо́е зо́лото | niebieskie złoto (pot. o gazie)

гони́мый | prześladowany

горо́ховый шут | błazen, klaun (pot., neg.)

горшо́к | garnek, doniczka

госпо́дство | dominacja, panowanie

гости́ничный ко́мплекс | ośrodek hotelowy, hotel 
(wraz z otaczającym terenem i innymi budynkami)

града́ция | gradacja, rozpiętość

гре́шник | grzesznik

григориа́нский | gregoriański

гро́мкий | głośny (także medialnie)

губе́рния | gubernia

гула́говский | związany z gułagiem

Д
далеко́ не везде́... | raczej nie wszędzie..., 
zdecydowanie nie wszędzie...

да́льний ро́дственник | daleki krewny

дать обе́т | złożyć ślub (w klasztorze)

даунши́фтер | downshifter (osoba, która podejmuje 
mniej odpowiedzialną pracę, aby zredukować stres, 
ułatwić sobie życie itp.)

двойни́к | sobowtór

двуличник | hipokryta

действи́тельность | rzeczywistość

дела́ обстоя́т ка́к-то | sprawy mają się jakoś

де́ло в том, что... | chodzi o to, że...

дере́вня | wieś

десе́рт | deser

диале́ктный | dialektowy

диапазо́н | rozpiętość, zakres

диза́йн | design

до невозмо́жности | do granic możliwości

добира́ться | docierać

добра́ться | dotrzeć

доброжела́тельный | przyjazny

догмати́ческий | dogmatyczny

догово́р | umowa

договори́ться с кем-то | umówić się z kimś

доказа́ть что́-то | udowodnić coś

до́лгое вре́мя | przez długi czas

дома́шнего приготовле́ния | domowy (np. o jedzeniu)

дома́шнее хозя́йство | gospodarstwo domowe

дома́шние | domownicy

дополни́тельный | dodatkowy

допо́лнить кого́-то | uzupełniać kogoś

допу́стим,... | przypuśćmy, że...

доста́вить ма́ссу впечатле́ний | zapewnić mnóstwo 
wrażeń, dostarczyć wielu wrażeń

доста́вка чего́-то на́ дом | dostawa czegoś do domu

достиже́ние | osiągnięcie
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досто́йный | godny, odpowiedni

достопримеча́тельность | miejsce warte zobaczenia, 
zabytek

досту́пный | przystępny

дра́ить | szorować

дре́вний | dawny, stary

друг дру́га | wzajemnie, siebie nawzajem

духове́нство | duchowieństwo

дю́на | wydma

Е
евре́й | Żyd

едине́ние с приро́дой | bratanie się z przyrodą, 
jednoczenie

еди́нство | zjednoczenie, jedność

есть вероя́тность что́-то сде́лать | istnieje możliwość 
zrobienia czegoś

Ж
жале́ть кого́-то | żałować kogoś

жа́ловаться | skarżyć się

жанр | gatunek

жа́рко | gorąco

ждать чего́-то с нетерпе́нием | z niecierpliwością  
na coś czekać

жела́ющий | chętny

железнодоро́жный вокза́л | dworzec kolejowy

жемчу́жина | perła

жесто́кий | okrutny

живопи́сный | malowniczy

жи́лка | smykałka, dryg (do czegoś, jakiś); pasja, 
zainteresowanie (czymś)

жило́й дом | dom mieszkalny

жи́тельница | mieszkanka

журналю́га | dziennikarzyna (pej.)

З
за всю жизнь | przez całe życie

за счёт чего́-то | ze względu na coś, z powodu czegoś

заблуди́ться | pobłądzić

заболева́ние | schorzenie

завари́ть что́-то | ugotować coś, zaparzyć

заведе́ние | zakład, lokal

заверши́ть | zakończyć

завести́ что́-то | wziąć coś, zakupić (np. roślinę)

зави́сеть от чего́-то | zależeć od czegoś

заво́д | fabryka

загнива́ющий | gnijący

за́действовать кого́-то где́-то | wykorzystać kogoś 
gdzieś

заду́маться над чем-то | pomyśleć nad czymś, 
zastanowić się

заду́маться о чём-то | zastanowić się nad czymś

заква́ска | zakwas

заключа́ться в чём-то | polegać na czymś

заключённый | więzień, osadzony

заку́пка | zakupy, kupno

зали́в | zatoka

зало́жник | zakładnik

заме́длить что́-то | spowolnić coś

замени́ть что́-то | zamienić coś, zastąpić

зами́нка | zająknięcie, przerwa

занима́ться ры́бной ло́влей | prowadzić połów ryb

заня́тия по Х | zajęcia z X

западноевропе́йский | zachodnioeuropejski

запасти ́| przygotować zapasy

записа́ть что́-то | nagrać coś

зарегистри́рованный бага́ж | bagaż rejestrowany

засо́хнуть | zaschnąć

заста́вить кого́-то что́-то сде́лать | zmusić kogoś  
do zrobienia czegoś

заставля́ть что́-то де́лать | zmuszać do zrobienia 
czegoś

засучи́ть рукава ́| zakasać rękawy

захандри́ть | popaść w chandrę

захлёбываться | gasnąć, zaciąć się

зачасту́ю | częstokroć

зача́тие | poczęcie

звёздная профе́ссия | zawód gwiazdy, celebrycki

зверобо́йный | myśliwski

зда́ние | budynek

земно́й покло́н | pokłon, ukłon do ziemi
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земно́й шар | kula ziemska

Зи́мняя война ́| wojna zimowa (radziecko-fińska  
w 1939-1940 r.)

