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А
абза́ц  | akapit

аванга́рд  | awangarda

а́йсберг  | góra lodowa

Акаде́мия Худо́жеств  | Akademia Sztuk Pięknych

алма́з  | diament

анало́гия  | analogia

аншла́г  | komplet (widzów), pełna widownia

артериа́льное давле́ние  | ciśnienie tętnicze

артилле́рия  | artyleria

Б
бакалавриа́т  | licencjat

ба́ксы  | dolary (pot.)

балл  | ocena, wynik

Ба́лтика  | Bałtyk

барха́ны  | barchany

беда ́ | nieszczęście

безболе́зненно  | bezboleśnie

безусло́вно  | bez wątpienia

бело́к  | białko

беломо́рский  | związany z Morzem Białym, należący 
do niego

белу́ха  | białucha, wal biały

бескра́йний  | bezkresny

бесслове́сный  | niemy

бесстра́шно  | nieustraszenie

бесчу́вственный к чему́-то  | nieczuły na coś, obojętny 
wobec czegoś

бе́шеный  | szalony

били́нгв  | osoba dwujęzyczna

бла́го,...  | na szczęście..., jak dobrze, że...

блю́до  | danie

блюсти́тель чего́-то  | stróż czegoś, osoba 
przestrzegająca czegoś

бобо́вые  | strączkowe (rośliny)

брак  | ślub, małżeństwo

брать верх над чем-то  | dominować nad czymś, 
górować; przeważać

бренд  | marka

буква́льно  | dosłownie

бу́ллинг  | znęcanie się, pastwienie (nad słabszymi)

бу́хта  | zatoczka

бы́вший  | były, dawny

бытие ́ | byt, bycie

бытово́й  | życiowy, codzienny

быть в восто́рге от чего́-то  | być czymś zachwyconym

быть начеку ́ | mieć się na baczności

бэк-вока́л  | wokalista w tle, osoba śpiewająca w tzw. 
chórkach

бэк-о́фис  | funkcje zaplecza/administracji

бюдже́тное ме́сто  | miejsce (na studiach) bezpłatne/
dofinansowane przez państwo

В
в гора́здо ме́ньшей сте́пени  | w o wiele mniejszym 
stopniu

в двух слова́х  | w dwóch słowach

в заверше́ние  | na koniec

в зави́симости от чего́-то  | w zależności od czegoś

в идеа́ле  | najlepiej (by było...)

в ито́ге  | w rezultacie

в кавы́чках  | w cudzysłowie

в како́м-то слу́чае  | w jakimś wypadku, w jakiejś 
sytuacji

в ка́честве чего́-то  | w charakterze czegoś

в одно́ и то же вре́мя  | jednocześnie

в основно́м  | głównie

в основно́м  | przeważnie

в отли́чие от чего́-то  | w odróżnieniu od czegoś

в отноше́нии чего́-то  | względem czegoś, w jakimś 
zakresie

в пе́рвую о́чередь  | po pierwsze, przede wszystkim

в пери́од чего́-то  | w okresie czegoś

в пого́не за чем-то  | w pogoni za czymś

в разга́р сезо́на  | u szczytu sezonu

в разга́р чего́-то  | w szczycie czegoś, u szczytu czegoś

в реча́х  | w przemowach

в соотве́тствии с чем-то  | zgodnie z czymś

в то же вре́мя  | tymczasem

в том числе́  | w tym
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в усло́виях чего́-то  | w jakichś warunkach,  
w kontekście czegoś

в Х киломе́трах от чего́-то  | X kilometrów od czegoś

в це́лом  | ogółem, ogólnie

в ча́стности  | w szczególności

в чём-то не отка́жешь кому́-то  | komuś nie brakuje 
czegoś...

в э́кстренной ситуа́ции  | w sytuacji wyjątkowej,  
w krytycznej sytuacji

ва́жный моме́нт  | ważna kwestia

вблизи ́ | z bliska

ввести́ что́-то  | wprowadzić coś, wpisać

вдоль  | wzdłuż

вести́ к чему́-то  | prowadzić do czegoś

весьма́  | całkiem, dość

Ве́тхий Заве́т  | Stary Testament

ве́ха  | kamień milowy

вечери́нка  | prywatka, impreza

вживу́ю  | na żywo

взаимоде́йствие  | współdziałanie, współoddziaływanie

взве́сить си́лы  | rozważyć swoje możliwości/siły

взять у кого́-то интервью ́ | przeprowadzić z kimś 
wywiad

видеокли́п  | klip wideo

ви́димый  | widoczny, pozorny

визи́тная ка́рточка  | wizytówka

владе́ть языко́м  | posługiwać się językiem

влюблённый в кого́-то  | zakochany w kimś

вмести́мость  | pojemność

вмеща́ть что́-то  | mieścić coś

вне до́ма  | poza domem

вне чего́-то  | poza czymś

внедри́ть  | wprowadzić, wdrożyć

внести́ но́вшества  | wprowadzić innowacje

внима́тельно  | uważnie

вну́тренний  | wewnętrzny

внуша́ть что́-то  | przekonywać o czymś, sugerować

во мно́гом  | w wielu kwestiach/aspektach, pod 
wieloma względami

водоём  | zbiornik wody, akwen

вое́нный  | wojskowy

возвраща́ться  | wracać

возмо́жно,...  | możliwe, że...

возника́ют вопро́сы  | pojawiają się pytania

волше́бный  | magiczny

во́льность  | swoboda

воплоти́ться в каку́ю-то роль  | wcielić się w jakąś rolę

воплоти́ться в кого́-то  | wcielić się w kogoś

воспева́ть что́-то   | wychwalać coś

восприя́тие чего́-то  | odbiór czegoś

востокове́д  | orientalista (np. sinolog, japonolog/
japonista)

восхити́ть  | zachwycić

во́т как  | oto jak

вот-во́т  | już za chwilę

воцари́лся ха́ос  | zapanował chaos

впосле́дствии  | później, po czymś

вро́де бы  | niby, wydawać by się mogło, że...

вро́де чего́-то  | w rodzaju czegoś; jakby coś

вряд ли  | raczej nie, mało prawdopodobne

все бла́га чего́-то  | wszystkie uroki/zalety czegoś

всё возмо́жно...  | wszystko jest możliwe

все мы́слимые Х   | wszystkie możliwe X

всё поста́влено с ног на́ голову  | wszystko zostało 
odwrócone do góry nogami

всё равно ́ | mimo wszystko

всё-таки ́ | a jednak

всегда́ под руко́й  | zawsze pod ręką

всерьёз  | na poważne, poważnie

всле́дствие чего́-то  | wskutek czegoś, w wyniku czegoś

вуз  | uczelnia (pot.)

