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А
а то и...  | a nawet...

абстраги́роваться от чего́-то  | pomijać coś (jakąś 
kwestię podczas rozważań)

авата́ра  | awatar (czyjś)

адеква́тный  | odpowiedni

аза́рт  | ekscytacja, emocje (towarzyszące grze  
np. hazardowej)

а́збука  | alfabet

Аи́д  | Hades

ай-да Х!  | ależ X!, niezły X!

айфо́н  | iPhone (pot.)

акаде́мик  | członek akademii nauk

аккура́тно  | dokładnie, starannie

актёрский соста́в  | skład aktorski, obsada

актри́са  | aktorka

актуа́льный  | palący, pilny; aktualny, bieżący

америка́нщина  | amerykanizm

анабо́лик  | steryd anaboliczny

анса́мбль  | zespół (także pałacowy)

аппети́тный  | apetyczny

арендова́ть  | wynajmować

архитектур́ное бюро́  | pracownia architektoniczna

асимметри́чный  | asymetryczny

ассоции́роваться с чем-то  | kojarzyć się z czymś

а́триум  | atrium 

аудито́рия  | słuchacze, odbiorcy

аутенти́чно  | realistycznie

аэропо́рт  | lotnisko

Б
басносло́вный  | bajeczny

бато́н  | biały chleb

ба́шня  | wieża

безба́шенный  | pozbawiony hamulców, zwariowany

безглюте́новый  | bez glutenu

безделуш́ка  | drobiażdżek, bibelot

беззабо́тность  | beztroska

беко́н  | boczek

бёрпи  | burpie (ćwiczenie crossfit angażujące całe ciało)

бесе́да  | rozmowa

беспросве́тность  | beznadzieja

бетони́рование  | betonowanie, wlewanie betonu

бизнес-пла́н  | biznes plan

бизнесвум́ен  | businesswoman

благодаря́ чему-́то  | dzięki czemuś

благоро́днейший  | niezwykle szlachetny

бли́же к но́чи  | w godzinach późnowieczornych,  
w późnych godzinach

бли́жнее зарубе́жье  | kraje ościenne Rosji (dawne 
republiki ZSRR)

блю́до  | danie

бо́гом забы́тый Х  | zapomniany przez Boga X

бодиби́лдер  | bodybuilder, kulturysta

бо́дро  | żwawo

боеви́к  | film sensacyjny

бока́л  | pokal, kieliszek

бо́лее того́,...  | co więcej,...

более-ме́нее  | mniej lub bardziej/więcej, jako taki

болтун́ья  | jajecznica

большегла́зый  | wielkooki

боро́ться с чем-то  | walczyć z czymś

бренд  | marka

брют  | brut (wino)

буд́то  | niby, jakby

буд́у то́лько ра́да...  | będę się tylko cieszyć, że...

буд́ущий  | przyszły

будь то Х и́ли Y  | czy to X, czy Y

буржуази́я  | burżuazja

буржуй́  | burżuj (bogacz lub egoista lubiący sobie 
dogadzać)

бутербро́д  | kanapka

буты́лочный  | butelkowany; butelkowy

буха́нка  | UAZ 452 (pot.)

бы́вший  | były

был бы ми́лый ря́дом  | byleby był obok ukochany 
(mężczyzna)

бюдже́тный  | ekonomiczny, tani
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В
в большинстве́ (своём)  | przeważnie, najczęściej

в буд́ни  | w dni robocze

в ви́де чего́-то  | w postaci czegoś

в вопро́се чего́-то  | w kwestii czegoś

в го́рле встаёт ком  | ściska w gardle (np. żal)

в гостя́х  | w gościach

в да́нном случ́ае  | w tym konkretnym przypadku

в двух слова́х  | w dwóch/paru słowach, pokrótce

в дома́шних усло́виях  | w warunkach domowych

в ито́ге  | w końcu

в како́й-то ме́ре  | w jakimś stopniu

в како́м-то ви́де  | pod jakąś postacią

в ка́честве чего́-то  | w charakterze czegoś

в лице́ Х  | w osobie X

в лоб  | bezpośrednio, prosto z mostu

в любо́м случ́ае  | w każdym bądź razie

в мешо́чек  | na półtwardo (o jajku)

в определённом поря́дке  | w konkretnym porządku, 
w uporządkowany sposób

в основно́м  | ogólnie, zasadniczo

в отли́чие от чего́-то  | w odróżnieniu od czegoś

в очередно́й раз  | po raz kolejny

в после́дний моме́нт  | w ostatniej chwili

в при́нципе  | w zasadzie, zasadniczo

в ра́зных уголка́х чего́-то  | w różnych zakątkach 
czegoś

в режи́ме реа́льного вре́мени  | w trybie czasu 
rzeczywistego

в случ́ае с Х  | w przypadku X

в случа́йном поря́дке  | w przypadkowej kolejności

в соотве́тствии с чем-то  | w zgodzie z czymś, zgodnie 
z czymś

в сопровожде́нии чего́-то  | w towarzystwie czegoś

в то же вре́мя  | tymczasem; jednocześnie

в том числе́  | w tym

в труд́ные времена́  | w ciężkich czasach, gdy czasy 
były/są ciężkie

в уедине́нии  | w odosobnieniu

в упо́ре  | w podparciu (leżenie)

в Х км от чего́-то  | X km od czegoś

в ходу ́ | w obiegu, w użyciu

в це́лом  | ogółem, ogólnie rzecz biorąc

в ча́се езды́ от Х  | oddalony o godzinę jazdy od X

в чьём-то лице́  | w osobie kogoś, w czyjejś osobie

в эпо́ху Х  | w epoce X

валун́  | głaz (narzutowy)

варёная колбаса́  | kiełbasa gotowana

варёное яйцо́  | ugotowane jajko (np. na twardo)

варе́нье  | konfitury

вблизи́ чего́-то  | w pobliżu czegoś

вдоба́вок  | na dodatek

вдоль оси́  | wzdłuż osi

вдум́аться  | zastanowić się, przemyśleć

вдум́аться во что́-то  | zastanowić się nad czymś

вебина́р  | webinar (wykład online)

великоле́пный  | wspaniały

вернут́ься в исхо́дное положе́ние  | powrócić  
do pozycji wyjściowej

вероя́тно  | prawdopodobnie

верши́на  | szczyt

вести́ бесе́ду  | prowadzić rozmowę

вести́ к чему-́то  | prowadzić do czegoś

вести́ себя́ ка́к-то  | zachowywać się w jakiś sposób

вести́ хозя́йство  | prowadzić gospodarstwo (rolne)

ветрова́я электроста́нция  | elektrownia wiatrowa

взаимоде́йствовать  | współdziałać; wchodzić  
w interakcję

взлете́ть вверх  | wznieść się, poszybować

взять в долг  | pożyczyć

взять на себя́ какую́-то зада́чу  | podjąć się jakiegoś 
zadania

взять своё  | brać górę

вид чего́-то  | rodzaj, odmiana czegoś 

вини́шко  | winko

виногра́д  | winogrono

виноде́л  | winiarz

виноде́лие  | winiarstwo

виртуа́л  | wirtualna rzeczywistość, wirtualny świat

вкрутую́  | na twardo (o jajku)

вкусня́шка  | smakołyk, przekąska

вмеша́ться в чью-то рабо́ту  | wtrącić się  
do pracy/działania czegoś, mieszać się do czegoś
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вне́шний  | zewnętrzny, związany z wyglądem

вне́шность  | wygląd

внима́ние к чему-́то  | przykładanie uwagi do czegoś

внут́ренняя отде́лка  | wykończenie wnętrz

во весь экра́н  | na cały ekran

во вся́ком случ́ае  | w każdym (bądź) razie

во-пе́рвых  | po pierwsze

води́тель  | kierowca

вождь  | wódz

возвести́ что́-то  | wznieść coś, zbudować

возврати́ться куда́-то  | wrócić dokądś

возвы́ситься  | wznieść się, podnieść

возвы́шенность  | wzniesienie

возде́йствовать на кого́-то  | wpływać na kogoś

возлю́бленный/-ая  | ukochany/-a

возника́ет вопро́с  | nasuwa się pytanie

возника́ет мысль,...  | do głowy przychodzi (myśl)...

возника́ет ощуще́ние...  | można odnieść wrażenie, 
że...

во́зраст  | wiek (czyjś)

войти́ в исто́рию  | wejść/przejść do historii

волк-одино́чка  | wilk samotnik

воплоща́ть что́-то в жизнь  | wdrażać coś w życie

вопреки́ здра́вому смы́слу  | wbrew zdrowemu 
rozsądkowi

вопро́с вопро́сов  | pytanie nad pytaniami

воро́нка  | wir, lej

воспомина́ние  | wspomnienie

воспринима́ться ка́к-то  | być odbieranym w jakiś 
sposób

восста́ние  | powstanie

восстановле́ние  | odbudowa

вот оно́ что!  | ach, to o to chodzi!

