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Colorful
MEDIA

А
автоза́к | transport osadzonych/więźniów  
lub podejrzanych

ад | piekło

айти́шник | informatyk (specjalista IT)

аккомпанеме́нт | akompaniament, instrument(y) 
akompaniamentu

аутенти́чный | autentyczny (dokładny historycznie, 
wiernie odtworzony)

аутсо́рсинг | outsourcing, zlecanie pracy na zewnątrz

Б
басо́вая ли́ния | linia basu/basowa

бе́женец | uchodźca

без бо́я | bez walki

безальтернати́вный | nie mający alternatyw,  
nie do zastąpienia

безжа́лостно | bezlitośnie

безум́ие | szaleństwo

беспоща́дный | bezlitosny

беспредло́жный | bez wykorzystania przyimka

бесси́лие | bezsilność

благотвори́тель | osoba zajmująca się 
dobroczynnością, filantrop

боге́мная среда́ | środowisko artystyczne

боевы́е де́йствия | działania wojenne

бо́йня | rzeź

более-ме́нее | mniej więcej

бомбоубе́жище | schron przeciwlotniczy, 
przeciwbombowy

боро́ться за что́-то | walczyć o coś

боро́ться с чем-то | walczyć z czymś

братоуби́йство | bratobójstwo

брать нача́ло в чём-то | mieć swój początek w czymś, 
być czymś zapoczątkowanym

брать что́-то бли́зко к се́рдцу | brać coś do serca

будь то Х, Y, Z... | X, Y czy Z

бытова́я те́хника | sprzęt AGD

быть услы́шанным | zostać odebranym, przebić się

В
в 3 ра́за быстре́е | trzykrotnie szybszy

в бо́льшей сте́пени | w większym stopniu

в быту ́| na co dzień, w życiu codziennym

в да́нном случ́ае | w tym przypadku

в зави́симости от чего́-то | w zależności od czegoś

в знак призна́ния чего́-то | w ramach uznania czegoś, 
na dowód uznania czegoś

в ито́ге | w rezultacie, w ostatecznym rozrachunku

в ка́честве чего́-то | w charakterze czegoś

в оди́н миг | w okamgnieniu

в отли́чие от чего́-то | w odróżnieniu od czegoś

в отноше́нии к чему-́то | w stosunku/relacji do czegoś

в отноше́нии чего́-то | w stosunku do czegoś,  
na określenie czegoś

в плену ́| wzięty do niewoli, będący jeńcem

в при́нципе | zasadniczo

в се́рдце чего́-то | w sercu czegoś

в соста́ве чего́-то | w składzie czegoś

в счи́танные часы́ | w kilka godzin

в уме́лых рука́х | w rękach kogoś utalentowanego / 
mającego odpowiednie umiejętności

в усло́виях чего́-то | w warunkach czegoś,  
w kontekście czegoś

в це́лом | ogółem

в ча́стности | w szczególności

вариати́вность | zmienność

вари́ть на га́зе | gotować na gazie

вдохновлённый чем-то | natchniony czymś

ведущ́ий | wiodący

везде́ хорошо́, но до́ма луч́ше | wszędzie dobrze,  
ale w domu najlepiej

Вели́кое кня́жество лито́вское | Wielkie Księstwo 
Litewskie

вели́чие | wielkość, majestat

ве́ра в луч́шее | wiara w lepsze (czasy)

вернут́ься в норма́льное рус́ло | wrócić  
do normalnego trybu, wrócić do normy

взаимовы́годный | obopólnie korzystny, z korzyścią 
dla obu stron

взаимоде́йствовать с чем-то | współdziałać z czymś, 
wchodzić w interakcję
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включи́ть что́-то в како́й-то спи́сок | wpisać coś  
na jakąś listę

власть | władza

влива́ться во что́-то | wlewać się do czegoś, wpadać

влюбля́ть кого́-то в себя́ | rozkochać kogoś w sobie

вме́сте с тем | przy tym, jednocześnie

вне́шний | zewnętrzny

внима́тельный к чему-́то | uważny wobec czegoś, 
pilnujący czegoś

внут́реннее убра́нство | wystrój wnętrza

во вре́мя чего́-то | w czasie czegoś, podczas

во дворе́ | na podwórku

вовле́чь кого́-то во что́-то | wciągnąć kogoś w coś /  
do czegoś

возвести́ па́мятник | wznieść pomnik

возрожде́ние | odrodzenie

вокза́л | dworzec

воображе́ние | wyobraźnia

вопль | krzyk

восстана́вливать что́-то | odbudowywać coś

восста́ние | powstanie

востре́бованный | poszukiwany, na który jest 
zapotrzebowanie

вот уви́дите! | jeszcze zobaczycie!