вхо́д  | zajście, zejście (do wody)

вчита́ться во что́-то  | wczytać się w coś (dokładniej)

вы́бор за кем-то  | wybór należy do kogoś

вы́вернуться наизна́нку  | wywrócić się na lewą/drugą 
stronę

вы́вод  | wywód, wniosek

вы́делить что́-то  | wyróżnić coś

вызыва́ть ассоциа́ции с чем-то  | wywoływać 
skojarzenia z czymś, kojarzyć się z czymś

вы́йти за преде́лы чего́-то  | wyjść poza granice 
czegoś, poza ramki

выкла́дывать где́-то фо́то  | publikować gdzieś fotkę

вы́нужден  | (jest) zmuszony, musi
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выполне́ние те́ста  | wykonanie testu (udzielenie 
odpowiedzi na wszystkie pytania)

вы́работка  | wytwarzanie, produkcja

вы́смеять что́-то  | wyśmiać coś

вы́ставка  | wystawa

вы́строить что́-то  | zbudować coś

вы́тянуть  | wyciągnąć (np. z opresji)

вы́ход  | wyjście

Г
галере́я  | galeria

гармо́ния  | harmonia

ге́ний  | geniusz

генсе́к  | sekretarz generalny partii komunistycznej  
(w ZSRR) (pot.)

герои́ня  | bohaterka

ги́бкий  | elastyczny

гид  | przewodnik

глава ́ | głowa (np. państwa)

глаго́л  | czasownik

глаз-алма́з  | sokole oko, orli wzrok

глубино́й до Х  | o głębokości do X (metrów)

гнать кого́-то взаше́й отку́да-то  | wyganiać kogoś 
skądś kopniakami

говори́ть о мно́гом  | być wielce wymownym

говоря́т,...  | mówi się, że..., podobno...

го́рный велосипе́д  | rower górski

го́рький  | gorzki

гото́вность  | gotowość

града́ция  | gradacja

гражда́нская пози́ция  | pozycja obywatelska

гра́мотно  | poprawnie, zgodnie z zasadami

грани́чащий  | graniczący

грань  | krawędź

гроте́ск  | groteska

Д
да и то не все...  | i to nie wszyscy...

дава́ть результа́т  | przynosić rezultat/skutek

да́йвер  | nurek

Да́льний Восто́к  | Daleki Wschód

двойно́й  | podwójny

двойно́й аге́нт  | podwójny agent

двузна́чно  | dwuznacznie

двуязы́чие  | dwujęzyczność

деви́з  | dewiza, slogan

девчо́нка  | dziewczynka (pot.)

дедла́йн  | termin ostateczny

де́лать вид, что...  | udawać, że...

де́лать оши́бки  | popełniać błędy

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

дёргаться  | drżeć, drgać

де́сять за́поведей  | dziesięć przykazań

дета́ли  | szczegóły

дефи́с  | dywiz

джа́зовый  | jazzowy

диабе́т  | cukrzyca

диза́йн  | design

дикта́нт  | dyktando

дли́ться  | trwać

дни откры́тых двере́й  | dni drzwi otwartych

до встре́чи!  | do zobaczenia!

доброжела́тель  | życzliwy

дове́рчивый  | ufny

доверя́й, но проверя́й  | strzeżonego Pan Bóg strzeże; 
przezorny zawsze ubezpieczony

доверя́ть кому́-то  | ufać komuś

доверя́ть чему́-то сле́по  | wierzyć czemuś na ślepo, 
zaufać czemuś

дово́льно  | dość, całkiem

дога́дываться  | domyślać się

договори́ться  | umówić się

доказа́ть  | udowodnić

дома́шнее хозя́йство  | gospodarstwo domowe

донско́й  | z Donu, nad Donem (rzeką)

дополни́тельно  | dodatkowo

допуска́ться  | być dopuszczalnym/akceptowalnym

доса́дный  | przykry

доста́точно  | wystarczająco

доста́ть биле́ты  | zdobyć bilety

досто́инство  | zaleta
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драгоце́нный ка́мень  | kamień szlachetny

дра́ма  | dramat

драмату́рг  | dramaturg

драматурги́ческий  | dramaturgiczny

дура́к  | głupiec

Е
ЕГЭ (Еди́ный госуда́рственный экза́мен)  | matura  
(w Federacji Rosyjskiej)

едини́ца  | jednostka

единоро́г  | jednorożec

е́дко  | zjadliwie

е́сли вре́мя позволя́ет  | jeśli starcza czasu

е́сли потре́буется...  | jeśli (tego będzie) trzeba...

Ж
жанр  | gatunek (np. filmowy)

жела́тельно  | zaleca się, jest rzeczą pożądaną

желе́зный за́навес  | żelazna kurtyna

жени́тьба  | ożenek

же́ртва  | ofiara

ЖЖ (живо́й журна́л)  | sieć blogów prywatnych Live 
Journal

живопи́сный  | malowniczy

живо́тный  | zwierzęcy

жильё  | miejsce zamieszkania, mieszkanie

жи́рная кислота ́ | kwas tłuszczowy

журнали́стка  | dziennikarka

журча́ть  | szemrać (o strumyku)

З
за кем-то тя́нется кака́я-то сла́ва  | ktoś ma jakąś 
sławę; (zła) sława ciągnie się za kimś

забо́титься о чём-то  | troszczyć się o coś

забо́ты  | troski

завести́ с кем-то разгово́р  | zacząć z kimś rozmowę

завора́живать  | oczarować

заговори́ть о чём-то гро́мко  | zacząć mówić o czymś 
głośno

зада́тки  | zadatki (na coś), uzdolnienia

заде́йствовать что́-то  | użyć czegoś, wykorzystać coś 
(przy robieniu czegoś, w jakimś celu)

задержа́ться  | zatrzymać się

зае́зжий  | przyjezdny

зазвуча́ть  | brzmieć (w jakiś sposób)

заи́мствование  | zapożyczenie

зайти́ в тупи́к  | zabrnąć w ślepą uliczkę

закаля́ться  | hartować się

заключа́ться в чём-то  | polegać na czymś

заключи́ть что́-то в кавы́чки  | wstawiać coś  
w cudzysłów

закономе́рность  | prawidłowość

закрепи́ться  | ugruntować się, zakorzenić

зали́в  | zatoka

зало́г чего́-то  | gwarancja czegoś; fundament czegoś

заме́тно  | zauważalnie, wyraźnie

замеча́тельный  | świetny

замолча́ть  | zamilknąć

заморо́зка  | zamrożenie

занима́ться чем-то  | zajmować się czymś

заодно́  | a przy tym, jednocześnie

западнославя́нский  | zachodniosłowiański

запла́тка  | łata (na coś)

запре́т  | zakaz

зараба́тывать на чём-то  | zarabiać (na życie) czymś

заря́дка  | naładowanie (telefonu); ładowarka 
(telefonu); poziom baterii

заставля́ть кого́-то что́-то де́лать  | zmuszać kogoś do 
zrobienia czegoś

засты́вший  | zastygły, zastygnięty

зато́пленный  | zatopiony

зафикси́рованный  | odnotowany, zarejestrowany

зафикси́ровать что́-то  | odnotować coś; zapisać

зачи́слить куда́-то  | zapisać (kogoś) gdzieś (o dostaniu 
się na studia)

звёздный актер  | gwiazdor kina

здоро́вый о́браз жи́зни  | zdrowy tryb życia

зени́т  | apogeum (np. sławy)

знаме́ние  | omen

зна́мя  | sztandar

зна́ния  | wiedza, znajomość (danego przedmiotu itp.)
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зна́чит,...  | to znaczy,..., a zatem...