зло́ба | złość

злободне́вный | palący, aktualny

знамени́тый | znany

зо́на | strefa

И
идеализа́ция | idealizacja

иденти́чность | tożsamość

иера́рхия | hierarchia

из уваже́ния | ze względu na szacunek

избега́ть кого́-то | unikać kogoś

изда́ние | wydawnictwo, magazyn

издева́ться над кем-то | znęcać się nad kimś,  
szydzić z kogoś

изде́лие | wyrób

измене́ния происхо́дят | zmiany dokonują się, zmiany 
są dokonywane

изобрете́ние | wynalazek, wynajdowanie

изоли́роваться от чего́-то | izolować się od czegoś

изуче́ние чего́-то | zbadanie czegoś, przestudiowanie

иконоста́с | ikonostas

и́менно | właśnie

име́ть что́-то в виду ́| mieć coś na uwadze,  
pamiętać o czymś

ина́че говоря ́| innymi słowy

ингредие́нты | składniki

ине́ртность | inercja, utarty sposób myślenia

ино́й | inny, pozostały, odrębny

институ́т ча́стной со́бственности | własność prywatna 
(jako prawna forma własności)

интервью ́| wywiad, rozmowa (np. o pracę)

интере́с | zainteresowanie

интерье́р | wnętrze

интрове́ртный | introwertyczny

ипоста́сь | postać, wcielenie

иро́ния судьбы ́| ironia losu

иска́ть себя́ | szukać samego siebie

иску́сство | sztuka

искусствове́д | znawca sztuki

испове́даться | pójść do spowiedzi, wyspowiadać się

испо́ртить что́-то | zepsuć coś

испы́тывать к кому́-то отвраще́ние | czuć do kogoś 
obrzydzenie

испы́тывать удово́льствие | czerpać przyjemność, 
cieszyć się (czymś)

иссле́дование | badanie

и́стина | prawda

и́стинный | prawdziwy

исто́к | źródło, początek

истори́ческий центр | stare miasto

исходи́ть от кого́-то | pochodzić od kogoś

ито́говый | wynikowy, końcowy

К
к тому́ же | na dodatek

ка́верзный | podchwytliwy

каза́ться на пе́рвый взгляд | wydawać się  
na pierwszy rzut oka

как мо́жно быстре́е | jak najszybciej

как пра́вило | zazwyczaj, z reguły

как..., так и... | zarówno..., jak i...

како́й интере́с что́-то де́лать? | jaki jest sens  
w robieniu czegoś?

калори́йность | kaloryczność

капремо́нт | remont kapitalny

карти́на меня́ется в лу́чшую сто́рону | sytuacja 
zmienia się na lepsze

каса́ться кого́-то | dotyczyć kogoś

кастрю́ля | garnek

кача́ть что́-то | pompować coś

кашпо ́| osłona na doniczkę

кинематогра́фия | kino (jako przemysł), 
kinematografia

киноафи́ша | afisz filmowy

кинокарти́на | film

кинопока́з | pokaz filmów

кинопро́ект | projekt filmowy

кипято́к | wrzątek

ки́рха | kościół (także np. protestancki)

кня́жество | księstwo
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кого́-то с кем-то свя́зывают Х отноше́ния |  
kogoś łączy z kimś X (relacja)

ко́лба | kolba, szklany słój

коленопреклоне́ние | klękanie, klęczenie

комме́рческое предложе́ние | oferta handlowa

ко́мнатное расте́ние | roślina pokojowa/doniczkowa

кому́-то не хвата́ет сил что́-то сде́лать | komuś  
nie starcza sił na zrobienie czegoś

кому́-то не хвата́ет чего́-то | komuś czegoś brakuje

конфе́ссия | wyznanie (religia)

конфирма́ция | bierzmowanie (obrządek/sakrament 
katolicki)

ко́нченый | skończony, zupełny

копе́ечный | groszowy

копи́ровать-вста́вить | kopiuj-wklej

копчёный | wędzony

кораблестрои́тель | szkutnik, specjalista  
od budowania okrętów

ко́рка | skorupa, skórka

корпорати́вный | korporacyjny, firmowy

ко́рпус | budynek, blok (więzienny)

корре́ктно | jak należy, taktownie

краеве́дение | krajoznawstwo

край | okręg, obszar (jednostka administracyjna)

кра́йне | skrajnie

краса́вец | piękniś

краси́тель | barwnik

креати́в | kreatywność, nieszablonowość

крепостно́й | pańszczyźniany

кре́пость | twierdza

крестья́нин | chłop

креще́ние | chrzest, chrzciny

крио́ника | krionika

кро́шечный | malutki, tyci

кру́пный | duży, spory

крыльцо ́| ganek

крюк | hak

кто-то не мог дожда́ться, когда́... | ktoś nie mógł  
się doczekać, aż...

кто-то ниче́м не обя́зан кому́-то | ktoś nie jest  
nic komuś winien

кто-то Х от бо́га | ktoś ma talent do X

куда́ бо́лее Х | o wiele bardziej X

купа́ться | kąpać się (w jeziorze, rzece, morzu itp.)