вплоть до чего́-то | aż do czegoś, bezpośrednio  
do chwili czegoś

впро́чем | zresztą

вразре́з с чем-то | w kontraście do czegoś, niezgodnie 
z czymś

врать | kłamać

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

вре́мя от вре́мени | od czasu do czasu

всеми́рно изве́стный | światowej sławy

всле́дствие чего́-то | wskutek czegoś, w wyniku czegoś

встреча́ться | być spotykanym; zdarzać się

вся́кие Х | jakieś (tam) X (pot.)

вторже́ние | inwazja

вуз (вы́сшее уче́бное заведе́ние) | uniwerek

вы́борка | dobór, wybór

выгора́ние | wypalenie (zawodowe)

выдаю́щийся | wybitny

вызыва́ть труд́ности | sprawiać trudności

вы́плеснуть боль | wyrzucić z siebie ból

выси́живать | przesiadywać (gdzieś)

выска́зывание | wypowiedź

выступа́ть за что́-то | orędować za czymś

выступа́ть про́тив чего́-то | protestować przeciwko 
czemuś

вы́сшее уче́бное заведе́ние (вуз) | uczelnia wyższa

вытека́ть из чего́-то | wynikać z czegoś

вытесня́ть что́-то | wypierać coś

вышеупомя́нутый | wyżej wspomniany

Г
гастро́льный | objazdowy, koncertowy

гибри́дный | hybrydowy

гиг-эконо́мика | wspólna gospodarka, ekonomia 
(współ)dzielenia

глаго́л | czasownik

глуби́нка | głęboka prowincja

гнёт | ucisk

головно́й убо́р | nakrycie głowy

горди́ться чем-то | być dumnym z czegoś

го́рдость | duma

го́ре | niedola, nieszczęście

го́речь | gorycz, rozgoryczenie

городи́ще | grodziszcze, gród

горожа́нин | mieszkaniec miasta

гостеприи́мный | gościnny

госуда́рственность | państwowość

госуда́рство | państwo

граждани́н | obywatel

гра́мота | umiejętność czytania i pisania

гра́фик | harmonogram, program (trasy koncertowej)

груп́па | zespół (np. rockowy)

грусти́ть | smucić się

гуманита́рная по́мощь | pomoc humanitarna

Д
далеко́ не ка́ждый... | mało który...

дать о чём-то забы́ть | pozwolić o czymś zapomnieć
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двою́родная сестра́ | siostra cioteczna/stryjeczna, 
kuzynka

двуязы́чие | dwujęzyczność (mówienie w jakimś 
państwie w dwóch językach)

действи́тельность | rzeczywistość

дёрнуть за что́-то | szarpnąć coś

доби́ться сла́вы | zdobyć sławę

доказа́ть что́-то | udowodnić coś

долгосро́чный | długoterminowy

до́ля | dola, udział

допо́лнить что́-то чем-то | uzupełnić coś czymś

допус́тим,... | powiedzmy,..., przykładowo,...

допусти́ть оши́бку | popełnić błąd

доста́точно | wystarczająco, w wystarczającym stopniu

достиже́ние | osiągnięcie

досто́инство | godność

досто́йный | godny

достопримеча́тельность | zabytek; miejsce warte 
zobaczenia

древне́йший | najstarszy

друг друѓу | sobie nawzajem

духоподъёмный | podnoszący na duchu

Е
евре́й | żyd

едва́ ли не Х | niemalże X

Ж
жанр | gatunek

жела́тельно | należy, zaleca się (aby)

желе́зный за́навес | żelazna kurtyna

жемчуж́ина | perła, perełka

жесто́ко | okrutnie, okropnie

живопи́сный | malowniczy

жи́вопись | malarstwo

жили́ще | mieszkanie

жило́й масси́в | kompleks mieszkalny, osiedle

жи́тель | mieszkaniec

жить этажо́м ни́же | mieszkać piętro niżej

З
за преде́лами чего́-то | poza granicami czegoś

за Х дня до Y | na X dni przed Y

заведе́ние | zakład, lokal

завернут́ь в бума́гу | zapakować w papier

заверши́ть | zakończyć

зави́симый от чего́-то | zależny od czegoś

заво́д | fabryka

завоёвывать что́-то | podbijać coś

задержа́ть кого́-то | zatrzymać kogoś (aresztować)