зо́ркий  | spostrzegawczy

зри́тель  | widz

И
(иду́т) мура́шки по ко́же  | (przyprawia) o gęsią skórkę

иеро́глиф  | hieroglif

и́збранный  | wybrany

извле́чь из чего́-то по́льзу  | czerpać z czegoś korzyść

изде́лие  | wytwór, wyrób

излю́бленный  | ukochany, ulubiony

измельчённый  | rozdrobniony

изме́на  | zdrada

измыва́ться над кем-то  | pastwić się nad kimś (pot.)

изобража́ть что́-то  | odgrywać coś (emocje, reakcję  
na coś)

изумле́ние  | zdumienie

изуче́ние  | nauka (czegoś)

и́менно  | właśnie

именова́ть что́-то чем-то  | nazywać coś, mianować 
czymś

име́ть успе́х  | odnieść sukces

ина́че говоря́,...  | inaczej mówiąc,...

индо́лог  | indolog, indianista

инду́сский  | hinduski

интере́снейший  | bardzo ciekawy

интерне́т-бра́узер  | przeglądarka internetowa

инфлюэ́нца  | ostre zapalenie górnych dróg 
oddechowych (na tle infekcji)

исключи́тельно  | wyłącznie

исключи́ть что́-то  | wyłączyć coś, usunąć (np. z diety)

и́скренний  | uczciwy, szczery

искупа́ться  | wykąpać się

исполни́тельница  | wykonawczyni

испыта́ние  | próba, wyzwanie

иссле́дование  | badanie

исте́рика  | histeria

исто́ки  | korzenie

исто́чник  | źródło

исче́знуть  | zniknąć

К
к тому́ же  | na dodatek

ка́ждый раз  | każdego razu

каза́лось бы...  | mogłoby się wydawać,...

каза́лось бы...  | wydawałoby się

как ми́нимум  | co najmniej

как мо́жно догада́ться  | jak można się domyślać

как ни стра́нно  | ku zdziwieniu, choć może to dziwić

как никогда ́ | jak nigdy

как пра́вило  | zazwyczaj

ка́к-то сложи́лись обстоя́тельства  | jakoś potoczyły 
się losy (czyjeś), jakoś się ułożyło (np. w życiu, sytuacja 
itp.)

калори́йность  | kaloryczność

ка́лька  | kalka

ка́нуть в Ле́ту  | popaść w zapomnienie, zostać 
zapomnianym

карикату́рный  | karykaturalny

карти́на  | film (pot.)

карье́р  | kopalnia odkrywkowa

каса́ться чего́-то  | dotyczyć czegoś

ка́фель  | kafle, kafel

ка́фельная стена́  | ściana kaflowa, ściana z kafelkami

ка́чественный  | dobrej jakości

ка́чество  | jakość

кварта́л  | kwartał, dzielnica

кешбэ́к  | program typu „cash-back”, zwrotu części 
pieniędzy wydanych na zakupy

кинематографи́ческий  | kinowy

кири́ллица  | cyrylica

кислоро́д  | tlen

кит  | wieloryb

клю́квенный сок  | sok żurawinowy (używany w kinie 
do symulowania krwi)

кого́-то тянет друг к дру́гу  | kogoś ciągnie do siebie

комме́рческое ме́сто  | miejsce (na studiach) płatne  
(w całości przez studenta)

кому́-то что́-то надоело  | komuś coś się znudziło

кому́-то что́-то па́дает с не́ба  | komuś coś spada  
z nieba

кому́-то что́-то суждено́  | komuś jest coś pisane

комфорта́бельный  | komfortowy
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ко́нтент  | zawartość

контра́стность  | kontrast

копира́йтер  | copywriter, twórca treści/sloganów 
marketingowych

корнево́й  | tematyczny (o głosce)

короткометра́жный  | krótkometrażowy

косну́ться чего́-то  | dotknąć czegoś

костюми́рованный  | kostiumowy

кочега́р  | palacz (osoba, która pali w piecu)

кошелёк  | portfel

кра́ткий  | krótki

кро́ме  | oprócz

кро́хотный  | malutki

кругова́я пору́ка  | krycie się nawzajem, towarzystwo 
wzajemnej adoracji

кста́ти  | przy okazji

кто-то в гробу́ переверну́лся бы  | ktoś przewraca się 
w grobie

кто-то не мо́жет удержа́ться  | ktoś nie może się 
powstrzymać

кто-то неинтере́сен  | ktoś nie jest ciekawy (dla kogoś)

Куи́нс  | Queens (dzielnica Nowego Jorku)

купа́ние  | kąpiel

куро́ртный  | uzdrowiskowy, wypoczynkowy

Л
лати́ница  | pisownia literami łacińskimi

легни́нец  | mieszkaniec Legnicy (legniczanin)

ле́ксикa  | słownictwo

лири́ческий геро́й  | podmiot liryczny

лицеде́й  | kabotyn, blagier (arch. o aktorze)

лицеме́р  | hipokryta

ли́чная жизнь  | życie prywatne

ли́чность  | osoba, osobowość

лишь  | tylko

логоцентри́чный  | skoncentrowany na słowie, 
uznający słowo za najważniejsze

локализа́тор  | lokalizator

любо́вный треуго́льник  | trójkąt miłosny

М
магистрату́ра  | magisterium

малолю́дный  | słabo zaludniony

маля́рный  | malarski

мане́рность  | manieryzm, zmanierowanie

Манхэ́ттен  | Manhattan

массо́вка  | scena zbiorowa

мастерово́й  | mistrz (rzemiosła)

мелькну́ть  | mignąć

мелькну́ть где́-то  | mignąć gdzieś

меня́ть что́-то в лу́чшую сто́рону  | zmieniać coś na 
lepsze

ме́ссенджер  | messenger, komunikator internetowy

месте́чко  | miejsce, kącik

месть  | zemsta

Метрополите́н-о́пера  | Metropolitan Opera

ми́лость  | łaska, litość

мину́точку…  | chwileczkę…

многонациона́льный  | wielonarodowościowy

многочи́сленный  | liczny

мно́жество  | wielość, liczność

мо́ббинг  | mobbing

могу́чий  | potężny

моде́рн  | modernistyczny

модерни́стский  | modernistyczny

мо́жно поду́мать, что...  | można (by) sądzić, że..., 
mogłoby się wydawać, że...