вот эт́о поворо́т!  | to ci dopiero!

впечатле́ние от чего́-то  | wrażenie po czymś / 
wywołane przez coś

впи́тывать что́-то в себя́  | wchłaniać coś, chłonąć

вполне́  | zupełnie, całkiem

впосле́дствии  | później

враща́ющийся  | obracający się, obrotowy

враще́ние  | obrót, obracanie się

вре́мени в обре́з  | brakuje czasu, czasu jest bardzo 
mało

вро́де как...  | niby że..., praktycznie...

вряд ли  | raczej wątpliwe

всё бо́льше  | coraz bardziej, coraz więcej

все всё друг о друѓе зна́ют  | wszyscy wiedzą wszystko 
o sobie nawzajem

всё же  | a jednak, mimo wszystko

всё тот же Х  | ten sam X, nadal X

всё-таки  | a jednak, mimo wszystko

всмя́тку  | na miękko (o jajku)

всплыть где́-то  | pojawić się gdzieś (nagle)

встаёт вопро́с о чём-то  | powstaje pytanie odnośnie 
do czegoś

встать в по́лный рост  | stanąć prosto

встать в центр чего́-то  | stanąć pośrodku czegoś

встреча́ться  | spotykać się; być spotykanym

вступи́тельные ти́тры  | napisy początkowe

вступи́ть во что́-то  | wejść do czegoś, dołączyć

вся́чески  | na wszelkie możliwe sposoby

втори́чный  | wtórny

второстепе́нный  | drugoplanowy

вулкани́зм  | aktywność wulkaniczna

вульга́рный  | wulgarny

вы́бор пал на что́-то  | wybór padł na coś

вы́веска  | szyld

вы́гнать кого́-то  | wygonić kogoś

вы́годный  | opłacalny

вы́двинуть гипо́тезу  | wysunąć hipotezę

выделя́ться  | wyróżniać się

вы́звать сомне́ния  | wywołać wątpliwości

вы́зов  | wyzwanie

вы́йти в прока́т  | wejść do kin

вы́йти за каки́е-то преде́лы  | wyjść poza jakieś ramy, 
przekroczyć (wszelkie/jakieś) granice

вы́йти на большо́й экра́н  | wejść do kin / na ekrany

вы́йти на Х ме́сто по чему-́то  | zająć X miejsce  
pod względem czegoś

вы́кинуть кого́-то  | wywalić kogoś

вы́мысел  | wymysł

вына́шивать что́-то  | nosić się z czymś (pomysłem)

вы́нести мус́ор  | wyrzucić śmieci
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выно́сливость  | wytrzymałość

вы́нужденный  | przymusowy, wymuszony

вы́печка  | wypieki

вы́прямиться  | wyprostować się

выраба́тываться  | być wytwarzanym

вы́разить недово́льство  | okazać niezadowolenie/
dezaprobatę

выра́щиваться  | być hodowanym

вы́резанные сце́ны  | wycięte sceny

высокотехнологи́чный  | high-tech, 
wysokotechnologiczny

высо́тный  | wysokościowy

высоче́нный  | bardzo wysoki (pot.)

вы́ставочный зал  | sala wystawiennicza

вы́стрелить  | osiągnąć ogromny sukces, eksplodować 
(eksplozja popularności)

вы́хлоп  | wybuch, wystrzał

выходны́е  | weekend

вы́яснилось, что...  | ustalono, że...

вы́яснить, что...  | ustalić, że...

Г
гармо́ния  | harmonia

геомагни́тный  | geomagnetyczny

геркуле́с  | płatki owsiane

герои́ня  | bohaterka

глазун́ья  | jajko sadzone

гласи́ть  | głosić

глы́ба  | głaz, bryła

говоря́ каки́м-то языко́м,...  | mówiąc w jakimś 
języku...

голосово́е обще́ние  | komunikacja głosowa

го́нор  | zarozumialstwo, buńczuczność

гора́здо  | o wiele

горожа́нин  | mieszkaniec miasta

го́рькая пра́вда  | gorzka prawda

горя́чая те́ма  | gorący temat

госуда́рственная власть  | władza państwowa

гото́виться  | być przygotowywanym/przyrządzanym

гражда́нская война́  | wojna domowa

грандио́зный  | ogromny, wielki

грано́ла  | granola

грань  | krawędź

гре́чневая ка́ша  | kasza gryczana

груда́стый  | piersiasty

грызть но́гти  | pluć sobie w brodę (że się czegoś  
nie zrobiło)

губи́тельный  | zgubny, wyniszczający

гуѓлить  | googlować

гуде́ть  | buczeć

Д
да брось...  | oj przestań

дава́ть сбой  | mieć usterkę/awarię

далеко́ не всегда́  | raczej nieczęsto

дати́ровать что́-то чем-то  | datować coś na jakiś okres 
/ jakimś okresem

дать отве́т  | dać odpowiedź

дать чему-́то старт  | zapoczątkować coś

дворы́  | podwórka

дева́ха  | dziewoja, dziewka (zgrub.)

деви́ца  | dziewczyna, dziewoja

де́вушка лёгкого поведе́ния  | kobieta lekkich 
obyczajów

дегусти́ровать  | degustować

действи́тельно  | faktycznie

де́лать что́-то за за́втраком  | robić coś podczas 
śniadania

де́лать что́-то и не красне́ть  | robić coś i się nie 
wstydzić

де́лать что́-то ре́дко, но ме́тко  | robić coś rzadko,  
ale z sensem (pot.)

деликате́сный  | delikatesowy, ekskluzywny

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

делово́й центр  | centrum biznesu

демократи́чность  | demokratyczność, równe 
traktowanie (wszystkich użytkowników)

дере́вня  | wieś

де́ревце  | drzewko

держа́ть темп  | utrzymywać tempo

де́рзкий  | arogancki, zuchwały

десе́рт  | deser

дета́ли бы́та  | szczegóły życia codziennego
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дета́ль  | szczegół, część (składowa)

дета́льно  | w szczegółach

детдо́мовский  | z domu dziecka, wzięty z domu dziecka

де́ятельность  | działalność

джа́мпинг джек  | ćwiczenie „pajacyk”

диа́метром Х  | o średnicy X

дика́рь  | dzikus

дико́винка  | ciekawostka, dziwna rzecz

диокси́д углеро́да  | dwutlenek węgla

ДНК (дезоксирибонуклеи́новая кислота́)  | DNA 
(kwas dezoksyrybonukleinowy)

до сих по́р  | jak dotąd

до чего́ же Х!  | ależ (to) X! (np. z zaskoczeniem, 
oburzeniem)

добавле́ние  | dodanie, dołożenie

доброво́льный  | dobrowolny

добросо́вестно  | sumiennie

добытый  | wydobyty

догово́р от Х го́да  | umowa podpisana w X roku

договорённость  | porozumienie

додум́аться что́-то сде́лать  | wpaść na to, żeby / że 
trzeba coś zrobić

до́за вероя́тности  | (pewne) prawdopodobieństwo

доказа́тельство  | dowód

доказа́ть  | udowodnić

до́кторская колбаса́  | kiełbasa doktorska (rodzaj 
kiełbasy)

до́лго объясня́ть!  | długo by tłumaczyć!

до́лгое вре́мя  | przez długi czas

долгожда́нный  | długo wyczekiwanych

до́ля  | dola, odrobiną

дома́шнее наси́лие  | przemoc domowa

домина́нта  | element dominujący, dominanta

допо́лнить что́-то  | uzupełnić coś, dopełnić

допусти́мый  | dopuszczalny, dozwolony

досе́ле  | dotychczas, jak dotąd

доста́вить что́-то куда́-то  | dostarczyć coś gdzieś

доста́вка еды́  | dostawa jedzenia

доста́ть кого́-то  | wkurzyć kogoś

доста́ться кому-́то  | trafić do kogoś

досто́инство  | zaleta

досто́йный  | godny, zacny

достопримеча́тельность  | miejsce warte zobaczenia, 
zabytek

до́ступ к чему-́то  | dostęp do czegoś

дра́ка  | bijatyka

драмка́меди  | komediodramat (pot.)

древне́йшая профе́ссия  | najstarszy zawód świata

дре́вний  | dawny, starodawny

дресс-ко́д  | styl ubierania się obowiązujący w danej 
sytuacji

друг от друѓа  | od siebie nawzajem

духо́вка  | piekarnik

душе́вный  | sercowy, od serca

Е
еди́нственный моме́нт  | jedna kwestia, jedno „ale”

еди́ный  | ujednolicony, jednolity

ерунда́  | bzdura, bzdury

есте́ственно  | naturalnie, w naturalny sposób

Ж
жа́лость  | litość, politowanie

жанр  | gatunek

жела́ние  | pragnienie

жела́тельно  | jest rzeczą pożądaną..., najlepiej, aby...

