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А
а капе́лла | a capella

аббревиатур́а | skrót

абрази́в | ścierniwo

абсур́дный | absurdalny

автома́т | karabin maszynowy

автомобилестрое́ние | produkcja aut

автоно́мный ход | działanie autonomiczne  
(bez konieczności podłączenia do sieci)

актри́са | aktorka

алма́з | diament

амплуа́ | emploi (aktora)

ана́лог | odpowiednik

анке́та | formularz, kwestionariusz

антитела́ | przeciwciała

архиепи́скоп | arcybiskup

ау!́ | ej!, hej!

афиши́ровать что́-то как како́е-то | przedstawiać coś 
jako jakieś, reklamować

Б
ба́зовая руба́шка | biała (wyjściowa) koszula

ба́рбер-сало́н | barbershop, fryzjer męski

безвре́дный | nieszkodliwy

безли́чный | bezosobowy

безразли́чный к чему-́то | obojętny na coś

безрука́вка | bezrękawnik

безукори́зненный | bez skazy, doskonały

безум́ный | szalony

безусло́вно | bez wątpienia, zdecydowanie

белки́ | białka

бере́чься чего́-то | strzec się czegoś, wystrzegać

бесцве́тный | bezbarwny

бижуте́рия | sztuczna biżuteria

благодаря́ чему-́то | dzięki czemuś

благополуч́но | szczęśliwie

боеспосо́бный | zdolny do walki

бо́лее-ме́нее | mniej lub bardziej, w mniejszym bądź 
większym stopniu

боле́ть чем-то | chorować na coś

больна́я те́ма | bolesny temat

борьба́ с чем-то | walka z czymś

бренд | marka (produktu)

бри́твенный стано́к | golarka (z wymiennymi ostrzami)

брони́рование | rezerwacja

броня́ | pancerz, opancerzenie

буд́ущее | przyszłość

бука́шка | żuczek, robaczek

буква́льно | dosłownie

буква́льность | dosłowność

бум | boom (np. na coś)

бунтова́ть | zbuntować się, powstawać

бут́ер | kanapka (pot.)

буффона́да | bufonada

бушую́щий | buszujący, szalejący

В
в бо́льшей и́ли ме́ньшей сте́пени | w większym  
lub mniejszym stopniu

в гла́вной ро́ли | w głównej roli

в да́нном случ́ае | w tym przypadku

в ка́честве чего́-то | w charakterze czegoś, jako coś

в ком-то нет потре́бности | na kogoś nie ma 
zapotrzebowania, ktoś jest zbędny

в луч́шем случ́ае | w najlepszym razie/wypadku

в моме́нт сме́рти | w chwili śmierci

в на́ше вре́мя | w naszych czasach, obecnie

в непринуждённой фо́рме | swobodnie,  
w niewymuszony sposób

в основно́м | przede wszystkim

в очередно́й раз | po raz kolejny

в пе́рвый раз | po raz pierwszy

в пе́рвых чи́слах Х (ме́сяца) | na początku X 
(miesiąca)

в пла́не Х | pod kątem X, od strony X

в пла́не чего́-то | pod jakimś względem

в повели́тельном наклоне́нии | w trybie 
rozkazującym

в по́лной ме́ре | w pełni, całkowicie

в после́дний моме́нт | w ostatniej chwili

в после́днюю о́чередь | w ostatniej kolejności
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в при́нципе | w zasadzie

в разре́зе | w przekroju

в связи́ с чем-то | w związku z czymś, z powodu czegoś

в си́лу чего́-то | ze względu na coś

в случ́ае необходи́мости | w razie konieczności/
potrzeby

в случ́ае Х | w przypadku X, w X sytuacji

в сравне́нии с чем-то | w porównaniu do czegoś

в т. ч. | w tym, wliczając

в тре́тьей стране́ | w państwie trzecim (niezwiązanym 
z omawianymi państwami)

в худ́шем случ́ае | w najgorszym razie/wypadku

в чём-то вся соль | w czymś (tkwi) cały urok

вагоновожа́тый | motorniczy

вагонострое́ние | budowa wagonów

вакци́на | szczepionka

вглубь чего́-то | w głąb czegoś 

вдво́е бо́льше | dwa razy więcej

вдохновля́ть | natchnąć, inspirować

везе́ние | fart, szczęście

вели́чественно | majestatycznie

величина́ | wielkość

вернут́ь что́-то чему-́то | przywrócić coś czemuś

вернут́ься в норма́льное рус́ло | wrócić na normalne 
tory, wrócić do normalnego trybu/stanu

вести́ съёмки | kręcić (film)

весь | cały

весьма́ | nader, bardzo

ветря́нка | ospa wietrzna

вечери́нка | impreza, prywatka

вещество́ | substancja, materiał

взба́лмошный | postrzelony, narwany

взойти́ на престо́л | objąć tron

взро́слый | dorosły

взять курс на что́-то | obrać kurs na coś, wybrać coś

вид | rodzaj

ви́дение | postrzeganie, odbiór

винова́тый | winny

ви́рус иммунодефици́та челове́ка (ВИЧ) | wirus HIV

вла́сти | władze

вмеща́ть кого́-то | pomieścić kogoś, zmieścić

внедре́ние | wprowadzenie, wdrożenie

внедри́ть что́-то во что́-то | wprowadzić coś w coś, 
zintegrować coś z czymś

внеза́пный | nagły

вне́шне | na pozór

внешнеторго́вый | handlu zagranicznego

вне́шность | wygląd

вни́кнуть во что́-то | zagłębić się do czegoś / w coś

внима́тельный | uważny

во́все | zupełnie (nie), wcale

во́гнутый | wklęsły

води́тель | kierowca

води́ть чем-то где́-то | wodzić czymś gdzieś  
(np. po czymś)

возврати́ть что́-то на ме́сто | umieścić coś z powrotem 
na swoim miejscu

возника́ют вопро́сы... | powstają / nasuwają się 
pytania...

войти́ в обихо́д | wejść do użycia, zacząć być 
używanym

войти́ в эксплуата́цию | wejść do użytku, wejść  
w użycie; zostać oddanym do eksploatacji

во́льный | swobodny

вообще́-то | a tak w ogóle..., ogólnie rzecz biorąc

вооруже́ние | uzbrojenie

воспо́льзоваться чем-то | skorzystać z czegoś

воспринима́ть | odbierać (coś jakoś)

воссоздава́ть что́-то | odtwarzać coś

восста́ние | powstanie, bunt

вот и́менно,...! | no właśnie...!

вот-во́т | tuż-tuż, lada moment

вполне́ | zupełnie, całkiem

впро́чем | zresztą

вре́дный | szkodliwy

вре́заться в па́мять | wyryć się w pamięci, zapaść  
w pamięć

времён Х | z czasów X

времяпрепровожде́ние | spędzanie czasu

вручную́ | ręcznie

вряд ли | raczej nie, mało prawdopodobne

всё зави́сит от чего́-то | wszystko zależy od czegoś

всё но́вые и но́вые Х | coraz to nowsze X

всё ре́же | coraz rzadziej; coraz rzadszy



ostanowka.pl
39/2021

Colorful
MEDIA

всё-таки́ | a jednak

Всеми́рная организа́ция здоро́вья (ВОЗ) | Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO)

всеми́рно изве́стный | światowej sławy

всесторо́нний | wszechstronny

всле́дствие чего́-то | wskutek czegoś

всплыва́ющее меню́ | wyskakujące menu (okienko)

вспы́хнуть | wybuchnąć (np. o rewolucji)

вставля́ть что́-то в поле́ вво́да | wprowadzać/wklejać 
coś do pola tekstowego (wyszukiwarki)

встро́енный | wbudowany

втере́ть что́-то куда́-то | wetrzeć coś gdzieś

второстепе́нный | drugoplanowy

выводи́ть что́-то куда́-то | wyprowadzać, wypuszczać 
(np. na trasę)

