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А
а зате́м | a następnie

а то! | a jak!

абза́ц | akapit

аванга́рд | awangarda

аге́нтство | agencja

актуа́льный | aktualny, palący (np. problem)

а́кции и облига́ции | akcje i obligacje, papiery 
wartościowe

америка́нские го́рки | kolejka górska

амфитеа́тр | amfiteatr

ан нет | a jednak nie, mimo wszystko nie (arch., form.)

аншла́г | komplet (przen. widzów)

ассоции́роваться с чем-то | kojarzyć się z czymś

а́томная электроста́нция | elektrownia atomowa

атрибут́ | atrybut

аттракцио́н | atrakcja, rozrywka (w parku rozrywki)

Б
баланси́ровать | balansować

ба́шня | wieża

бедла́м | bałagan, dom wariatów

бежа́ть | uciec, zbiec

без вся́кого преувеличе́ния | bez żadnej przesady

без спе́шки | bez pośpiechu

безви́зовый | bezwizowy

безгра́мотный | nieumiejący (dobrze) pisać i czytać, 
niepiśmienny

бездум́но | bezmyślnie, beztrosko

безуда́рный | nie pod akcentem, nieakcentowany

безуд́ержно | niepohamowanie

безусло́вно | bez wątpienia

Белове́жская пущ́а | Puszcza Białowieska

бескоры́стно | bezinteresownie, bez opłaty

бесполе́зный | bezużyteczny

беспрецеде́нтный | bezprecedensowy

бесстра́шие | nieustraszoność

бесчелове́чный | nieludzki

бе́шеный | szalony

бла́го, ... | dobrze, że..., na szczęście... (arch.)

благодаря́ чему-́то | dzięki czemuś

благода́ть! | idylla!, sielanka!

благотво́рный | dobroczynny

ближа́йшее буд́ущее | najbliższa przyszłość

блиста́ть | błyszczeć

блока́дный | z czasów oblężenia, z czasów blokady  
(o Leningradzie w czasie II wojny światowej)

блю́до | danie

бога́тый чем-то | obfitujący w coś

богаты́рский | siłacza, potężnego mężczyzny

боготвори́ть что́-то | ubóstwiać coś

бо́лее деся́тка Х | kilkanaście X

бо́лее-ме́нее | mniej więcej, mniej lub bardziej

больша́я вероя́тность | duże prawdopodobieństwo

бо́льше нигде́ | nigdzie indziej

большо́й уда́р для кого́-то | wielki cios dla kogoś

бо́ртик | burta, banda (boiska, lodowiska)

борьба́ | walka

бре́ксит | Brexit

бренд | marka

бро́керский | brokerski, brokera

броса́ться в кра́йность | popadać w skrajność

буд́ущее | przyszłość

бум | boom

бур́ный | burzliwy

буха́нка | bochenek

бы́вший | były

В
в буква́льном смы́сле | dosłownie

в быту ́| w życiu codziennym

в да́нном случ́ае | w tym konkretnym przypadku

в действи́тельности | w rzeczywistości

в дре́вности | w starożytności

в други́х уголка́х плане́ты | w innych zakątkach świata

в знак проте́ста про́тив чего́-то | na znak protestu 
wobec czegoś

в ито́ге | w rezultacie

в ка́честве чего́-то | w charakterze czegoś
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в конте́ксте чего́-то | w kontekście czegoś

в луч́шем случ́ае | w najlepszym razie

в на́ши дни | obecnie

в но́вом звуча́нии | w nowej formie/wersji (o słowie, 
tekście)

в определённое вре́мя | o określonej porze

в пери́од чего́-то | w okresie czegoś

в по́исках чего́-то | w poszukiwaniu czegoś

в после́днее вре́мя | ostatnimi czasy

в преде́лах чего́-то | w granicach czegoś, w obrębie

в ра́зное вре́мя | w różnych okresach (historycznych)

в разы́ | wielokrotnie, wiele razy

в ра́мках чего́-то | w ramach czegoś

в результа́те чего́-то | w wyniku czegoś

в своё вре́мя | w swoim czasie, swego czasu

в сре́днем | średnio

в тесноте́, да не в оби́де | im więcej, tym weselej  
(o dodatkowych osobach na imprezie, w domu itp.)

в тече́ние Х | w trakcie X, podczas X

в удалённом до́ступе | w trybie dostępu zdalnego, 
zdalnie (o pracy)

в уда́рной пози́ции | pod akcentem (wyrazowym)

в усло́виях чего́-то | w jakichś warunkach, w jakiejś 
sytuacji

в Х времена́ | w X czasach

в Х км от чего́-то | X km od czegoś

в Х пла́не | pod X kątem, od X strony

в це́лом | ogólnie, ogółem

в ча́стности | konkretnie, w szczególności

в чём секре́т? | na czym polega sekret?

в чьё-то ца́рствование | za czyichś rządów/władzy 
(cara, carycy)

в чьём-то присут́ствии | pod czyjąś obecność,  
przy udziale kogoś

вакци́на | szczepionka

варе́ник | pierożek, pieróg

вблизи́ (от) чего́-то | w pobliżu czegoś

ввиду ́чего́-то | z powodu czegoś, ze względu na coś 
(form., biurokr.)

ввяза́ться во что́-то | wplątać się w coś

вдоль | wzdłuż

вдохнови́ть кого́-то | natchnąć kogoś, zainspirować

Вели́кое кня́жество Лито́вское | Wielkie Księstwo 
Litewskie

вербо́вка | werbunek, zwerbowanie

верёвочная ле́стница | drabinka linowa

ве́рно | odpowiednio, właściwie

вернут́ься в Х рус́ло | powrócić do X stanu / na X tory

вероя́тно | prawdopodobnie

верши́на | szczyt

весе́лье | wesele (radość)

ве́сти учёт прихо́дов и расхо́дов | prowadzić rejestr 
przychodów/wydatków, prowadzić księgę przychodów/
rozchodów

вид жи́зни | tryb życia

вид зи́мнего спо́рта | dyscyplina sportu zimowego, 
sport zimowy

винегре́т | sałatka z jarzyn (z burakami)

виртуа́л | wirtualność (pot.)

витри́на | wystawa (sklepowa)

вкус | smak

владе́лец | właściciel

вла́сти | władze

вне | poza

внеза́пный | nagły

вне́шний вид | wygląd

вне́шняя разве́дка | wywiad zagraniczny

внима́тельно | uważnie

вновь | znowu

возвести́ что́-то | wznieść coś

возвра́тный глаго́л | czasownik zwrotny

возвраще́ние к чему-́то | powrót do czegoś

возвы́шенность | wzniesienie

возни́кло недоразуме́ние | zaszło nieporozumienie

возни́кнуть | powstać

во́зраст | wiek (czyjś)

войти́ в исто́рию | przejść do historii

войти́ в состоя́ние пото́ка | wprowadzić się w stan 
maksymalnego skupienia tu i teraz / na danej czynności

волнова́ть кого́-то | niepokoić kogoś

волнообра́зный | o kształcie fali

воплоти́ть что́-то в себе́ | łączyć coś w sobie

воплоще́ние | inkarnacja, forma (czegoś)
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воплоще́ние чего́-то в жизнь | wprowadzenie czegoś 
w życie, realizacja czegoś w praktyce

вор | złodziej

воровство́ | złodziejstwo

воро́та | bramka

воспо́льзоваться чем-то | skorzystać z czegoś

воспринима́ться | być odbieranym (jakoś)

воспроизвести́ что́-то | odtworzyć coś (np. muzykę)

восточнославя́нский | wschodniosłowiański

восьмёрки | ósemki (pętle)

впервы́е | po raz pierwszy

впосле́дствии | później

врата́рь | bramkarz

вреди́ть | szkodzić

вре́заться | wbić się, zderzyć się (z czymś)

врождённый | wrodzony

вручи́ть что́-то кому-́то | wręczyć coś komuś

вручную́ | ręcznie

вряд ли | raczej nie, mało prawdopodobne

всё в поря́дке | wszystko w porządku

всё же | a jednak

всё закры́то | wszystko pozamykane

всё ча́ще | coraz częściej

всё-таки | a jednak

всего́ лишь | tylko

Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния (ВОЗ) |  
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, World Health 
Organization)

вско́ре | wkrótce

всле́дствие чего́-то | wskutek czegoś

вспы́хнуть | wybuchnąć (np. o pożarze, epidemii, 
wojnie)

вспы́шка | wybuch (np. epidemii)

вспять | do tyłu, wstecz

встре́тить | napotkać

вступи́ть в войну ́| włączyć się do wojny

втолкнут́ь что́-то | wepchnąć coś

вуз (вы́сшее уче́бное заведе́ние) | uniwerek (pot.)

