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Colorful
MEDIA

#
24 ча́са в сут́ки  | 24 godziny na dobę

А
автоно́мное территориа́льное образова́ние  | obszar 
autonomiczny

автохто́нный  | rdzenny

административно-территориа́льная 
едини́ца  | jednostka administracyjno-terytorialna

Андалуси́я  | Andaluzja

апоге́й  | apogeum

апока́липсис  | apokalipsa

ассоции́роваться у кого́-то с чем-то  | kojarzyć się 
komuś z czymś

атрофи́рованный  | w atrofii, w zaniku

Б
ба́шня  | wieża

бе́женцы  | uchodźcy

бегущ́ая строка́  | pasek informacyjny  
(w TV informacyjnej)

безвы́ходная ситуа́ция  | sytuacja bez wyjścia

безобра́зный  | ohydny

безотло́жный  | pilny

безрабо́тица  | bezrobocie

безум́ие  | szaleństwo

безусло́вно  | bez wątpienia

без учёта кого́-то  | bez uwzględnienia kogoś

безысхо́дная ситуа́ция  | sytuacja bez wyjścia

беси́ться  | wściekać się

бесси́лие  | bezsilność

биоотхо́ды  | odpady biologiczne

биото́пливо  | biopaliwo

биполя́рное расстро́йство  | choroba dwubiegunowa

блага́ чего́-то  | dobrodziejstwa czegoś

благодаря́ чему-́то  | dzięki czemuś

благосостоя́ние  | dobrostan, dobrobyt

ближа́йшие перспекти́вы  | (możliwości, sytuacja) w 
krótkiej perspektywie czasowej

блин  | cholera, kurde (pot., slang.)

бо́льше всего́  | najbardziej

боле́ть чем-то  | chorować na coś

борьба́ за что́-то  | walka o coś

бра́узер  | przeglądarka internetowa

бро́сить кому-́то вы́зов  | rzucić komuś wyzwanie

броса́ть Х в то́пку войны́  | wrzucać X do wojennego 
tygla/piekła

буд́ущее за чем-то  | przyszłość należy do czegoś

буќвочка  | literka

бун́керный  | zabunkrowany, mieszkający w bunkrze

буква́льно  | dosłownie

В
ва́у!  | wow!

васса́льный  | wasalny (będący wasalem)

ввести́ пра́вило  | wprowadzić zasadę

ВВП (внут́ренний ва́ловый продуќт)  | PKB (produkt 
krajowy brutto)

в дальне́йшем  | w dalszej perspektywie

ве́дающий  | wiedzący

ве́ки  | powieki

ве́шалка  | wieszak

веб-страни́ца  | strona internetowa (arch.)

ведущ́ий  | prowadzący

вели́к  | wielki (kr. forma)

вернут́ь было́е Х  | przywrócić dawne X

вероя́тно  | możliwe

верши́на  | szczyt

весе́лье  | zabawa, wesołość

весьма́  | nader

взлёты и паде́ния  | wzloty i upadki

взрыв  | wybuch

взять Х курс  | obrać X ścieżkę

византи́йцы  | Bizantyjczycy

виртуа́л  | wirtual, sfera online

в ито́ге  | w rezultacie

в како́м-то ви́де  | w jakiejś postaci

вла́жный  | wilgotny, zmoczony

вла́сти  | władze
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владе́ние  | posiadłość (czyjaś), obszar (czyjś)

вмеша́тельство  | ingerencja

в настоя́щее вре́мя  | obecnie

вне́шний  | zewnętrzny

внеза́пно  | nagle

во́все  | całkiem, zupełnie

во вре́мя чего́-то  | podczas czegoś

водохрани́лище  | sztuczny zbiornik wodny

возвраща́ть что́-то на свои́ места́  | odstawić coś  
z powrotem na swoje miejsce

возвы́шенность  | wzniesienie, wyżyna

возни́кнуть  | powstać

вои́тельница  | wojowniczka

волше́бный  | magiczny

вооружённые си́лы  | siły zbrojne

вооружённый конфли́кт  | konflikt zbrojny

вопи́ть  | wrzeszczeć

в основно́м  | przeważnie, głównie

воспо́лнить что́-то  | uzupełnić coś

восстана́вливаться  | odnawiać się

восстанови́ть что́-то  | odbudować coś

в пе́рвую о́чередь  | w pierwszej kolejności, przede 
wszystkim

в пери́од чего́-то  | w okresie czegoś

впи́сываться во что́-то  | pasować do czegoś (obrazu, 
całości czegoś)