вы́воз | eksport, wywózka

вы́дать кого́-то за́муж | wydać kogoś za mąż

вы́дать что́-то | wyświetlić coś, pokazać

выделя́ться | wyróżniać się (na tle)

вы́держать нагруз́ку | wytrzymać pod obciążeniem

вы́звать жела́ние | wywołać chęć

вызыва́ть недоуме́ние | wprawić w osłupienie, 
zdumiewać

вы́мереть | wymrzeć

высокотехнологи́чный | wysokotechnologiczny, 
zaawansowany technologicznie

выстра́ивать мосты́ | nawiązywać więzi/relacje

вычисли́тельный | obliczeniowy

вы́явить недоста́тки | ujawnić/pokazać wady

Г
гардеро́б | garderoba

герои́ня | bohaterka

геро́й | bohater

гипо́теза | hipoteza

гла́вный геро́й | główny bohater

гла́вным о́бразом | przede wszystkim

глаго́л буд́ущего вре́мени | czasownik w czasie 
przyszłym

глаго́л движе́ния | czasownik ruchu

голо́вка клинка́ | czoło/czubek ostrza

го́лод по чему-́то | głód czegoś, pragnienie

гоня́ть где́-то | śmigać gdzieś, przemykać

горожа́нин | mieszkaniec miasta

града́ция | gradacja, stopniowanie

грим | charakteryzacja (np. do roli)

громо́здкий | masywny, ciężki; niezgrabny, niezręczny

грубе́йший | bardzo duży/poważny (błąd)

грузово́й автомоби́ль | auto ciężarowe

Д
да́бы | aby (arch., form.)

дари́ть наде́жду | dawać nadzieję

да́тельный паде́ж | celownik

дать поня́ть, что... | dać do zrozumienia, że...

дви́гатель | silnik

дворе́ц | pałac

де́довский | dziada, po dziadku (np. z dziada 
pradziada)

дееприча́стие | imiesłów przysłówkowy

дезактиви́рованный | deaktywowany

действи́тельно | naturalnie, faktycznie

действи́тельность | rzeczywistość

де́лать что́-то в ма́ссе свое́й | robić coś masowo / 
powszechnie

дели́ть что́-то по чему-́то | rozdzielać coś na jakiejś 
podstawie

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

де́ло обстои́т Х | sprawy mają się X, sytuacja jest X

делово́й | służbowy, związany z pracą

депута́т | poseł, radny

дерза́й! | próbuj!, działaj! (pot.)

дефици́т | deficyt, brak/niedobór

де́ятельность | działalność

диктова́ть что́-то кому-́то | dyktować coś komuś, 
narzucać

для́ нача́ла | przede wszystkim

доби́ться чего́-то | osiągnąć coś

добра́ться | dotrzeć; przedostać się

добы́ча | wydobycie

договори́ться | umawiać się

доказа́ть | udowodnić
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домина́нта | dominanta, motyw przewodni/
dominujący

домини́рующий | dominujący

дополне́ние | dopełnienie

дополни́тельный | dodatkowy

допуска́ть оши́бки | popełniać błędy

допусти́мый | dopuszczalny

допусти́ть что́-то | popełnić coś (błąd)

доставля́ть кайф | sprawiać radość, dawać wiele frajdy

доста́точно | w dostatecznym stopniu, wystarczająco

доступ́ный | dostępny, przystępny

драгмет (драгоце́нные мета́ллы) | metale szlachetne

драгоце́нные ка́мни | kamienie szlachetne

дра́ма | dramatyzm, dramatyczne sytuacje

дресс-код | strój urzędowy/oficjalny

дюйм | cal

Е
европоцентри́зм | eurocentryzm

ежедне́вно | codziennie

ежеме́сячно | comiesięcznie, co miesiąc

езда́ | jazda

есте́ственно | naturalnie

есте́ственный | naturalny, naturalnie brzmiący

Ж
жа́ло | żądło, samo ostrze

жаль, что... | szkoda, że...

жела́ние что́-то сде́лать | pragnienie zrobienia czegoś

жела́тельно | zaleca się, rekomenduje

жела́ть кому-́то чего́-то | życzyć komuś czegoś

жест | gest

жиле́т | kamizelka

жильё | miejsce do zamieszkania, mieszkanie (lub dom)

жужжа́ние | brzęczenie, bzyczenie

жужжа́ть | brzęczeć, buczeć

З
за аналоги́чный пери́од | w podobnym okresie

за ка́дром | za kadrem, w tle (filmu)

за преде́лами Х | poza granicami X

за преде́лы чего́-то | poza granice czegoś

за рулём | za kierownicą

заблужде́ние | błąd, mylne przekonanie

заболева́ние | schorzenie

заболе́ть чем-то | zachorować na coś

забо́та о чём-то | troska o coś, troszczenie się

завари́ть чай | zaparzyć herbatę

зави́сеть от кого́-то | zależeć od kogoś

заво́д | fabryka, zakład produkcyjny

завора́живать | urzekać

завсегда́тай | stały bywalec

завя́зка | zawiązanie (akcji)

загво́здка | zagwozdka, problem

заговори́ть о чём-то | zacząć mówić o czymś

загранпа́спорт | paszport

загрязня́ть во́здух | zanieczyszczać powietrze

задава́ться вопро́сом | zadawać sobie pytanie, 
zastanawiać się

зае́зд | przyjazd

заи́мствование | zapożyczenie

зака́зчик | zamawiający, kontrahent

зако́н | prawo, zasada

зако́нчится по́лным успе́хом | zakończyć się 
sukcesem

закрепи́ть что́-то | utrwalić coś, powtórzyć

закрепля́ть что́-то | utrwalać coś (np. wiedzę)

закуп́ленный | zakupiony

заме́на | zamiana

заме́тить что́-то | zauważyć coś, dostrzec

замеча́тельно | wspaniale

замеча́тельный | wspaniały, świetny

замеща́ть что́-то чем-то | zastępować coś czymś

замыслова́тый | fikuśny, wymyślny

за́ново | od nowa

запа́с | zapas, zasób

запасно́й | zapasowy
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запатентова́ть | opatentować

запо́лнить что́-то | uzupełnić coś

заполучи́ть что́-то | dorwać coś

запомина́ть что́-то | zapamiętywać coś

запомина́ющийся | łatwy do zapamiętania

запрети́ть что́-то | zakazać czegoś

запро́с | zapytanie, wyszukiwanie

запусти́ть что́-то | uruchomić coś

запут́ать кого́-то | mącić komuś w głowie, 
skonfundować

запут́аться | pogubić się

зара́нее | zawczasu

заря́д | ładunek (baterii)

заста́вить что́-то де́лать | zmusić do zrobienia czegoś

зате́м | następnie

затми́ть что́-то | przyćmić coś

зато́чка | ostrzenie

зато́чник | ostrzyciel

затянут́ься | przeciągać się (w czasie)

заусе́ница | zadra

захвати́ть что́-то | zdobyć coś, zdominować

захва́тывающий | porywający, pasjonujący

зачастую́ | częstokroć

защи́та от чего́-то | ochrona przed czymś

заяви́ть, что... | oznajmić, że...

звуча́ть ка́к-то из чьих-то уст | brzmieć jak coś  
w czyichś ustach

знато́к чего́-то | znawca czegoś

значе́ние | wartość

значи́тельно | znacznie

зри́тель | widz

И
и впрямь | faktycznie

и всё тако́е... | i inne takie..., i wszystko inne  
(tego typu/rodzaju)... (pot.)