железобето́нный  | z żelbetu

жёсткость  | sztywność

живо́й  | żywy, nieskrępowany (o rozmowie, mowie)

живопи́сный  | malowniczy

живо́т  | brzuch

живо́тное  | zwierzę

жи́дкость  | ciecz

жизнь бьёт ключо́м  | życie idzie pełną parą

жирова́я просло́йка  | tkanka tłuszczowa

жи́тель  | mieszkaniec

З
за исключе́нием чего́-то  | za wyjątkiem czegoś



ostanowka.pl
40/2021

Colorful
MEDIA

за МКА́Дом есть жизнь  | świat nie kończy się  
na Moskwie (z dala od wielkich miast również  
toczy się życie)

заба́нить  | zbanować, wyrzucić (z serwisu online  
lub gry) i zakazać dalszego dostępu (pot.)

заба́нить кого́-то  | zbanować kogoś (w grze, serwisie 
online)

забега́ловка  | knajpka

забо́титься о ком-то  | dbać o kogoś

забра́ться куда́-то  | dostać się gdzieś, wspiąć się

заброни́рованный  | zarezerwowany

завершённый  | zakończony

зави́симость от чего́-то  | uzależnienie od czegoś

заво́д  | fabryka

зага́дочный  | zagadkowy

загла́вный  | tytułowy (np. bohater)

загло́хнуть  | ucichnąć, wygasnąć

загото́вить что́-то  | przygotować coś

зада́ть настрое́ние  | nastroić, nadać nastrój

зада́ть что́-то  | nadać coś (np. tempo)

заде́л  | prace wstępne, przygotowanie (pod coś)

заключи́тельный  | ostatni

закруч́енный  | zakręcony, zawinięty

закруч́енный в уз́ел  | zwinięty w supeł, zawiązany

закруч́ивающийся  | zakręcający, zawinięty

закус́ка  | zakąska, zagryzka

зали́в  | zatoka

зали́вка  | wlewanie

зало́жен во что́-то  | jest nierozerwalnie z czymś 
związany, wpisany w coś

заложи́ть что́-то  | postawić coś pod zastaw, zastawić 
coś (biorąc kredyt)

заме́на чему-́то  | zamiana czegoś

заме́тить, что...  | zauważyć, że..., stwierdzić, że...

заме́тно  | wyraźnie,zauważalnie

замеча́тельно  | wspaniale

за́мкнутый круг  | zaklęty krąg

замо́лкнуть  | zamilknąć, przestać się odzywać

замо́рский  | zamorski

занима́ться каки́м-то де́лом  | zajmować się jakąś 
sprawą

занима́ться спо́ртом  | uprawiać sport

заня́тие  | zajęcie, zatrudnienie

запасти́сь чем-то  | zaopatrzyć się w coś, przygotować

запека́нка  | wypiek, zapiekanka (także na słodko)

запрети́ть что́-то  | zakazać czegoś

запрещённый  | zakazany

запусти́ть что́-то  | uruchomić coś

запут́аться в чём-то  | zaplątać się w czymś

зараба́тывание  | zarabianie, zarobkowanie

зарабо́тать  | zarobić

зара́нее  | zawczasu

заряди́ть эне́ргией  | naładować energią

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

засуш́ливый  | w którym panuje suchy klimat, często 
bywają susze

затя́гивать кого́-то куда́-то  | wciągać kogoś w coś

затя́нутый  | rozwlekły

зафикси́ровать что́-то  | odnotować coś

захвати́ть что́-то с собо́й  | zabrać coś ze sobą

захороне́ние  | pochówek

заци́кленность на чём-то  | fiksacja na punkcie czegoś, 
obsesja

защи́та от чего́-то  | ochrona przed czymś

защи́тник  | obrońca

заяви́ть, что...  | oznajmić, że...

зая́длый  | zaciekły, zawzięty

зва́ние  | miano (czegoś), tytuł

здоро́вьечко  | zdrówko (pot.)

злоде́й  | czarny charakter

знамени́тый чем-то  | słynący z czegoś

значи́тельно  | znacząco

зо́на  | strefa

зре́лищный  | widowiskowy

зри́тель  | widz

И
игра́ть во что́-то  | bawić się w coś, traktować coś  
niepoważnie

игра́ть на чём-то  | zagrać na czymś

игри́стое  | wino musujące

избра́нница  | wybranka

изве́стие  | wiadomość (o czymś, świeża informacja)
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изве́стность  | sława, popularność

издре́вле  | z dawien dawna

изли́шне  | nadmiernie

излуче́ние  | promieniowanie

измере́ние  | pomiar

изобрета́тельный  | wymyślny, pomysłowy

изуча́ть что́-то  | badać coś

икра́  | kawior

и́менно  | właśnie, dokładnie

име́ть что́-то в виду ́ | mieć coś na myśli

имити́ровать что́-то  | naśladować coś

и́мпульсный  | impulsowy

ино́го ро́да  | innego rodzaju

инопланетя́не  | obcy, istoty pozaziemskie

интервью́  | wywiad

интерье́р  | wnętrze

искажённый  | wypaczony

исключи́тельно  | wyłącznie

искромётная шут́ка  | błyskotliwy humor, przedni żart

исполня́ть гла́вную роль  | grać główną rolę

испыта́ть что́-то на себе́  | odczuć coś na własnej 
skórze, przekonać się o czymś samemu/samej

испы́тывать боль  | odczuwać ból

иссле́дователь  | badacz

иссле́довать что́-то  | zbadać coś

и́стинно  | faktycznie, naprawdę

исто́чник  | źródło

ита́к  | a zatem

К
к нача́лу чего́-то  | do początku czegoś (np. miesiąca), 
przed czymś (miesiącem, rokiem)

к сло́ву  | przy okazji, nawiasem mówiąc

к тому ́же  | ponadto, na dodatek

ка́ва  | cava (hiszpańskie wino musujące)

кава́йный  | słodki, słitaśny (slang., od jap. kawaii)

ка́вер  | cover (jakiejś piosenki)

каза́лось бы  | mogłoby się wydawać

как то́лько кто-то о чём-то узна́л,...  | jak tylko ktoś się 
o czymś dowiedział

как что́-то устро́ено?  | jak coś działa?

кака́я га́дость!  | ale obrzydliwe/obrzydliwość!

ка́менная поро́да  | gatunek skały

кани́кулы  | wakacje

карнава́льный  | karnawałowy

ка́рточная игра́  | gra karciana

каса́ние  | dotknięcie

ка́ссовые сбо́ры  | wpływy kinowe (z biletów)

кафе́  | kawiarnia

кача́ть что́-то  | rozwijać coś (np. postać w grze)

качо́к  | kark (osoba, która bardzo mocno rozwija 
muskulaturę)

кинемато́граф  | przemysł filmowy, branża; kino, filmy

киновселе́нная  | uniwersum kinowe (danego filmu  
lub cyklu)

киноза́л  | sala kinowa

киноко́микс  | komiks filmowy

кирилли́ческий  | cyryliczny

кисля́тина  | kwach, kwas (o kwaśnym winie)

кита́йцы  | Chińczycy

кише́чник  | jelita

Кни́га реко́рдов Ги́ннеса  | Księga rekordów  
Guinnessa

кого́-то кому-́то жа́лко  | komuś kogoś żal, ktoś 
współczuje komuś

кого́-то что́-то доста́ло  | ktoś ma czegoś dość,  
ktoś ma czegoś po dziurki w nosie

козырно́й  | najlepszy, najbardziej poszukiwany (pot.)

Колизе́й  | Koloseum

коли́чество  | ilość

колори́т  | koloryt

коло́ться чем-то  | szprycować się czymś

кольчуж́ный  | z kolczugi

кома́нда  | zespół, drużyna

командиро́вка  | delegacja (służbowa)

компа́ния  | towarzystwo (np. czyjeś)

ко́мплексный  | kompleksowy

компоно́вка  | kompozycja (kadru)

кому-́то что́-то прихо́дит в го́лову  | komuś coś 
przychodzi do głowy

конкури́ровать с кем-то  | konkurować z kimś, 
rywalizować

конте́нт  | zawartość, treść (pot.)

конфиденциа́льность  | prywatność, poufność
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копчёная колбаса́  | wędzonka, wędzona kiełbasa

коренно́й  | rdzenny

коро́ткий метр  | krótkometrażówka (film) (pot.)

короткометра́жка  | film krótkometrażowy (pot.)

ко́рочка  | skórka

ко́рпус  | tułów

кося́к  | niedopracowanie, wada

кра́йне  | skrajnie, niezwykle

кра́ткий  | krótki

кре́пость  | twierdza

круасса́н  | rogalik francuski

крупа́  | kasza (ziarno)

круп́ный  | wielki

круч́е кого́-то  | mocniejszy od kogoś, mający więcej 
mocy/siły (pot.)

кто-то не просто́й  | ktoś nie jest zwyczajny

кто-то не прочь что́-то сде́лать  | ktoś nie ma oporów 
przed zrobieniem czegoś, ktoś chętnie coś zrobi

кто-то уве́рен, что...  | ktoś jest pewien, że...