в пла́не Х  | pod kątem X, od strony X

вполне́  | całkiem, w zupełności

в после́днее вре́мя  | ostatnimi czasy

впосле́дствии  | później

в при́нципе  | zasadniczo, w gruncie rzeczy

в прямо́м эфи́ре  | na żywo, na antenie

врать кому-́то  | kłamać komuś

враща́ть что́-то  | obracać czymś, napędzać coś  
(o czymś obrotowym)

вре́менно  | tymczasowo

вручную́  | ręcznie, odręcznie

все дневны́е часы́  | na okrągło

всеми́рно изве́стный  | światowej sławy

всерьёз задум́аться над чем-то  | poważnie 
zastanowić się nad czymś

вслепую́  | bezwzrokowo

в соотве́тствии с чем-то  | zgodnie z czymś

встреча́ться  | być spotykanym

вступи́ть в си́лу  | zacząć obowiązywać

всё-таки  | a jednak, mimo wszystko

всё без исключе́ния  | wszystko bez wyjątku

в тече́ние чего́-то  | w czasie czegoś

в то же вре́мя  | a przy tym

вторже́ние  | inwazja

входи́ть в соста́в чего́-то  | należeć do czegoś

в ча́стности  | w szczególności

вы́бросы парнико́вых га́зов в атмосфе́ру  | emisje 
gazów cieplarnianych do atmosfery

вы́годнее  | z korzyścią, korzystniej

вы́грузка  | wyjęcie (prania z pralki), rozładowanie 
(pralki)

вы́жить  | przeżyć

вы́писать кому-́то штраф  | wypisać komuś mandat

вы́полнить жела́ние  | spełnić życzenie

вы́сказаться  | wypowiedzieć się

вы́ступить про́тив кого́-то  | zwrócić się przeciwko 
komuś (publicznie, otwarcie)

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

выходи́ть победи́телем  | wyjść zwycięsko (z opresji)

Г
гарни́р  | przybranie (dania)

ги́бель  | zagłada

гид  | przewodnik

гипо́теза  | hipoteza

глава́ госуда́рства  | głowa państwa

голубо́е зо́лото  | błękitne paliwo (pot. o gazie)

госпо́дство  | dominacja

господа́рь  | hospodar (hist. tytuł/urząd władców 
Mołdawii)

гостеприи́мство  | gościnność

госуда́рственная власть  | władza państwowa

госуда́рство  | państwo

гражда́нская война́  | wojna domowa

грани́чить с чем-то  |  sąsiadować z czymś

гробни́ца  | grobowiec
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Д
далеко́ не все  | daleko nie każdy..., zdecydowanie nie 
wszyscy...

дви́гатель внут́реннего сгора́ния  | silnik spalinowy

де́йственный  | działający, skuteczny

де́йствовать  | działać

де́нежная едини́ца  | środek płatniczy

де́тище  | dziecię, dziecko (czyjeś, także o utworze, 
dziele)

дева́йс  | urządzenie (pot., slang.)

действи́тельность  | rzeczywistość

депрессня́к  | deprecha, dolina (pot., slang.)

депута́т  | poseł, deputowany

до́брый мо́лодец  | cny młodzieniec (o młodym 
bohaterze baśni, legendy itp.)

добра́ться  | dotrzeć

добыва́ть что́-то  | wydobywać coś

дове́риться чему-́то  | zawierzyć komuś, zaufać

документа́льно подтверждённый  |  
udokumentowany

долбанут́ый  | świrnięty

дома́шний скот  | bydło

домоча́дец  | domownik

допра́шивать  | przesłuchiwać (np. w areszcie)

доста́вить кому-́то удово́льствие  | sprawić komuś 
przyjemność

дра́ма  | dramat

древнегре́ческий  | grecki (ze starożytnej Grecji)

ды́мка  | mgiełka

Е
Европе́йский Сою́з (ЕС)  | Unia Europejska (EU)

Ж
железнодоро́жный вокза́л  | dworzec kolejowy

жесто́кость  | okrucieństwo

жи́дкий  | ciekły

живуч́ий  | żywotny

жут́ко  | strasznie

жёсткий диск  | dysk twardy

З
за́лежи  | pokład(y), złoża

за́просто  | raz dwa, bez trudu (pot.)