игра́ть свою́ роль | odegrać swoją rolę

идио́ма | idiom

идти́ кому-́то на по́льзу | przynieść komuś korzyść, 
mieć na kogoś pozytywny wpływ

и́з-за состоя́ния здоро́вья | ze względu na stan 
zdrowia, z powodu stanu zdrowia

и́з-за чего́-то | przez coś

избежа́ть чего́-то | uniknąć czegoś

изго́й | wyrzutek, odszczepieniec

изгото́вленный | wyprodukowany

издава́ть звуќи | wydawać dźwięki

измеря́ть что́-то | mierzyć coś

измеря́ться Х | być mierzonym w X

изнаси́ловать | zgwałcić

изображе́ние | obraz

изобрести́ что́-то | wynaleźć coś

изо́гнутый | wygięty

изоли́ровать | odizolować

и́менно | właśnie

име́ть к чему-́то отноше́ние | mieć z czymś związek

име́ть ме́сто | mieć miejsce, wydarzyć się

иммуните́т | odporność

иммун́ная систе́ма | system odpornościowy

иммун́ный отве́т | odpowiedź immunologiczna, 
reakcja odpornościowa

императри́ца | cesarzowa

импе́рия зла | imperium zła

индустри́я | przemysł

ино́й | inny

интерье́р | wnętrze

искажённый | wypaczony, zdeformowany

искус́ственный интелле́кт (И́И) | sztuczna inteligencja 
(SI)

исполне́ние | wykonanie (np. piosenki)

исполни́тель | wykonawca

исполни́тельница | wykonawczyni

испра́вить что́-то | poprawić coś

испыта́ние | próba

испы́тывать восто́рг | być zachwyconym

исто́чник | źródło

истреби́тель | myśliwiec

исче́знуть | zniknąć

ита́к | a zatem

ито́г | wynik, rezultat
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К
к сло́ву | przy okazji

к сожале́нию | niestety

к тому ́вре́мени | do tego czasu

к тому ́же | ponadto

к чему-́то нет вопро́сов | coś jest ponad (wszelką) 
krytykę, do czegoś nie można się przyczepić

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

каза́ться | wydawać się

как ви́дно,... | jak widać...

как оказа́лось... | jak się okazało

карма́нный | kieszonkowy

карти́на | film

ка́ртридж | kaseta, kartridż

кассе́тная бри́тва | golarka z wymiennymi ostrzami

кастрю́ля | garnek

ка́чество | jakość

кашеми́р | kaszmir

кинемато́граф | kino (danego państwa, gatunku itp. 
ogólnie)

Кита́й | Chiny

клеймо́ | znak

кле́тка | komórka

клин | klin

клинко́вый | o ostrzu, z klingą

ключево́е поня́тие | kluczowa kwestia/idea

ко́жаный реме́нь | pas skórzany

коли́чество | ilość; liczba

коллекти́вный иммуните́т | odporność zbiorowa 
(stadna)

колори́т | koloryt

комплектую́щая | element składowy 

кому-́то испо́лнилось Х лет | ktoś skończył X lat

кому-́то необходи́мо что́-то сде́лать | ktoś musi coś 
zrobić

кому-́то что́-то не идёт | komuś coś nie pasuje, komuś 
z czymś nie jest do twarzy

кому-́то что́-то противопо-ка́зано | coś jest 
przeciwwskazane dla kogoś

коне́чный потреби́тель | konsument końcowy, 
użytkownik końcowy

конкуре́нция | konkurenci, konkurencja

конта́ктная ли́ния | linia napięcia, przewód jezdny

контрафа́ктный | podrabiany, nieprawdziwy

коро́вник | obora

ко́свенно | nie wprost

костю́м | przebranie; strój

костюми́рованный фильм | film kostiumowy

кося́к | potknięcie, niedoróbka (w pracy) (pot.)

кра́йне | skrajnie, nader

крупне́йший | największy

круп́ный | większy, wielki

кря́ду | z rzędu

кста́ти | a propos

кто-то и без са́хара сла́дкий | ktoś nie potrzebuje 
cukru, bo już jest taki słodki (przen.)

куда́ пода́льше | jak najdalej

культиви́ровать что́-то | kultywować coś, krzewić

купле́т | zwrotka

куро́рт | ośrodek wypoczynkowy, kurort

куста́рная индустри́я | podziemny przemysł, przemysł 
chałupniczy (nieformalny)

Л
ла́комиться чем-то | delektować się, raczyć czymś

ла́комство | przysmak

ле́гинсы | legginsy

легково́й автомоби́ль | auto osobowe

ле́звие | ostrze

ле́ксика | leksyka, słownictwo

лён | len

лечь в осно́ву чего́-то | stać się fundamentem czegoś, 
leżeć u podstaw czegoś

ли́дер по чему-́то | lider pod jakimś względem

ликвиди́ровать что́-то | likwidować coś

лимо́нчик | cytrynka

лири́ческое отступле́ние | dygresja (np. w literaturze)

ли́чность | postać, osoba

лишённый чего́-то | pozbawiony czegoś

лишь | tylko (arch.)

локда́ун | lockdown

луп́а | lupa

льви́ная до́ля | lwia część/dola



ostanowka.pl
39/2021

Colorful
MEDIA

люби́тель | wielbiciel

любо́й | dowolny

лю́бящий | kochający

люкс | luksusowy

М
магистра́ль | magistrala, arteria komunikacyjna

ма́йка | podkoszulek

ма́ло ли быва́ет! | różnie to bywa!

ма́льчик для битья́ | chłopiec do bicia

маркиро́вка | oznaczenie

маршрут́ | trasa

маршрут́ное такси́ | minibus, busik (kursujący na 
jakiejś trasie prywatny płatny transport niewielkimi 
busami)

масс-ма́ркет | na rynek masowy, masowy (produkt)

масшта́бный | na wielką skalę

масшта́бы | skala (czegoś), wielkość

маши́нный перево́дчик | platforma tłumaczeń 
maszynowych

машинострое́ние | budowa maszyn

мгнове́нный | natychmiastowy

мегапо́лис | metropolia

между те́м | tymczasem

междугоро́дный | międzymiastowy

мелоди́чность | melodyjność

места́ми Х | czasami X, odrobinę X

местоиме́ние | zaimek

метрополите́н | metro (form.)

микрооргани́зм | drobnoustrój

микроско́п | mikroskop

миро́к | światek

мистифика́ция | mistyfikacja, zmyślenie

мише́нь | cel, tarcza (do której się trafia)

многокра́тно | wielokrotnie

многосери́йный | w odcinkach (np. film)

многочи́сленный | liczny

моро́женое | lody

москви́ч | moskwianin

мотива́ция к чему-́то | motywacja do czegoś

мо́щности | moc, moce

мо́щный | potężny

мракобе́сие | zacofanie

мус́орка | kontener na śmieci (pot.)

мути́ровать | zmutować

мэр́ия | merostwo (miasta)

Н
на осно́ве чего́-то | na podstawie czegoś

на подхва́те | na podorędziu

на посту ́| na stanowisku

на са́мом де́ле | faktycznie, naprawdę

на тот моме́нт | w tamtym momencie, na tamtą chwilę

на худо́й коне́ц | w najgorszym razie

на че́тверть | w ¼ 

набира́ть оборо́ты | nabierać rozpędu, przyspieszać

наби́ть оско́мину | przejeść się, zbrzydnąć

наблюде́ние | spostrzeżenie

наверняка́ | z pewnością

навести́ мосты́ | zbudować relacje, nawiązać kontakty

на́вык | umiejętność

надёжный | pewny, solidny

наде́ть что́-то пове́рх чего́-то | założyć coś na coś

нажа́ть | nacisnąć

назва́ть что́-то | wymienić coś, wskazać

назначе́ние | przeznaczenie

наки́дка | pelerynka

нали́чие | obecność, istnienie (czegoś)

намека́ть на что́-то | przywodzić coś na myśl; dawać 
coś do zrozumienia

напи́ток | napój

наполови́ну | w połowie

напомина́ть о чём-то | przypominać o czymś

напомина́ть что́-то | przypominać coś

напомина́ть что́-то фо́рмой | przypominać coś 
kształtem

напомина́ющий | przypominający

напо́мнить | przypomnieć

направле́ние | kierunek, trend

наприме́р | przykładowo

нарабо́тки | zdobycze (w jakiejś dziedzinie)
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наря́д | strój, ubiór