заказа́ть что-то | zamówić coś

заключа́ться в чём-то | polegać na czymś, wynikać  
z czegoś

зало́г успе́ха | klucz do sukcesu

замени́ть что́-то | zastąpić coś

заме́тить | zauważyć, zwrócić uwagę (powiedzieć coś)

заме́тно | w widoczny/zauważalny sposób

занести́ что́-то в Кни́гу реко́рдов Ги́ннесса | zapisać 
coś w Księdze rekordów Guinnessa

занима́ть лиди́рующие пози́ции | przodować

записа́ть на ка́меру | nagrać na kamerę

запи́сывать что́-то | nagrywać coś (np. audio, wideo)

запо́мнить | zapamiętać

запре́т | zakaz

запреща́ться | być zakazanym

за́работок | płaca

зароди́ться | narodzić się

зарожде́ние | narodziny (np. legendy, epoki)

заселе́ние | zasiedlenie, wprowadzenie się

зате́ять что́-то | wszcząć coś

затра́ты | wydatki, nakłady

затро́нуть кого́-то | dotknąć kogoś

защи́тник | obrońca

зва́ние | tytuł (jakiś/czegoś)

зда́ние | budynek

зна́чимый | ważny (o wydarzeniu)

значи́тельный | znaczący

зре́лище | widowisko
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И
и́диш | jidysz

идти́ в торго́влю | pójść do handlu, zająć się handlem

избива́ть кого́-то | bić kogoś

изви́листый | kręty

и́згнанный | wygnany

измени́ться в луч́шую сто́рону | zmienić się na lepsze, 
polepszyć

изя́щный | subtelny, pełen wdzięku

импе́рский | imperialistyczny; (należący lub związany 
z) imperium

и́мя существи́тельное | rzeczownik

интуити́вный | intuicyjny

ипоте́чный креди́т | kredyt hipoteczny

исключе́ние | wyjątek

исключи́тельно | wyłącznie

искус́ство | sztuka

испове́довать что́-то | wyznawać coś

исполне́ние | wykonanie (np. piosenki)

исполни́тельница | wykonawczyni

испы́тывать на про́чность | przeprowadzać test  
na wytrzymałość, badać wytrzymałość

исте́рика | histeria

и́стинный | prawdziwy

исче́знуть | zniknąć

К
к сожале́нию | niestety

к тому ́вре́мени | w tym czasie

каза́лось, что... | wydawało się, że...

каза́чество | Kozacy

как говори́тся... | jak to się mówi...

как ни стра́нно | o dziwo, ku zdziwieniu

как пра́вило,... | zazwyczaj

кара́ться зако́ном | być karanym prawnie

каса́тельно чего́-то | odnośnie do czegoś,  
w związku z czymś

ката́ться на конька́х | jeździć na łyżwach

като́к | lodowisko

ки́нуть что́-то | porzucić coś

ки́нуться что́-то де́лать | rzucić się do robienia czegoś

кла́пан | klapka (w instrumencie)

клю́нуть на что́-то | (dać się) złapać na coś

кляп | knebel

кого́-то так и тя́нет что́-то сде́лать | kogoś aż korci, 
aby coś zrobić

кому-́то не ве́рилось во что́-то | ktoś nie był w stanie 
pojąć czegoś / uwierzyć w coś

контра́ктная служ́ба | bycie żołnierzem zawodowym, 
zawodowa służba wojskowa (kontraktowa)

конфе́ссия | wyznanie (religia)

копи́ть | oszczędzać

корениза́ция | korienizacja (proces popularyzacji 
języka danej narodowości, by stał się rdzennym dla 
ludności)

ко́рпус | budynek

ко́свенный паде́ж | przypadek zależny

коснут́ься чего́-то | dotykać czegoś

ко́фта | bluzka

кре́пость | twierdza

круи́з | rejs (statkiem)

крымна́ш | hasło (# z hashtagiem) zwolenników aneksji 
Krymu przez Rosję

кто-то за мир | ktoś oręduje za pokojem

кто-то не в состоя́нии чего́-то сде́лать | ktoś nie jest 
w stanie czegoś zrobić

кувырко́м | do góry nogami, na głowie (postawiony, 
przewrócony)

культур́ный де́ятель | działacz kultury

Л
ла́вра | ławra (duży klasztor prawosławny)

лауреа́т Но́белевской пре́мии | laureat Nagrody 
Nobla

левобере́жный | lewobrzeżny

ле́кция | wykład

лечь в осно́ву чего́-то | zostać wykorzystanym  
w czymś, stać się podstawą czegoś