входи́ть в соста́в чего́-то | wchodzić w skład czegoś

вы́брос парнико́вых га́зов | emisja gazów 
cieplarnianych

вы́гнать | wygonić

вы́года | korzyść

выдава́ться по ка́рточкам | być na kartki (o jakimś 
produkcie)

выжива́ние | przeżycie, przetrwanie

вы́звать кого́-то куда́-то | wezwać kogoś gdzieś

вы́кинуть что́-то | wyrzucić coś

вы́печка | wypiekanie, pieczenie

выплёвывать что́-то | wypluwać coś

вы́полнить зада́ние | wykonać zadanie

вы́расти на Х | wzrosnąć o X

вы́рученный | zdobyty, zarobiony (o pieniądzach)

высото́й до Х | o wysokości do X

вы́ставка | wystawa

вы́строить что́-то | wybudować coś

вы́учить язы́к | nauczyć się języka

вы́ход к мо́рю | dostęp do morza

выходи́ть и́з дому | wychodzić z domu

вы́ше кры́ши | ponad miarę, aż nadto

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

вя́лый | ospały

Г
га́джет | gadżet

галере́я | galeria (także na murach zamku, pałacu)

ги́бель | śmierć, zagłada

гигантома́ния | gigantomania, mania wielkości

глава́ | rozdział

гла́вным о́бразом | głównie, przede wszystkim

гляди́шь и... | chwila i...

гол | gol, bramka

го́нка | wyścigi (np. zbrojeń, technologii)

гонча́р | garncarz

горнодобыва́ющий | wydobywczy

городи́ще | gród (np. warowny)

госпо́дствовать | panować (gdzieś)

госуда́рственность | państwowość

госуда́рство | państwo

гравитацио́нный | grawitacyjny (oparty na działaniu 
grawitacji)

гра́дус | stopień
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граждани́н | obywatel

гражда́нство | obywatelstwo

гра́мотность | znajomość (poprawnego) czytania  
i pisania

гре́чка | kasza gryczana

грубова́тый | lapidarny, niezbyt wyszukany

гря́зный | brudny, nieuczciwy

грязь | brud, błoto

гуманита́рный кри́зис | kryzys humanitarny

Д
далёкое про́шлое | daleka przeszłość

да́мы и господа́ | panie i panowie

движе́ние | ruch (np. wyzwoleńczy)

дворцо́вый | pałacowy

двусторо́ннее воспале́ние лёгких | obustronne 
zapalenie płuc

Де́ва | Panna (znak Zodiaku)

Дед Моро́з | Dziadek Mróz

дезинформа́ция | dezinformacja

де́йственный | działający, skuteczny

действи́тельно ли... | czy na pewno...

де́лать покуп́ки | robić zakupy

де́лать что́-то на здоро́вье | robić coś na zdrowie, 
robić coś jak się (komuś) żywnie podoba

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

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

делово́й | dla ludzi interesu, biznesowy

демонстрати́вно | demonstracyjnie

деньжа́та | pieniążki

дере́вня | wieś

дефици́т | deficyt

де́ятельность | działalność

дива́н | kanapa

ди́во | cud, dziw (nad dziwy)

дико́винка | osobliwość, coś nietypowego

дикта́нт | dyktando

дистанцио́нное обуче́ние | nauka w trybie zdalnym

длина́ пути́ | długość trasy

длино́й в Х | o długości X

для́ нача́ла | na początek

для того́ вре́мени | jak na tamte czasy

для чего́-то тре́буется вре́мя | coś zajmuje dużo czasu

до сих пор | do tej pory

добра́ться до чего́-то | dotrzeć gdzieś

доброво́льно | dobrowolnie

добрососе́дство | dobrosąsiedztwo

добы́ть что́-то | wydobyć coś

довести́ что́-то до соверше́нства | doprowadzić coś 
do perfekcji

дово́льно | dość, całkiem

договори́ться | umówić się, dogadać

до́лжный | odpowiedni, należyty

дома́шнее зада́ние | zadanie domowe

домоча́дец | domownik

дополни́тельно | dodatkowo

допо́лнить что́-то | uzupełnić coś

допро́с | przesłuchanie

допусти́ть оши́бку | popełnić błąd

досажда́ть | dokuczać

доста́вить кого́-то куда́-то | dostarczyć kogoś gdzieś

доста́точно вспо́мнить что́-то | wystarczy coś sobie 
przypomnieć 

достиже́ние | osiągnięcie

дости́чь чего́-то | osiągnąć coś

досто́йный | godny

достопримеча́тельность | zabytek, obiekt turystyczny

досье́ на кого́-то | czyjaś teczka, czyjeś akta (dane 
wywiadowcze lub osobowe o kimś)

доходи́ть до Х | dochodzić nawet do X, posuwać się  
do X (np. o ekstremalnych sytuacjach, działaniach)

дре́вний | starodawny, starożytny

дробь | ułamek

дро́жжи | drożdże

дурдо́м | wariatkowo

дуршла́г | durszlak

Е
евре́йский | żydowski

европеиза́ция | europeizacja



ostanowka.pl
38/2021

Colorful
MEDIA

есть о чём подум́ать | powód do rozmyślań, ważna 
kwestia do rozważenia

есть смысл что́-то де́лать | jest sens coś robić

Ж
жа́жда переме́н | pragnienie zmian

жа́ждущий чего́-то | spragniony czegoś

жа́ловаться | narzekać

жела́ющий | chętny

жемчуж́ина | perła

живопи́сный | malowniczy

жилпло́щадь | przestrzeń mieszkalna

жи́тель | mieszkaniec

жмых | makuch

жут́кий | okropny, straszny

З
за го́родом | poza miastem, pod miastem

за копе́йки | za grosze

за небольши́е де́ньги | za niewielkie pieniądze

за полчаса́ | w ciągu pół godziny

за рулём | za kierownicą

за Х лет | przez X lat, w ciągu X lat

за чем-то далеко́ ходи́ть не на́до | nie trzeba czegoś 
daleko szukać

забро́сить кого́-то куда́-то | przerzucić kogoś gdzieś

завербо́ванный | zwerbowany

заверши́ть | zakończyć

завора́чивать что́-то | zawijać coś

загада́ть жела́ние | mieć (jakieś) życzenie

загла́вие | tytuł

загради́тельный | ogrodzeniowy

задава́ться | być ustalanym, wyznaczanym

зада́ть те́мпы чего́-то | nadać tempo czemuś

задержа́ть кого́-то | zatrzymać kogoś (np. aresztować)

задум́аться о чём-то | zastanowić się nad czymś

заже́чь что́-то | zapalić coś

зажига́ться | zapalać się

заказа́ть что́-то | zamówić coś

заква́ска | zakwas

заключённый | osadzony

заколоти́ть что́-то | zabić coś (dechami, przybić 
gwoździami okna/drzwi itp.)