населе́ние | populacja

наслажда́ться чем-то | cieszyć się czymś, delektować

насле́дник | spadkobierca

на́сморк | katar

насто́лько | na tyle, w tak wielkim stopniu

настоя́щее вре́мя | czas teraźniejszy

настро́ить что́-то | dopasować coś, dostosować

настро́иться на что́-то | nastawić się na coś

натолкнут́ься на что́-то | natknąć się na coś, spotkać 
się z czymś

натура́льная о́спа | ospa prawdziwa (czarna)

нахо́дка | znalezisko

нача́льная фо́рма | forma podstawowa

нача́льный | początkujący

не в кур́се | niezorientowany, nie wiedzący czegoś

не всё так про́сто | nic nie jest takie proste (jak się 
wydaje)

не выходя́ и́з дому | nie wychodząc z domu

не име́ть правовы́х основа́ний | bez podstawy 
prawnej

не обойти́сь без чего́-то | nie obywać się bez czegoś, 
wymagać czegoś

не останови́ться на чем-то | nie poprzestać na czymś

не отстава́ть от чего́-то | nie odbiegać od czegoś

не о́чень-то Х | raczej nie, nie bardzo X

не переноси́ть чего́-то | nie znosić czegoś

не сомнева́йтесь! | możesz mieć pewność (że...)!

не чура́ться чего́-то | nie stronić od czegoś, nie uważać 
czegoś za hańbę

неве́рно | niewłaściwie, błędnie

неве́ста | narzeczona

нево́льно | niechcący, mimowolnie

недорабо́тка | niedoróbka

недостижи́мый | nieosiągalny

недуѓ | dolegliwość

недур́но | nieźle

нежела́тельный | niepożądany

незави́симый от чего́-то | niezależny od czegoś

незамени́мый | niezastąpiony

незва́ные го́сти | niechciani goście

незначи́тельно | nieznacznie

неискушённый | niezaznajomiony, laik (w jakiejś 
sprawie)

нейро́нный | neuronowy

не́которая часть | pewna część

неминуе́мый | nieuchronny, nieunikniony

неоднозна́чный | niejednoznaczny

неордина́рный | nietypowy, nadzwyczajny

неподго́товленный | nieprzygotowany, nieobeznany 
(w temacie)

непреры́вный | nieprzerwany

непристо́йный | nieprzyzwoity

непросто́й | skomplikowany

непроходи́мый | nieprzekraczalny, zamknięty

нере́дко | nierzadko

не́сколько | nieco, odrobinę

неслуча́йно | nieprzypadkowo

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

несмотря́ на что́-то | pomimo czegoś

несоверше́нный вид | aspekt niedokonany

несомне́нно | bez wątpienia

несоотве́тствие чего́-то с чем-то | niezgodność czegoś 
z czymś, rozbieżność

нестыко́вка | niezgodność, rozbieżność (pot.)

нет принципиа́льной ра́зницы | nie ma zasadniczej 
różnicy

неудержи́мо | niepowstrzymanie

неуклю́жесть | niezgrabność

ни в чём не уступа́ть чему-́то | nie być w niczym 
gorszym od czegoś

низвести кого́-то до како́го-то ур́овня | sprowadzić 
kogoś do jakiegoś poziomu (zredukować)

низкопо́льный | niskopodłogowy (autobus)

нико́им о́бразом... | w żaden sposób, żadną miarą 
(nie)...

ниче́м не уступа́ет кому-́то | w niczym nie jest gorszy 
od kogoś

ничто́жно ма́лый | znikomej wielkości

новичо́к | nowicjusz

носи́тель | nośnik

носи́тель языка́ | native speaker, osoba, która 
posługuje się danym językiem od urodzenia

нра́виться кому-́то | podobać się komuś

нужда́ться в чём-то | potrzebować czegoś
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нулевы́е | lata zerowe (2000-2009)

нюа́нсы | niuanse, szczegóły

ню́довый | naturalny (odcień, np. skóry)

О
обеспе́чить что́-то чем-то | zapewnić coś czemuś, 
zaopatrzyć w coś

обзавести́сь чем-то | zaopatrzyć się w coś

обзо́р | przegląd

облада́ть чем-то | posiadać coś

облегчи́ть что́-то | ułatwić coś

о́блик | oblicze

обме́ниваться чем-то | wymieniać się czymś

обнаруж́ить, что... | odkryć, że...

обнови́ть что́-то | odnowić coś, zaktualizować, 
odświeżyć

обогаща́ться | wzbogacać

обогна́ть кого́-то | wyprzedzić kogoś

обожа́ть что́-то | uwielbiać coś

оборуд́ование | sprzęt, wyposażenie

обосо́бить что́-то от чего́-то | oddzielić coś od czegoś, 
wydzielić

обрабо́танный | przetworzony

обрабо́тать | przetworzyć

обрабо́тка есте́ственного языка́ | przetwarzanie 
języka naturalnego

о́браз | obraz (postaci)

образе́ц | wzór

образова́ть что́-то | utworzyć coś

обрасти́ ми́фами | zostać owianym legendą

обрати́ть на что́-то внима́ние | zwrócić na coś uwagę

обрати́ться к чему-́то | zwrócić się do czegoś

обра́тная сторона́ | odwrotna strona, druga strona 
(np. medalu)

обраща́ться к чему-́то | zwracać się do czegoś, sięgać 
po coś

обречённый что́-то сде́лать | skazany na zrobienie 
czegoś

обстоя́тельство | okoliczność

обсуди́ть что́-то | omówić coś

обсужда́емый | omawiany

о́бух | grzbiet

общепри́знанный | powszechnie uznany

обще́ственный тра́нспорт | transport publiczny

объём | objętość

обыгра́ть что́-то | bawić się czymś (wykorzystać grę 
słów itp.)

обыкнове́нный | zwyczajny

обяза́тельный | obowiązkowy

оглуше́ние | ubezdźwięcznienie

огра́да | ogrodzenie

ограни́ченный | ograniczony (np. o umysłowych 
horyzontach)

одержа́ть побе́ду | odnieść zwycięstwo

одея́ло | kołdra

оди́н и тот же | jeden i ten sam, taki sam

оди́н-еди́нственный | jeden jedyny

однозна́чно | jednoznacznie, bez dwóch zdań

однонапра́вленный глаго́л | jednokierunkowy 
czasownik ruchu

однуш́ка | kawalerka

озвончение | udźwięcznienie

ой, как смешно́! | ależ śmieszne!, boki zrywać! (iron.)

оконча́ние | końcówka

окра́ины | obrzeża (miasta)

окупа́ться | opłacić się

олицетворе́ние | ucieleśnienie

о́лово | cyna

омолоди́ть | odmłodzić

опасе́ние | obawa

опа́сная бри́тва | brzytwa (ostra)

опа́сный | niebezpieczny

определённый | konkretny, pewny

определя́ть что́-то | określać coś

опря́тный | schludny

оптимизи́рованный | zoptymalizowany

о́пыт | doświadczenie

о́пытный | doświadczony

опя́ть же... | znowuż..., no i...