лжи́вый | kłamliwy

М
медици́нская страхо́вка | ubezpieczenie zdrowotne
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мероприя́тие | przedsięwzięcie, impreza  
(np. kulturalna, masowa)

местонахожде́ние | lokalizacja

мече́ть | meczet

милитари́стский | militarystyczny

многочи́сленный | liczny

могущ́ество | potęga

мо́лча | milcząc, bez słowa

мощёный | wybrukowany

мо́щный | mocny, potężny

муж́ественно | mężnie

муч́аться от чего́-то | być czymś dręczonym

мышело́вка | pułapka na myszy

Н
на ва́тных нога́х | na miękkich nogach, ledwo stojący 
na nogach

на протяже́нии чего́-то | w ciągu czegoś, na 
przestrzeni

на рубеже́ веко́в | na przełomie wieków

на фо́не чего́-то | na tle czegoś

на чёрный день | na czarną godzinę

на́вык | umiejętność, zdolność

навя́зывание чего́-то | narzucanie czegoś

назва́ть что́-то в честь кого́-то | nazwać coś na czyjąś 
cześć

найти́ вы́ход из ситуа́ции | znaleźć wyjście z sytuacji

накло́нный | pochyły

накопи́ться | nagromadzić się

нако́пленный | zgromadzony, zdobyty

намно́го деше́вле | o wiele taniej, o wiele tańszy

намно́го про́ще | o wiele prościej

нанима́ть кого́-то | najmować kogoś

наоборо́т | odwrotnie, na odwrót

напомина́ть что́-то | przypominać coś

направле́ние | destynacja (turystyczna)

напра́вленный куда́-то | skierowany dokądś

напрямую́ | bezpośrednio

нарабо́тать | zapracować (sobie na coś), zarobić (pracą)

наря́д | strój

наряду ́с кем-то | wraz z kimś

населённый пункт | miejscowość

наси́ловать | gwałcić

наслуш́аться чего́-то | nasłuchać się czegoś

насчи́тывать Х | liczyć (sobie) X

нашуме́вший | głośny (o którym było głośno)

не гнуша́ться что́-то де́лать | nie być ponad robienie 
czegoś, nie wzdragać się przed zrobieniem czegoś

не за гора́ми | już na horyzoncie, całkiem niedługo

небоскрёб | drapacz chmur

невероя́тно | niewiarygodnie

невзира́я на что́-то | nie patrząc na nic, pomimo 
wszystko

невозмо́жно | niemożliwe

невъездно́й | ktoś, kto ma zakaz wjazdu na jakieś 
terytorium

недоста́ток | brak, wada

незави́симость | niezależność, niepodległość

незави́симый | niezależny

незадо́лго до Х | chwilę przed X, niedługo przed X

неле́пый | niedorzeczny

необита́емый | niezamieszkały, bezludny

необосно́ванно | bezzasadnie, niezasłużenie

неожи́данный | nieoczekiwany

неотъе́млемый | nieodłączny, nierozerwalnie związany

неприе́млемый | nie do przyjęcia

несмотря́ ни на что | nie zważając na nic

несогла́сный | niezgadzający się (z czymś, na coś)

нет никаки́х гара́нтий | nie ma żadnej gwarancji

неуве́ренность | niepewność

нечелове́ческий | nieludzki

нищета́ | ubóstwo

носи́тель | native speaker, osoba, dla której dany język 
jest językiem ojczystym

нужда́ющийся | osoba potrzebująca

О
обеспе́чение кого́-то чем-то | zapewnienie czegoś 
komuś

оби́лие | obfitość, mnóstwo

облада́ть чем-то | posiadać coś

областно́й центр | centrum regionu (o mieście 
powiatowym, obwodowym)
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о́блик | oblicze

обня́ться | uściskać się

обогати́ть что́-то | wzbogacić coś

обожа́ть что́-то | uwielbiać coś

оборуд́ование | sprzęt

обоснова́ться где́-то | zadomowić się gdzieś, osiedlić

обрати́ть внима́ние на что́-то | zwrócić na coś uwagę

обраще́ние | odezwa, wiadomość (osobista, ustna lub 
na wideo)

обрести́ свобо́ду | odzyskać wolność

общи́на | wspólnota

объедине́ние | połączenie

объе́здить | pozwiedzać, pojeździć (po krajach)

объём | objętość, pojemność; przestrzeń (zamknięta)

обяза́тельство | zobowiązanie

ОВД (О́рганы внут́ренних дел) | organy spraw 
wewnętrznych (pot. o policji)