зако́н | prawo

зако́нчиться по́лным успе́хом | powieść się w 100%, 
odnieść niekwestionowany sukces

закрепи́ть что́-то | zamocować coś

заме́тно | zauważalnie, w widoczny sposób

замеча́тельный | wspaniały

за́мкнутый | zamknięty, o formie zamkniętej

замнача́льника | zastępca dowódcy/dyrektora

занима́ть верши́ны | plasować się na szczycie 

занима́ться чем-то | robić coś, zajmować się czymś

заня́ть что́-то | zająć coś, opanować

заодно́ | przy tym, przy okazji

запатентова́ть что́-то | opatentować coś

запере́ть кого́-то где́-то | zamknąć kogoś gdzieś

запрети́ть что́-то де́лать | zakazać robienia czegoś

заря́д | ładunek (energii)

заселённый | zasiedlony, zamieszkały

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

затормози́ть | zahamować

затрави́ть | zaszczuć

зафикси́ровать что́-то | odnotować coś

захва́тывающий | pasjonujący

зачастую́ | częstokroć

зая́длый | zawzięty, zapalony

звездочёт | astrolog (arch.)

земе́льный уча́сток | działka (budowlana), teren

знамени́тый | znany

знать | wyższe sfery, arystokracja

значи́тельный | znaczący

зооса́д | ogród zoologiczny

зре́лищный | widowiskowy

зри́тельная па́мять | pamięć wzrokowa

И
и всё тут! | i tyle!, i kropka!

игра́ за национа́льные цвета́ | gra w barwach 
narodowych
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и́з-за рубежа́ | z zagranicy, z innego państwa

и́з-за чего́-то | z powodu czegoś

избега́ть чего́-то | unikać czegoś

избы́ток вре́мени | nadmiar czasu

извле́чь что́-то из чего́-то | uzyskać coś z czegoś

изво́льте | ależ proszę, uprasza się (arch., form.)

изда́ние | wydanie, wydawnictwo

изда́ть что́-то | wydać coś

изде́лие | produkt, wytwór

изнутри́ | od środka

изоби́лие | obfitość

изобрета́тель | wynalazca

изобрете́ние | wynalazek

изо́гнутый | wygięty

изощря́ться в чём-то | prześcigać się w czymś, wysilać 
się (robiąc coś) (iron.)

изумруд́ный | szmaragdowy

иллюстри́ровать | ilustrować

име́йл | email 

и́менно | właśnie, dokładnie

ине́рция | inercja, siła rozpędu

иниции́ровать что́-то | zainicjować coś, zapoczątkować

иностра́нец | obcokrajowiec

инфекцио́нное отделе́ние | oddział zakaźny (szpitala)

Ирла́ндская республика́нская а́рмия | Irlandzka 
Armia Republikańska (IRA)

иска́ть путь чего́-то | szukać jakiejś drogi 

иска́ть, чем заня́ться | poszukiwać zajęcia (dla siebie)

исключе́ние | wyjątek

и́скренний | szczery, niekłamany

искус́ный | zręczny

искус́ственный | sztuczny

искус́ство | sztuka

испе́чь | upiec

испо́льзование | wykorzystanie

испыта́ть | wypróbować

испы́тывать что́-то | odczuwać coś, być dotkniętym 
czymś

иссле́довательский | badawczy

исто́чник дополни́тельного за́работка | źródło 
dodatkowego zarobku

исчеза́ть | znikać

К
к сло́ву | przy okazji, skoro o tym mowa

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

как быть? | jak żyć?, co zrobić?

как дела́? | jak leci?

как раз-таки́... | akurat..., a jednak...

ка́лий | potas

ка́менный уѓоль | węgiel kamienny

капремо́нт | kapitalny remont

капюшо́н | kaptur

карава́й | bochen (okrągły, duży chleb)

каранти́н | kwarantanna

карье́р | kopalnia odkrywkowa

ката́ться на конька́х | jeździć na łyżwach

кафе́ | kawiarnia

кварти́ра | mieszkanie

КГБ (Комите́т госуда́рственной безопа́сности) |  
KGB (Komitet Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR)

Ке́мбриджский университе́т | Uniwersytet  
w Cambridge

кисли́ть | kwaśnieć, skisić (się)

Кита́йская Наро́дная Респуб́лика (КНР) | Chińska 
Republika Ludowa (ChRL)

кладо́вка | piwniczka, składzik

клю́шка | kij (hokejowy)

книгопеча́тание | druk książek

кова́рный | podstępny, podchwytliwy

ковро́вая бомбардиро́вка | nalot dywanowy 
(bombardowanie)

кого́-то по па́льцам пересчита́ть | kogoś jest tyle,  
co kot napłakał, jest mizerna liczba

колёсный | z kołami, na kołach

колесо́ сцепле́ния | koło sprzęgające

ко́локол | dzwon

кольцева́я доро́га | obwodnica

кома́нда | drużyna

комме́рческий потенциа́л | potencjał komercyjny

коммуна́лка | mieszkanie komunalne (pot.)

кому-́то не сиди́тся | ktoś nie może (gdzieś, w jednym 
miejscu) usiedzieć

кому-́то не́чего дока́зывать | ktoś nie musi niczego 
udowadniać
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кому-́то посчастли́виться что́-то сде́лать | ktoś miał 
szczęście zrobienia czegoś

кому-́то прихо́дится что́-то де́лать | ktoś musi coś 
robić

кому-́то суждено́ стать чем-то | ktoś miał stać się 
czymś, było nieuniknione, że ktoś stał się czymś

кому-́то что́-то нра́вится | komuś coś się podoba

кому-́то что́-то предоставля́ется | coś jest oferowane 
komuś / dla kogoś

консульти́ровать кого́-то | skonsultować się z kimś

концла́герь | obóz koncentracyjny

копипа́ста | metoda „kopiuj i wklej” (pot.)

копи́ть | oszczędzać (pieniądze)

копи́ться | zbierać się, uzbierać

ко́рень | temat (słowa)

ко́рпус | ciało

костю́м | strój

кра́йний ле́вый напада́ющий | lewy skrzydłowy

кре́пость | twierdza

круп́ный | duży, większy

крути́ть рома́ны | nawiązywać romanse/miłostki

крути́ться | kręcić się (np. dookoła czegoś)

круто́й поворо́т | ostry zakręt

кручёный | zakręcony, zawijany (spiralnie)

крыжо́вник | agrest

кста́ти | przy okazji

кто-то и слы́шать не слы́шал о чём-то | ktoś o czymś 
nigdy nie słyszał (pot.)

кто-то появи́лся на свет | ktoś przyszedł na świat

Куб́ок Стенли | Puchar Stanleya

куда́ же ещё... | a dokąd jeszcze (jak nie gdzieś)...

куста́рный | chałupniczy (robiony metodami 
domowymi)

Л
ледо́вая площа́дка | lodowisko

лека́рство от чего́-то | lek na coś

ле́кция | wykład

леса́ да поля́ | lasy i pola

лета́льный исхо́д | zgon

лечь в осно́ву чего́-то | stać się podstawą/
fundamentem czegoś

ли́чное сообще́ние | wiadomość prywatna

ли́чный | osobisty

лише́ние свобо́ды | pozbawienie wolności

ли́шнее | niepotrzebne rzeczy

логоти́п | logo (np. firmy)

ло́джия | loggia (przeszklony balkon)

локда́ун | kwarantanna, lockdown

ло́пнуть | pęknąć

лофт-апартаме́нт | loft, apartament urządzony  
w poddaszu

М
магна́тский | magnacki, szlachecki

маке́т | makieta

малоизве́стный | mało znany

малыши́ | maluchy

Мальди́вы | Malediwy

манса́рдный | na poddaszu

маркиро́вка | nadruk, etykietka, oznaczenie

маршрут́ | marszruta, trasa

ма́ссовые проте́сты | masowe protesty

мастер-кла́сс | warsztaty, sesja (praktyczne zajęcia 
edukacyjne, zwłaszcza prowadzone przez profesjonalistę 
wysokiej klasy)

матери́к | kontynent

матч | mecz

мегапо́лис | metropolia

ме́дленный | wolny

мелово́й | kredowy

ме́лочь | drobne (monety)

мемориа́л | memoriał, pomnik architektoniczny

мёртвая петля́ | martwa pętla, beczka

месте́чко | zakątek, miejscowość

мечта́ть что́-то сде́лать | marzyć o zrobieniu czegoś

ми́мо кого́-то | obok kogoś

мне пора́... | pora na mnie...