оруж́ие | broń

осла́биться чем-то | być czymś osłabianym

осложне́ние | komplikacja, powikłanie

оснащённый чем-то | wyposażony w coś
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осно́ва | podstawa

основа́тель | założyciel

основно́й | podstawowy

осо́бая черта́ | cecha charakterystyczna

осо́бенный | niezwykły

осо́бо | niezwykle, bardzo

осо́бый | niezwykły, specjalny

оставля́ть жела́ть луч́шего | pozostawiać wiele  
do życzenia

от кутю́р | haute couture (wysoka moda)

отбо́р | selekcja

отве́ргнуть что́-то | odrzucić coś, zlekceważyć

отгороди́ть | odgrodzić, odizolować

оте́ль | hotel

о́тзыв | opinia, recenzja

отказа́ться от чего́-то | zrezygnować z czegoś

открыва́ется вид на что́-то | rozpościera się jakiś 
widok (widok na coś)

откры́тка | kartka pocztowa

откры́то вы́ступить про́тив чего́-то | otwarcie 
wypowiedzieć się przeciwko czemuś

откры́ть до́ступ к чему-́то | otworzyć dostęp  
do czegoś, udostępnić coś

отличи́тельная черта́ | cecha charakterystyczna

отме́тить | zauważyć, zaznaczyć

отмеча́ть что́-то | uczcić coś, obchodzić

относи́тельно | stosunkowo

относи́тельный | stosunkowy, względny

отноше́ния ме́жду мужчи́нами и 
же́нщинами | relacje damsko-męskie

отпра́вить что́-то куда́-то | wysłać coś gdzieś

отправна́я то́чка | punkt wyjścia

отпусти́ть бо́роду | zapuścić brodę

отраба́тываться | być przerabianym (o temacie 
lekcyjnym)

отрабо́танный | wypracowany

отрабо́тка | przepracowanie (tematu)

отраже́ние чего́-то | odbicie czegoś

о́трасль | branża, gałąź (przemysłu)

отремонти́ровать что́-то | wyremontować coś, 
naprawić

отрица́тельный | negatywny, przeczący

отстава́ть | odbiegać (np. jakością)

отте́нок | odcień

оттолкнут́ься от чего́-то | odbić się od czegoś, 
wykorzystać coś jako odskocznię/punkt wyjścia

отъе́зд | wyjazd

о́фис | biuro

охвати́ть что́-то | obejmować coś (np. swoim 
zasięgiem)

охра́на труда́ | bezpieczeństwo (i higiena) pracy

очеви́дно | jasne, zrozumiałe

очеви́дный | oczywisty, jawny

П
палла́дий | pallad

пара́метры по́иска | parametry wyszukiwania

парко́вка | parking, parkowanie

па́рковый анса́мбль | zespół parkowy

парово́й котёл | kocioł parowy

пассажи́р | pasażer

пасте́льный | pastelowy

патоге́н | patogen

пе́рвая ли́ния | pierwsza linia zabudowy

переболе́ть чем-то | przechorować coś

перевернут́ься | przewrócić się

перевести́ кого́-то в како́й-то разря́д | przenieść 
kogoś do roli/poziomu czegoś

переводи́ть | tłumaczyć

переда́ть кому-́то приве́т | przekazać komuś 
pozdrowienia

пережига́ть | przepalać

переме́шанный ме́жду собо́й | zmieszany, 
wymieszany ze sobą (o różnych rzeczach)

перенести́ боле́знь | przechorować

переполня́ть что́-то | przepełniać coś

перерабо́тка | przetwórstwo, przetwarzanie

переры́в | przerwa

перестро́йка | pieriestrojka (okres zmian 
demokratycznych w ZSRR w połowie lat 80. XX wieku)

перехитри́ть что́-то | przechytrzyć coś, wykiwać

периоди́чески | co jakiś czas

периоди́чески | od czasu do czasu

персона́ж | postać (np. z filmu)

печа́тный | drukowany
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пиджа́к | marynarka

пита́ние | wyżywienie

пи́терский | związany z Petersburgiem lub znajdujący 
się w nim

пито́мец | zwierzę domowe

пищево́й | spożywczy

пла́вно скользи́ть | gładko sunąć

пла́тье-руба́шка | sukienka koszulowa

плести́ ко́зни | knuć, spiskować

пломби́р | lody melba (wysokogatunkowe)

по возмо́жности | w miarę możliwości, na ile to jest 
możliwe

по да́нным Х | według X danych

по ка́честву | pod względem jakości

по ско́рости | pod kątem / od strony prędkości

по случ́аю чего́-то | z okazji czegoś

по сравне́нию с чем-то | w porównaniu do czegoś

по чьему-́то мне́нию | według kogoś

по чьему-́то утвержде́нию | według czyichś informacji

по-и́хнему | po ichniemu (w ich języku/narzeczu/
slangu)

побли́зости | w pobliżu

поборо́ть что́-то | pokonać coś

побо́чный эффе́кт | efekt uboczny

побуди́ть кого́-то что́-то сде́лать | zmotywować kogoś 
do zrobienia czegoś, skłonić

повели́тельное наклоне́ние | tryb rozkazujący

повлия́ть на что́-то | wywrzeć na coś wpływ

повреждённый | uszkodzony

повседне́вная жизнь | życie codzienne

повседне́вный | codzienny

повсеме́стный | powszechny

повто́р | powtórzenie

поги́бнуть | zginąć

погре́шность | uchybienie, błąd

под муз́ыку | z akompaniamentem

под настрое́ние | według nastroju, pasujący  
do nastroju

подавля́ющее большинство́ | ogromna większość

подве́рженность кого́-то чему-́то | bycie poddanym 
czemuś (o kimś), narażonym

подвижно́й соста́в | tabor (metro, tramwajowy, 
kolejowy)

подво́дная ло́дка | łódź podwodna

подгото́вить к чему-́то | przygotować (kogoś) na coś

подде́лка | podróbka

поддержа́ть интере́с к чему-́то | utrzymać 
zainteresowanie czymś

подзаря́дка | doładowanie

подобра́ть что́-то к чему-́то | dobrać coś do czegoś

подойти́ для чего́-то | nadać się do czegoś, być 
odpowiednim

подойти́ кому-́то по чему-́то | pasować komuś  
pod jakimś względem

подража́ние | naśladownictwo; kopia

подразумева́ться | być (domyślnie) uznawanym/
rozumianym (jako coś/jakieś)

подспо́рье | pomoc, wsparcie

подстегнут́ь кого́-то к чему-́то | pobudzić kogoś  
do czegoś

подстро́чник | przekład dosłowny (słowo za słowem)

подсчита́ть | podliczyć

подходи́ть для чего́-то | pasować do czegoś, nadawać 
się do czegoś

подходя́щий | pasujący

пожа́луй,... | chyba..., pewnie...

поздра́вить кого́-то с чем-то | złożyć komuś życzenia  
z okazji czegoś

познава́тельный | kształcący

покре́пче | mocniejszy; mocniej

полирова́ться | być polerowanym

полмиллиа́рда | pół miliarda

по́лностью | całkowicie

по́лный пансио́н | pełne wyżywienie (FB)

положе́ние веще́й | stan rzeczy

полулега́льный | półlegalny

полупроводни́к | półprzewodnik

получи́ть от чего́-то удово́льствие | mieć 
przyjemność z czegoś, być czymś zadowolonym

получи́ть призна́ние зри́телей | zyskać sympatię/
przychylność widza

по́льзователь | użytkownik

поны́не | po dziś dzień, do chwili obecnej

попа́сть в кни́гу реко́рдов Ги́ннесса | trafić do księgi 
rekordów Guinnessa

попыта́ться | spróbować

попы́тка | próba
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поре́з | zacięcie (się)

поро́й | czasem

посети́ть что́-то | odwiedzić coś

поско́льку | jako że, ze względu

после́дующая исто́рия | dalsza historia

поста́вить га́лочку | zaznaczyć pole wyboru

посте́льная сце́на | scena łóżkowa

постепе́нно | stopniowo

поступи́ть на вооруже́ние | trafić na wyposażenie 
(wojska, sił zbrojnych)

посуд́а | naczynia

потребле́ние | konsumpcja 

потребля́ть что́-то | użytkować coś, spożywać

потребля́ть эне́ргию | zużywać energię

потре́бность | potrzeba

потро́гать | dotknąć

поуча́ствовать в чём-то | wziąć w czymś udział

похо́жий | podobny

пощуп́ать | pomacać

поэта́пно | etapami

правди́вый | szczery, prawdziwy

прави́тель | rządzący, władca

пра́вить | wecować

правле́ние | rządy (czyjeś)

прароди́тельница | praprzodkini

преврати́ться во что́-то | przekształcić się w coś

предвари́тельно | wcześniej, zawczasu

предло́г | przyimek

предложи́ть что́-то | zaproponować coś

предоста́вить что́-то кому-́то | zapewnić coś komuś

предоставля́ть что́-то | dostarczać coś, zapewniać

предполага́ть что́-то | zakładać coś, wymagać czegoś

предпочте́ние | preferencja

представля́ть что́-то собо́й | być czymś, stanowić coś

предусмотри́тельный | przezorny

пре́жде всего́ | przede wszystkim

пре́жде чем... | zanim...