ове́янный леге́ндами | owiany legendą, legendarny

овладе́ть чем-то | opanować coś

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

оказа́ться зало́жником чего́-то | stać się zakładnikiem 
czegoś

оконча́ние | końcówka

окре́стность | okolica (czegoś)

окунут́ься во что́-то | zanurzyć się w czymś

опережа́ть что́-то | wyprzedzać coś, przewyższać

определе́ние | określenie

определённым о́бразом | w określony sposób

определя́ть что́-то | określać coś, wyznaczać

опрове́ргнуть что́-то | zadać czemuś kłam

о́пыт | doświadczenie

оруж́ие | broń

осва́иваться кем-то | być oswajanym przez kogoś

Осма́нская импе́рия | Imperium Osmańskie

осно́ва | fundament, podstawa

основа́ние | założenie

основа́ть что́-то | założyć coś

осо́бенность | osobliwość, cecha szczególna

осознава́ть что́-то | zdawać sobie z czegoś sprawę

от чьего́-то и́мени | w czyimś imieniu

отве́рстие | otwór

отве́тный | odwetowy

отве́тственный | odpowiedzialny

отказа́ться от чего́-то | odejść od czegoś, zrezygnować 
z czegoś

открове́ние | wyznanie

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

отлича́ть что́-то от чего́-то | różnić coś od czegoś

отли́чие | różnica (od czegoś)

отличи́тельная черта́ | cecha charakterystyczna

отли́чно | świetnie

отноше́ние | relacja

отойти́ к кому-́то | przejść w czyjeś ręce

отпра́виться что́-то де́лать | wyruszyć na zrobienie 
czegoś

о́трасль | gałąź, branża

отстра́ивать что́-то | odbudowywać coś

отсут́ствие чего́-то | brak czegoś

отча́яние | desperacja

отчи́слить кого́-то | skreślić kogoś (z listy studentów)

о́фис | biuro (miejsce pracy)

очеви́дный | widoczny, wyraźny

оши́бочность | błędność, błąd

ощуще́ние | odczucie

П
паке́т | reklamówka

па́мятник старины́ | zabytek

паралле́льно | równolegle

певи́ца | śpiewaczka

пенсио́нные взно́сы | składki emerytalne

пе́нсия | emerytura

первонача́льно | początkowo

пе́рвым де́лом | w pierwszej kolejności

перевести́ кого́-то на что́-то | przestawić kogoś na coś, 
przenieść

переда́ть что́-то кому-́то | przekazać coś komuś

пережива́ть | martwić się

пережи́ть | przetrwać

переодева́чка | (pot.) rzeczy na zmianę

периодиза́ция | chronologia czegoś (okresów)
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периоди́чески | od czasu do czasu

печа́тное изда́ние | wydanie drukiem, drukowane

пешехо́дно-велосипе́дный | pieszo-rowerowy (ciąg)

плавуч́ее сре́дство | jednostka pływająca

пла́кать от го́ря | płakać z nieszczęścia/smutku

пле́нный | jeniec

пло́скость | płaszczyzna

пло́тный | zapchany

по кра́йней ме́ре | przynajmniej

по подсчётам | według wyliczeń

по пра́ву | zasłużenie

по призы́ву | poborowy

по при́нципу | zgodnie z zasadą

по сравне́нию с чем-то | w porównaniu do czegoś

по чи́сленности населе́ния | pod względem liczby 
mieszkańców

побли́же к чему-́то | bliżej do czegoś

побли́зости от Х | w pobliżu X

пове́стка | wezwanie (wojskowe)

повыше́ние | awans (zawodowy)

поги́бший | zmarły

погрузи́ться во что́-то | zanurzyć się w czymś

подавля́ющее большинство́ | ogromna większość

подверга́ться чему-́то | być poddawanym czemuś, 
znajdować się pod wpływem czegoś

подрабо́тать | zarobić dodatkowe pieniądze, mieć 
fuchę

подрабо́тка | praca dodatkowa, dorabianie (sobie)

подска́зка | podpowiedź

подтвержде́ние | potwierdzenie

пойти на расто́пку | zostać użytym do rozpałki/
podpałki

поки́нуть что́-то | opuścić coś

покори́ть кого́-то | podbić kogoś (czyjeś serca)