мнемоте́хника | mnemotechnika

многоговоря́щий | wymowny

мно́гое переосмы́слить | wiele przemyśleć, sporo 
przemyśleć

многочи́сленный | liczny
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могуч́ий/могущ́ественный  | potężny

модифици́рованный | zmodyfikowany

момента́льно | natychmiast

мра́морный | marmurowy

мул́ьтик | kreskówka

мультфи́льм | film animowany

мытьё рук | mycie rąk

мя́гкий знак | znak miękki

Н
на бессозна́тельном ур́овне | podświadomie

на днях | na dniach, niedawno

на друго́й коне́ц све́та | na drugi kraniec świata

на любо́й вкус и цвет | każdego/dowolnego koloru  
i kształtu

на письме́ | w piśmie, na piśmie (nie w mowie)

на протяже́нии Х | w przeciągu X (np. lat),  
na przestrzeni X

на са́мом де́ле | faktycznie, w istocie

на Х году ́жи́зни | mając X lat, w wieku X lat

на цы́почках | na paluszkach (ostrożnie np. iść)

наверняка́ | z pewnością

на́вык | umiejętność

надёжно | pewnie, solidnie

наедине́ с сами́м собо́й | (pobyć) samemu,  
we własnym towarzystwie

назва́ть что́-то | wymienić coś

назна́чить кого́-то кем-то | mianować kogoś kimś, 
obsadzić kogoś na jakimś stanowisku

наказа́ние | kara

наконе́ц | nareszcie, wreszcie

нали́чие чего́-то | obecność czegoś

нама́зать что́-то на хлеб | nasmarować czymś chleb

намека́ть на что́-то | robić aluzję do czegoś, 
nawiązywać do czegoś

наме́стник | namiestnik

наоборо́т | odwrotnie

наполне́ние | treść, zawartość

напомина́ть кому-́то что́-то | przypominać coś komuś

напра́вить кого́-то куда́-то | skierować kogoś gdzieś

направля́ющий | prowadzący (który wskazuje drogę)

напра́сно | zbytecznie, daremnie

напропалую́ | na całego

наре́чие | przysłówek

наряду ́с чем-то | jednocześnie z czymś, wraz z czymś

населе́ние | populacja, ludność

наси́лие | przemoc

наслажда́ться чем-то | delektować się czymś

насле́дие | spuścizna

насти́л | nawierzchnia, pomost/podest

наступле́ние | atak, napaść

науч́ный сотруд́ник | pracownik naukowy

находи́ться в како́й-то ситуа́ции | znaleźć się  
w jakiejś sytuacji

находи́ться в/на каранти́не | znajdować się na 
kwarantannie

национа́льная сбо́рная | reprezentacja narodowa

нача́льная шко́ла | szkoła podstawowa

нача́льство | dowództwo

начи́нка | nadzienie

начнём с того́, что... | zacznijmy od tego, że...;  
po pierwsze,...

не ахти́ како́й | bez jakichś wodotrysków, 
niewyszukany (pot.)

не ви́деть кого́-то в глаза́ | kompletnie kogoś nie 
kojarzyć (pot.)

не ожида́ть (чего́-то) подо́бного | nie spodziewać się 
czegoś takiego

не понаслы́шке | z autopsji

не совсе́м | niezupełnie

не сомнева́ться в чём-то | nie wątpić w coś

небыва́лый | niebywały

невероя́тно | niewiarygodnie

невесо́мость | nieważkość

нево́ля | niewola (arch.)

невтерпёж | nie do wytrzymania, nie można  
doczekać się (czegoś)

негро́идная ра́са | rasa negroidalna

незави́симость | niezależność

не́когда | niegdyś

неле́пый | niedorzeczny, bezsensowny

неме́дленно | natychmiast, bezzwłocznie

необходи́мость что́-то сде́лать | konieczność 
zrobienia czegoś
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неотъе́млемый элеме́нт чего́-то | nieodłączny 
element czegoś

неповтори́мый | niepowtarzalny

непола́дки | problemy, usterki

непосре́дственный | bezpośredni

непреме́нно | koniecznie, na pewno

непродолжи́тельный | niezbyt długi

неско́ро | niezbyt szybko, raczej długo

несмотря́ на что́-то | pomimo czegoś

несомне́нно | bez wątpienia

неутоми́мый | niestrudzony

ни во что | w nic (np. nie wierzyć)

ни по како́й статье́ | pod żadnym względem

ни́жний | dolny

нике́м не заме́ченный | niezauważony przez nikogo

ничего́ стра́шного | nic strasznego

но́вшество | innowacja

носи́тель языка́ | native speaker, osoba władająca 
danym językiem jako ojczystym

носи́ть назва́ние | nosić nazwę

ну-́ка! | no dalej!, dalej, no! (pot.)

нуж́но лишь... | wystarczy tylko...

О
обветша́ть | zestarzeć się (np. o budynku, 
mechanizmie)

обеспе́чение | zapewnianie (czegoś)

обжо́ра | żarłok

обзо́р | przegląd

обижа́ешь! | o, czuję się urażony/a! (o niedorzecznej 
propozycji, czymś, co jest drobiazgiem albo nie jest  
na pewno problemem itp.)

обита́ть | zamieszkiwać

облада́тель | posiadacz

областно́й центр | centrum regionalne

облени́ться | zacząć się lenić

облицо́вка | elewacja

обме́н пле́нными | wymiana jeńców

обновле́ние | aktualizacja

обознача́ющий | określający, wyznaczający

обойная пыль | mączny pył

обойти́сь деше́вле | wyjść taniej

образова́тельный | edukacyjny

образова́ться | utworzyć się, powstać

обрати́ть на что́-то внима́ние | zwrócić na coś uwagę

обсужда́ть | omawiać

обустро́иться | urządzić się, zostać urządzonym  
(np. o wnętrzu), zagospodarowanym (np. o terenie)

обща́ться друг с друѓом | komunikować się ze sobą, 
rozmawiać

о́бщество | społeczność

объедине́ние Х с Y | połączenie X z Y

объяви́ть о чём-то | ogłosić coś, poinformować  
o czymś

обяза́тельный | obowiązkowy

Ога́йо | Ohio

ограниче́ние свобо́ды передвиже́ния | ograniczenie 
swobody przemieszczania się

огре́ть кого́-то | przyłożyć komuś, walnąć

одновреме́нно | jednocześnie

однообра́зие | jednostajność, monotonia

однуш́ка | kawalerka (mieszkanie jednopokojowe) (pot.)