преимущ́ество | przewaga (nad czymś)

прекра́сно | wspaniale

прекра́сный | wspaniały

преподава́тель | wykładowca

пресловут́ый | sławetny, osławiony

преувели́чить | przesadzać, wyolbrzymiać

при всей симпа́тии к чему-́то... | pomimo sympatii  
do czegoś

при всём Х... | pomimo (tego wszystkiego / tego 
całego) X...

при необходи́мости | gdy zajdzie taka konieczność,  
w razie potrzeby

прибли́зить что́-то кому-́то | przybliżyć coś komuś, 
poznać kogoś z czymś

прибо́р | przyrząd

привести́ к чему-́то | doprowadzić do czegoś

привести́ приме́р | podać przykład

привести́ что́-то в поря́док | uporządkować coś, 
doprowadzić do dobrego stanu

привива́ться от чего́-то | zaszczepić się przeciwko 
czemuś

приви́вка | szczepienie

приви́ть кого́-то чем-то | zaszczepić kogoś czymś

привле́чь кого́-то к чему-́то | przyciągnąć kogoś  
do czegoś

привы́кнуть | przyzwyczaić się

привя́зка к чему-́то | powiązanie z czymś, 
przywiązanie

при́город | przedmieście

призна́ть | stwierdzić

прийти́ к вы́воду | dojść do wniosku

прийти́ на ум | przychodzić na myśl

прилега́ть к чему-́то | przylegać do czegoś

прили́чный | pokaźny, spory

примене́ние | zastosowanie

примени́ть что́-то | zastosować coś

принт | nadruk

принце́сса | księżniczka

при́нцип | zasada

приобрести́ что́-то | nabyć coś

приобретённый | nabyty

приобща́ться к чему-́то | przyswajać (sobie) coś

приорите́т | pierwszeństwo

припе́в | refren

припи́сывать что́-то чему-́то | przypisywać coś czemuś

присмотре́ться к чему-́то | przyjrzeć się czemuś

приста́вка | przedrostek
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присут́ствовать | być obecnym

присущ́ий чему-́то | typowy dla czegoś

прихо́дится что́-то де́лать | trzeba coś zrobić, być 
zmuszonym do zrobienia czegoś

прице́п | przyczepa

прича́стный оборо́т | zwrot imiesłowowy (grupa)

прия́тно | przyjemnie

прия́тный | przyjemny

про́бка | korek (także drogowy)

прове́ренный | sprawdzony

провести́ вре́мя | spędzić czas

про́вод | przewód

проводи́ть где́-то вре́мя | spędzać gdzieś czas

проводи́ть соревнова́ния по чему-́то | organizować 
zawody/konkurs czegoś

прогнози́ровать что́-то | prognozować coś

прогова́риваться | być wymawianym

програ́ммное обеспе́чение (ПО) | oprogramowanie

продви́нутый | zaawansowany

продолжи́тельный | długotrwały

продуќты пита́ния | produkty spożywcze

прое́зжая часть | jezdnia

про́звище | przezwisko

прои́грывать | przegrywać

производи́ть что́-то | produkować coś

производи́ть что́-то по лице́нзии | robić coś na 
licencji

произво́дство | produkcja

произноше́ние | wymowa

произойти́ | wydarzyć się

происходи́ть | pochodzić (od/z czegoś)

происходя́щее | to, co się wydarza, zdarzenia

происхожде́ние | pochodzenie

пройти́ испыта́ния | przejść (pomyślnie) próby

пройти́ обуче́ние | zostać przeszkolonym

прокати́ться куда́-то | przejechać się gdzieś

проложи́ть что́-то | ułożyć (np. tory)

про́мах | błąd, pomyłka

прони́кнуть куда́-то | przedostać się gdzieś

прорабо́тка | przepracowanie (czegoś)

прорва́ться куда́-то | przebić się gdzieś

проры́в в чём-то | przełom w czymś

прослужи́ть | służyć (przez jakiś czas, np. wiernie)

прослуш́ивание | odsłuchiwanie

просма́тривать | przeglądać

просмо́тр | oglądanie, obejrzenie

противи́тельный сою́з | spójnik przeczący

противопоставле́ние | przeciwstawienie, kontrast

противостоя́ть чему-́то | opierać się czemuś, walczyć 
z czymś

протяжённостью (в) Х | o długości X

прохо́д | przejście, ruch (pojedynczy brzytwy)

проше́дшее вре́мя | czas przeszły

про́шлое | przeszłość

про́шлый | dawny, poprzedni

пруд | staw

пуб́лика | odbiorcy, publiczność

пузырёк | pęcherzyk

пусти́ть что́-то | uruchomić coś (np. linię metro)

пут́аница | plątanina, pogmatwanie

пути́ | tory (tramwajowe, kolejowe), trasy (autobusu, 
trolejbusu)

пы́шный | wystawny, wytworny

Р
рабо́тать кем-то | pracować jako ktoś

ра́венство | równość

радиоуправля́емый | sterowany radiowo

раз и навсегда́ | raz na zawsze

раз Х, зна́чит Y | skoro X, to (znaczy, że automatycznie 
musi być) Y

разбира́ться | połapać się; zorientować

разбира́ться в чём-то | znać się na czymś

разве́ять миф | obalić mit

развива́ться | rozwijać się

разго́н | rozpędzenie

раздраже́ние | podrażnienie

различа́ть что́-то | wyróżniać coś

разми́нка | rozgrzewka

ра́зного ро́да | różnego rodzaju

разнообра́зный | różnorodny

разраба́тывать что́-то | opracować coś
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разрабо́тка | programowanie, tworzenie

разряжа́ться | rozładowywać się

разучи́ться что́-то де́лать | oduczyć się robienia czegoś

разъясне́ние | wytłumaczenie

ра́ковина | zlew

распознава́ться | być wykrywanym/rozpoznawanym

распространя́ться | rozprzestrzeniać się, być 
rozpowszechnianym

рассла́бленный | luźny

расстава́ться с чем-то | rozstawać się z czymś

расстоя́ние | odległość

расхо́ды | wydatki

рва́ться вперёд | przeć naprzód

реа́лии | realia

ребре́ндинг | rebranding

редуќция гла́сных | redukcja samogłosek

режи́м | tryb

ре́жущая кро́мка (РК, эр-ка) | krawędź tnąca

рекла́мная кампа́ния | kampania reklamowa

рекордсме́н по чему-́то | rekordzista pod jakimś 
względem

ре́льсы | tory

реставра́ция | odtwarzanie, odrestaurowanie  
(np. dzieła sztuki)

речь идёт о чём-то | mowa o czymś

реши́ться на что́-то | zdecydować się na coś

ри́ска | draśnięcie, zarysowanie

ритмизо́ванный | w rytmie, zrytmizowany

рифмо́ванный | rymowany

рога́тый | rogaty, o rogach

роди́тельный паде́ж | dopełniacz

родни́ть что́-то с чем-то | łączyć coś z czymś, stanowić 
podobieństwo

ро́дом из Х | pochodzący z X, wywodzący się

ро́зничные прода́жи | sprzedaż detaliczna

рома́н | powieść

рома́н | romans (pozamałżeńska relacja, zdrada)

рост чего́-то | wzrost czegoś

руб́лик | rubelek (pot.)