куро́ртный | wypoczynkowy

ку́ча | kupa, mnóstwo

Л
лава́ш | lawasz (chlebek ormiański)

ла́герь сме́рти | obóz śmierci, obóz koncentracyjny

лазе́йка | luka, kruczek (np. prawny)

лапша́ бы́строго приготовле́ния | makaron 
błyskawiczny

ларёк | kiosk, budka

ле́ксика | słownictwo

ле́кция | wykład

Лено́бласть | region Petersburga (jednostka 
administracyjna, obwód leningradzki)

лесни́к | leśniczy

лиди́ровать | przodować

ликова́ть | triumfować, wiwatować

ли́пкий | klejący się

лист А4 | kartka A4

ли́чная жизнь | życie osobiste

ли́чный | osobisty

лишённый чего́-то | pozbawiony czegoś

лиши́ть себя́ чего́-то | pozbawić się czegoś

лишь | tylko, jedynie

лома́ть чью-то судьбу ́| rujnować komuś życie

лоуко́стер | tania linia lotnicza

лу́чше всего ́| najlepiej

лы́ко | łyko

любо́вник | kochanek

М
малолю́дность | słabe zaludnienie

Маннерге́йм | Mannerheim (polityk i wojskowy fiński)

мастер-кла́сс | wykład mistrzowski, wykład  
dla profesjonalistów/ekspertów

мастерство ́| mistrzostwo, sztuka

мегапо́лис | metropolia

мелодра́ма | melodramat
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мент | pies (pot., neg. o policjancie)

мере́щиться | przywidzieć się, mieć zwidy

мероприя́тие | przedsięwzięcie, impreza

ме́стный | tutejszy, miejscowy

милови́дный | ładny

мировы́х масшта́бов | światowej klasy

миропома́зание | bierzmowanie (namaszczenie 
olejem świętym na znak przynależności do cerkwi)

митрополи́т | metropolita

младе́нчество | niemowlęctwo

мне́ние о чём-то | zdanie o czymś

мно́го наро́ду | wielu ludzi, tłumy

многогра́нность | wielostronność

многосло́йный | o wielu warstwach

могу́чий | potężny

моли́твенный | modlitewny

моли́ться | modlić się

мона́шествующий | świątobliwy (żyjący w klasztorze)

москви́ч | moskwianin, mieszkaniec Moskwy

мостова́я | jezdnia

моча́лка | zmywak

мощь | moc, potęga

мразь | zero, gnój (pot., slang., wulg. o kimś)

мудр | mądry (kr. forma)

Н
на вы́нос | na wynos

на гра́ни не́рвного сры́ва | na krawędzi załamania 
nerwowego

на коле́нцах | na kolankach (pot.)

на са́мом де́ле | faktycznie, naprawdę

на у́ровне | na poziomie

на фо́не чего́-то | na tle czegoś

наблюда́ть за чем-то | śledzić coś

наверняка ́| z pewnością

навести́ на кого́-то по́рчу | rzucić na kogoś klątwę

навстре́чу | z naprzeciwka

навя́зываться | wkręcać się, wpraszać

на́глость | tupet, arogancja

наделённый чем-то | obdarzony czymś

назва́ть что́-то | podać coś

назна́чить кого́-то кем-то | wyznaczyć kogoś  
na jakieś stanowisko

назо́йливость | natręctwo, natarczywość

назо́йливый | dokuczliwy

накла́дываться на что́-то | nakładać się na coś

накопи́ться | nagromadzić się

налегке́ | bez rzeczy, bez bagażu

наме́рение | zamiar

наме́тить что́-то на Х | zaplanować coś na X

намно́го про́ще | o wiele prościej/prostszy

наплы́в | przypływ, fala

напо́мнить о чём-то | przypomnieć o czymś

напосле́док | na koniec

направле́ние | kierunek, prąd (np. literacki)

нарва́ть что́-то | narwać, nazrywać (np. trawy)

населе́ние | ludność

настоя́щее | teraźniejszość

насчи́тывать Х | liczyć sobie X

наткну́ться на что́-то | natknąć się na coś

наце́ленный на что́-то | skierowany na coś,  
mający jakiś cel

начи́нка | nadzienie

наш с ва́ми | nasz wspólny, wasz i nasz

не вопро́с | nie problem!

не ме́нее Х | nie mniej X

не ограни́чиваться чем-то | nie ograniczać  
się do czegoś

не сло́мленный | wytrwały, nieugięty

не собира́ться что́-то де́лать | nie chcieć czegoś zrobić

не спеша́ | niespiesznie

не уложи́ться в Х | nie zmieścić się w X

негла́сный | niejawny

недействи́тельный | nieważny

недооце́ниваться кем-то | być niedocenianym  
przez kogoś

недоста́ток | wada

незапя́тнанный | niepokalany

незаслу́женно | niezasłużenie, niesłusznie

не́когда | niegdyś

не́которое подо́бие чего́-то | pewna namiastka czegoś

необъя́тный | bezkresny
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неодноро́дный | niejednorodny

неожи́данно | nieoczekiwanie

непа́лец | Nepalczyk

неповтори́мый | niepowtarzalny

непогреши́мость | nieomylność

непоти́зм | nepotyzm

неприхотли́вый | niewymagający

неприя́тный | nieprzyjemny

непросто́й | skomplikowany

нерасторжи́мый | nierozerwalny, niedający się zerwać

нере́дко | częstokroć

несомне́нно | niewątpliwie

нести́ це́нность | mieć wartość

нести́ что́-то с собо́й | nieść coś ze sobą

неуда́чник | nieudacznik

неудиви́тельно, что... | nic dziwnego, że...