моло́чные  | potrawy mleczne; produkty mleczne

монохро́мный  | monochromatyczny, jednokolorowy

му́льтик  | bajka, kreskówka

мультиплика́ция  | animacja

мышле́ние  | myślenie

мю́зикл  | musical

Н
на борту ́ | na pokładzie

на вся́кий слу́чай  | na wszelki wypadek

на пути́ к чему́-то  | na drodze do czegoś

на са́мом де́ле  | w rzeczywistości 
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на ста́рте  | na starcie, od początku

на удивле́ние  | nad podziw

на фо́не чего́-то  | na tle czegoś

набо́р  | zestaw

набра́ть текст  | wprowadzić tekst, napisać

наверняка ́ | z pewnością

навреди́ть своему́ здоро́вью  | zaszkodzić swojemu 
zdrowiu

нагру́зка  | obciążenie, wysiłek

назва́ть кого́-то  | wymienić kogoś

на́игрыш  | sztuczność, nienaturalność (gry aktorskiej)

наизу́сть  | na pamięć

нали́чие чего́-то  | obecność czegoś

нали́чные  | gotówka

намёк на что́-то  | aluzja do czegoś

наме́ренно  | umyślnie

намно́го  | o wiele

наня́ть кого-то  | nająć kogoś

наоборо́т  | odwrotnie

напи́ток  | napój

направле́ние  | specjalizacja (studiów)

нару́шить что́-то  | naruszyć coś

населе́ние  | ludność

наско́лько  | na ile, w jakim stopniu

наслое́ние  | nagromadzenie

насмотре́ться чего́-то  | naoglądać się czegoś

насовсе́м  | zupełnie, na zawsze

насторо́женный  | mający się na baczności, ostrożnie 
podchodzący

насы́щенный чем-то  | obfitujący w coś

наткну́ться на что́-то  | natknąć się na coś, natrafić

нау́чная фанта́стика  | fantastyka naukowa

нача́льный  | początkowy

не будь что́-то...  | gdyby coś nie było (jakieś)...

не дога́дываться о чём-то  | nie domyślać się czegoś

не поспева́ть за чем-то  | nie nadążać za czymś

не придра́ться к чему́-то  | nie przyczepić się do czegoś

не сде́лать кому́-то ничего́ плохо́го  | nie zrobić 
komuś krzywdy

не совсе́м  | niezupełnie

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

не уступа́ть чему́-то  | nie ustępować czemuś

не факт  | nie jest powiedziane (że...)

неве́домый  | nieznany, niezgłębiony

невероя́тный  | niewiarygodny

нево́льно  | mimo woli

невыноси́мый  | nieznośny

негритя́нка  | czarnoskóra kobieta

неда́ром  | nie bez powodu

недоста́ток  | wada, mankament

неискушённый  | niewtajemniczony

не́которого ро́да Х  | swego rodzaju X

необремени́тельный  | nieuciążliwy

необходи́мо  | należy

необходи́мый  | konieczny, potrzebny

неоднозна́чно  | niejednoznacznie

неожи́данный  | nieoczekiwany

неочеви́дность чего́-то  | nieoczywistość czegoś

неповтори́мый  | niepowtarzalny

неподви́жный  | nieruchomy

непра́вда ли  | czyż nie

непросто́й  | niezwykły, skomplikowany

нере́дко  | nierzadko

неслуча́йно  | nieprzypadkowo

несмотря́ на то, что...  | pomimo tego, że...

несправедли́во  | niesłusznie

неуда́чник  | nieudacznik

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

неудо́бно  | niewygodnie

неуже́ли  | czyżby

неукло́нно  | nieuchronnie

неуме́ренно  | bez umiaru

нехва́тка  | brak (czegoś)

ни пу́ха ни пера!  | powodzenia! (arch.)

ни́ша  | nisza

но́вые поступле́ния  | nowa dostawa

номини́ровать что́-то на что́-то  | nominować coś do 
czegoś (nagrody)

О
оберну́ться чем-то  | zmienić się w coś
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обеспе́чивать что́-то  | zapewniać coś

обзавести́сь семьёй  | założyć rodzinę

обзавести́сь чем-то  | zaopatrzyć się w coś, zdobyć

обзо́р  | przegląd

обка́танный  | obtoczony, wypolerowany do okrągłego 
kształtu

облада́ние  | posiadanie

облада́ть чем-то  | posiadać coś

о́блако  | chmura (także technologia)

обойти́сь без чего́-то  | obejść się bez czegoś

оборва́ть что́-то  | zerwać coś

о́браз  | postać, osoba

образова́ние  | wykształcenie

образова́ть что́-то от чего́-то  | utworzyć coś od czegoś

образова́ться  | powstać

обрати́ть на что́-то внима́ние  | zwrócić na coś uwagę

обрати́ться к чему́-то  | zwrócić się do czegoś

обраща́ть на что́-то внима́ние  | zwracać na coś 
uwagę

обстоя́тельство  | okoliczność

обуча́ться чему́-то  | uczyć się czegoś; być nauczanym 
czegoś

обходи́ться чем-то  | dawać sobie radę (tylko) z czymś

обща́ться  | komunikować się, rozmawiać

обще́ние  | kontakt, komunikacja

ожире́ние  | otyłość

озорно́й  | łobuzerski

оказа́ть влия́ние  | wywrzeć wpływ

ока́зывается  | jak się okazuje

океани́ческий  | oceaniczny

оконча́ние институ́та  | ukończenie studiów

окре́стности Х  | okolice X

опира́ться на что́-то  | opierać się na czymś; traktować 
coś jako punkt wyjścia

определе́ние  | określenie, definicja

определённый  | konkretny, określony

определи́ть что́-то  | określić coś

определи́ться  | określić się

о́пыт  | doświadczenie

опя́ть-таки  | znowuż

осведомлён о чём-то  | obeznany z czymś, 
wtajemniczony w coś

оско́лок  | odłamek

осмы́сленный  | świadomy

оснащённый  | wyposażony

основа́тельно  | zupełnie, całkowicie

основа́ть что-то  | założyć coś

осо́бенность  | cecha charakterystyczna, właściwość

оста́тки  | resztki

оста́ться на свя́зи  | pozostać w kontakcie

остроу́мие  | pomysłowość

остроу́мный  | błyskotliwy

отве́ргнутый  | odtrącony

отве́тственность за что́-то  | odpowiedzialność za coś

отвеча́ть за что́-то  | odpowiadać za coś

отда́ть чему́-то дань  | złożyć czemuś hołd

отдыха́ющий  | odpoczywający

оте́ль  | hotel

отказа́ться от чего́-то  | zrezygnować z czegoś

открове́нный  | otwarty

отку́да бы то ни́ было  | skądkolwiek

отку́да кому́-то знать, что..?   | skąd ktoś by miał 
wiedzieć, że...?