положе́ние | sytuacja, stan rzeczy

получи́ть пре́мию | otrzymać nagrodę

получи́ть распростране́ние | zostać 
rozpowszechnionym

поменя́ться чем-то | zamienić się na coś

помести́ть кого́-то куда́-то | umieścić kogoś gdzieś

поп-муз́ыка | muzyka pop

попа́сть куда́-то | trafić dokądś

поража́ть чем-то | zadziwiać czymś

поручи́ть что́-то кому-́то | zlecić coś komuś

посети́ть | odwiedzić

посеще́ние чего́-то | odwiedzenie czegoś, odwiedziny

поскоре́е | jak najszybciej

после́довательный | konsekwentny, wytrwały

после́дующий | następujący, kolejny

посо́льство | ambasada

поссо́рить кого́-то с кем-то | skłócić kogoś z kimś

поста́вка | dostawy

постепе́нно | stopniowo

поступи́ть на Х факульте́т | dostać się na X wydział

поте́ря | utrata

потре́бности | potrzeby

потрясе́ние | wstrząs, szok

почти́ по́лностью | prawie całkowicie

правле́ние | rządy

преврати́ть что́-то во что́-то | zamienić coś w coś

преде́л | granica, ograniczenie

предлага́ться | być oferowanym, podanym

предло́г | przyimek

предложи́ть что́-то кому-́то | zaproponować coś 
komuś

предоставля́ть что́-то кому-́то | zapewniać coś komuś

предполага́ть | przypuszczać, sądzić

предприя́тие | przedsiębiorstwo, zakład pracy

предыдущ́ий | poprzedni

пре́жде всего́ | przede wszystkim

преимущ́ество | przewaga, korzyść

прекрати́ть что́-то | zakończyć coś

преоблада́ть где́-то | dominować gdzieś

преподава́тельница | wykładowczyni

пресловут́ый | sławetny

пре́сса | prasa

преступле́ние | przestępstwo

претендова́ть на что́-то | pretendować do czegoś, 
uważać, że ma się do czegoś prawo

преходя́щее явле́ние | chwilowe zjawisko, 
przejściowe

при усло́вии, что... | pod warunkiem, że...

прибега́ть к чему-́то | uciekać się do czegoś



ostanowka.pl
42/2022

Colorful
MEDIA

привести́ к чему-́то | doprowadzić do czegoś

приве́тливый | przyjazny

привлека́тельность | atrakcyjność

привы́чка | zwyczaj

привя́занный к чему-́то | powiązany z czymś, 
związany

привя́зка к чему-́то | powiązanie z czymś, związek

приднепро́вский | naddnieprzański

приём | przyjęcie

при́званный на вое́нную служ́бу | wezwany  
na służbę wojskową, zmobilizowany

при́знак | cecha

призывни́к | poborowy, rekrut

прийти́ кому-́то на сме́ну | zastąpić kogoś

прикрепи́ть что́-то | zamocować coś

приложе́ние | aplikacja

прима́нка | przynęta

принадлежа́ть кому-́то | należeć do kogoś

принима́ть реше́ния | podejmować decyzje

принуди́тельно | przymusowo

приостанови́ть что́-то | wstrzymać coś

присоедини́ть что́-то | przyłączyć coś

приспоса́бливаться к чему-́то | przystosowywać się 
do czegoś

присут́ствие | obecność

прихо́д кого́-то к вла́сти | dojście kogoś do władzy

причём | przy czym

Причерномо́рье | obszar Morza Czarnego

причуд́ливый | wymyślny

проби́ться | wybić się, przebić się

прове́рить себя́ в чём-то | sprawdzić się (swoje 
możliwości) w czymś

проголосова́ть | zagłosować

програ́ммное обеспе́чение (ПО) | oprogramowanie

прогуля́ться | pospacerować

производи́тельность | produktywność, wydajność

произво́льный | przypadkowy, losowy

происходи́ть откуд́а-то | pochodzić skądś, wywodzić 
się

происхожде́ние | pochodzenie

промы́шленный | przemysłowy

пропа́вший | zaginiony

просвети́тель | oświatowiec

просле́живаться | być widocznym

прослуш́ивание | odsłona, odsłuchanie (audio, 
muzyki)

просмо́тр | odsłona, obejrzenie (filmu, klipu na YT)

проспе́кт | aleja

про́сто так | ot tak, tak po prostu

простра́нственный | przestrzenny

профприго́дность | zdolność do wykonywania zawodu

прохо́жий | przechodzień

процвета́ющий | kwitnący

пуга́юще | przerażająco

пуска́ть кого́-то куда́-то | wypuszczać kogoś gdzieś

путь разви́тия | ścieżka rozwoju, kierunek

пучо́к | pęczek, pęk

пы́лкий | gorący, żarliwy

пя́тая коло́нна | piąta kolumna (dywersanci, szpiedzy 
itp.)