нефтедо́ллары | naftodolary

нефтяно́е прокля́тье | przekleństwo ropy

ни в чём не уступа́ть чему́-то | w niczym  
nie ustępować czemuś

ни оди́н | ani jeden, żaden

Никейский си́мвол ве́ры | Nicejskie wyznanie wiary

никто́ не отменя́л Х... | X nadal istnieje i ma się dobrze

ни́точка | niteczka

нулевы́е | lata 2000-2009

ны́не | obecnie, po dziś dzień

ны́нешний | obecny

О
оа́зис | oaza

обая́тельный | czarujący

обеспе́ченный | dobrze sytuowany

облада́тель чего́-то | posiadacz czegoś

облада́ть чем-то | posiadać coś

облегче́ние | ułatwienie

обнару́жить что́-то | wykryć coś

обожа́ть что́-то | uwielbiać coś

обо́и | tapety, tapeta

обольща́ться | dać się zwieść

обрабо́тка | obróbka, przetworzenie

о́браз | obraz (np. w  który ktoś się wciela)

о́браз жи́зни | tryb życia

обрати́ться к кому́-то с про́сьбой | zwrócić się  
do kogoś z prośbą

обречённый на что́-то | skazany na coś

обры́в | urwisko

обря́д | obrządek, rytuał

обстано́вка | warunki, urządzenie (czegoś)

обсуди́ть что́-то | przedyskutować coś

обща́га | akademik (pot.)

обще́ние | obcowanie, komunikacja

общепи́т | żywienie zbiorowe

общепри́знанный | ogólnie uznany

общехристиа́нский | ogólnochrześcijański,  
dotyczący wszystkich chrześcijan

объедини́ться | zjednoczyć się, połączyć siły

объявле́ние | ogłoszenie

обы́денность | codzienność

обяза́тельство | zobowiązanie

одино́кий | samotny

однозна́чно | jednoznacznie

одноимённый | o tym samym imieniu,  
pod tą samą nazwą/tytułem

одну́шка | kawalerka

оздорови́тельный | uzdrawiający

озелене́ние | zazielenienie

ознако́миться с чем-то | zapoznać się z czymś

оказа́ться где́-то | znaleźć się gdzieś

окати́ть что́-то водо́й | oblać coś wodą

окре́стности | okolice

онкобольно́й | chory na raka

онла́йн регистра́ция | odprawa online (check-in)

опа́льный | będący w niełasce

опа́сный | niebezpieczny

оперуполномо́ченный | oficer operacyjny, śledczy

опла́чивать что́-то ка́ртой | płacić za coś kartą

опозна́ть кого́-то | rozpoznać kogoś

определённый | określony, konkretny

определи́ть что́-то | określić coś

определи́ться | określić się, zdecydować się

оранжере́я | oranżeria
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ориенти́роваться на что́-то | sugerować się czymś, 
kierować

оса́дки | opady

основно́й | główny

осо́бенность чего́-то в чём-то | unikalność czegoś 
polega na czymś, coś jest unikalną cechą czegoś

осо́бый | niezwykły

осо́знанный | świadomy

осозна́ть что́-то | uświadomić (sobie) coś

о́стров | wyspa

осуждённый | osądzony, więzień

осуществля́ть что́-то | zapewniać coś, realizować

от кого́-то ухо́дит жена́ | kogoś zostawia żona

от чего́-то | z powodu czegoś, przez coś

отбо́р | selekcja

отве́тственность | odpowiedzialność

отве́тственный | odpowiedzialny

отвеча́ть чему́-то | odpowiadać czemuś

отде́льный | osobny, oddzielny

оте́ль | hotel

отка́з от чего́-то | odmowa od czegoś, odrzucenie

отка́зываться что́-то де́лать | odmawiać zrobienia 
czegoś

откла́дывать что́-то | odkładać coś

открове́нный | jawny

откры́тый ого́нь | otwarty ogień

откры́ть что́-то | stworzyć coś, otworzyć

отлича́ться от X | różnić się od X

отлича́ться чем-то от чего́-то | różnić się czymś  
od czegoś

отли́чие | różnica

отли́чие Х от Y | różnica między X a Y

отма́лчиваться | pomijać (coś) milczeniem,  
nie zabierać głosu

отмени́ть что́-то | anulować coś, znieść

отме́тить | zauważyć, zwrócić uwagę

отмеча́ть что́-то | świętować coś, obchodzić

отмеча́ться | być notowanym/rejestrowanym

относи́тельно | stosunkowo

относи́тельный | relatywny, stosunkowy

относи́ться к чему́-то | należeć do czegoś,  
wchodzić w skład czegoś

отовсю́ду | zewsząd

отодви́нуться | zostać przesuniętym

отпра́виться куда́-то | wyruszyć dokądś

отправле́ние | odjazd (pociągu)

отрази́ть | odbić, odzwierciedlić

отрезви́ть | otrzeźwić

отсю́да | stąd też, z tego (też) powodu

отча́сти | po części, częściowo

о́фисный | biurowy

официо́з | oficjalność (w przekazie)

офо́рмить что́-то | wyrobić coś (wizę), załatwić

очеви́дный | oczywisty

оши́бочно | błędnie, mylnie

ощути́мый | odczuwalny

ощути́ть что́-то | poczuć coś, odczuć

ощуще́ние | wrażenie, odczucie

П
пала́тка | namiot

паля́щий | palący, prażący

паникова́ть | panikować

па́па ри́мский | papież

па́пка | folder; teczka

парано́йя | paranoja

паро́м | prom

пе́рвенство | pierwszeństwo

первозда́нный | nietknięty ręką ludzką

перебро́сить кого́-то куда́-то | przerzucić kogoś 
dokądś

перевести́ кого́-то во что́-то | przeklasyfikować kogoś, 
przenieść do innej grupy/klasy

переда́ча о́пыта | dzielenie się doświadczeniem/
doświadczeniami

переде́лать кого́-то | przerobić kogoś, odmienić

перее́хать | przeprowadzić się

переку́с | przekąska

перероди́ться | przekształcić się

пересече́ние | połączenie

переступи́ть каки́е-то пра́вила | złamać jakieś zasady

переступи́ть поро́г чего́-то | przestąpić przez próg 
czegoś
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перечи́слить что́-то | wyliczyć coś

переше́ек | przesmyk

пери́од | okres

персона́ж | postać (np. w sztuce)

пик | szczyt

пирожо́к | pasztecik

пи́терский | petersburski (pot.)