кто-то чего́-то в жи́зни не ви́дел  | ktoś czegoś nigdy  
w życiu nie widział

кубоме́тр  | metr sześcienny

кукуруз́ный поча́ток  | kolba/kaczan (kukurydzy)

купа́ж  | kupaż (mieszanie gatunków win)

курга́н  | kurhan

куро́рт  | kurort wypoczynkowy

Л
ла́дно  | dobra

левиафановский  | w stylu filmu Lewiatan  
(reż. A. Zwiagincew)

ледни́к  | lodowiec

ле́тний  | letni (związany z latem)

лечь на спи́ну  | położyć się na plecach

ле́ший  | leszy, diabeł (leśny, zwłaszcza w mitologii 
Słowian)

лине́йно  | liniowo

лифт  | winda 

ли́фчик  | stanik

ли́чно я...  | osobiście..., jeśli chodzi o mnie,...

ли́чное  | osobiste

ли́шний раз  | kolejny raz, po raz kolejny

лишь  | tylko

лови́ть кайф от чего́-то  | mieć z czegoś wielką frajdę

лоза́  | winorośl

локда́ун  | lockdown, kwarantanna narodowa

лома́ть схе́мы  | przełamywać schematy

ломтере́зка  | krajalnica (do serów, mięsa)

ло́мтик  | plasterek

люби́тель чего́-то  | wielbiciel czegoś

любо́й  | dowolny

любопы́тствующий  | dociekliwy (np. osoba ciekawa 
świata, tajemnic itp.)

лю́ксовый  | luksusowy; odjazdowy (pot.)

М
магни́тная бур́я  | burza magnetyczna

Манхэт́тен  | Manhattan

маршрут́  | marszruta,trasa

массо́вка  | scena zbiorowa (obsada roli do scen 
masowych)

ма́ссовое произво́дство  | produkcja masowa

мастерство́  | mistrzostwo, doskonałe opanowanie 
(czegoś)

масшта́б чего́-то  | skala czegoś, rozmiary

маха́ть рука́ми  | wymachiwać rękami/ramionami

мегалити́ческий ко́мплекс  | kompleks megalitów

мезозо́й  | era mezozoiczna

менто́вский  | należący do milicji (milicyjny)  
(pot., slang.)

месте́чко  | miejsce, miejscówka

ме́стность  | miejscowość

ме́стный  | tubylec, miejscowy (o osobie)

ме́сто си́лы  | miejsce mocy

местонахожде́ние  | miejsce znajdowania się (czegoś)

мечта́ть что́-то сде́лать  | marzyć o zrobieniu czegoś

мешки́ для мус́ора  | worki na śmieci

мига́лка  | kogut (migacz, sygnał świetlny)

мифоло́гия  | mitologia, mity (na jakiś temat)

мне́ние  | opinia, zdanie

мно́жество  | wiele, mnóstwo
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мо́жно себе́ что́-то предста́вить  | można coś (sobie) 
wyobrazić

мост в буд́ущее  | most do przyszłości

мо́стик  | mostek (także ćwiczenie)

моше́нник  | oszust

мощь  | moc

мыс  | przylądek

мы́шечная груп́па  | grupa mięśniowa

мы́шцы  | mięśnie

мю́сли  | muesli

мя́гкий  | miękki, delikatny

Н
на вдох  | na wdechu, po wykonaniu wdechu

на вре́мя  | na jakiś czas, na chwilę

на кого́-то прихо́дится что́-то  | na kogoś coś przypada

на осно́ве чего́-то  | na podstawie czegoś

на откры́том ме́сте  | na otwartej przestrzeni

на пе́рвый взгляд  | na pierwszy rzut oka

на ра́вных  | na równi

на ур́овне  | na poziomie, dobry

на фо́не чего́-то  | na tle czegoś

на что́-то обруш́илась волна́ чего́-то  | coś zostało 
zalane falą czegoś (np. krytyki)

на́бережная  | wybrzeże, nadbrzeże (w mieście)

набира́ться у кого́-то о́пыта  | gromadzić 
doświadczenie u kogoś (pod czyimś przewodem, dzięki 
czyjemuś mentorstwu)

набо́р  | komplet, zestaw

наверняка́  |  na pewno

наворо́ченный  | wypasiony (pot., slang.)

навы́нос  | na wynos, do skonsumowania poza lokalem

назва́ть что́-то в честь чего́-то  | nazwać coś na cześć 
czegoś

назло́ кому-́то  | na złość komuś

назна́чить что́-то  | wyznaczyć coś, ustalić

наи́гранный  | udawany, wymuszony

наименова́ние  | nazwa

наклони́ться вперёд  | nachylić/pochylić się do przodu

наконе́ц  | na koniec, podsumowując

нала́дить что́-то  | zorganizować coś, uruchomić coś 

намагни́ченный  | namagnesowany, magnetyczny

намёк  | nawiązanie, aluzja

наме́рен что́-то сде́лать  | planujący/zamierzający coś 
zrobić

намно́го  | o wiele

на́нятый  | najęty, najemny

наоборо́т  | odwrotnie; przeciwnie

наперегонки́  | na wyścigi, kto pierwszy

напомина́ть что́-то  | przypominać coś

напра́вить что́-то на кого́-то  | wycelować coś w kogoś

напра́вленность  | ukierunkowanie, kierunek

напря́чься  | spiąć się, zdenerwować

нара́щивать мо́щности  | zwiększać moce produkcyjne

нарезно́й  | krojony

наруше́ние чего́-то  | naruszenie czegoś, złamanie

наряди́ться  | wystroić się

наря́дный  | odświętnie ubrany

наскуч́ить  | znudzić się, przejeść

наслади́ться чем-то  | delektować się czymś

насмотре́ться на что́-то  | napatrzyć  się na coś, 
naoglądać

настоя́щее вре́мя  | czas teraźniejszy, chwila obecna

настро́й  | nastrój, nastawienie

наступа́ть на чьи-то гра́бли  | popełnić ten sam błąd 
(co ktoś)

насчи́тывать Х кого́-то  | liczyć sobie X (użytkowników)

насы́тить кого́-то  | wypełnić kogoś

науч́ный сотруд́ник  | pracownik naukowy

находи́ться на гра́ни  | balansować na krawędzi

нача́льник  | kierownik, przełożony

на́ше с тобо́й вре́мя  | nasze czasy

не без основа́ний  | nie bez powodu

не всё же что́-то де́лать...  | nie robić przecież wiecznie 
tylko czegoś...

не осо́бо в чём-то разбира́ться  | nie za bardzo się  
na czymś znać

не по́здно что́-то сде́лать  | nie jest za późno, by coś 
zrobić

не получа́ется что́-то сде́лать  | nie udaje się czegoś 
zrobić

не помеша́ть в чём-то  | nie zaszkodzić czemuś

не ре́же Х  | nie rzadziej niż X
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не уступа́ть чему-́то по чему-́то  | nie ustępować 
czemuś w czymś

небоскрёб  | drapacz chmur

невероя́тно  | niewiarygodnie

не́видаль  | cudo, coś niemożliwego / nierealnego

невиди́мка  | niewidka (np. peleryna)

негодова́ние  | oburzenie

недо-Х  | pseudo X, bieda X (pot., slang.)

недомога́ние  | niemoc, osłabienie

не́дра зе́мли  | głębia ziemi, wnętrze ziemi

не́жно что́-то люби́ть  | kochać coś serdecznie

незначи́тельный  | nieznaczący

не́кий  | niejaki, pewny

немногочи́сленный  | nieliczny

ненуж́ный  | zbędny

необита́емый  | bezludny

неожи́данно  | nieoczekiwanie

непло́хо  | nieźle

неподалёку от чего-то  | nieopodal czegoś

непоня́тного происхожде́ния  | niejasnego 
pochodzenia

непоня́тный  | niezrozumiały

непревзойдённый  | nie do przebicia, niezrównany

непрекраща́ющийся  | ciągły, stały

непреры́вный  | nieprzerwany, ciągły

не́сколько  | odrobinę

несмотря́ на что́-то  | pomimo czegoś

несомне́нно  | bez wątpienia

неуже́ли  | czyżby

неусто́йчивый  | niestabilny

ни в ко́ем случ́ае...  | w żadnym razie

ни за что́, ни про что́  | za nic, ot tak

ниско́лечко  | ani troszeczkę (pot.)