Р
рабо́тать на по́лную ста́вку | pracować na pełen etat

работода́тель | pracodawca

разлуќа | rozłąka

разнообра́зие | różnorodność

разоре́ние | dewastacja

разрабо́тчик игр | deweloper, twórca gier 
komputerowych

разучи́ться что́-то де́лать | oduczyć się robienia 
czegoś, zapomnieć, jak coś się robi

расколо́ть что́-то | rozbić coś

распа́д | rozpad

распространённый | rozpowszechniony, powszechny

расстреля́ть | rozstrzelać

расхо́ды | wydatki

расхожде́ние | różnica

расцве́т | rozkwit

реа́лии | realia

рёв | ryk, ryczenie

ре́йтинг | rating, ranking

репресси́ровать кого́-то | poddać kogoś represjom

рефере́ндум | referendum
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речь каса́ется Х | chodzi o X, mowa o X

Речь Посполи́тая | Rzeczpospolita Obojga Narodów 
(1569-1795)

реши́ть | zdecydować

рито́рика | retoryka

ро́дина | ojczyzna

ро́дственники |  krewni

рубе́ж | granica

руково́дство | rządzący, przywództwo

русифици́рованный | zrusyfikowany

С
с дре́вних времён | od dawien dawna, od zarania 
historii

с наме́рением | mając na celu, z zamiarem

с то́чки зре́ния чего́-то | z punktu widzenia czegoś

сайт | strona internetowa

самодоста́точный | samowystarczalny

самостоя́тельный | samodzielny

санте́хник | hydraulik

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

своди́ться к ми́нимуму | być zminimalizowanym

святы́ня | przybytek; świętość

сда́ться | poddać się

сде́льный | akordowy, na akord; na zlecenie, zlecony  
(o pracy)

село́ | wieś

семе́йные свя́зи | więzy rodzinne

серьёзный | poważny

ска́зочный | bajkowy

скоре́е всего́,... | najprawdopodobniej

скульптур́а | rzeźba

скуча́ть за чем-то | tęsknić za czymś (pot., popr.: 
скучать по чему-то)

скуч́ный | nudny

сле́довать привы́чке | działać z przyzwyczajenia; robić 
coś zgodnie ze zwyczajem

сле́дом за кем-то | w ślad za kimś

сленг | slang

словосочета́ние | związek wyrazowy

сложи́лась кака́я-то ситуа́ция | powstała jakaś 
sytuacja, wytworzyła się

СМИ (сре́дства ма́ссовой информа́ции) | środki 
masowego przekazu, media

смотрова́я площа́дка | taras widokowy, platforma

собира́ть ты́сячные за́лы | zbierać (wielo)tysięczną 
publiczność (o koncertach, wydarzeniach)

собра́ние | zebranie

соверша́ть что́-то | wykonywać coś, przeprowadzać

со́весть | sumienie

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

совме́стный | wspólny

согла́сно чему-́то | zgodnie z czymś, według czegoś

содрогнут́ься | zadrżeć

сомнева́ться | wątpić

сопережива́ть | współczuć

сопротивля́ться чему-́то | opierać się przed czymś, 
bronić

составля́ть Х | stanowić X, wynosić

состоя́ться | odbyć się

состоя́ться где́-то | odbyć się gdzieś

сотруд́ничество | współpraca

сохране́ние | zachowanie

соцсе́ть | sieć społecznościowa

сочини́ть что́-то | napisać coś (piosenkę, wiersz)

сочув́ствовать чему-́то | współczuć czemuś

спецопера́ция | specjalna operacja

спе́шным о́бразом | pospiesznie

спи́сок | lista

спосо́бность что́-то де́лать | zdolność do robienia 
czegoś

спосо́бствовать чему-́то | sprzyjać czemuś, ułatwiać 
coś

спра́виться с чем-то | poradzić sobie z czymś

срабо́тать | zadziałać

сравни́ть | porównać

ста́вить что́-то в паде́ж | przybierać przypadek 
(o rzeczowniku), wymagać, by coś było w (jakimś) 
przypadku (o rzeczowniku)

стаж | staż (doświadczenie zawodowe)

старе́йший | bardzo stary, starodawny

стари́нный | dawny

сти́мул для чего́-то | bodziec dla czegoś

стихи́йно | spontanicznie
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стихи́я | żywioł (także w przenośni o czymś pełnym 
aktywności, nieco niebezpiecznym itp.)