отлича́ться чем-то  | różnić się czymś, wyróżniać

отличи́ть кого́-то  | odróżnić kogoś

отложи́ться в голове ́ | ułożyć się w głowie (o nowej 
wiedzy)

отме́тить что́-то  | zauważyć coś, odnotować

относи́ться к чему́-то ка́к-то  | mieć do czegoś jakiś 
stosunek

отпра́вить что́-то по по́чте  | wysłać coś pocztą

о́тпуск  | urlop

отрица́ние  | negacja, odrzucanie

отступле́ние  | odstępstwo

отсу́тствие чего́-то  | brak czegoś

оттого́, что...  | z powodu tego, że...

отча́яние  | desperacja

отшлифо́ванный  | wypolerowany

о́фис  | biuro

о́фисный  | biurowy

офо́рмить кого́-то кем-то  | zatrudnić kogoś jako kogoś

охва́тывать  | obejmować

очеви́дный  | oczywisty
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о́чень и о́чень хорошо́...  | całkiem dobrze, świetnie

о́чная фо́рма обуче́ния  | studia dzienne

ощуще́ние  | odczucie, wrażenie

П
паде́ние  | upadek

пала́тка  | namiot

па́мятник приро́ды  | pomnik przyrody

пасть же́ртвой  | paść ofiarą

педанти́чность  | pedantyczność

переде́лка  | przeróbka

перее́зд  | przeprowadzka

перее́хать куда́-то жить  | przeprowadzić się gdzieś  
i zamieszkać

пережива́ть за что́-то  | martwić się o coś

переина́чивать  | przeinaczać

перейти́ в како́й-то ла́герь  | przejść na coś  
(do jakiegoś obozu)

перекра́сить что́-то во что́-то  | przemalować coś  
na coś

перело́мный моме́нт  | moment przełomowy

перено́с  | przenoszenie

перепи́сываться  | korespondować

переплета́ться с чем-то  | przeplatać się z czymś

перепо́лненный  | przepełniony

переспа́ть с кем-то  | przespać (się) z kimś

перехо́д  | przejście

переходи́ть во что́-то  | zmieniać się w coś

персона́ж  | postać

песча́ная дю́на  | piaszczysta wydma

печа́таться  | być drukowanym

писа́ть пье́сы  | tworzyć sztuki

пита́ться  | odżywiać się

пи́ща  | jedzenie, pożywienie

пласт  | warstwa, obszar (czegoś)

плацка́ртный ваго́н  | kuszetka

пляса́ть  | pląsać, tańczyć

по вне́шности  | z wyglądu

по всем при́знакам  | z każdej strony, pod każdym 
kątem

по ге́ндерному при́знаку  | według płci, w zależności 
od płci

по двум причи́нам  | z dwóch powodów

по жела́нию  | na życzenie

по лече́бным показа́ниям  | zgodnie ze wskazaniami 
medycznymi, według zaleceń zdrowotnych

по мо́лодости лет  | ze względu na młody wiek

по призна́нию кого́-то  | jak ktoś potwierdza

по сей день  | po dziś dzień

по справедли́вости  | uczciwie 

по ту́ сто́рону чего́-то  | po tej stronie czegoś

по Х ме́ркам  | według X standardów

по це́ху  | po fachu, z branży

по-друго́му ника́к  | inaczej się nie da

по-импе́рски  | w stylu imperium, imperialistycznie

по-нау́чному  | naukowo

по-пре́жнему  | jak dawniej; nadal

по-сво́ему  | na swój sposób

побо́льше  | więcej, bardziej

повседне́вный  | codzienny

поги́бнуть  | zginąć

поглоти́ть  | pochłonąć

погово́рка  | powiedzenie

погруже́ние  | nurkowanie

пода́ча докуме́нтов  | złożenie/składanie dokumentów

подгото́вка  | przygotowanie

подка́ст  | podcast

подлёдный  | pod lodem, pod powierzchnią lodu

подмо́стки  | deski teatralne

подро́бнее  | dokładniej, bardziej szczegółowo

подсчёт  | podliczać

подходя́щий  | odpowiedni

подчиня́ться чему́-то  | podlegać czemuś, 
podporządkować się

пожа́луй  | pewnie, może

по́за  | poza, maska

позагора́ть  | poopalać się

пои́стине  | zaiste, faktycznie

показа́ться  | pojawić się; pokazać się

покло́нник  | wielbiciel

поко́йный  | nieboszczyk
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поле́зное  | pożyteczne, coś pożytecznego

поле́зный  | pożyteczny

полнометра́жный  | pełnometrażowy

по́лностью  | całkowicie, zupełnie

полноце́нный  | pełnowartościowy

положи́тельный  | pozytywny

по́лон  | pełen

полоте́нце  | ręcznik

полуфабрика́т  | prefabrykat

получи́ть популя́рность  | zdobyć popularność

по́льзователь  | użytkownik

по́льзоваться популя́рностью  | cieszyć się 
popularnością

поме́ха  | przeszkoda

поми́мо чего́-то  | oprócz czegoś

пони́зить что́-то  | zmniejszyć coś

попа́сть впроса́к  | wpaść w tarapaty; znaleźć się  
w opałach

попа́сться на крючо́к  | dać się na coś złapać

поплеска́ться  | popluskać się

по́пранный  | zbrukany, zdeptany

по́просту  | najzwyczajniej w świecie

попурри ́ | potpourri

попу́тчица  | towarzyszka  podróży

порабо́тать над чем-то  | popracować nad czymś, 
doszlifować coś

порекомендова́ть что́-то  | polecić coś

порожда́ть что́-то  | zrodzić coś

поро́к  | grzech, przywara

портати́вный  | przenośny

поря́док проведе́ния чего́-то  | porządek czegoś, 
procedura (przeprowadzenia czegoś)

поря́дочный  | porządny

посети́ть что́-то  | odwiedzić coś

после́днее сло́во те́хники  | najnowsze zdobycze 
technologii

посмотре́ть фильм  | obejrzeć film

посове́товать что́-то сде́лать  | poradzić coś zrobić

поспеши́ть с чем-то  | pospieszyć się z czymś

посре́дник  | pośrednik

постано́вка  | inscenizacja

постепе́нно  | stopniowo

постоя́нно  | stale

поступа́ть куда́-то  | dostać się gdzieś (na studia, do 
szkoły)

посту́пки  | postępki, czyny

поступле́ние куда́-то  | dostanie się gdzieś (na studia)

потеря́ться  | zgubić się, zagubić

потребле́ние  | spożywanie

потряса́ющий  | wstrząsający, uderzający

похи́тить  | porwać

похо́д  | pochód, wyprawa

почти́тельный  | pełen szacunku

по́шлый  | banalny, trywialny

правописа́ние  | ortografia

пребыва́ть где́-то  | przebywać gdzieś

превра́тный  | przewrotny

превыша́ть что́-то  | przekraczać coś (np. temperaturę)

предложи́ть кому́-то что́-то сде́лать  | zaproponować 
komuś zrobienie czegoś

предполага́ть что́-то  | dopuszczać coś, zakładać

предпочита́ть что́-то  | preferować coś

предста́вить  | wyobrazić

представле́ние о чём-то  | wyobrażenie  
czegoś/o czymś

предусмо́тренный  | przewidziany

пре́жде всего ́ | przede wszystkim

пре́жде, чем что́-то сде́лать...  | zanim coś się zrobi..., 
nim (ktoś) coś zrobi...