пито́мец | zwierzak, pupil

плита ́| kuchenka

плод | płód

пло́щадь | powierzchnia

по анало́гии с чем-то | analogicznie do czegoś

по большо́му счёту | mówiąc ogólnie,  
ogólnie rzecz biorąc

по душе́ | przypadający do serca

по интере́сам | pasujący do zainteresowań

по кра́йней ме́ре | przynajmniej

по насле́дству | w spadku

по прогно́зам | według prognoz

по сей день | po dzień dzisiejszy

по Х ме́ркам | jak na X...

по Х при́нципу | według X zasady, na zasadzie X

по чьей-то про́сьбе | na czyjąś prośbę

по электро́нной ви́зе | z wykorzystaniem wizy 
elektronicznej

по юлиа́нскому календарю ́| według kalendarza 
juliańskiego

по-настоя́щему | prawdziwie, naprawdę

по-пре́жнему | jak dawniej

по-челове́чески | po ludzku

побере́жье | wybrzeże

побли́зости | w pobliżu

повествова́ть о чём-то | snuć opowieść/narrację  
o czymś

поворо́т | zakręt

повсеме́стный | powszechny

пого́ны | naramienniki, pagony

пода́ть зая́вку на что́-то | złożyć podanie o coś

подверга́ть что́-то чему́-то | poddawać coś czemuś

подвести́ кого́-то | zawieść kogoś

по́двиг | bohaterski czyn

подде́рживать кого́-то | wspierać kogoś, pomagać

подеше́вле | taniej, tańszy

подле́ц | łajdak

подро́бности | detale, szczegóły

подро́сток | nastolatek

подстро́иться под что́-то | dopasować się do czegoś

подчёркивать что́-то | podkreślać coś

подчиня́ться кому́-то | podlegać komuś, 
podporządkowywać się

пожа́луй,... | chyba...

пожа́рник | strażak

показа́тельный приме́р | znamienny przykład

покори́ть что́-то | podbić coś

покра́сить что́-то в Х цвет | wymalować coś na X kolor

полага́ть | sądzić, uważać

поли́в | podlewanie

поликли́ника | przychodnia

полномо́чия | kompetencje, moce (decyzyjne, 
sprawcze)

получа́ется, что... | wychodzi (na to), że...

поми́мо | oprócz, poza

помо́р | Pomorzanin

помо́чь сове́том | pomóc poradą

поня́ть что́-то для себя́ | pojąć coś, zrozumieć  
(dla siebie samego)

пообща́ться с кем-то | porozmawiać z kimś

по́просту | najzwyczajniej, zwyczajnie

попу́тчик | towarzysz podróży

пора́ уже́! | najwyższa pora!

пора́довать | ucieszyć

порекомендова́ть что́-то | zalecić coś, polecić

порица́ться | być potępianym

поро́й | czasem

по́ртить | zepsuć

посети́тель | zwiedzający

посети́ть что́-то | odwiedzić coś

посеще́ние | odwiedziny

после́дний | ostatni (np. z wymienionych)

после́дователь | fan, wielbiciel, zwolennik

послужно́й спи́сок | lista dokonań

посовеща́ться | przedyskutować, naradzić się

поспра́шивать (у) кого́-то | rozpytywać, dopytywać
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поставщи́к | dostawca, dostarczyciel

постепе́нно | stopniowo

пости́ться | pościć (przestrzegać postu)

пости́чь что́-то | zdobyć coś, posiąść

постро́йка | budowa, konstrukcja

поступи́ть на курс | dostać się na studia

пото́мственный | rodowy, z dziada pradziada

потребле́ние | konsumpcja

потусторо́нний мир | świat nadprzyrodzony

поубива́ть друг дру́га | pozabijać się nawzajem

похвала ́| chwalenie, pochwała

похо́д | pochód, wyprawa

похо́жие друг на дру́га | podobni do siebie 
(nawzajem)

почётное зва́ние | zaszczytny tytuł

поясни́ть | wyjaśnić

правово́й | prawny, prawniczy

превы́сить что́-то | przewyższyć coś,  
wykroczyć poza coś

превыша́ть Х | przekraczać X, przewyższać X

предложе́ние | propozycja

предме́т го́рдости | przedmiot dumy

предоста́вить что́-то | pokazać coś

предпи́санный | przepisany, wskazany

предпочита́ть что́-то | preferować coś

предприя́тие | przedsiębiorstwo

представле́ние о чём-то | wyobrażenie o czymś

представля́ть что́-то собо́й | reprezentować coś 
(sobą), stanowić coś

предстоя́тель | prymas

предусмо́тренный | przewidziany

преды́збранный | wybrany, wskazany

пре́жде всего ́| przede wszystkim

преиму́щество | zaleta, wyższość (czegoś nad czymś)

преоблада́ть | przeważać, dominować

преобразова́ние | przekształcenie, przemiana

преобразова́ть что́-то во что́-то | przekształcić  
coś na coś

преодоле́ть что́-то | pokonać coś

преподава́тель | wykładowca

пресново́дный | słodkowodny

при всём уваже́нии к кому́-то | z całym szacunkiem 
dla kogoś

привести́ к чему́-то | doprowadzić do czegoś

привлека́тельность | atrakcyjność

привы́кнуть | przywyknąć

приглушённый | przyćmiony

при́город | przedmieście

приде́рживаться чего́-то | przestrzegać czegoś, 
pilnować

прие́млемый | przystępny, akceptowalny

прижи́ться | przyjąć się (o nasadzeniu)