НЛО (неопо́знанный лета́ющий объе́кт)  | UFO

нове́йший  | najnowocześniejszy 

новичо́к  | nowicjusz

ночна́я съёмка  | zdjęcia nocne

нра́вится эт́о и́ли нет...  | czy to się (komuś) podoba, 
czy nie

нужне́е  | bardziej potrzebny 

ны́не  | obecnie

О
обвиня́ть кого́-то в чём-то  | oskarżać kogoś o coś

обеспе́чить что́-то кому-́то  | zapewniać coś komuś

обзо́рная площа́дка  | taras widokowy

оби́лие  | obfitość, wielość

облада́ть каки́ми-то сво́йствами  | posiadać jakieś 
cechy

о́блик  | oblicze

обма́нчивый  | nieprawdziwy, zdradliwy

обме́н  | wymiana

обме́ниваться чем-то  | wymieniać się czymś

обнаруж́ить что́-то  | odkryć coś

обнуля́ться  | zerować się

обня́ть что́-то  | uścisnąć coś, objąć coś

обойти́ что́-то  | ominąć coś

обойти́ что́-то стороно́й  | pominąć coś

оболо́чка  | powłoka

о́браз  | obraz (czegoś, kogoś)

образова́ние  | edukacja

образова́тельный  | edukacyjny

образова́ть с чем-то одну ́ли́нию  | znaleźć się z czymś 
w jednej linii

образова́ть что́-то  | wytwarzać coś

обрести́ сча́стье  | zdobyć szczęście

обсужда́ть что-то  | omawiać coś, dyskutować o czymś

обходно́й путь  | ominięcie (czegoś, np. prawa)

обща́ться с кем-то  | rozmawiać z kimś

о́бщей ма́ссой в Х  | o masie całkowitej X

обще́ственно-делово́й ко́мплекс  | kompleks 
usługowo-biurowy

о́бщий вид  | ogólny rodzaj

объяви́ть  | oznajmić

объясни́ть  | tłumaczyć, wytłumaczyć

объясня́ть что́-то  | tłumaczyć coś, uzasadniać

обы́грывать что́-то  | wykorzystywać coś 

одно́ де́ло Х, друго́е – Y  | X to jedno, ale Y to całkiem 
co innego

однодне́вный  | jednodniowy

одноимённый  | o tym samym imieniu, o tej samej 
nazwie

одурма́нивать  | odurzać
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ока́зывать возде́йствие на что́-то  | wywierać na coś 
wpływ 

око́льными путя́ми  | okrężną drogą

окра́ина  | obrzeże, przedmieście

окут́анный чем-то  | owiany czymś

ола́дьи  | racuchy

опа́сный  | niebezpieczny

опира́ться на что́-то  | opierać się na czymś

определи́ть что́-то  | określić coś, ustalić

опро́шенный  | ankietowany

о́пыт  | doświadczenie

о́пытный  | doświadczony

органи́чно  | organicznie, w naturalny sposób

ориенти́р  | punkt orientacyjny

осложне́ние  | trudność, utrudnienie

осно́ва  | podstawa, fundament

основа́ние го́рода  | założenie miasta

основа́тель  | założyciel

основно́й  | podstawowy, główny

осо́бенность  | cecha, właściwość

осо́бый  | niezwykły, specjalny

осо́бый случ́ай  | wyjątkowa okazja

оставля́ть коммента́рии  | dodawać komentarze, 
komentować

оставля́ть прия́тное впечатле́ние  | sprawiać/
pozostawiać dobre/miłe wrażenie

осыпа́ние  | zasypywanie (się)

отвести́ что́-то подо что́-то  | wydzielić coś na coś

отдава́ть чему-́то предпочте́ние  | preferować coś

оте́ль  | hotel

отжима́ние  | pompka (ćwiczenie)

о́тзыв  | opinia, reakcja

открове́нный  | otwarty, szczery

откуп́оривание  | otwieranie (butelki wina)

отла́женный  | wyregulowany, rozpracowany

отлича́ться по чему-́то  | różnić się pod jakimś 
względem

отли́чно  | świetnie

отли́чный  | doskonały, świetny

отложи́ть что́-то  | odłożyć coś (na później)

отме́тить что́-то  | dostrzec coś, odnotować

относи́тельно чего́-то  | odnośnie do czegoś

отноше́ние к чему-́то  | stosunek do czegoś

отню́дь  | wcale nie, zupełnie

отодвига́ться  | być przekładanym

отрабо́тать что́-то  | wypracować coś

отража́ть что́-то  | odbijać coś

отража́ться  | odbijać się

отрица́тельный геро́й  | bohater negatywny

отстрани́ться от чего́-то  | odseparować się od czegoś, 
odizolować

отсут́ствие  | brak (czegoś)

отсут́ствовать  | brakować, być nieobecnym

отсы́лка  | nawiązanie

отсы́лка к чему-́то  | nawiązanie do czegoś

отто́к  | odpływ (czegoś) 

о́фис  | biuro

охо́тник  | myśliwy

охраня́емая приро́дная террито́рия  | obszar 
chroniony (przyrodniczy)

очеви́дец  | świadek naoczny

очеви́дный  | wyraźny, widoczny

очередно́й  | kolejny

ощуще́ние  | wrażenie, odczucie

П
пала́тка  | namiot

па́мятный  | pamiętny

па́пин  | ojcowy, tatusia

паралле́льный  | równoległy

па́рочка  | para, kilka

пары́ ртут́и  | opary rtęci

пейза́ж  | pejzaż, krajobraz

пеньюа́р  | peniuar

пе́нящийся  | spieniony

первонача́льно  | początkowo

пе́рвые чи́сла Х  | pierwsze dni X (miesiąca)

переборщи́ть с чем-то  | przesadzić z czymś

перевести́ что́-то на ка́рту  | wpłacić coś na kartę, 
przelać

перезагрузи́ть  | uruchomić ponownie

переи́грывание  | przeszarżowanie (roli)
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перейти́ во что́-то  | zmienić się w coś, awansować  
do czegoś

переквалифици́роваться в кого́-то  | przekwalifikować 
się w kogoś

перемежёвывать с чем-то  | mieszać coś, łączyć

переня́ть что́-то  | przejąć coś

переплета́ющийся  | splatający się

переплетённый  | spleciony, posplatany

пересе́сть  | przesiąść się

перс  | postać (w grze) (pot.)

персона́ж  | postać (np. w grze)

персона́л  | personel, kadry

перспекти́вный  | dobrze rokujący, mający przyszłość

пёстрый  | pstrokaty, pstry

пече́нье  | herbatnik/i, ciasteczko/a

пило́тный  | pierwszy (odcinek serialu)

пиро́г  | ciasto (wypiek)

пи́терский  | petersburski (pot.)

пла́виться от жары́  | topić się przez upał, roztapiać

пла́зменный  | plazmowy

планета́рий  | planetarium

пла́нка  | deska (ćwiczenie wytrzymałościowe)

пластма́ссовый  | plastikowy

плато́  | płaskowyż

плетёная корзи́на  | wiklinowy kosz

плечо́  | ramię

пло́ско  | w płaski sposób

пло́щадью Х  | o powierzchni X

по вопро́сам Х  | w kwestiach X, ds. X

по выходны́м  | w weekendy

по и́мени кого́-то  | w imieniu kogoś, na cześć kogoś

по ма́ксимуму  | w jak największym stopniu, 
maksymalnie

по ме́ре чего́-то  | w miarę czegoś, wraz z czymś  
(np. wzrostem, zmianą czegoś)

по ме́сту чего́-то  | według miejsca czegoś

по ми́нимуму  | co najmniej

по наи́тию  | jak podpowiada intuicja, za głosem serca

по пра́здникам  | na święta, od święta

по при́нципу  | w myśl zasady

по разме́рам  | pod względem rozmiaru

по сосе́дству  | sąsiedni, sąsiadujący

по сте́пени чего́-то  | w zakresie stopnia czegoś,  
pod względem stopnia (intensywności itp.) czegoś

по сут́и  | zasadniczo, w istocie

по утра́м  | rano

по Х ме́ркам  | według X standardów

по чьему-́то мне́нию  | według kogoś

по чьим-то слова́м  | według kogoś

по-ни́щенски  | w nędznym stylu, za nędzne pieniądze

побли́зости от чего́-то  | w pobliżu czegoś

побужде́ние  | pobudka, motywacja

повествова́ние  | narracja

повседне́вность  | codzienność, rutyna

повы́сить  | zwiększyć

повыша́ться  | zwiększać się, rosnąć

повыше́ние давле́ния  | zwiększenie ciśnienia

подавля́ющий  | przeważający

пода́ча  | podanie (komuś czegoś)

подбо́р  | dobór

подгото́виться к чему-́то  | przygotować się  
na coś / do czegoś

подде́рживать кого́-то  | wspierać kogoś

подели́ться чем-то  | podzielić się czymś, opowiedzieć 
o czymś

подзабы́тый  | na wpół zapomniany

подки́нуть что́-то кому-́то  | podrzucić coś dla kogoś

подня́ться над чем-то  | wznieść się ponad coś

подо́бно чему-́то  | podobnie do czegoś, w podobny 
sposób do czegoś

подо́бный  | podobnego rodzaju/typu

подпо́ртить что́-то  | zepsuć coś (trochę/nieco), 
nadpsuć

подро́сток  | nastolatek

подря́д  | pod rząd, kolejno

подтя́гиваться на чём-то  | podciągać się na czymś

подходя́щий  | odpowiedni

пожа́луй,...  | możliwe, ..., być może...