забры́згаться  | zostać ochlapanym

заве́домо  | jak z góry wiadomo

заве́домо ло́жный  | jawnie kłamliwy, wyraźnie 
mijający się z prawdą

заве́т  | zalecenie, nakaz

заверша́ющий  | końcowy

заверши́ть  | zakończyć

заво́д  | fabryka

завора́живать  | oszałamiać, oczarowywać

загада́ть жела́ние  | pomyśleć/wypowiedzieć życzenie

загро́бный мир  | świat pozagrobowy

загрязне́ния  | zabrudzenia

загуби́ть  | doprowadzić do zguby

заде́йствовать что́-то  | zacząć czegoś używać, zaprząc 
coś

за исключе́нием чего́-то  | za wyjątkiem czegoś

заключи́ть кого́-то под стра́жу  | umieścić kogoś  
w areszcie/pod strażą

зако́н о чём-то  | ustawa o czymś

закруч́ивать га́йки  | dociskać śrubę, zwiększać 
zamordyzm

заме́тно  | zauważalnie

замени́тель  | zamiennik

заня́тный  | interesujący

записа́ть что́-то  | nagrać coś

запости́ть что́-то  | zapostować coś, umieścić posta

заседа́ть  | obradować

застро́ить что́-то  | zabudować coś

за счёт чего́-то  | dzięki czemuś, za sprawą czegoś

зата́риться  | zaopatrzyć się (w coś)

затрави́ть кого́-то  | zrobić na kogoś nagonkę

затянув́шийся  | przedłużający się, trwający zbyt długo

захва́ченный  | zdobyty, zagarnięty

зачётный  | godny, dobry (pot., slang.)

защи́та чего́-то от кого́-то  | obrona kogoś przed kimś

звершука  | zwierzak
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здоро́во!  | siema!

землетрясе́ние  | trzęsienie ziemi

злободне́вный  | palący, aktualny (problem)

злодея́ние  | zbrodnia

зна́харка  | znachorka

знамени́тый  | sławny

знамёна  | proporce, sztandary

Зо́лушка  | Kopciuszek

зомби́рованный  | o wypranym mózgu, 
indoktrynowany

зре́лищный  | widowiskowy

зум́иться  | rozmawiać za pośrednictwem serwisu Zoom

И
и́менно  | właśnie, dokładnie

игри́стое вино́  | wino musujące

иденти́чность  | tożsamość

избуш́ка на кур́ьих но́жках  | chatka na kurzych 
nóżkach

изго́й  | wygnaniec, odszczepieniec

из каки́х-то соображе́ний  | biorąc coś pod uwagę

изнача́льно  | pierwotnie

изря́дно  | w wystarczającym stopniu

име́ть где́-то вес  | mieć gdzieś wpływy

инакомы́слие  | odmienność poglądów

искриви́вшийся  | wykrzywiony, pogięty

искус́ство  | sztuka

иссле́дователь  | badacz

исто́чник эне́ргии  | źródło energii

исхо́д  | wynik, koniec

исцеля́ть  | uzdrawiać

К
как быть кому-́то?  | co ma ktoś zrobić?

как ми́нимум Х  | co najmniej X

как ни парадокса́льно  | choć to brzmi jak paradoks

как пра́вило  | z reguły

кара́ться  | być karanym

карга́  | raszpla

клино́к  | ostrze, miecz

ко́ммент  | komentarz

ко всему ́про́чему  | oprócz czegoś, na dodatek

кого́-то угора́здило что́-то сде́лать  | komuś się coś 
przytrafiło, ktoś miał jakiegoś pecha

колдун́ья  | czarownica

комбина́т  | zakład (produkcyjny)

коммуна́льные услуѓи  | media (np. energia 
elektryczna, woda i gaz)