признава́ть что́-то | uznawać coś, akceptować

прили́чие | przyzwoitość

приложе́ние | aplikacja

приме́рно | w przybliżeniu

принадле́жность к чему́-то | przynależność do czegoś

принима́ть что́-то к опла́те | akceptować płatność 
czymś (np. kartą)

приноси́ть мо́ре удово́льствия | dostarczać mnóstwo 
zadowolenia/przyjemności

при́нцип | zasada, reguła

приня́ть вы́зов | podjąć wyzwanie

приня́ть кого́-то на рабо́ту | przyjąć kogoś do pracy

приня́ть уча́стие в чём-то | wziąć w czymś udział

приня́ть что́-то как да́нность | uznać coś za dane/
pewnik

приня́ть что́-то на себя́ | wziąć coś na siebie

приобще́ние к чему́-то |  oswojenie z czymś, 
wprowadzenie (w coś)

прирасти ́| zrosnąć się, wrosnąć

приро́дные ресу́рсы | zasoby naturalne

прису́тствие | obecność

прису́тствовать где́-то | być gdzieś obecnym

прису́щий кому́-то | przynależny komuś,  
właściwy dla kogoś

прихо́дский | parafialny

прихожа́не | parafianie

прича́стие | komunia (święta)

причасти́ться | przystąpić do komunii świętej

причём | przy czym..., trzeba też przyznać, że...

про́ба | próba, próbka

пробе́г | przebieg (auta)

пробе́л | spacja, odstęp
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прова́л | klapa, niepowodzenie

прова́л во что́-то | stoczenie się do czegoś

провести́ экспериме́нт | przeprowadzić eksperyment

проголода́вшийся | wygłodniały

продли́ть | wydłużyć

продово́льствие | żywność

продра́ть | przedrzeć

прозра́чность | transparentność, jawność

произноше́ние | wymowa

происходи́ть от чего́-то | pochodzić od czegoś, 
wywodzić się skądś

промежу́точное состоя́ние | stan przejściowy

про́мысел | myślistwo

пропи́танный чем-то | przesiąknięty czymś

просвеща́ть | oświecać

просто-на́просто | najzwyczajniej w świecie

просто́р | przestwór

просто́рный | przestronny

про́чий | inny, pozostały

проявле́ние чего́-то | przejaw czegoś

пру́тья | witki, pręty

пряма́я ли́ния | bezpośrednie połączenie, gorąca linia

пря́мо в ка́дре | prosto w kadrze

пря́мо где́-то | od razu gdzieś

прямо́й рейс | lot bezpośredni

публи́чное выступле́ние | wystąpienie publiczne

пусти́ть что́-то на самотёк | puścić coś samopas, 
pozostawić coś własnemu losowi

путём чего́-то | na drodze czegoś/jakiejś

путь | droga, ścieżka

пушни́на | futra

Р
рабо́тать удалённо | pracować zdalnie

рабо́чий стол | biurko

ра́бский | niewolniczy

раз Х, то Y... | skoro X, to Y...

разбо́йный | rozbójniczy

развёрнутый отве́т | pełna odpowiedź, rozwinięta

разли́чие | różnica

разногла́сия | różnice zdań

разнообра́зие | różnorodność

разобра́ться | połapać się, zorientować

разруга́ться | pokłócić się

разру́шенный | zniszczony

ра́курс | punkt widzenia, kąt

рани́мый | wrażliwy

раскла́д | układ

раско́л | schizma, rozłam

расплати́ться за что́-то | zapłacić za coś

расплы́вчатый | mglisty, niejasny

располага́ть | rozmieszczać

распространённый | powszechny

распространя́ть что́-то | rozpowszechniać coś

распространя́ться на кого́-то | dotyczyć także kogoś, 
obejmować także kogoś

распя́тие | krzyż

расса́да | rozsada

рассла́бить | rozluźnić (się)

расспро́сы | pytania, zapytania

расставля́ть акце́нты | stawiać akcenty, wprowadzać 
akcenty

рассчита́ть что́-то | wyliczyć coś

расхожде́ния в чём-то | różnice, rozbieżności w czymś

реа́лии | realia

реа́льность | rzeczywistość

резно́й | rzeźbiony

реставра́ция | odnowienie

рестора́нный дво́рик | food court, strefa 
restauracyjna (w galerii handlowej)

реце́пт | recepta, przepis

речь (идёт о чём-то) | mowa o czymś

реши́ться | zdecydować się

ржано́й | żytni

Ри́мская импе́рия | Cesarstwo Rzymskie

рискова́ть что́-то | ryzykować czymś, narażać się na coś

рого́жа | rogoża

родно́й | rodzony

ро́дственник | krewny

родство ́| pokrewieństwo

рома́н | powieść
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РПЦ (Ру́сская правосла́вная це́рковь) | cerkiew 
prawosławna

руба́ха | koszula

рубе́ж | granica

рукопожа́тие | uścisk dłoni

ручна́я кладь | bagaż podręczny

рыхли́ть | spulchniać

С
с вы́ходом чего́-то | wraz z premierą czegoś

с испо́льзованием чего́-то | z wykorzystaniem czegoś

с переса́дкой | z przesiadką

с умо́м | rozsądnie, z rozumem

с Х то́чки зре́ния | z punktu widzenia X

са́дик | ogródek

сайт | strona (internetowa)

самостоя́тельно | samodzielnie

самостоя́тельный | samodzielny

са́мый-са́мый | naj-naj (pot.)