поза́втракать чем-то  | zjeść śniadanie w postaci 
czegoś

позакрыва́ться  | zostać pozamykanym  
(np. o fabrykach)

позвоно́чник  | kręgosłup

по́здним ве́чером  | późno wieczorem

по́иск рабо́ты  | poszukiwanie pracy
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пойти́ не луч́шим о́бразом  | nie pójść najlepiej

показа́ться каки́м-то  | wydać się jakimś

покрови́тель  | patron, sponsor

покрыва́ло  | narzuta, kapa

полнометра́жный  | pełnometrażowy

по́лностью  | zupełnie, całkowicie

полноце́нный  | pełnowartościowy

полови́нка  | połówka

положи́тельный  | pozytywny

полома́ть (себе́) язы́к  | język (sobie móc) połamać 
(mówiąc coś)

полуго́лый  | półgoły

полуо́стров  | półwysep

полупусты́нный  | półpustynny

получ́ка  | pensja

по́льзователь  | użytkownik

полюби́ться кому-́то  | przypaść komuś do gustu

поменя́ть что́-то  | zmienić coś, zastąpić

поми́мо кого́-то  | oprócz kogoś, poza kimś

понра́виться кому-́то  | spodobać się komuś

поня́тно,...  | wiadomo (że...)

попа́сть куда́-то  | trafić dokądś

попереме́нно  | na zmianę

пора́ бы что́-то сде́лать  | najwyższa pora coś zrobić

породи́ть что́-то  | zrodzić coś, wywołać

поря́дочный  | porządny

посёлок  | wioska, osada

посети́тель  | odwiedzający

посети́ть  | odwiedzić

посеще́ние кем-то чего́-то  | odwiedzanie czegoś  
przez kogoś

поско́льку  | jako że

послевкус́ие  | posmak

посло́вица  | powiedzenie

поста́вка  | dostawa, zaopatrzenie

поставщи́к  | dostawca

постепе́нно  | stopniowo

постоя́нный  | stały

потеря́ть путь  | zgubić drogę

потесни́ть кого́-то  | wyprzeć kogoś

потреби́тель  | klient, konsument

похо́жая исто́рия с чем-то  | podobnie  
rzecz ma się z czymś

похо́же...  | wygląda na to,...

похоро́нные  | wydatki na pogrzeb, pieniądze  
na pogrzeb

почув́ствовать что́-то  | odczuć coś

по́шло  | wulgarnie, wyzywająco

по́шлость  | wulgarność

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

правова́я гра́мотность  | podstawowa znajomość 
prawa

правоохрани́тельные о́рганы  | organy ścigania

преврати́ться во что́-то  | przekształcić się w coś, 
zmienić się w coś 

преврати́ться во что́-то  | zmienić się w coś

предложе́ние  | podaż

предло́женный  | zaproponowany

предложи́ть что́-то кому-́то  | zaproponować coś 
komuś

предполага́ть  | zakładać

предположи́ть  | przypuścić

предпочита́ть что́-то  | preferować coś

предприи́мчиво  | w przedsiębiorczy sposób

предста́вить себе́ что́-то  | wyobrazić sobie coś 

представля́ть что́-то собо́й  | stanowić coś

предстоя́щий  | czekający (na kogoś), który ktoś ma 
przed sobą

предше́ственник  | poprzednik

предыдущ́ий  | poprzedni

предысто́рия  | prehistoria, rys historyczny

пре́жде всего́  | przede wszystkim

пре́жний  | poprzedni

пре́лести чего́-то  | rozkosze czegoś, uroki

прелю́дия  | preludium

пренебреже́ние чем-то  | lekceważenie czegoś

пресс  | mięśnie brzucha

претендую́щий на что́-то  | roszczący pretensje o coś, 
pretendujący (np. do miana czegoś)

преувеличе́ние  | przesada, wyolbrzymienie

прибли́зить кого́-то к це́ли  | zbliżyć kogoś do (jego) 
celu

привести́ контраргуме́нты  | przytoczyć 
kontrargumenty
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привы́кнуть к чему-́то  | przyzwyczaić się do czegoś

привы́кнуть что́-то дум́ать  | przyzwyczaić się  
do myślenia w jakiś sposób

пригляде́ться  | przyjrzeć się

пригуб́ить что́-то  | skosztować czegoś (trunku)

прида́ть что́-то чему-́то  | nadać coś czemuś, zapewnić

приде́рживаться чего́-то  | mieć coś (jakiś sąd), 
wyznawać coś 

приди́рчивый  | czepialski

придоро́жный  | przydrożny

придум́ать что́-то  | wymyślić coś

приём пи́щи  | posiłek, zjadanie posiłku

прикупи́ть что́-то  | zaopatrzyć się w coś, nakupować 
czegoś

прила́вок  | lada (sklepowa)

прили́чный  | przyzwoity

приложе́ние  | aplikacja

принадлежа́ть чему-́то  | należeć do kogoś

приноси́ть дохо́д  | przynosić dochody

приня́ть что́-то за что́-то  | uznać coś za coś, pomylić 
coś z czymś

приобрести́  | nabyć

припо́днятый  | nieco uniesiony

приседа́ние  | przysiad

присоедини́ться к чему-́то  | przyłączyć się do czegoś, 
dołączyć (do sieci społecznościowej)

притесни́ть  | pognębić

притя́гивать кого́-то к себе́  | przyciągać kogoś  
do siebie

прихо́дится что́-то де́лать  | trzeba coś zrobić

приходи́ться на Х  | przypadać na X

причём  | przy czym

причуд́а  | wydziwianie, fanaberia

прия́тно удиви́ть  | być przyjemną niespodzianką

про́бка  | korek

провести́ ве́чер  | spędzić wieczór

провести́ опро́с  | przeprowadzić sondaż

проводи́ть иссле́дования  | przeprowadzać badania

провозгласи́ть что́-то  | oznajmić, ogłosić coś 

проголосова́ть рублём  | głosować portfelem (w Rosji)

продавщи́ца  | sprzedawczyni

продержа́ться Х  | wytrzymać X (np. czasu)

продолже́ние  | kontynuacja

продо́лжиться  | być kontynuowanym

продум́ать что́-то  | przemyśleć coś

продю́сер  | producent

прозва́ть что́-то  | nadać czemuś przydomek, 
przezwisko

произво́дственный ад  | piekło produkcyjne (o stanie 
permanentnej niepewności tego, czy dany film/gra itp. 
powstanie)

произво́дство  | wytwórstwo, produkcja

произойти́  | wydarzyć się

прока́зница  | dowcipnisia, rozrabiara (arch.)

прокати́ться  | przejechać się

прокля́тый  | przeklęty

прокорми́ть семью́  | nakarmić/wykarmić rodzinę 
(utrzymać)

пропи́танный чем-то  | przepełniony czymś, 
napełniony

проры́в  | przełom

прорывно́й  | przełomowy

просе́чь что́-то  | załapać coś (pot., slang.)

просла́виться  | zdobyć sławę

просма́тривать что́-то  | przeglądać coś

просмо́тр  | obejrzenie, oglądanie

проспе́кт  | aleja

про́сто замеча́тельно  | po prostu świetnie

простодуш́ный  | prostoduszny

протагони́ст  | protagonista

противополо́жный  | przeciwległy

прохла́дный  | chłodny

проя́вка  | wywołanie (zdjęć)

пти дежёне  | śniadanie po francusku, lekkie śniadanie 
(z franc.)

пузы́рчатый  | bąbelkowy

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

путеше́ственник  | podróżnik

путеше́ствовать  | podróżować

пуш́ка  | gnat, armata (pot., slang. o pistolecie)

пшённый  | jaglany

пыли́ться  | kurzyć się

пыта́ться что́-то сде́лать  | próbować coś zrobić

пы́шный  | puszysty, pulchny
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пятиуго́льник  | pięciokąt

Р
рабо́чее ме́сто  | miejsce pracy

ра́довать глаз  | cieszy oko

раз и обчёлся  | tyle, co kot napłakał

раз..., то...?  | skoro..., to...?

разбитно́й  | rezolutny, wygadany

разбо́рки  | porachunki

разбро́санный по чему-́то  | porozrzucany po czymś

разва́л  | rozpad, upadek

разва́ливаться  | rozpadać się

ра́зве мо́жно что́-то де́лать?  | czy można/wolno coś 
robić?