ко мне передо́м, к ле́су за́дом  | do mnie przodem, a 
do lasu tyłem

кому-́то не даю́т прохо́ду  | ktoś ma przechlapane, 
komuś nie dają żyć

контро́ль ка́чества чего́-то  | kontrola jakości czegoś

красноречи́вый  | wielce wymowny

крестоно́сцы  | krzyżacy

кровожа́дный  | krwiożerczy

круѓлые сут́ки  | całą dobę

круто́й  | super, odjazdowy

кто-то при́зван что́-то сделать  | ktoś ma coś zrobić, 
ktoś jest zobowiązany do zrobienia czegoś

кто-то спосо́бен что́-то де́лать  | ktoś jest zdolny  
do zrobienia czegoś

к тому ́же  | na dodatek, co więcej

кух́онная плита́  | kuchnia, płyta kuchenna

куми́р  | idol

Л
лайфха́к  | lifehack, pożyteczna i nietypowa praktyczna 
porada

левобере́жье  | lewy brzeg, lewobrzeże (jako dzielnica, 
obszar)

лезть во все ще́ли  | pchać się drzwiami i oknami, 
przeciskać się przez każdą szparę

лени́ться что́-то сде́лать  | lenić się, nie chcieć czegoś 
zrobić

ли́чка  | skrzynka odbiorcza (w serwisie online, sieci 
społecznościowej)

листо́вка  | ulotka

листо́к  | kartka

лиши́ть чего́-то  | pozbawić czegoś

лишь  | tylko

ло́зунг  | hasło (np. na transparencie)

людое́дка  | kanibalka
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М
ма́рочное вино́  | markowe wino

ма́чеха  | macocha

малопоня́тный  | mało zrozumiały

малю́сенький  | tyci

матери́к  | kontynent

ме́рзкий  | ohydny

междуре́чье  | miedzyrzecze

мелами́новая губ́ка  | „magiczna” gąbka 
(melaminowa)

мелька́ть  | migać, pojawiać się przez chwilę

мертве́ц  | nieboszczyk

месса́га  | wiadomość (online) (pot.)

месторожде́ние  | złoże

ми́рный догово́р  | traktat pokojowy

микрофи́бра  | mikrofibra

мирово́е госпо́дство  | dominacja światowa

моби́льник  | komórka

молниено́сно  | błyskawicznie

моме́нт и́стины  | chwila prawdy

монопо́лия  | monopol

мультиплика́тор  | animator

мультя́шный  | animowany, kreskówkowy (pot.)

мыслепреступле́ние  | myślozbrodnia

мытьё  | mycie, czyszczenie

Н
наби́ть руќу  | nieźle się wprawić, nabrać wprawy

набира́ть текст  | pisać na klawiaturze, wprowadzać 
tekst (z użyciem klawiatury)

наблюда́тель  | obserwator

набо́р го́лосом  | wybieranie głosowe, dyktowanie 
tekstu (w aplikacji, na telefonie)

набра́ть но́мер  | wykręcić numer, wprowadzić numer 
(telefoniczny)

на все сто  | w pełni, całkowicie (pot.)

на душ́у  | na głowę, na osobę

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

на зло́бу дня  | na palący, aktualny temat

назнача́ться кем-то из кого́-то  | być wybieranym/
wyznaczanym spośród kogoś przez kogoś

наименова́ние  | nazwa

найти́ вы́ход из чего́-то  | znaleźć wyjście z czegoś

найти́ отраже́ние в чём-то  | znaleźć swoje odbicie  
w czymś

найти́ с кем-то о́бщий язы́к  | znaleźć z kimś wspólny 
język

на мой взгляд  | według mnie

нанести́ чему-́то уро́н  | wyrządzić czemuś szkodę, 
odbić się na czymś negatywnie

напомина́ть что́-то в чём-то  | przypominać coś czymś

напра́вить что́-то куда́-то  | skierować coś dokądś

направле́ние  | kierunek (np. rozwoju), ścieżka

напро́тив  | przeciwnie

на протяже́нии Х лет  | na przestrzeni X lat

на са́мом де́ле  | faktycznie, naprawdę

населе́ние  | populacja

на ста́рости лет  | na stare lata

насчёт чего́-то  | w jakiejś kwestii

научно-техни́ческий прогре́сс  | postęp naukowo- 
-techniczny

на фо́не чего́-то  | na tle czegoś, w kontekście

не́дра  | wnętrze (Ziemi), głębia

не́кий  | niejaki, pewny

не́мощь  | niemoc

не́сколько ина́че  | nieco inaczej

не́хотя  | z oporami, niechętnie

небо́сь  | chyba, pewnie (zwracając się do jednej osoby)