сапо́жник | szewc

сбежа́вший | uciekinier

сбли́зить кого́-то | zbliżyć kogoś

сбы́ться | ziścić się

своди́ться к чему́-то | sprowadzać się do czegoś

сво́йственный кому́-то | typowy dla kogoś

своп | swap, wymiana

святи́лище | świątynia

свяще́нник | kapłan

свяще́нство | stan kapłański

сде́лать комплиме́нт | sprawić (komuś) komplement

се́верная столи́ца | pot. o Petersburgu

село ́| wieś

сень | sień

сесть за компью́тер | usiąść przed komputerem

сетево́й | sieciówkowy, należący do sieci

силе́зский | śląski

ска́жем так... | ujmijmy to tak...

скати́ться | stoczyć się

ске́псис | sceptycyzm

ски́дочный | zniżkowy, rabatowy

сковоро́дка | patelnia

скоре́е всего ́| najprawdopodobniej

сла́виться чем-то | (za)słynąć dzięki czemuś

сле́довать чему́-то | przestrzegać czegoś

слой о́бщества | warstwa społeczna

слу́жба | nabożeństwo

смахну́ть | strzepnąć

сме́та | kosztorys

СМИ (сре́дства ма́ссовой информа́ции) | środki 
masowego przekazu

снедь | jedzenie, żarcie

снять что́-то | nakręcić coś

сня́ться | wystąpić (w filmie)

соблюсти́ что́-то | przestrzegać czegoś

собо́р | katedra

собо́р | sobór (zebranie duchowieństwa)

со́бственно | faktycznie

со́бственное де́ло | własny interes

со́бственность | własność

соверше́нно | zupełnie, całkiem

сове́товать | radzić, dawać radę

совмести́ть прия́тное с поле́зным | połączyć 
przyjemne z pożytecznym

совмеща́ть что́-то | łączyć coś

совпада́ть с кем-то (по) Х | mieć z kimś podobne X 
(np. zainteresowania)

совпада́ть с чем-то | pokrywać się z czymś

совреме́нный | współczesny

согласи́тесь, что... | trzeba przyznać, że...

согла́сно чему́-то | zgodnie z czymś, według

соде́йствие | współpraca, współdziałanie

содержа́ть что́-то | zawierać coś

соедини́ть кого́-то с кем-то | połączyć kogoś z kimś

созда́тель | twórca

созна́ние | świadomość

созна́тельно | świadomie

соо́бщество | społeczność

соотве́тственно | odpowiednio

соотве́тствующий | odpowiedni

сосла́ться на кого́-то |  powołać się na kogoś

сосредото́читься на чём-то | skupić się na czymś
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состави́тель | autor (np. słownika)

составля́ть Х | stanowić X

составля́ющая | element składowy

состоя́ть в чём-то | należeć do czegoś

состоя́ть в чём-то | polegać na czymś,  
należeć do czegoś

состоя́ться | odbyć się

со́товая связь | połączenie komórkowe

сотру́дник | pracownik

сотру́дничество | współpraca

сохрани́ть за собо́й како́е-то пра́во | zachować  
jakieś prawo, mieć prawo do czegoś

сохрани́ться до на́ших дней | przetrwać  
do naszych czasów

сохраня́ть что́-то | zachowywać coś

спам | spam

спаса́тель | ratownik

спецэффе́кты | efekty specjalne

спи́ться | zapić się

сплав | spływ

спосо́бен что́-то сде́лать | zdolny do zrobienia czegoś

спрос | popyt

спусти́ть кого́-то с небе́с на зе́млю | zmusić kogoś  
do zejścia na ziemię, sprowadzić kogoś na ziemię

спу́тать | pomylić (kogoś z kimś)

сравня́ться | wyrównać się, zrównać

сраста́ться корня́ми | zrastać się korzeniami

средневеко́вье | średniowiecze

стака́нчик из-по́д чего́-то | kubeczek po czymś

ста́лкиваться с тру́дностями | napotykać trudności

стари́нный | dawny, stary

статья ́| artykuł

стафилоко́кк | gronkowiec

стенда́п | stand-up

сти́льный | stylowy

столи́чный | stołeczny

столо́вая | stołówka

столь | na tyle, tak bardzo

сторо́нник чего́-то | zwolennik czegoś

страда́ть чем-то | cierpieć na coś

стра́та | warstwa (społeczna)

страх за кого́-то | obawa o kogoś

стреми́ться к чему́-то | dążyć do czegoś

стро́гий | surowy, ostry

стро́го говоря ́| mówiąc konkretnie, ściślej rzecz biorąc

стру́ганый | oheblowany

субъе́кт | jednostka federalna (obszar/terytorium 
należące do danego państwa)

суеве́рие | zabobon

суета ́| zamieszanie, chaos

су́зить что́-то | zwęzić coś

суккуле́нт | sukulent

супру́жеская изме́на | niewierność małżeńska, zdrada

суть чего́-то | sedno czegoś

сухофру́кты | suszone owoce

суще́ственный | znaczący

существо ́| istota

сходи́ться по чему́-то | pokrywać się pod jakimś 
względem

сцена́рий | scenariusz

съёмки | zdjęcia (do filmu)

съе́хать | wyprowadzić się

сыгра́ть | zagrać (w filmie)

сырое́д | osoba jedząca surowe jedzenie, witarianin

сыроеде́ние | witarianizm

сычу́г | podpuszczka (stosowana przy produkcji sera)

сэ́ндвич | sandwich, kanapka

сюже́т | fabuła

сюи́та | suita (np. muzyczna)

сюрпри́з | niespodzianka

Т
та́инство | sakrament

таи́ть что́-то в себе́ | skrywać coś w sobie

так называ́емый | tak zwany

тако́го ро́да | tego rodzaju

тег | tag

тем бо́лее, что... | tym bardziej, że...