оды́шка | zadyszka

оккупи́ровать что́-то | zacząć coś okupować, zacząć 
okupację czegoś

окра́ска | odcień, charakter

окре́стности | okolice (czegoś)

Оли́мп | Olimp (szczyt w jakiejś dziedzinie)

оно́ того́ сто́ит | jest tego warte

опаса́ться | obawiać się

опа́сно | niebezpiecznie

опережа́ть что́-то | wyprzedzać coś

опира́ться на что́-то | opierać się na czymś

опозна́ть кого́-то | rozpoznać kogoś (np.  
na rozpoznaniu procesowym); zidentyfikować

опра́виться от шо́ка | dojść do siebie (po szoku)

опя́ть же | znowuż, przy tym

освободи́ть | uwolnić

осво́енный кем-то | opanowany przez kogoś

осво́иться | być oswojonym, oswoić się

осложня́ться чем-то | być utrudnianym przez coś

осмо́тр | oględziny, oglądanie, obejrzenie

основа́ние | podstawa
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основно́й | podstawowy, główny

осо́бый | niezwykły, specjalny

остано́вка се́рдца | zatrzymanie akcji serca; atak serca

оста́тки от чего́-то | resztki po czymś, pozostałości

осты́ть | ostygnąć

отва́житься на что́-то | odważyć się na coś

отгороди́ться от чего́-то | odgrodzić się  
przed czymś / od czegoś

отдохнут́ь от чего́-то | odpocząć od czegoś

отдуш́ина | odskocznia

откла́дывать де́ньги | odkładać pieniądze

открове́нно | wyraźnie, jawnie

откры́ть счёт | otworzyć konto/rachunek

откуд́а есть пошёл Х? | skąd się bierze/wziął X?  
(pot., arch., iron.)

отлича́ться чем-то | wyróżniać się czymś

отло́гий | niezbyt stromy, łagodnie opadający

отмени́ть подпи́ску на что́-то | anulować subskrypcję 
na coś / do czegoś

отме́тить побе́ду | świętować zwycięstwo

относи́тельно | stosunkowo, względnie

относи́ться к чему-́то | należeć do czegoś; odwoływać 
się do czegoś

отовсю́ду | zewsząd

отождествля́ть себя́ с чем-то | utożsamiać się z czymś

отпра́виться в путеше́ствие | wyruszyć w podróż

отрази́ться на чем-то | odbić się na czymś

отрица́ть что́-то | negować coś, odrzucać

отсе́к | komora

отсут́ствие чего́-то | brak czegoś, nieobecność

офлайн | offline

охвати́ть что́-то | dotknąć coś, objąć coś (swym 
działaniem), ogarnąć coś (o pożarze, epidemii)

охомута́ть жеребца́ | okiełznać ogiera, usidlić 
kawalera (pot., przen.)

охо́та | polowanie

оча́г зараже́ния | ognisko zakażeń

очеви́дный | widoczny, wyraźny

очко́ | punkt (w grze)

оши́бочно | błędnie, mylnie

ощути́тельный | odczuwalny

П
павильо́н | pawilon

паде́ние | upadek

па́мять пре́дков | pamięć genetyczna, pamięć 
poprzednich pokoleń

па́пка | folder

парк о́тдыха | park (w którym można się zrelaksować)

парк развлече́ний | park rozrywki

па́рковая зо́на | strefa parkowa

пацифи́стский | pacyfistyczny

пейза́ж | pejzaż

пека́рня | piekarnia

пе́рвая полоса́ | pierwsza strona (gazety), nagłówek 
(na pierwszej stronie gazety)

пе́рвенец | pierworodny

первонача́льно | początkowo

первопресто́льная | historyczna stolica (państwa)

пе́рвый и пока́ еди́нственный | pierwszy i jak dotąd 
jedyny

перебе́жчик | zbieg (do armii wroga)

перебра́ться куда́-то | przenieść się gdzieś, przedostać

перебро́сить | przerzucić

перевернут́ь что́-то вверх торма́шками | przewrócić 
coś do góry nogami (pot.)

переда́ча | podanie (piłki, krążka)

переезжа́ть | przeprowadzać się

переизбра́ние кого́-то в президе́нты | ponowne 
wybranie kogoś na prezydenta

перейти́ на чью-то сто́рону | przejść na czyjąś stronę 
(w konflikcie)

перекрёсток | skrzyżowanie, rozdroża

перекуси́ть | przekąsić

переметнут́ься | przejść na stronę wroga

пересели́ться | przeprowadzić się

переучёт | inwentaryzacja, sprawdzenie stanu  
(np. zapasów)

петля́ | pętla

пешехо́дная ул́ица | deptak

пешко́м (пешо́чком) | na pieszo (na piechotę)

пищево́й | spożywczy

плоха́я связь | kiepskie połączenie

пло́щадь | plac
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пля́жный о́тдых | odpoczynek na plaży

пневмони́я | zapalenie płuc

по ве́рсии кого́-то | według kogoś

по диагона́ли | po przekątnej

по коли́честву... | według liczby

по преимущ́еству | przeważnie, najczęściej

по сравне́нию с чем-то | w porównaniu do czegoś

по сут́и | faktycznie, w istocie

по чьим-то да́нным | według czyichś danych

по-настоя́щему | naprawdę

побе́г | ucieczka

побыть в чьей-то шкур́е | znaleźć się w czyjejś skórze 
/ na czyimś miejscu

побыть наедине́ с кем-то | pobyć sam na sam z kimś

по́вар | kucharz

повезло́, одна́ко! | ale ktoś miał farta!

повседне́вный | codzienny

повы́сить кого́-то до Х ра́нга | awansować kogoś na X 
stopień

повы́шенный | podwyższony

повя́зка | opaska, opatrunek

поги́бнуть | zginąć

поглупе́ть | ogłupieć

пограни́чник | żołnierz straży granicznej

под накло́ном Х | pod kątem X

подверга́ть кого́-то испыта́нию | poddać kogoś próbie

подгото́вка к чему-́то | przygotowanie do czegoś

по́дданный | poddany (jakiegoś państwa o ustroju 
monarchii)

подде́рживать кого́-то | wspierać kogoś

подзабы́тый | prawie zapomniany

Подмоско́вье | okolice Moskwy

поднадое́сть | nieco się przejeść/znudzić

поднакопи́ть | zaoszczędzić

подо́бный | tego typu, tego rodzaju

подразумева́ться | być rozumianym (w jakiś sposób), 
chodzić o (coś)

подро́бно | szczegółowo

подска́зывать | podpowiadać

подсо́лнух | słonecznik

подуш́ка фина́нсовой безопа́сности | zabezpieczenie 
finansowe (pot.)

подхвати́ть что́-то | przejąć coś (pomysł)

подходя́щий | odpowiedni

подчи́стить что́-то | wyczyścić coś (odrobinę, nieco)

подъе́зд | klatka (wejście do bloku)

подъём | wzniesienie, podniesienie

подыска́ть что́-то | odszukać coś, wyszukać  
(pod jakimś kątem, do jakiegoś celu)

пожа́луй, ... | ... pewnie, chyba....

позади́ | za sobą, z tyłu

пои́стине | zaiste, naprawdę

показа́тель | wskaźnik, wykładnik

пол | podłoga

поле́зно | pożytecznie, z pożytkiem

поле́зный | pożyteczny

полноразме́рный | w skali 1:1

по́лностью | całkowicie

по́лный кирды́к | kompletna porażka, straszna 
masakra (pot. o końcu świata, strasznym kataklizmie 
itp.)

положи́тельно | pozytywnie

полуо́стров | półwysep

полуторакилометро́вый | półtorakilometrowy

получи́ть широ́кое распростране́ние |  
spopularyzować się, stać się powszechnym

поми́мо | oprócz

поочерёдно | po kolei

попада́ть куда́-то | trafiać gdzieś

попа́сть в спи́сок | trafić na listę

попро́бовать | spróbować (np. jakiegoś smaku)

попро́бовать себя́ в како́й-то ро́ли | spróbować 
swych sił jako ktoś / w roli kogoś

порабо́тать | popracować

порази́ть кого́-то | zszokować  kogoś

поро́й | czasem, czasami

поручи́ть кому-́то что́-то сде́лать | zlecić komuś 
zrobienie czegoś, powierzyć komuś zadanie zrobienia 
czegoś

посети́тель | odwiedzający

посети́ть что́-то | odwiedzić coś

поско́льку | z powodu, jako że

посла́нник | poseł

после́довательно | kolejno
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послужи́ть прототи́пом для чего́-то | stać się 
prototypem czegoś, posłużyć za pierwowzór

пост | post (w sieci społecznościowej)

поста́вить реко́рд | ustanowić rekord

постепе́нно | stopniowo

посто́й,... | chwila, hola...