не где́-нибудь, а в Х  | nie byle gdzie, a w X

негла́сно  | niejawnie, potajemnie

неда́ром  | nie bez powodu

недвусмы́сленный  | niedwuznaczny, jednoznaczny

недоспе́вший  | niedojrzały

незави́симый  | niezależny

незадо́лго до чего́-то  | niedługo przed czymś

неи́стово  | wściekle, bez opamiętania

неле́по  | nieudolnie

неминуе́мо  | nieuchronnie

ненастоя́щий  | nieprawdziwy

необходи́мое усло́вие чего́-то  | warunek konieczny 
dla zaistnienia czegoś
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неодушевлённый предме́т  | przedmiot martwy/
nieożywiony

непри́знанный  | nieuznawany

не пуска́ть кого́-то куда́-то  | nie wpuszczać kogoś 
gdzieś

несмотря́ на что́-то  | pomimo czegoś

несогла́сный  | niezgadzający się (z czymś, np. polityką), 
krytyk

не так ли?  | czyż nie?

неумерший  | nieumarły

нефтега́зовая о́трасль  | branża naftowo-gazowa, 
branża ropy i gazu

нефть  | ropa naftowa

нечи́стая си́ла  | siła nieczysta

ни́жнее тече́ние Х  | okolice ujścia X (rzeki)

ни в ко́ем случ́ае  | w żadnym razie

но́вые разрабо́тки  | nowe technologie

ну ты даёшь!  | nie gadaj!, no nieźle!

О
о́браз  | obraz, całokształt (o sytuacji)

о́бщество  | społeczność

о́рган госуда́рственной вла́сти  | organ władzy 
państwowej

о́руэлловский  | orwellowski

обвини́ть кого́-то в чём-то  | obwiniać kogoś o coś

обнадёживать  | dodawać otuchy

обойти́сь с кем-то ка́к-то  | jakoś się z kimś obchodzić, 
jakoś kogoś potraktować

обрати́ться к кому-́то за по́мощью  | zwrócić się  
do kogoś o pomoc

обраща́ть на что́-то внима́ние  | zwracać na coś 
uwagę

обусло́вленный чем-то  | wynikający z czegoś, 
uwarunkowany czymś

обща́ться  | komunikować się, rozmawiać

обще́ственность  | społeczność, ogół społeczeństwa

объя́ть необъя́тное  | objąć nieobjęte, ogarnąć 
nieogarnialne

обяза́тельно  | koniecznie

одино́чный  | pojedynczy, odizolowany

однопала́тный  | jednoizbowy (o parlamencie)

ожи́вший  | ożywiony

ознако́миться с чем-то  | zapoznać się z czymś

озо́новая дыра́  | dziura ozonowa

оказа́ть влия́ние  | wywrzeć wpływ

окре́стный  | okoliczny

окур́ивать что́-то  | okadzać coś

олдскул́ьный  | oldskulowy, staromodny

ООН (Организа́ция Объединённых На́ций)  | ONZ 
(Organizacja Narodów Zjednoczonych)

опо́ра  | podpora, wspornik

опознава́ться  | być rozpoznawanym

опозо́рившийся  | splamiony hańbą, pohańbiony

ополчи́ться  | naskoczyć (na kogoś masowo)

определённый  | określony

осва́ивать что́-то  | zagospodarowywać coś

осо́бенность  | właściwość, cecha szczególna

осо́бый  | specjalny, szczególny

осточерте́ло что́-то де́лать  | znudziło się coś robić, 
ktoś ma już po dziurki w nosie robienia czegoś

отве́рстие  | otwór

отврати́тельный  | odrażający

отдава́ть чему-́то предпочте́ние  | preferować coś, 
optować za czymś

отдохнут́ь  | odpocząć

отка́з от чего́-то  | odmówienie czegoś, odrzucenie 
czegoś

откла́дывать что́-то на Х  | odkładać coś na X

откли́кнуться на что́-то  | zareagować na coś

открове́нно  | otwarcie, szczerze

относи́ться к како́му-то числу ́ | należeć do jakiegoś 
grona

отноше́ние к чему-́то  | stosunek do czegoś

отойти́ к кому-́то  | trafić do kogoś (np. o terytorium)