разведе́ние  | rozłożenie (nóg, rąk)

развлече́ние  | rozrywka

раздели́ть что́-то на Х  | podzielić coś na X (części)

раздели́ть что́-то с кем-то  | podzielić się czymś z kimś, 
wspólnie z kimś coś zrobić

разло́м  | wyłom, szczelina (w ziemi)

разми́ночный  | rozgrzewkowy

разнови́дность  | odmiana

разобра́ться  | połapać się, dobrze coś przeanalizować

разрабо́тать что́-то  | opracować, skonstruować coś 

разрабо́тка  | stworzenie (programu)

раскладуш́ка  | łóżko polowe/rozkładane

раско́пки  | wykopaliska

распи́ть  | wypić (coś wspólnie z kimś)

располага́ть чем-то  | dysponować czymś

располо́женный где́-то  | położony gdzieś

расста́вить то́чки над «i»  | postawić kropkę nad i

расстро́иться  | zdenerwować się, zasmucić

реа́лии  | realia

ре́дкий вид  | rzadki gatunek

режи́м  | tryb

резервуа́р  | zbiornik

ре́зко  | gwałtownie

реквизи́т  | rekwizyty, scenografia

рекордсме́н  | rekordzista

ре́плика  | wypowiedź

респонде́нт  | respondent

речь идёт о...  | mowa o

реша́ющий  | decydujący, rozstrzygający

реше́ние  | rozwiązanie

реши́ть како́й-то вопро́с  | rozwiązać jakiś problem

рискнут́ь что́-то сде́лать  | zaryzykować zrobienie 
czegoś

риско́ванный  | ryzykowny

родно́й  | ojczysty, urodzenia (np. miejsce)

ро́дом из Х  | pochodzący z X

ро́дственник  | krewny

романтиза́ция  | koloryzowanie (czegoś), idealizowanie 
(czegoś)

Роскомнадзо́р  | rosyjska federalna agencja  
ds. nadzoru nad łącznością, technologiami informacji 
oraz komunikacji masowej (zarządzająca cenzurą stron 
internetowych)

роско́шно  | wspaniale, świetnie

русскоязы́чное простра́нство  | obszar (krajów) 
rosyjskojęzycznych

рыво́к  | zryw

ры́женькая  | ruda

С
с ви́ду  | na pozór

с высоты́ пти́чьего полёта  | z lotu ptaka

с де́тства  | od dziecka

с душо́й  | z duszą, z sercem

с коро́ткой стри́жкой  | obcięta/obcięty na krótko,  
z krótkimi włosami

с нетерпе́нием  | z niecierpliwością

с нуля́  | od zera

с панора́мным ви́дом  | z widokiem na panoramę 
(miasta)

с то́чностью до Х  | z dokładnością X

с тре́петом  | z drżeniem serca

с учётом чего́-то  | uwzględniając coś, mając coś  
na względzie

с чьего́-то одобре́ния  | za czyjąś zgodą

са́дик  | przedszkole (pot.)

салфе́тки  | serwetki

самовнуше́ние  | wmawianie sobie czegoś

самозва́ный  | samozwańczy
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самообма́н  | oszukiwanie samego/samej siebie

самостоя́тельный  | samodzielny

самочув́ствие  | samopoczucie

саундтре́чный  | znajdujący się na ścieżce dźwiękowej

сберкни́жка  | książeczka oszczędnościowa

сбли́зиться  | zbliżyć się (do siebie)

сбор урожа́я  | zbieranie plonów/owoców

сва́я  | pal

свежевы́жатый  | świeżo wyciśnięty

свести́ что́-то к чему-́то  | sprowadzić coś do czegoś

све́тлая сторона́  | jasna strona

свида́ние  | randka

сгруппиро́ванный  | pogrupowany

сгущёнка  | zagęszczone słodkie mleko (pot.)

сда́ча  | reszta (do wydania po zapłaceniu czegoś)

сде́лать что́-то реше́нием чего́-то  | zrobić coś  
w ramach / za sprawą jakiegoś postanowienia

сде́лать шаг  | wykonać krok

себесто́имость  | opłacalność, koszt produkcji

Се́верная столи́ца  | północna stolica  
(pot. o Petersburgu)

сейд  | Seide (kamienny idol dawnych ludów 
zamieszkujących Laponię)

сексуа́льная иденти́чность  | tożsamość seksualna

село́  | wioska

се́мечки  | nasiona słonecznika

сервиро́вка  | podanie, zaserwowanie

се́рвис по Х  | serwis/portal poświęcony X

серде́чность  | serdeczność, serce (w odniesieniu  
do ciepłego stosunku do czegoś/kogoś)

середнячо́к  | przeciętniak

се́стринский  | siostrzany

сесть в авто́бус  | wsiąść do autobusu

сече́ние  | przekrój

сиде́ть в те́ме  | być obeznanym w temacie

силова́я ли́ния  | linia mocy

си́льная сторона́  | mocna strona

симпа́тия  | sympatia (także o chłopaku/dziewczynie)

систе́ма наведе́ния  | system naprowadzający

скажи́ на ми́лость...  | powiedz, proszę..., powiedz,  
na litość boską...

сказа́ть пря́мо  | powiedzieć wprost

сказа́ть, что Х – зна́чит ничего́ не сказа́ть  | X 
to jest delikatnie powiedziane, X to zdecydowane 
niedopowiedzenie

ска́терть  | obrus

ска́чивание  | ściąganie, pobieranie; pobranie 
(pojedyncze pliku)

ски́нуться на что́-то  | zrzucić się na coś

скли́зкий  | oślizgły

скоре́е  | raczej

скрэмбл  | jajecznica (ang.)

скупо́й  | skąpy, zbyt ograniczony

скуч́ный  | nudny

сла́ва бо́гу,...  | chwała Bogu, na szczęście...

слегка́  | odrobinę, nieco

сли́вочное ма́сло  | masło śmietankowe

сли́шком  | za bardzo

слуш́аться нача́льства  | słuchać dowództwa, być 
posłusznym dowództwu

сма́занный чем-то  | posmarowany czymś

сме́на обстано́вки  | zmiana otoczenia

смотре́ться ка́к-то  | jakoś wyglądać

смотрова́я площа́дка  | taras widokowy

смуз́и  | smoothie (koktajl)

снаруж́и  | z zewnątrz

снима́ть что́-то  | kręcić coś (film)

снять что́-то  | nakręcić coś

со́бственник  | posiadacz, właściciel

со́бственно  | faktycznie, właściwie (rzecz biorąc)

собы́тие  | wydarzenie

соверше́нно  | zupełnie, kompletnie

соверши́ть поса́дку  | wylądować

сове́тник  | doradca

совреме́нник  | osoba żyjąca współcześnie (także 
współcześnie z kimś)

совреме́нный  | współczesny

совсе́м  | zupełnie, całkiem

соглаше́ние  | umowa, porozumienie

согнут́ь руќи в локтя́х  | zgiąć ręce w łokciach

созда́тель  | twórca

сократи́ть что́-то  | skrócić coś

сокрове́нное  | to, co najskrytsze (np. marzenia)

соло́менный  | słomiany
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соо́бщество  | wspólnota, społeczność

сооруди́ть что́-то  | skonstruować coś

сооруже́ние  | konstrukcja

соотве́тственно  | odpowiednio

сорт  | odmiana

сорти́р  | kibel

состоя́ние  | stan

состоя́ть из чего́-то  | składać się z czegoś

сотвори́ть что́-то  | wytworzyć coś

соцсе́ть  | sieć społecznościowa

со́чный  | soczysty

спе́лый  | dojrzały

спи́кер  | mówca

сплошно́й  | ciągły, jednolity

спо́йлер  | spoiler (szczegół fabuły lub historii filmu, który 
nie powinien być zdradzany osobie, która jeszcze go nie 
widziała)

сполза́ть  | spełzać

спосо́бность  | umiejętność, zdolność

спосо́бствовать чему-́то  | sprzyjać czemuś

спрос  | popyt

среднестатисти́ческий  | średniostatystyczny, typowy

срыв  | awaria, usterka

ста́вить вопро́с  | zadawać pytanie

ста́вить ла́йки  | lajkować (pot.)

стани́ца  | osada, wioska (kozacka)

старе́йший  | najstarszy

стари́нный  | dawny, starodawny

старта́п  | start-up

сто́ит что́-то сде́лать  | wystarczy (tylko) coś zrobić; 
warto coś zrobić

столкнут́ься с чем-то  | zetknąć się z czymś

столо́вая  | stołówka

сто́роны све́та  | strony świata

Стоунхе́ндж  | Stonehenge

страда́ть чем-то  | cierpieć na coś

стратеги́ческий вое́нный объе́кт  | wojskowy obiekt  
o znaczeniu strategicznym

стреми́тельный  | gwałtowny, szybki

стремле́ние  | dążenie

стри́минговая платфо́рма  | platforma streamingowa 
(wideo online)

строи́тель  | budowniczy

строи́тельство  | budowa (proces)

стро́ить из себя́ кого́-то  | robić z siebie kogoś, udawać 
kogoś

стро́йный  | smukły

стык  | zetknięcie, punkt styku

суд́я по чему-́то  | sądząc po czymś

супергеро́йский  | superbohaterski, o superbohaterach

сутенёр  | alfons

сухофруќты  | suszone owoce

схе́ма  | schemat

сценари́ст  | scenarzysta

сча́стьечко  | szczęście (pot., zdrobn.)

счита́ется, что...  | uważa się, że...