постсове́тский | poradziecki (pozostały po ZSRR)

посяга́тельство на что́-то | podniesienie na coś ręki

потайно́й | sekretny

поте́ря обоня́ния | utrata węchu

поте́ха | zabawa, pośmiewisko

потоло́к | sufit

потро́гать | dotknąć

пофиги́ст | luzak (pot.)

похо́же, что... | wygląda na to, że...

почи́стить что́-то | wyczyścić coś

почита́ть что́-то за честь | uznawać coś za honor  
(dla siebie), zaszczyt

почи́ще | czystszy, czyściej

поши́в | szycie, uszycie

появи́ться на свет | przyjść na świat

пра́вильнее | poprawniej

пра́вить чем-то | rządzić czymś

правле́ние | rządy (czyjeś)

правописа́ние | orfografia, pisownia

пра́здный | próżniaczy, bezczynny

праро́дина | praojczyzna

пребыва́ние | przebywanie, pobyt

преврати́ть что́-то во что́-то | zmienić coś w coś, 
przekształcić

преврати́ться в кого́-то | zmienić się w kogoś

пре́данность | oddanie, lojalność

предло́г | przyimek

предложи́ть что́-то кому-́то | zaproponować coś 
komuś

предме́т старины́ | antyk

предназнача́ться для чего́-то | być przeznaczonym  
do czegoś

предоста́вить кому-́то како́й-то шанс | dać komuś 
jakąś szansę

предполага́ть | sądzić, uważać

предприя́тие | przedsiębiorstwo

предста́вить что́-то себе́ | wyobrazić sobie coś

представля́ешь... | wyobrażasz sobie...

предста́вьте себе́, что... | proszę sobie wyobrazić, że...

предыдущ́ий | poprzedni

пре́жде всего́ | przede wszystkim

прекра́сно | pięknie, świetnie

прекра́сный | wspaniały

преподава́тель | wykładowca

при рожде́нии | w chwili narodzin

при чём что́-то? | jaki coś ma związek (z czymś)?

прибега́ть к чему-́то | uciekać się do czegoś

при́быль | korzyść, zysk

привари́ть что́-то | zespawać coś, przyspawać

привести́ что́-то в движе́ние | wprowadzać coś  
w ruch

привле́чь кого́-то куда́-то | przyciągnąć kogoś  
gdzieś / do czegoś

привы́кший что́-то де́лать | przyzwyczajony  
do robienia czegoś

привы́чный | typowy, zwykły

пригово́р | wyrok

приговори́ть кого́-то к чему-́то | skazać kogoś na coś

при́город | przedmieście

при́городный | podmiejski

придави́ть | przycisnąć

придво́рный | nadworny, dworski

придум́ывать | wymyślać

прие́зжий | przyjezdny

при́знак | oznaka

призна́ть кого́-то луч́шим | uznać kogoś  
za najlepszego

призна́ться в чём-то | wyznać coś, przyznać się  
do czegoś

призы́в | apel, nawołanie

прийти́сь как нельзя́ кста́ти | być (akurat) jak znalazł

прилага́тельное | przymiotnik

приложе́ние | aplikacja

применя́ть что́-то | stosować coś

приме́рно | mniej więcej

принадлежа́ть кому-́то | należeć do kogoś

принуди́тельно | przymusowo

приня́ть в чём-то уча́стие | wziąć w czymś udział
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припеча́тать | wbić, przyszpilić

припи́сывать что́-то кому-́то | przypisywać coś komuś

припра́ва | przyprawa

приро́дный | naturalny, przyrody (np. pomnik)

присво́ить кому-́то како́е-то зва́ние | nadać komuś 
jakiś tytuł/stopień

присоедини́ться к кому-́то | przyłączyć się do kogoś

приспосо́бленный для чего́-то | dostosowany  
do czegoś

причём | przy tym, przy czym

прия́тнее для глаз | przyjemniejszy dla oka, cieszący 
bardziej oko

проанализи́ровать что́-то | przeanalizować coś

провали́ть что́-то | spowodować przegraną, 
doprowadzić do porażki

прова́льный | fatalny, zakończony niepowodzeniem

провести́ ве́чер до́ма | spędzić wieczór w domu

прогул́ка | spacer

прогуля́ться | przespacerować się

прода́жи | sprzedaż (ogólnie czegoś)

проде́лывать финты́ | robić zwody/uniki

продолжа́ться до Х | trwać do X

прозва́ть кого́-то кем-то | przezwać kogoś kimś, 
ochrzcić

про́звище | przezwisko, pseudonim

произвести́ эффе́кт | wywołać efekt

производи́тель оде́жды | producent odzieży

производи́ть что́-то | wytwarzać coś

произво́дство | produkcja

произнести́ что́-то | wymówić coś

произойти́ | wydarzyć się

происходи́ть из Х | pochodzić z X

происхожде́ние | pochodzenie

проложи́ть тунне́ль/тонне́ль | wyryć tunel

промежут́очный | przejściowy, pośredni

прони́кнуть куда́-то | przedostać się gdzieś

прорабо́тать | popracować, przepracować

прорва́ться куда́-то | przedrzeć się gdzieś

просла́вленный | osławiony

просмотре́ть | przejrzeć (coś)

просто-на́просто | najzwyczajniej w świecie

просто́й люд | prosty lud, prości ludzie

простра́нство | przestrzeń, obszar

проти́вник | przeciwnik

противополо́жный | przeciwny, odwrotny

противостоя́ние | konflikt, starcie

протяжённостью в Х | o długości X

профессиона́л | profesjonalista

процедур́ная ма́ска | maseczka ochronna 
(chirurgiczna)

проясни́ть что́-то | wyjaśnić coś

прямо́й эфи́р | na żywo (np. transmisja)

пуб́лика | publiczność 

пунктуа́ция | interpunkcja

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

пя́тая то́чка | tyłek (pot.)

Р
Радзиви́ллы | Radziwiłłowie

ра́довать кого́-то | cieszyć kogoś

ра́доваться чьим-то успе́хам | cieszyć się czyimś 
sukcesem/sukcesami

разбира́ться | połapać się, zorientować

разбо́р чего́-то | przebieranie czegoś (np. rzeczy  
w szafie)

ра́зве тако́е возмо́жно? | czy takie co jest możliwe?

разве́дка | wywiad

разве́дчик | zwiadowca, agent wywiadu

разви́ть ско́рость | rozwinąć prędkość

развлече́ния | rozrywki

разгово́рный | potoczny, kolokwialny

разго́н | rozpędzenie

разде́льно | oddzielnie (o pisowni)

разделя́ть что́-то | podzielać coś (np. opinie)

разоблаче́ние | zdemaskowanie, ujawnienie

разоблачи́ть что́-то | zdemaskować coś

разобра́ть что́-то | rozmontować coś, zdemontować

разобра́ть шкаф | przebrać, przejrzeć (ubrania)  
w szafie

разочаро́ванный | rozczarowany

разрабо́тать что́-то | opracować coś, stworzyć

разруши́тельный | niszczący

разуме́ется... | ma się rozumieć...
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ра́нее | wcześniej

раско́пка | wykopaliska

распа́д | rozpad

располага́ться | znajdować się 

располо́женный | położony

распоряди́ться чем-то | zadysponować czymś, 
wykorzystać coś

распространённое мне́ние | powszechny sąd

рассмотре́ть что́-то | przeanalizować coś, rozpatrzeć

рассчита́ть что́-то | wyliczyć coś

рассчи́тывать на что́-то | liczyć na coś

растянут́ься | rozciągnąć się, wyłożyć

расцве́т | rozkwit

расчёт | podsumowanie

расчётливый | oszczędny, gospodarny, przezorny

реа́л | real (pot. o rzeczywistości poza Internetem)

реа́лии | realia

реа́льно | faktycznie, autentycznie (pot.)