ры́нок сбы́та | rynek zbytu

рэп | rap

ряд чего́-то | szereg czegoś

С
с ви́дом на Х | z widokiem na X

с како́й-то то́чки зре́ния | z jakiegoś punktu widzenia

с по́мощью чего́-то | z/za pomocą czegoś

с тех пор | od tego czasu

с то́чки зре́ния | z punktu widzenia

с удивле́нием | ze zdumieniem

с Х де́ло обстои́т ка́к-то | jeśli chodzi o X, to kwestia 
wygląda następująco

с чего́ всё на́чалось | od czego się wszystko zaczęło

сайт | strona internetowa

сало́н | wagon (część wspólna dla pasażerów), wnętrze

са́льная шут́ка | sprośny dowcip

сам по себе́ | sam z siebie

самостоя́тельно | samodzielnie

са́мый распространённый | najbardziej 
rozpowszechniony

сати́ра на кого́-то | satyra na kogoś

сбой | awaria

сбо́рка | montaż

сбрить что́-то | zgolić coś

сварга́нить | przygotować coś (na szybko, niedbale)

светофо́р | światła (drogowe)

свида́ние | randka

свиде́тельствовать о чём-то | świadczyć o czymś

свине́ц | ołów

свобо́дное отноше́ние к чему-́то | luźny stosunek  
do czegoś

свобо́дный крой | krój swobodny/luźny

своди́ться к чему-́то | sprowadzać się do czegoś

своего́ ро́да | swego rodzaju

сво́йство | cecha, właściwość

сда́ться | poddać się

сдви́нуть что́-то | przesunąć coś

сего́дняшний | obecny

сесть в по́зу ло́тоса | usiąść w pozycji lotosu

сигна́л трево́ги | sygnał alarmowy

силуэт́ | sylwetka, kształt

си́льная сторона́ чего́-то | mocna strona czegoś

синхро́нный | jednoczesny
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сканда́льный | skandaliczny, kontrowersyjny

сковоро́дка | patelnia

скоре́е всего́ | najpewniej, najprawdopodobniej

скры́тый | ukryty, niejawny

скуча́ть | nudzić się; tęsknić (za czymś)

слепы́м ме́тодом | na ślepo, bez wiedzy o tym, co się 
ocenia (o metodzie analizy)

сли́тно | razem (o pisowni słów)

слова́рный запа́с | zasób słownictwa

словосочета́ние | związek wyrazowy

сложне́йший | niezwykle skomplikowany

сло́жно | trudno

сложносочинённое предложе́ние | zdanie 
podrzędnie złożone

сло́жность | trudność, utrudnienie

слухопроизноси́тельный | związany z wymową  
ze słuchu

сме́нный | wymienny

смести́ть фо́кус | przenieść nacisk/akcent (z czegoś  
na coś)

сно́ски | odwołania, przypisy

снять | nakręcić (film)

снять ко́мнату | wynająć pokój

со вре́менем | z czasem

собесе́дник | rozmówca

собира́ться в о́тпуск | planować urlop, organizować 
urlop

соблюда́ть что́-то | przestrzegać czegoś

со́бственно | właściwie, faktycznie

собы́тия | wydarzenia

соверше́нно | zupełnie

соверше́нный вид | aspekt dokonany

соверше́нствоваться | doskonalić się, być 
doskonalonym

совме́стно с кем-то | wspólnie z kimś

совпада́ть с чем-то по чему-́то | pokrywać się z czymś 
pod jakimś kątem/względem

совпаде́ние | zbieg okoliczności

согласи́тесь, что... | trzeba przynać, że..., przyznacie 
sami, że...

согла́сно чему-́то | zgodnie z czymś

согла́сный | spółgłoska

содержа́ть что́-то | zawierać coś

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

создаётся впечатле́ние, что... | powstaje wrażenie..., 
zaczyna się wydawać, że...

созда́тель | twórca

сокраще́ние чего́-то | skrócenie czegoś

соотве́тствующим о́бразом | w odpowiedni sposób

сопе́рничество с чем-то | rywalizacja z czymś

сорва́ться с чего́-то | zerwać się z czegoś, spaść

соскрести́ | zeskrobać

сосредото́читься на чём-то | skupić się na czymś

составля́ть | składać się (na coś), wynosić/stanowić

составля́ющая | element składowy, część (składowa)

состоя́ние | stan

состоя́ть из чего́-то | składać się z czegoś

сотруд́ник | współpracownik

сохрани́ть что́-то | zachować coś

сохраня́ться | być zachowanym

сочета́ние | kolokacja, połączenie

сочета́ть что́-то в себе́ | łączyć coś w sobie

сочиня́ть | wymyślać

сою́зник | sojusznik

спать и ви́деть что́-то | nie móc się doczekać czegoś, 
marzyć o czymś na jawie

спи́санный | spisany na straty 

сплав | stop

спо́рный вопро́с | kwestia sporna

спосо́бность что́-то де́лать | możliwość robienia 
czegoś

спосо́бный | zdolny (np. do czegoś)

спосо́бствовать чему-́то | sprzyjać czemuś

спра́виться с како́й-то зада́чей | poradzić sobie  
z jakimś zadaniem

спра́виться с чем-то | poradzić sobie z czymś

спроекти́ровать что́-то | zaprojektować coś; 
zbudować/skonstruować coś

спрос на что́-то | popyt na coś

спустя́ | po, później (np. 10 lat później)

срабо́тать | zadziałać, udać się

сра́вниваться с чем-то | być porównywalnym  
do czegoś

сравни́тельная сте́пень прилага́тельного | stopień 
wyższy przymiotnika (w stopniowaniu)

сра́зу | od razu
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средневеко́вый | średniowieczny

сре́дства противовоздуш́ной оборо́ны (ПВО) | środki 
obrony przeciwlotniczej

сре́дство для борьбы́ с чем-то | środek do walki  
z czymś

стано́к | warsztat, obrabiarka

старта́п | start-up

стать же́ртвой чего́-то | paść ofiarą czegoś

стать кем-то | zostać kimś

стере́ть что́-то | zetrzeć coś, usunąć

стесня́ть чьи-то движе́ния | ograniczać czyjś ruch

стимули́ровать что́-то | stymulować coś, pobudzić

сти́хнуть | przycichnąć, ucichnąć

сто́йкий | trwały

столкнут́ься с чем-то | zetknąć się z czymś

столь | na tyle, tak bardzo (arch., form.)

страж | strażnicy, straż

страна́ происхожде́ния | kraj pochodzenia

странове́дческий | krajoznawczy

стри́жка | fryzura

стро́гий | surowy, ostry

строе́ние чего́-то | budowa czegoś, konstrukcja

строка́ | strofa, linijka

строп | strop

судьба́ | los

суж́иваться | zwężać się

суз́ить что́-то | zwęzić coś

суспе́нзия | zawiesina

суть | sedno, istota

суще́ственный | istotny, znaczny

существи́тельное | rzeczownik

существова́ть | istnieć

существую́щий | istniejący

сходи́ться в чём-то | zgadzać się pod jakimś względem

счита́ться чем-то | być uważanym za coś

съёмки | zdjęcia (kręcenie filmu)

сыгра́ть | odegrać (np. rolę)

сырьё | surowiec, surowce

сэконо́мить что́-то | oszczędzić coś

сюже́тная ли́ния | linia fabularna

Т
так называ́емый | tak zwany

так сказа́ть,... | że tak powiem, że się tak wyrażę...

таки́м о́бразом,... | w ten sposób,...