съеда́ться  | być zjadanym

съёмочная груп́па  | zespół filmowy

съёмочная кома́нда  | ekipa filmowa

сы́рник  | racuch serowy, oładek

сюже́т  | fabuła

сюже́тная а́рка  | rozwój bohatera (wątek fabularny)

Т
таз  | miednica (również część szkieletu)

таи́нственность  | tajemniczość

так называ́емый  | tak zwany

таки́м о́бразом  | w ten oto sposób

таково́й  | jako taki, takowy

та́лия  | talia

та́ять  | topnieć

твёрдость  | twardość

тем не ме́нее  | tym niemniej

тёмненькая  | ciemnowłosa, brunetka

терпе́ть униже́ния  | znosić upokorzenia

теря́ть ориента́цию  | utracić orientację

ти́па Х  | niby X, jakby X

то же са́мое  | to samo, ta sama rzecz

то ли Х, то ли Y...  | niby X, niby Y; albo X, albo Y

тонизи́ровать  | wzmocnić, dodać sił

топо́ним  | toponim

торгова́ть чем-то  | handlować czymś
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торго́вая ма́рка  | marka handlowa

тот ещё Х  | niezły (z kogoś) X!

тот и́ли ино́й  | ten czy inny

то́чка зре́ния  | punkt widzenia

травми́роваться  | doznać urazu

тракт  | trakt, droga

тра́ты  | wydatki

тре́бовать чего́-то от кого́-то  | wymagać czegoś  
od kogoś

трезвомы́слящий  | trzeźwo myśląca osoba

тренажёр  | urządzenie treningowe, trenażer

тренирова́ться  | trenować, ćwiczyć

тре́тьего не дано́!  | nie ma innej opcji!

треуго́льной фо́рмы  | w kształcie trójkąta

тро́ллить кого́-то  | trolować kogoś

труд  | zatrudnienie, praca

труднодоступ́ность  | niedostępność (czegoś, miejsca)

трудя́щийся  | pracujący, osoba pracująca

трусы́  | majtki

трясти́  | potrząsać

тул́овище  | tułów

турни́к  | drążek (do podciągania się)

У
убеди́ться  | przekonać się

убо́рщица  | sprzątaczka

увлека́тельный  | pasjonujący, interesujący

увлека́ться чем-то  | pasjonować się czymś

углеводоро́д  | węglowodór

углеки́слый газ  | dwutlenek węgla

угова́ривать кого́-то  | namawiać kogoś

угрожа́ть  | grozić

удалённость  | oddalenie, odosobnienie

уда́чная попы́тка  | udana próba

уде́рживать что́-то  | podtrzymywać coś

удиви́тельно краси́вый  | niezwykle piękny

удовлетворённо  | z zadowoleniem

удочерённая  | adoptowana (jako przybrana córka)

ужа́сно  | okropnie

уйти́ под во́ду  | zniknąć pod wodą

ука́занный  | wskazany, opisany

указа́ть что́-то  | wskazać na coś

укут́анный под чем-то  | schowany pod czymś, pokryty 
czymś

улуч́шить фигур́у  | poprawić sylwetkę

ультразвуковы́е во́лны  | fale naddźwiękowe

уме́стно  | na miejscu

уничто́жить  | zlikwidować

упере́ться рука́ми о что́-то  | oprzeć się o coś rękoma

упомя́нутый  | wspomniany

упо́рно  | uparcie

употребле́ние  | użycie; wykorzystanie

управля́ющий дире́ктор  | dyrektor zarządzający 
(generalny)

упражне́ние  | ćwiczenie (także fizyczne)

ура́  | hurra

ур́овень  | poziom

уро́дливый  | brzydki, odrażający

уси́ленно  | mocno, z mocą

усло́вия для чего́-то  | warunki do czegoś

усло́вность  | konwencja

усло́вный  | umowny

усложни́ть что́-то  | skomplikować coś

усоверше́нствовать что́-то  | udoskonalić coś

успе́ть  | zdążyć (coś zrobić)

успе́х  | sukces

успе́шный  | udany

установи́ть что́-то  | ustalić coś

устро́ить что́-то  | zorganizować coś

утвержда́ть, что...  | twierdzić, że...

уте́чка  | przeciek, wyciek (np. danych poufnych)

уфо́лог  | ufolog

уходи́ть в грунт на Х  | być wbitym w ziemię na X 
(metrów)

уча́сток  | obszar (nieduży)

учи́тывать что́-то  | uwzględniać coś, mieć coś  
na uwadze

ую́тный  | przytulny

уязви́мый  | wrażliwy, podatny
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Ф
фа́ктор  | czynnik

фактур́ный  | mający własną fakturę

фана́т  | fan, wielbiciel

фаса́д  | fasada

физи́ческая подгото́вка  | przygotowanie fizyczne, 
forma

фи́рменный  | firmowy

фитнес-клуб́  | klub fitness

фотоплёнка  | taśma filmowa/fotograficzna

франкофо́н  | osoba francuskojęzyczna

француз́истый  | francusko brzmiący, podobny  
do francuskiego (pot., slang.)

функциона́льный  | funkcjonalny (np. trening)

Х
Х нача́ло  | pierwiastek X (najważniejszy lub istotny 
element czegoś)

Х произво́дства  | wyprodukowany przez/w X

Х про́тив Y  | X w porównaniu do Y

Х, е́сли не Y  | X albo nawet Y

характе́рный  | charakterystyczny, nietypowy

хвата́ет чего́-то  | wy/starcza czegoś 

хво́йные леса́  | lasy iglaste

хоть како́й-то Х  | chociaż jakiś X

хо́чется наде́яться, что...  | pozostaje mieć nadzieję, że...

хрони́чески  | chronicznie

Ц
целова́ться взасо́с  | całować się z języczkiem

цельнозерново́й  | pełnoziarnisty

цепо́чка  | łańcuch (np. dostaw)

цисте́рна  | cysterna

цифрова́я те́хника  | urządzenia cyfrowe

Ч
чат-бо́т  | bot w czacie

ча́шечка ко́фе  | filiżanka kawy

чемери́ца  | ciemiężyca

чернух́а  | mrok, kompletna nędza (pot., slang.)

че́стный  | uczciwy

чёткий  | wyraźny, widoczny

чи́ка  | laska, cizia (pot., slang.)

член клуб́а  | członek klubu

что бы эт́о ни зна́чило  | cokolwiek by to nie znaczyło

что и́менно...?  | co konkretnie...?

что с кем-то не так  | co jest z kimś nie tak

что́-то в чём-то поража́ет  | coś jest szokujące (w czymś)

что́-то зави́сит от чего́-то  | coś zależy od czegoś

что́-то заслуж́ивает отде́льного внима́ния  | coś 
zasługuje na odrębną wzmiankę

что́-то ни в чём не меша́ет  | coś w niczym nie 
przeszkadza

что́-то себе́ предста́вить  | wyobrazić sobie coś 

что́-то собо́й представля́ть  | reprezentować coś sobą

что́-то у кого́-то на уме́  | komuś coś chodzi po głowie

чув́ствовать за́пах  | czuć zapach

чужеро́дный  | obcy, nie stąd

чумно́й до́ктор  | doktor z czasów plagi, doktor zarazy 
(w charakterystycznej masce)

чуть ли Х  | niemal że X, prawie że X

Ш
шаг в сто́рону  | krok w bok

шалопа́й  | urwis, obibok

шампаниза́ция  | szampanizacja (proces musowania 
wina)

Шампа́нь  | Szampania

шампус́ик  | szampanik, bąbelki (pot.)

ша́ткий  | chwiejny

шаттл  | wahadłowiec, komunikacja lokalna

шеде́вр  | arcydzieło

шика́рный  | elegancki, szykowny

шипуч́ий  | musujący

ши́ре плеч  | szerzej niż ramiona

широ́кие ма́ссы  | masy ludzi

шпиль  | iglica

штамп  | sztampa, wyświechtany/oklepany banał

што́пор  | korkociąg
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шутли́вый  | żartobliwy

Щ
щёлканье  | stukot

Э
эзоте́рик  | ezoteryk (osoba wierząca w mistycyzm, 
okultyzm itp.)

эйфори́я  | euforia

экскур́сия  | wycieczka

экскурсово́д  | prowadzący wycieczkę, przewodnik

эќшен  | akcja (w filmie sensacyjnym)

электриза́ция  | elektryzacja

энергозатра́тный  | wymagający energii, wyczerpujący

энергоинформацио́нный  | energetyczno-informacyjny, 
związany z energią i informacją

энергоэффекти́вность  | wydajność energetyczna

эпо́ха бро́нзы  | era brązu

эски́з  | szkic

Ю
юри́ст  | prawnik

Я
я́годичный  | pośladkowy

ядови́тый  | jadowity

ядро́  | jądro, rdzeń

язы́ческий  | pogański

яи́чница  | jajecznica (także jajka sadzone)

я́кобы  | ponoć, że niby

я́ркие кра́ски  | żywe barwy

я́рче  | jaśniej

я́щик  | skrzynia
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МОИ СЛОВА
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