презира́ть кого́-то  | pogardzać kimś

преиму́щественно  | przeważnie

прекра́сно  | wspaniale, świetnie

преломле́ние  | przełamanie

пре́мия  | nagroda

преподава́тель  | wykładowca

препя́тствие  | przeszkoda

прести́жный  | prestiżowy

при том, что...  | i to zważywszy na to, że...

приве́рженец чего́-то  | zwolennik czegoś

привлека́ть кого́-то  | przyciągać kogoś

привы́кнуть к чему́-то  | przyzwyczaić się do czegoś

привяза́ть что́-то к чему́-то  | powiązać coś z czymś

при́город  | przedmieście

приём  | przyjmowanie (jedzenia)
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прие́млемый  | do przyjęcia, akceptowalny

приёмная коми́ссия  | komisja rekrutacyjna (na studia)

при́знак  | oznaka

призна́ться  | przyznać się, wyznać

прийти́ на по́мощь  | przyjść na pomoc

приложе́ние  | aplikacja

приноси́ть бо́льше вреда́, чем по́льзы  | bardziej 
zaszkodzić, niż pomóc

при́нцип  | zasada, reguła (czegoś)

приня́ть докуме́нты  | przyjąć dokumenty

припа́док  | atak, napad (choroby)

припра́ва  | przyprawa

приспосо́бить что́-то к чему́-то  | dopasować coś do 
czegoś

приспособле́ние  | przystosowanie

приступи́ть к чему́-то  | zabrać się za coś, zacząć coś 
robić

прису́тствовать  | być obecnym

причём  | przy czym/tym

про́ба  | próbka

пробе́жка  | trening biegowy, jogging (bieg)

прове́рка  | sprawdzian, sprawdzenie

провоци́ровать что́-то  | sprowokować coś, wywołać

проговори́ть что́-то  | wymówić coś (na głos)

прогрева́ться  | nagrzewać się

продвиже́ние  | promocja (np. marki)

продви́нутый  | zaawansowany

продемонстри́ровать что́-то  | zademonstrować coś

продли́ть что́-то  | wydłużyć coś

продюси́ровать что-то  | być producentem czegoś

проза́ик  | prozaik

прозра́чный намёк на что́-то  | wyraźna aluzja do 
czegoś

произведе́ние  | utwór

произвести́ что́-то  | wytworzyć coś

произнесённое  | to, co zostało wymówione

произноше́ние  | wymowa

промелькну́ть  | mignąć (np. przed oczami)

промена́д  |  promenada

промы́шленно обрабо́танный  | poddany obróbce 
przemysłowej

пронзи́ть  | przeszyć na wylot

проникнове́нно  | przenikliwie, do samego sedna/serca

пропа́сть куда́-то  | zniknąć gdzieś

просмо́тр  | oglądanie

протяну́ть  | pociągnąć (wytrwać)

профессиона́л  | profesjonalista

проходно́й ко́нкурсный балл  | minimalny próg 
punktowy (wyniku matury dla danej uczelni)

прочте́ние  | sposób czytania, wymowa

про́шлое  | przeszłość

прямико́м  | prościutko

пунктуа́ция  | interpunkcja

пу́таница  | plątanina, poplątanie

пыта́ть где́-то сча́стья  | próbować gdzieś szczęścia

пятидне́вка  | pięć dni, okres pięciu dni

Р
равнопра́вный  | równoprawny

ра́довать  | cieszyć

развлече́ние  | rozrywka

разговори́ться  | rozgadać się

раздви́нуть  | rozsunąć, przesunąć

разделя́ть  | oddzielać

разду́мать что́-то сде́лать  | rozmyślić się (i czegoś nie 
zrobić)

разнообра́зный  | różnorodny

разноцве́тье  | barwność (arch.)

разобра́ть что́-то  | przeanalizować coś

разобра́ться  | połapać się, zorientować

разойти́сь  | rozejść się, zostać rozprowadzonym

разреша́ть что́-то  | pozwalać na coś

разро́зненный  | pojedynczy, rozproszony

рани́мый  | wrażliwy, którego łatwo skrzywdzić

ра́нний  | wczesny

раскуси́ть что́-то  | rozgryźć coś

распа́д  | rozpad

распахну́ться  | otworzyć się (o drzwiach, barierze)

распредели́ть что́-то  | rozprowadzić coś, podzielić

расстоя́ние  | odległość

расстреля́ть  | rozstrzelać

расти́тельный  | roślinny
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расцве́т  | rozkwit, szczyt

рацио́н пита́ния  | dieta (spożywane przez kogoś 
dania), sposób odżywiania

реализова́ться в чём-то  | realizować się w czymś

реа́лии  | realia

реги́стр  | rejestr, styl

редакти́ровать  | wyedytować, zredagować

режи́м  | tryb

ресу́рс  | zasób

реце́пт  | recepta, przepis

речитати́в  | recytacja

речь идёт о...  | mowa o...

реша́ться  | zdecydować się

риско́ванный  | ryzykowny, wiążący się z ryzykiem

рифмова́ть  | rymować

род де́ятельности  | rodzaj działalności

родно́й  | własny (język), ojczysty

роково́й  | fatalny, feralny

рома́н  | powieść

рома́нс  | romans (utwór poetycki)

ру́ки по ло́коть в крови ́ | ręce po łokcie we krwi

руче́й  | strumień

С
с нуля ́ | od zera

с опо́рой на что́-то  | biorący coś jako podstawę, 
opierający się na czymś

с пиете́том  | z pietyzmem

с прописно́й бу́квы  | wielką literą

с са́мого де́тства  | od czasów dzieciństwa

с той ра́зницей, что...  | z tą różnicą, że...