те́ма | temat

тёмное про́шлое | mroczna przeszłość

теплохо́д | statek motorowy

теря́ть авторите́т в чьих-то глаза́х | tracić w czyichś 
oczach autorytet
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тёщин | teściowej (pot.)

тита́н | bojler (wody pitnej), samowar (wagonowy)

титуло́ванный | utytułowany

то́нкий | wytrawny, subtelny

топи́ть ба́ню | rozgrzewać banię (saunę rosyjską)

то́пливо | paliwo

торго́вец | handlarz

тормозну́тый | skretyniały (pot.)

то́чка бы́строго пита́ния | punkt gastronomiczny 
szybkiej obsługi

то́чно | dokładnie, na pewno

тра́тить что́-то на что́-то | tracić coś na coś

тре́ния | tarcia, konflikty

треть | jedna trzecia

трёхмерный | trójwymiarowy

тря́пка | szmata

ту́го с чем-то | ciężko z czymś (pot.)

туда́ и обра́тно | tam i z powrotem

туриндустри́я | branża turystyczna

турпото́к | napływ turystów

ты́канье | zwracanie się do kogoś per «ty» (pot.), 
mówienie na ty do kogoś

тюрьма ́| więzienie

тя́га к чему́-то | pociąg do czegoś

У
у кого́-то поле́зли на лоб глаза ́| komuś oczy wyszły 
na wierzch/z orbit

убо́й | rzeź

убо́йный | o dużej sile rażenia

уважи́тельное отноше́ние | traktowanie (kogoś)  
z szacunkiem

уве́ренно | pewnie

увлече́ние | pasja

увлечённый чем-то | zaangażowany czymś, zajęty; 
zaintrygowany czymś, pasjonujący się

увле́чься чем-то | zacząć się czymś pasjonować

угова́ривать | namawiać

уголо́к | kącik

уда́чливый | mający szczęście, odnoszący sukcesy

указа́ть что́-то | określić coś, wskazać

укрепле́ния | umocnienia

укро́п | koperek

умере́ть от ра́ка | umrzeć na raka

умести́ться | pomieścić się

уме́стно | na miejscu, odpowiednio (w danej sytuacji, 
kontekście itp.)

уни́женный | upokorzony

уничто́жить | zniszczyć

уны́лый | przygnębiający

упомя́нутый вы́ше | wyżej wspomniany

упомяну́ть | wspomnieć

употребля́ть | stosować, używać

управля́ть чем-то | kierować czymś

уравнове́шенный | zrównoważony

усили́тель вку́са | wzmacniacz smaku

уси́лить что́-то | wzmocnić coś

успе́шный | udany

уста́ть от чего́-то | zmęczyć się czymś

устро́ить кого́-то | zadowolić kogoś

устро́иться на рабо́ту | zatrudnić się, załatwić sobie 
pracę

утверди́ть кого́-то | zatwierdzić kogoś (na stanowisko)

утоми́ться | zmęczyć się

уха́живать за кем-то | zalecać się do kogoś

уче́ние | nauka, nauki (np. Kościoła)

уче́сть что́-то | uwzględnić coś

учи́лище | uczelnia

учи́тельская | pokój nauczycielski

ую́т | komfort, przytulność

ую́тный | przytulny

Ф
фала́фельная | bistro, w którym serwowane są falafele

фастфу́д | fast-food

фе́я | wróżka

фиа́лки | fiołki

фон | tło

формулиро́вка | sformułowanie, ujęcie (czegoś  
w jakiś sposób)

форпо́ст | forpoczta

фортификацио́нный | fortyfikacyjny
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фуфа́йка | waciak

фэ́нтези | fantasy

Х
Х мечты́ | X marzeń

Х по образова́нию | X z wykształcenia

Х чу́вствовать себя́ где́-то | X się gdzieś czuć

характе́рный | charakterystyczny

хейт | hejt (internetowa mowa nienawiści)

хи́щный | drapieżny

хозя́йство | gospodarstwo

храм | świątynia

хрестомати́йный | podręcznikowy

худо́жественный | artystyczny

Ц
Ца́рские  врата ́| carskie wrota

ци́ник | cynik

Ч
ча́йная | herbaciarnia

часо́вня | kapliczka

чебуре́к | czeburek (pasztecik z mięsnym nadzieniem)

чего́-то в обре́з | czegoś jest bardzo mało (pot.)

чего́-то осо́бо не сде́лаешь... | coś się nie za bardzo 
da zrobić...

чем не вы́ход? | całkiem dobra alternatywa, prawda? 
(pot.)

чемода́н | walizka

черни́чник | jagodowisko

чёрный спи́сок | czarna lista

чётко | wyraźnie, stricte

чёткость | precyzja, konkretność

чисти́лище | czyściec

что́-то не принципиа́льно | coś nie gra roli, nie jest 
istotne

что́-то непередава́емо | czegoś nie da się opisać

что́-то передаётся кому́-то | coś jest przekazywane 
komuś

что́-то принадлежи́т к числу́ чего́-то | coś należy  
do czegoś, coś jest elementem/częścią czegoś

Ш
шабло́н | szablon

шаурма ́| shoarma

шкала ́| skala

шо́у | show, pokaz

шпио́н | szpieg

шуми́ха | szum (medialny)

Э
эквивале́нт | odpowiednik

экземпля́р | egzemplarz

эконо́м-класс | klasa ekonomiczna

экстраве́ртный | ekstrawertyczny

эпопе́я | epos, epopeja

э́такий | pot. taki, to ci

эти́чный | etyczny

Ю
южнославя́нский | południowosłowiański

Я
я́рко | jaskrawo

яхт-клу́б | jachtklub

ячме́нный | jęczmienny