столь же Х, сколь и Y... | równie X, co Y...

стон | jęk

сторо́нник | zwolennik

страда́ющий | cierpiący

стреми́ться к чему-́то | dążyć do czegoś

строка́ | linijka, wiersz

сум́очка | torebka

сут́ками | całymi dniami, dniem i nocą

сфе́ра де́ятельности | obszar działania/działalności, 
dziedzina/nisza zawodowa

сформирова́ться | być ukształtowanym, 
uformowanym

схе́ма | schemat, układ

схло́пнуться | zatrzasnąć się (np. o pułapce)

сходи́ть с ума́ | odchodzić od zmysłów

счита́ться каки́м-то | być uważanym za jakiegoś

Т
таки́м о́бразом | w ten sposób, dzięki temu

тако́е положе́ние веще́й | taki stan rzeczy

телевизио́нное шо́у, ТВ-шоу | show telewizyjne

темнота́ отступ́ит | ciemność zniknie

тепе́решний | obecny

теплохо́д | statek motorowy

тогда́шний | ówczesny

то́нкости чего́-то | niuanse czegoś

торго́вля | handel

торго́вый центр | centrum handlowe

тот и́ли ино́й Х | ten czy inny X

то́шно что́-то де́лать | robi się niedobrze na myśl o 
robieniu czegoś

трево́жный | niespokojny

трек | utwór, kawałek

трёхме́рный | trójwymiarowy

труд | wysiłek, praca

тур | wycieczka

У
уве́ренность в за́втрашнем дне | pewność dnia 
jutrzejszego

уво́лить кого́-то | zwolnić kogoś

увы́ | niestety

удиви́тельный | niesamowity

уж́ас | koszmar

ука́з | dekret

укра́сить что́-то чем-то | ozdobić coś czymś

укрепле́ние | umocnienie

уме́лый | umiejętny, sprawny

уме́ние | umiejętność

уничто́жить кого́-то | zlikwidować kogoś, zniszczyć

употреби́тельный | nadający się do użycia; 
użytkowany (np. najczęściej)

урбаниза́ция | urbanizacja

уси́лить что́-то | wzmocnić coś, zasilić

уско́рить что́-то | przyspieszyć coś

УСРС (Украї́нська Радя́нська Соціалісти́чна 
Респуб́ліка) | Ukraińska Socjalistyczna Republika 
Radziecka

устра́ивать кого́-то | urządzać kogoś, pasować komuś

устреми́ться куда́-то | podążyć gdzieś, rzucić się

устро́иться куда́-то | zatrudnić się gdzieś

утвержда́ть | twierdzić, utrzymywać

утвержде́ние | twierdzenie

утрамбова́ться | być upchanym, napychanym

уча́ствовать в чём-то | brać w czymś udział

уче́ния | manewry, ćwiczenia (wojskowe)

Ф
фейк | fake

фикси́рованный | ustalony

фрила́нсер | wolny strzelec

Х
Х лет лише́ния свобо́ды | X lat pozbawienia wolności

Х по чи́сленности | X pod względem liczebności

ха́нство | chanat (np. krymski)
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хозя́ин | gospodarz

холм | wzgórze

храм | świątynia

худо́жник | malarz

Ц
цвет на́ции | kwiat narodu

це́лый ряд Х | cała gama X

це́лых Х чего́-то | aż X czegoś

церко́вное пе́ние | śpiew cerkiewny

Ч
чарт | lista przebojów

ча́стный дом | prywatny dom

часть ре́чи | część mowy

чемпиона́т | mistrzostwa

чи́сленность | liczebność

чита́ть ле́кции | wykładać

чита́ть рэп | rapować

чрезме́рный | nadmierny, przesadzony

что́-то воспринима́ется как Х | coś odbierane  
jest jako X

что́-то заключа́ется в чём-то | coś polega na czymś

что́-то не укла́дывается в голове́ | coś nie mieści się 
w głowie

что́-то подразумева́ется под чем-то | coś jest 
rozumiane / rozumie się pod pojęciem czegoś

чуд́о | cud

чуть попо́зже | nieco później

чушь | bzdura

Ш
шарф | szalik

шта́тный | etatowy

Э
электри́чка | pociąg podmiejski

эскала́тор | schody ruchome

Я
языково́й барье́р | bariera językowa

я́кобы | niby, że niby

я́ркое проявле́ние чего́-то | wyrazisty/jaskrawy 
przykład na coś, wyraźny przejaw czegoś
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