с то́чки зре́ния Х  | z punktu widzenia X

с Х то́чки зре́ния  | z X punktu widzenia

сайт  | strona internetowa

само́ собо́й  | rozumie się samo przez się

самобы́тный  | oryginalny

самоконтро́ль  | samokontrola

самостоя́тельный  | samodzielny

самоце́ль  | cel sam w sobie

сбаланси́рованный  | zbilansowany

сбо́рник  | antologia, zbiorek

сбро́сить вес  | zrzucić wagę

сва́лка  | wysypisko

сверка́ющий  | błyszczący

сверхдержа́ва  | supermocarstwo

свести́ к ми́нимуму  | ograniczyć do minimum

светодекора́ции  | dekoracje świetlne

свиде́тельство  | świadectwo

свиде́тельствовать о чём-то  | świadczyć o czymś

свод пра́вил  | zestaw reguł/zasad

своеобра́зный  | osobliwy, swoisty

сдвиг  | odchył, zboczenie

Се́верный Ледови́тый океа́н  | Ocean Arktyczny

сезо́нный  | sezonowy

секрета́рша  | sekretarka

семена́  | nasiona

серде́чно-сосу́дистое заболева́ние  | choroba 
sercowo-naczyniowa

серфинги́ст  | surfer

серьёзный  | poważny

си́нтаксис  | składnia

ска́зочный  | bajkowy, baśniowy

скве́рный  | paskudny

скла́дываться  | układać się (o sprawach, sytuacji)

скло́нность к чему́-то  | skłonność do czegoś

сконча́ться  | umrzeć

ско́пище  | skupisko

слать что́-то в отве́т  | wysłać coś w odpowiedzi

слаща́вость  | przesłodzenie

следи́ть за чем-то  | pilnować czegoś, uważać na coś

сле́дующий  | kolejny; następujący

сли́тно  | razem (o pisowni)

слова́рный  | słownictwa

сло́вно  | niczym

слог  | sylaba

сложи́ться  | ułożyć się, potoczyć

сло́жное сло́во  | słowo złożone

слой  | warstwa

смайлик  | emotikon

смея́ться от ра́дости  | śmiać się z radości

смрад  | smród (arch.)
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смыть  | zmyć, spłukać (zmieść/przemieścić siłą wody)

сни́зиться  | zmniejszyć się

снима́ть фи́льмы  | kręcić filmy

сниска́ть популя́рность  | zyskać na popularności, stać 
się popularnym

сня́ться в чём-то  | wystąpić w czymś (filmie)

со вре́менем  | z czasem

со стро́чной бу́квы  | małą literą

собесе́дование  | rozmowa (kwalifikacyjna, 
rekrutacyjna)

собла́зн  | pokusa

соблюда́ть дие́ту  |  przestrzegać diety

со́бственно  | właściwie, faktycznie

соверше́нно како́й-то  | zupełnie jakiś, kompletnie 
jakiś

сове́товать что́-то сде́лать  | radzić coś zrobić

Сове́тский Сою́з  | Związek Radziecki

совмести́ть что-то с чем-то  | połączyć coś z czymś

совме́стно с кем-то  | wspólnie z kimś

совпада́ть с чем-то  | pokrywać się z czymś

совреме́нница  | osoba żyjąca współcześnie

совсе́м напро́тив  | zupełnie odwrotnie

согла́сная  | spółgłoska

содержа́ние  | treść, zawartość

содержа́ть что́-то  | zawierać coś

соедини́ть что́-то с чем-то  | połączyć coś z czymś

созда́тель  | twórca

сойти с орби́ты  | usunąć się w cień, wycofać się  
z (życia publicznego, blasku jupiterów itp.)

соотве́тственно  | odpowiednio

соотве́тствие  | odpowiadanie (czemuś), zgodność  
(z czymś)

соотноше́ние чего́-то и чего́-то  | proporcja/stosunek 
czegoś do czegoś

сопережива́ть кому́-то/с кем-то  | współczuć komuś

сопровожда́ться чем-то  | towarzyszyć czemuś

составля́ть что́-то  | składać coś, tworzyć

составля́ющая  | element składowy

состоя́ть из чего́-то  | składać się z czegoś

сотвори́ть что́-то  | stworzyć coś

сотру́дница  | współpracownica

соуча́стие  | współudział

сохрани́ть  | zachować, zapisać

соцсе́ти  | sieci społecznościowe

сочета́ть что́-то с чем-то  | łączyć coś z czymś

спе́шка  | pośpiech

спонси́ровать что-то  | sponsorować coś

спра́виться с чем-то  | poradzić sobie z czymś

спра́вка о ком-то  | informacja o kimś (np. urzędowa, 
biograficzna itp.)

спра́вочная слу́жба  | biuro informacyjne, poradnia

спра́шивается...  | można by zapytać..., nasuwa się 
pytanie...

спрос на что́-то  | popyt na coś

сравни́ть  | porównać

сро́чно  | pilnie

ссыла́ться на что́-то  | posiłkować się czymś

ста́вить га́лочку  | postawić ptaszka, odhaczyć (coś)

ста́вить пье́сы  | wystawiać sztuki

стару́шка  | staruszka

стезя́  | ścieżka (arch., form.) (np. kariery, życiowa)

стеклота́ра  | szkło opakowaniowe

сти́мул  | bodziec

стихотворе́ние  | wiersz

сто́ить не́рвов  | kosztować (kogoś) wiele nerwów

сто́йкий  | stały, trwały

столь  | na tyle

сторо́нник чего́-то  | zwolennik czegoś

страда́ние  | cierpienie

стра́сти  | namiętności, burzliwe emocje

стро́гая дисципли́на  | surowa/ostra dyscyplina

стро́гий  | surowy, ścisły

сту́дия звукоза́писи  | studio nagraniowe

субти́тры  | napisy (do filmu)

сувени́р  | suwenir, pamiątka

судьба ́ | los

суета ́ | krzątanina, bieganina

су́мка на колёсиках  | torba na kółkach

су́мка-шопер  | torebka na zakupy

су́ффикс  | przyrostek

сухофру́кты  | suszone owoce

суще́ственный  | znaczący

сфе́ра  | branża
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схе́ма  | schemat

сходи́ться во взгля́дах  | mieć podobne poglądy

схо́дство  | podobieństwo

сцена́рий  | scenariusz

сцено́граф  | scenograf

счита́ть что́-то чем-то  | uważać coś za jakieś

съёмка  | zdjęcia (filmowe)

сюже́т  | fabuła

сюже́тная ли́ния  | linia fabularna

Т
так же  | w taki sam sposób, tak samo

таки́м о́бразом  | w ten sposób

таково́й  | (jako) taki, takowy

тала́нтливый  | utalentowany

та́нец тене́й  | gra cieni

творе́ц  | twórca

театра́л  | osoba związana z teatrem

те́лек  | telewizor (pot.)

телесериа́л  | serial TV

тем не ме́нее...  | tym niemniej..., a jednak...

тео́рия за́говора  | teoria spiskowa

те́рем  | wieża (średniowieczna, z pomieszczeniem 
mieszkalnym) (arch.)

терро́р  | terror

теря́ться  | gubić się, zanikać

те́сный  | ciasny

тётушка  | ciocia, cioteczka

тира́ж в Х  | nakład X (egz.)

тихоокеа́нский  | pacyficzny

ткань  | tkanina; tkanka

то же, что...  | to samo, co...

тогда́ как...  | tymczasem..., podczas gdy...