танк | czołg

твори́тельный паде́ж | narzędnik

тебе́ видне́е... | Ty się znasz, to Twoja decyzja

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

тем не ме́нее | a jednak, niemniej jednak

тем са́мым | w ten sposób

тёмная сторона́ чего́-то | mroczna strona czegoś

те́мпы чего́-то | tempo czegoś, szybkość

терза́ть кого́-то | dręczyć kogoś (np. o wyrzutach 
sumienia)

типа́ж | typ (np. komediowy), postać (typowa, 
charakterystyczna)

ти́ре | myślnik

толсто́вка | bluza (ciepła, sportowa)

только-то́лько | dopiero co, właśnie

то́нкий смысл | subtelny odcień znaczenia, niuans 
znaczeniowy

то́пливно-энергети́ческий ко́мплекс (ТЭК) | branża 
energetyki ciepłowniczej

торго́вый сайт | strona handlowa, sklep online

торможе́ние | hamowanie

тоска́ | smutek, nuda

тот же Х | ten sam X, X sam w sobie

тот и́ли ино́й | ten czy inny

точи́льный ка́мень | osełka

то́чно | dokładnie, precyzyjnie

тракто́вка | traktowanie; ujęcie, ukazanie (czegoś w 
jakiś sposób)

тре́ники | dresy

трёхра́зовое пита́ние | trzy posiłki dziennie

треща́ть | trzeszczeć

трикота́жный | z dzianiny, trykotu

тро́нуть что́-то | dotknąć czegoś, ruszyć (także 
metafor.)

тума́нный | mglisty, niejasny

тут же | od razu

тяжёлая промы́шленность | przemysł ciężki

тя́жесть | ciężar
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У
у кого́-то с чем-то швах | komuś coś kompletnie nie 
wychodzi, to totalna porażka

у кого́-то скла́дывается како́е-то мне́ние | ktoś 
nabiera jakiegoś przekonania

убеди́тельно | w przekonujący sposób

убеди́ться в чём-то | przekonać się  
o czymś / co do czegoś

убеди́ться, что... | przekonać się, że...

увеличи́тельное стекло́ | szkło powiększające

уве́ренно | pewnie

уви́деть свет в конце́ тонне́ля | światełko na końcu 
tunelu

увлече́ние | pasja, zainteresowanie

увы́ | niestety

углуби́ться во что́-то | zagłębić się w coś

угро́за | zagrożenie

уда́в | boa (dusiciel)

удалённая рабо́та | praca zdalna

удиви́тельно | niesamowite; niezwykłe

удиви́тельный | niezwykły, zdumiewający

удивля́ться | dziwić się

удлини́ть | wydłużyć

удо́бно | wygodnie

удо́бство | wygoda

ужа́сный | okropny

указа́ть что́-то | wskazać na coś

ули́ка | poszlaka

улови́ть что́-то | wyłapać coś (np. niuans znaczeniowy), 
wychwycić

ума́ не приложу!́ | pojęcia nie mam!

уме́ние | umiejętność

уме́ренный | umiarkowany

уме́стно | stosownie, jak należy

умолча́ть о ком-то | przemilczeć czyjąś obecność, 
pominąć kogoś

унифици́роваться | być ujednoliconym

уны́лый | ponury, kiepski

упомя́нутый вы́ше | wyżej wspomniany

употреби́ть что́-то | użyć czegoś

упрека́ть кого́-то в чём-то | wytykać komuś coś

упроща́ть что́-то | upraszczać coś, ułatwiać

уско́рить что́-то | przyspieszyć coś

успе́вший что́-то сде́лать | który zdążył coś zrobić

успе́х | sukces

усто́йчивый | trwały, stały

устро́ить | zadowolić

устро́ить на что́-то фотоохо́ту | urządzić polowanie  
na coś z aparatem fotograficznym

устро́йство | urządzenie

утвержде́ние | sąd, przekonanie

утра́тить что́-то | stracić coś

ух ты | o rany!, o wow! (pot.)

учи́тывать что́-то | uwzględniać coś

учи́тывать, что... | mieć na względzie, że...

учи́ть исто́рию по чему-́то | uczyć się historii, 
korzystając z czegoś

учи́ться на свои́х оши́бках | uczyć się na własnych 
błędach

ую́т | przytulność

Ф
фарс | farsa

фина́льные ка́дры | ostatnie migawki/kadry (filmu)

фона́рь | latarnia

футбо́лка | koszulka sportowa

Х
Х кому-́то зайдёт | X się komuś spodoba, komuś 
przypadnie X do gustu (pot., slang.)

Х не вызыва́ет сомне́ний | X nie budzi wątpliwości, X 
nie ulega wątpliwości

Х сам по себе́ | X sam w sobie

Х того́ вре́мени | X swych czasów, X (danej) epoki

Х хара́ктера | o X charakterze

Х-о́бразный | o kształcie X

характеризова́ть что́-то | określić coś, charakteryzować

характери́стика това́ра | opis towaru

хитросплете́ние | przedziwny splot (wydarzeń)

хло́пок | bawełna

холоди́льный | chłodniczy

хо́стел | hostel
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хоть убей! | ...choćby nie wiem co!, zabij mnie, a...  
(np. nie pamiętam, nie wiem itp.) (pot.) 

хо́чется ве́рить, что... | chciałoby się wierzyć, że...

храм | świątynia

хруст | chrzęst

худ́и | bluza z kapturem

Ц
цари́ть где́-то | panować gdzieś

цветмет (цветны́е мета́ллы) | metale kolorowe

целико́м | w całości

це́льный | całościowy, cały

Ч
часте́нько | częstokroć, często

части́чка чего́-то | cząstka czegoś

части́чно | częściowo

ча́ще всего́ | najczęściej

чего́ сто́ит оди́н Х! | weźmy choćby X..., już sam X to 
dopiero...!

чего́-то ста́ло ме́ньше | czegoś jest / zrobiło się mniej

чей-то конёк | czyjś konik, czyjaś specjalność/działka

челове́чество | ludzkość

чермет (чёрные мета́ллы) | metale żelazne

чёткий | wyraźny

че́шский | czeski

число́ | data

чо́кер | choker (naszyjnik)

что же получи́лось? | co wyszło?

что каса́ется Х... | co się tyczy X...

что́-то велико́ на Х разме́ров | coś jest o X rozmiarów 
za duże

что́-то кому-́то не под си́лу | ktoś nie jest w stanie 
sobie z czymś poradzić, coś jest dla kogoś zbyt trudne

что́-то не принципиа́льно | coś nie jest koniecznie 
wymagane, coś nie jest nieodwołalne

что́-то неотдели́мо от чего́-то | coś jest z czymś 
nierozerwalnie związane

что́-то объясня́ется чем-то | coś może być skutkiem/
rezultatem/wynikiem czegoś

что́-то отно́сится к чему-́то | coś należy do czegoś

что́-то приме́ром чему-́то | coś jest (dobrym) 
przykładem na coś

что́-то соединя́ется в чём-то | coś łączy się w czymś, 
zbiega

что́-то у кого́-то ассоции́руется с чем-то | komuś coś 
kojarzy się z czymś

что́-то чему-́то не тре́буется | coś nie potrzebuje czegoś

чувстви́тельный | czuły

чугун́ | żeliwo

чуть бо́лее | nieco więcej, trochę bardziej

чуть ли | prawie że

чуть ли не Х... | omal że X, praktycznie X

Ш
шаветка | brzytwa typu Shavette

шаг наза́д | krok wstecz / do tyłu

шага́ть | maszerować

шарм | urok, charme

ше́йка | szyjka

шерсть | wełna

шика́рный | elegancki, świetny

штамм | szczep (np. wirusa), odmiana

шумопоглоща́ющий | wygłuszający, dźwiękochłonny

шут́ка | żart

Щ
щёлкнуть мы́шью | kliknąć (przycisk) myszy

щепо́тка | doza, odrobina

щети́нистость | twardość zarostu (pot.)

Э
экземпля́р | egzemplarz

эќспортный | eksportowy

электробри́тва | golarka elektryczna

электро́бус | elektrobus

электродви́гатель | silnik elektryczny

электроподста́нция | podstacja trakcyjna

энергоёмкий | energochłonny, zużywający dużo energii

энтузиа́ст | entuzjasta
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эпо́ха | epoka

эскимо́ | eskimo (lody w czekoladzie)

эт́о так и есть | tak też jest (w istocie)

Ю
ю́ноша | młodzieniec

Я
явле́ние культур́ы | fenomen kulturowy

я́вно | wyraźnie

языкова́я па́ра | para językowa

я́ркий | jaskrawy

я́рмарка | jarmark
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