ре́дко когда́ | rzadko kiedy

резиде́нт | rezydent

ре́йтинг | ranking

рекомендова́ть что́-то от всей души́ | rekomendować 
coś całym sercem

рельс | szyna, tor

ремесло́ | rzemiosło

речь идёт о | mowa o

ржана́я обо́йная мука́ | mąka pełnoziarnista żytnia

риэл́тор | agent nieruchomości

род | rodzaj (np. gramatyczny)

ролл | roll (sushi)

роллерко́стер | kolejka górska

ропта́ть | utyskiwać, szemrać

Росси́йская акаде́мия науќ (РАН) | Rosyjska 
Akademia Nauk

Росси́йская импе́рия | Imperium Rosyjskie

рубе́ж | granica

руководи́ть чем-то | kierować czymś

руково́дство | dowództwo

рус́ич | Rusin (arch., poet. o mieszkańcach Rusi)

рыба́лка | wędkowanie, wędkarstwo

рыжева́тый | rudawy, rdzawy

рэперский | raperski (pot.)

С
с де́тства | od dziecka

с незапа́мятных времён | od niepamiętnych czasów

с по́льзой | z pożytkiem

с тех пор | od tej pory

с трудо́м | z trudem

с учётом чего́-то | z uwzględnieniem czegoś

с Х времён | od X czasów

сайт | strona internetowa

самоизоля́ция | odizolowanie się, dobrowolna izolacja

самостоя́тельно | samodzielnie

сануз́ел | łazienka (wanna z toaletą)

сбить кого́-то с то́лку | zbić z tropu

све́дения | dane

све́рху вниз | z góry na dół

свиде́тель чего́-то | świadek czegoś

свод | zbiór, zestawienie (np. zasad)

свои́ми си́лами | własnymi siłami, samodzielnie

сдава́ть | oddawać w najem (komuś coś)

сдать кого́-то | zdradzić kogoś (wyjawiając czyjąś 
tożsamość), ujawnić czyjąś tożsamość

сдержа́ть что́-то | skryć coś, pohamować

северокоре́йский | północnokoreański

сего́дняшний | dzisiejszy, współczesny

сердцее́д | łamacz serc

силово́й | siłowy

сказа́ться на чём-то | odbić się na czymś

ска́зка | bajka

скат | pochyłość, stok (górski)

скачо́к | skok

сконча́ться от чего́-то | umrzeć na coś

скопле́ние | skupisko

скоре́е всего́ | najpewniej

скорота́ть что́-то | spędzić coś (np. wieczór,  
by się nie dłużył, na jakiejś aktywności)

слабохара́ктерный | o słabych nerwach

сле́дствие чего́-то | wynik czegoś, skutek

сли́вочное ма́сло | masło
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сли́тно | razem, łącznie (o pisowni)

слова́рный | słownikowy

сложи́лась Х ситуа́ция | wytworzyła się X sytuacja

сло́жный случ́ай | trudny/ciężki przypadek

сло́манное се́рдце | złamane serce

слома́ть себе́ ше́ю | złamać/skręcić sobie kark

служи́ть на фло́те | pełnić służbę w marynarce

слыть чем-то | zasłynąć z czegoś

сне́жной зимо́й | gdy jest śnieżna zima, gdy zimą jest 
śnieg

сни́зиться на Х | zmniejszyć się o X

снима́ть | wynajmować (coś od kogoś)

соверше́нно друго́й | zupełnie inny

сове́т | rada

совме́стно с кем-то | wspólnie z kimś, wraz z kimś

совреме́нник | osoba żyjąca współcześnie

совсе́м | zupełnie, całkiem

согла́сный | spółgłoska

созда́ние | utworzenie, skonstruowanie

сойти́ с ума́ от кого́-то | stracić przez kogoś rozsądek, 
zwariować przez kogoś

сократи́ть что́-то до Х | skrócić coś do X

солда́т | żołnierz

сооруди́ть что́-то | skonstruować coś

сооруже́ние | konstrukcja

соотве́тственно | odpowiednio

соотве́тствовать чему-́то | odpowiadać czemuś

сооте́чественник | rodak

сосредото́читься на чем-то | skupić się na czymś

соста́в | skład

соста́вить чему-́то конкуре́нцию | stanowić 
konkurencję dla czegoś

составля́ть Х | wynosić X

составля́ющая | składowa, element (czegoś)

состоя́щий из Х | składający się z X

сотруд́ник | współpracownik, agent

сотруд́ничество | współpraca

Софи́йский собо́р | katedra św. Zofii

сохраня́ться | zachować się

соцсе́ть | sieć społecznościowa

сочета́ние | związek (wyrazowy)

сочув́ствующий | współczujący

сою́зник | sojusznik

спасе́ние | ratunek

спасти́ от чего́-то | uratować przed czymś

спецслуж́бы | służby specjalne

спиртосодержа́щее сре́дство | środek na bazie 
spirytusu

спи́сок | lista

спорти́вное мероприя́тие | impreza sportowa

спра́вить новосе́лье | urządzać parapetówkę

справля́ться | radzić sobie

спускова́я площа́дка | pomost zjeżdżalni

спусти́ться | zjechać (z górki)

срабо́тать | zadziałać

сража́ться с кем-то | walczyć z kimś

сра́зу же | od razu

сра́зу же по́сле чего́-то | od razu po czymś

среднестатисти́ческий | typowy, statystyczny

Сре́дние века́ | wieki średnie, średniowiecze

срок го́дности | okres przydatności do spożycia/użycia

стари́нный | dawny, stary

стере́ть что́-то с лица́ земли́ | zetrzeć z powierzchni 
ziemi

стишо́к | wierszyk

столкнове́ние | zderzenie

столь | na tyle

сто́лько-то чего́-то | ileś czegoś (o jakiejś liczbie/ilości 
czegoś)

страда́ть чем-то | cierpieć na coś

стремле́ние к чему-́то | dążenie do czegoś

строи́тельство | budowa

стройматериа́л | materiał(y) budowlany(-e)

студ́ия | studio (o rodzaju mieszkania)

суде́бное разбира́тельство | sprawa w sądzie, proces 
sądowy

судьба́ | los

суд́я по чему-́то | sądząc po czymś

суз́иться до чего́-то | zwęzić się do czegoś, zawęzić

суро́вый | surowy, ostry

суф́фикс | przyrostek

суш́ка | obwarzanek

существова́ть | istnieć
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сходи́ть от чего́-то с ума́ | wariować na punkcie czegoś

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

счита́ть, что... | uważać, że...