толкова́ть что́-то  | interpretować coś

томле́ние  | męka

торжество ́ | dominacja, triumf

то́фу  | tofu

трансли́ровать  | transmitować, przekazywać

тре́буется  | potrzebny jest

тре́ния  | tarcia

треть  | jedna trzecia

тро́ллинг  | trolling

тру́дности с чем-то  | trudności z czymś

трудово́й стаж  | staż pracy

трудолю́бие  | pracowitość

тусо́вка  | imprezka, balanga

тяну́ться  | ciągnąć się

У
у кого́-то на́чал дёргаться глаз  | komuś zaczęła drgać 
powieka (ze zdenerwowania, złości)

убеди́тельно  | przekonująco

убере́чься от чего́-то  | uchronić się przed czymś

уби́йство  | morderstwo

уважи́тельно  | z szacunkiem

увели́чить ша́нсы что́-то сде́лать  | zwiększyć szanse 
na zrobienie czegoś

уверя́ть, что...  | zapewniać, że...

увлека́ться чем-то  | pasjonować się czymś

увле́чь кого́-то  | porwać kogoś, zaintrygować

углуби́ться во что́-то  | zagłębić się w coś

уголо́к  | kącik

ударе́ние  | akcent

уда́чный  | udany

удвое́ние  | podwojenie

удо́бный  | wygodny

удовлетвори́ть кого́-то  | zadowolić kogoś

ужасну́ться  | przerazić się

указа́ние  | wskazówka; wytyczna

у́личная де́вка  | wywłoka, ulicznica (arch.)

уме́ние  | umiejętność

унесённый  | uniesiony, zabrany (np. prądem wody)

употребле́ние  | użycie

упусти́ть что́-то  | przegapić coś

у́ровень  | poziom

усвое́ние  | przyswajanie

уси́лие  | wysiłek

усили́тель вку́са  | wzmacniacz smaku

уси́лить  | umocnić

уско́рить что́-то  | przyspieszyć coś
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усло́вие  | warunek

усло́вность  | umowność

усложня́ть что́-то  | utrudniać coś

устава́ть от чего́-то  | (z)męczyć się czymś

установи́ть что́-то  | zainstalować coś

установи́ться  | określić się

устреми́ться куда́-то  | rzucić się gdzieś

утвержда́ть  | twierdzić

утоми́тельный  | męczący

уточни́ть что́-то  | doprecyzować coś, ustalić

ух ты!  | wow!

уча́стие  | udział (w czymś)

учи́тывать что́-то  | uwzględniać coś

Ф
фальшь  | fałsz, fałszywa nuta

фанпе́йдж  | fanpage (w sieci Facebook itp.)

фантасмаго́рия  | fantasmagoria

феномена́льно  | fenomenalnie

флекситариа́нство  | fleksitarianizm

флешбэ́к  | wspomnienie, sięgnięcie wstecz pamięcią 
(np. zwizualizowane w filmie, klipie itp.)

фоторужьё  | fotosnajper (rodzaj aparatu 
fotograficznego)

Х
Х происхожде́ния  | X pochodzenia, pochodzący z X

хво́йный  | iglasty

хедха́нтер  | headhunter, rekruter

хеште́г  | hashtag (#)

хлеб насу́щный  | chleb powszedni, codzienność

холестери́н  | cholesterol

холо́дная война ́ | zimna wojna

хруста́льный  | kryształowy (krzyształowo czysty)

худо́жественная шко́ла  | szkoła artystyczna

худо́жественный  | fabularny, artystyczny

худо́жница  | artystka, malarka

Ц
цельнозерново́й  | z całego ziarna

Ч
часто́тность  | częstotliwość

чего́-то вы́ше кры́ши  | czegoś ponad miarę (np. ktoś 
ma), coś jest wygórowane (np. ambicje)

че́ллендж  | wyzwanie

чемпио́н  | czempion

черномо́рский  | czarnomorski

чёткий  | konkretny, wyraźny

чётко  | wyraźnie

четырёхсерийный  | czteroodcinkowy (serial)

чисте́йший  | niezwykle czysty

чита́ть ле́кции  | wygłaszać wykłady

чрезвыча́йно  | niezwykle, nadzwyczajnie

что каса́ется Х, то...  | co się tyczy X, to...

что происхо́дит?  | co się dzieje?

что тут удиви́тельного?  | co w tym dziwnego?

что́-то в осно́ве чего́-то  | coś leży u podłoża czegoś

что́-то ка́к-то сложи́лось  | coś jakoś się ułożyło/
potoczyło

что́-то кому́-то в по́мощь  | coś jest komuś pomocne

что́-то нару́шится  | coś zostanie naruszone/zaburzone

что́-то не характе́рно для чего́-то  | coś nie jest 
typowe dla czegoś 

что́-то обора́чивается чем-то  | coś zmienia się w coś 
(np. nieoczekiwanego, negatywnego itp.)

что́-то объясня́ется чем-то  | coś można uzasadnić 
czymś

что́-то одно́ на всех  | coś jest jedno/jednakowe dla 
wszystkich

что́-то оставля́ет жела́ть лу́чшего  | coś pozostawia 
wiele do życzenia

что́-то попада́ется  | coś się trafia, zdarza

что́-то поража́ет  | coś zdumiewa

что́-то проща́ется  | coś można wybaczyć

что́-то рассчи́тано на что́-то  | coś obliczone jest na coś

что́-то реши́ло судьбу́ чего́-то  | coś zdecydowało  
o losie czegoś

что́-то скла́дывается из чего́-то  | coś powstaje  
z czegoś
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что́-то счита́ется каки́м-то  | coś jest uznawane  
za jakieś

чу́вствовать, что...  | czuć, że...

Ш
шабло́нный  | szablonowy, schematyczny; ustalony

шеде́вр  | arcydzieło

шелестя́щий  | szeleszczący

шлюз  | śluza

шлю́ха  | ulicznica, wywłoka (pot., slang., wulg.)

шля́гер  | szlagier

шо́пинг  | zakupy

шо́у  | show

шоу-би́знес  | show-business

шпиона́ж  | szpiegostwo

штаб-кварти́ра  | siedziba główna

штамп  | sztampa, banał

Щ
щемя́щий  | ściskający (w sercu)

Э
эйфори́я  | euforia

экранизи́ровать  | (z)ekranizować

экста́з  | ekstaza

экстрема́л  | wielbiciel sportów ekstremalnych, 
wielbiciel mocnych wrażeń

эпопе́я  | epopeja

эстрадио́л  | estradiol, estrogen

эстра́дная певи́ца  | śpiewaczka estradowa

эсэмэ́ска  | SMS (pot.)

э́тим уже́ всё ска́зано  | ...i to wystarczy, ...i nic więcej 
nie trzeba dodawać

Ю
ювели́рный  | jubilerski

ю́ность  | młodość

ютьюб-кана́л  | kanał Youtube

Я
языкова́я гра́мотность  | poprawność językowa

языкова́я среда ́ | sfera językowa, środowisko językowe

янта́рь  | bursztyn