съезжа́ться | przyjeżdżać (gdzieś ze wszystkich stron)

съе́хать | wyprowadzić się

Т
т. н. (так называ́емый) | tzw. (tak zwany)

так и про́сится Х | aż się prosi (o) X

таки́м о́бразом | w ten sposób

теле́жка | wózek

телосложе́ние | budowa ciała

тео́рия за́говора | teoria spiskowa

терра́са | taras

террико́н | hałda

те́сто поднима́ется | ciasto rośnie

тогда́шний | ówczesny

толпа́ | tłum

толчо́к | impuls, popchnięcie

то́лько что испечённый | świeżo upieczony

только-то́лько | dopiero co

топо́ним | toponim

торже́ственный | uroczysty

тормози́ть что́-то | hamować coś

тоскли́во | smutno, w smutny sposób

тот и́ли ино́й | ten czy inny, ten czy ów

то́чка | punkt

точне́е | dokładniej

то́чный | dokładny

траекто́рия | trajektoria

трево́житься | martwić się

Тре́тий рейх | Trzecia Rzesza

трёхкомнатный | trzypokojowy

трёхкратный | trzykrotny, potrójny

тре́щинка | pęknięcie, szczelina

тро́гать рука́ми | dotykać rękoma

тро́йка | trójka (koni)

труб́чатая сталь | stalowe rury

трудова́я терапи́я | terapia pracą, terapia zajęciowa

трудоёмкий | pracochłonny

труды́ | dzieła (np. powieści)

трус | tchórz

трущо́ба | głusza; zapadły kąt

тума́нный | mglisty

тур | wycieczka (objazdowa)

турни́р | turniej

тща́тельный | dokładny

тще́тно | na próżno, daremnie

тюрьма́ | więzienie

тянуться к кому-́то | garnąć się do kogoś

У
убеди́ть кого́-то что́-то сде́лать | przekonać kogoś  
do zrobienia czegoś

убеждённый Х | zapalony X, twardo wierzący w X

убива́ться | zabijać się (np. w przenośni o przeżywaniu 
silnych emocji)

убо́рка | sprzątanie

убра́ться | posprzątać

уваже́ние к кому-́то | szacunek do kogoś

увесели́тельный | rozrywkowy

уѓол накло́на | kąt pochylenia

уѓол паде́ния | kąt spadku

уда́р | uderzenie

удо́бно | wygodnie

удобре́ние | nawóz, użyźnienie

удо́бства | wygody, udogodnienia

уедини́ться | odosobnić się, odizolować

ужа́сно | okropnie

ужа́сный | koszmarny

узнава́емый | rozpoznawalny

узна́ть что́-то | dowiedzieć się czegoś / o czymś

узо́р | wzorek

укора́чивать что́-то | ukrócić (coś, np. zapędy)

укороти́ть | skrócić

укроща́ть | osadzać (zapędy), poskramiać

уме́ло | umiejętnie, zręcznie

уме́ньшиться с Х до Y | zmniejszyć się od X do Y

уме́стный | na miejscu, stosowny

уничто́женный | zniszczony

уничто́жить кого́-то | zlikwidować kogoś
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упомина́ние о чём-то | wzmianka o czymś

упрости́ть что́-то | uprościć coś, ułatwić

упущ́енный | przegapiony, zmarnowany (o szansie  
na coś)

урбаниза́ция | urbanizacja

усво́ить | zrozumieć, pojąć

уси́ленно | z siłą, mocno

усло́вия жи́зни | warunki życiowe

усоверше́нствованный | udoskonalony

успе́шный | udany, odnoszący sukcesy

успока́ивать | uspokajać

устана́вливаться | zostać ustanowionym/
wprowadzonym

установи́ть мирово́й реко́рд | ustanowić rekord świata

устаре́ть | zestarzeć się, stać się przestarzałym

устра́ивать что́-то | urządzać coś, organizować

устро́енный | urządzony (w jakiś sposób)

устро́иться кем-то | zatrudnić się jako ktoś

уступи́ть кому-́то | ustępować komuś

утомля́емость | męczliwość

ухо́д | konserwacja

уча́ствовать | brać udział

уча́сток | odcinek

ую́т | przytulność, zacisze

Ф
файл | plik

фина́нсовое положе́ние | stan finansowy (czyjś)

ФИО (фами́лия, и́мя, о́тчество) | imię i nazwisko

фи́рменный стиль | unikalny styl (czyjś)

флеш | flashowy (wykonany w technologii Flash)

фона́рщик | latarnik (osoba zapalająca latarnie)

фона́рь | latarnia

фрила́нсер | wolny strzelec

фурго́н | furgonetka

Х
Х – тот ещё Y! | X to niezły Y!, z X to dopiero Y!

Х и есть Х | X to X

Х по величине́ | X co do wielkości (np. trzeci)

Х по зна́чимости | X pod względem znaczenia/wagi

Х сло́вно испари́лся | X jakby rozpłynął się w powietrzu

ха́ла | chałka

ха́та | chałupa (pot. o mieszkaniu)

хва́тит сомнева́ться | dość wątpliwości, nie trzeba się 
wahać

хво́я | igliwie

хикикомо́ри | zjawisko hikikomori (jap. „pozostanie  
w domu i niewychodzenie”)

хокке́й с ша́йбой | hokej na lodzie

холм | wzgórze

холоди́льник | lodówka

храм | świątynia

хрущёвка | chruszczowka (pięciopiętrowy budynek  
z wielkiej płyty z lat 50-60. XX w.)

худо́жник | artysta, malarz

хулига́нский | chuligański

Ц
цари́ть | panować, królować

целлюло́за | celuloza

це́лый ряд | cały szereg

цени́мый | ceniony

цифрово́е пле́мя | cyfrowe plemię (ludzie obcujący  
ze sobą przez Internet – od ang. digital tribe)

ЦРУ (Центра́льное разве́дывательное управле́ние) |  
CIA (Centralna Agencja Wywiadowcza USA)

цы́кнуть | syknąć (na kogoś)

цыц! | sza!, ćśś! (powiedzieć, że ktoś ma przestać mówić 
lub być cicho)

Ч
чащо́ба | gęstwina

чего́-то наберётся на Х | ma się czegoś aż na X (o 
dużej ilości/liczbie czegoś, wystarczającej np. by napisać 
powieść, artykuł itp.)

чего́-то не́ было ни у кого́ | nikt nie miał czegoś

чего́-то не переда́ть слова́ми | czegoś nie da się opisać

челове́чество | ludzkość

чемпио́н ми́ра | mistrz świata

чему-́то суждено́ стать чем-то | coś ma stać się czymś

че́рез дефи́с | z dywizem (o pisowni)
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чересчур́ | nadmiernie, zanadto

четверости́шие | czterowiersz

че́тверть | ćwierć

чиабатта | ciabatta

чита́тельский о́пыт | oczytanie

ЧМ (чемпиона́т ми́ра) | MŚ (mistrzostwa świata)

чо́порный | sztywny, powściągliwy

чрезвыча́йная ситуа́ция | stan nadzwyczajny

что бы ни говори́ли... | co by nie mówili..., co by 
ktokolwiek nie mówił...

что же каса́ется Х, (то) ... | jeśli chodzi zaś o X, to...

что́-то обя́зывает | coś zobowiązuje

что́-то получи́лось | coś wyszło, coś powstało

что́-то свали́лось кому-́то на го́лову | coś spadło 
komuś na głowę, na czyjeś barki

чув́ствовать | czuć

чуть бо́льше | nieco więcej

чуть по́зже | trochę później

чьи-то пози́ции уси́ливались чем-то | coś wzmacniało 
czyjąś pozycję

Ш
ша́йба | krążek

шка́фчик | szafeczka

шо́рник | rymarz, siodlarz

шо́рох | szelest

шоссе́ | szosa; autostrada

шпио́нская сеть разве́дки | siatka szpiegowska

штат | stan (w USA)

Щ
щаве́ль | szczaw

ще́дрый | szczodry

Э
экологи́ческая обстано́вка | sytuacja ekologiczna,  
stan środowiska naturalnego

эќскурс | wycieczka

экспози́ция | wystawa

электри́чка | kolej podmiejska

электромагни́тный | elektromagnetyczny

эндорфин | endorfina

эпи́тет | epitet, określenie

эсэмэс́ка | SMS (pot.)

эта́ж | piętro

эт́о бы́ло что́-то! | to było coś!

эт́о де́ло | ta kwestia (o działaniu, czynności 
wymienionej wcześniej)

эт́о так и не так! | niby tak jest, ale i nie jest!

Ю
ю́ность | wczesna młodość

Я
я тебе́ доложу.́.. | powiem ci..., muszę przyznać, że... 
(iron., z emfazą)

явле́ние | zjawisko

я́вно | wyraźnie, w widoczny sposób

янва́рские пра́здники | święta zimowe

я́ркий | wyraźny, jaskrawy
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