отопле́ние  | ogrzewanie

отрази́ться на чем-то  | odbić się na czymś

отрази́ть что́-то  | odeprzeć coś (atak), odzwierciedlić 
coś, ukazać

отступа́ющий  | wycofujący się

оттянут́ь что́-то  | odwlec coś, oddalić w czasie

охо́титься на что́-то  | polować na coś

оцепене́ние  | zdrętwienie (gdy kogoś zamurowało, 
zaszokowało)

ощуще́ние чего́-то  | odczucie czegoś 
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П
па́дчерица  | pasierbica

парла́ментская респуб́лика  | republika 
parlamentarna

парогенера́тор  | generator pary

переборо́ть что́-то  | pokonać coś, przezwyciężyć

перевести́ кого́-то в како́й-то разря́д  | przenieść 
kogoś do jakiejś kategorii

пережива́ть за что́-то  | martwić się o coś

перенести́сь куда́-то  | przenieść się gdzieś

перераба́тывать что́-то  | przetwarzać coś

перехитри́ть кого́-то  | przechytrzyć kogoś

персона́ж  | postać (np. z baśni)

перспекти́вный  | dobrze rokujący

пест  | stępor

печа́тное изда́ние  | wydanie drukowane

пи́терец  | mieszkaniec Petersburga (pot.)

пике́т  | pikieta

пито́мец  | wychowanek, pupil

питьева́я вода́  | woda zdatna do picia

ПК (персона́льный компью́тер)  | PC (komputer 
osobisty)

планше́т  | tablet

плато́  | płaskowyż

пло́хо себя́ вести́  | źle się zachowywać

пло́щадь  | teren, powierzchnia

плоть  | ciało (w odróżnieniu od krwi i kości)

по-ра́зному  | w różny sposób, różnie

по́лностью  | całkiem

победи́тель  | zwycięzca

победи́ть кого́-то  | pokonać kogoś

повле́чь что́-то за собо́й  | pociągnąć coś za sobą

повсеме́стно  | co i rusz

повсеме́стный  | powszechny

по выходны́м  | w weekendy

поги́бший  | zmarły, poległy

погря́знуть в чём-то  | ugrzęznąć w czymś, utknąć

подверга́ться чему-́то  | być poddawanym czemuś

подвести́ ито́ги  | podsumować

подде́рживаемый кем-то  | wspierany przez kogoś

подде́рживать поря́док  | utrzymywać porządek

подели́ться чем-то с кем-то  | udostępnić coś komuś, 
przekazać coś komuś

под каки́м-то предло́гом  | pod jakimś pretekstem

подмени́ть что́-то  | zamienić coś, zastąpić

подо́бие чего́-то  | podobizna czegoś, obraz czegoś

подозре́ние  | podejrzenia, podejrzliwość

подсказа́ть что́-то  | podpowiedzieć coś

пойти́ от Х  | pochodzić od X

покло́нник  | wielbiciel

покрови́тель  | patron

покры́ть потре́бности чего́-то  | pokryć 
zapotrzebowanie czegoś

поле́зные ископа́емые  | bogactwa naturalne

ползут́ слух́и...  | wieść niesie, że...

полномасшта́бный  | na pełną/szeroką skalę

полноце́нный  | pełnowartościowy

положи́ться на себя́  | zaufać sobie

по ме́ре ро́ста чего́-то  | w miarę rozwoju czegoś

поменя́ться до неузнава́емости  | zmienić się nie  
do poznania

поменя́ться места́ми  | zamienić się miejscami

поми́мо чего́-то  | oprócz czegoś

по мо́ему мне́нию  | według mnie

пообе́дать  | zjeść obiad

попа́сть куда́-то  | trafić gdzieś

попа́сть под запре́т  | zostać zakazanym

по по́лной  | w całym zakresie, kompletnie (pot.)

поподро́бнее  | dokładniej, w szczegółach

пораже́ние  | porażka

поро́й  | czasem, nawet

поря́дка Х  | około X

по сей день  | po dziś dzień

поселе́ние  | miejscowość

после́днее  | to ostatnie (z wymienionych)

после́довательно  | kolejno

по слова́м Х  | według X

посо́льство  | ambasada

поста́вки чего́-то  | dostawy czegoś

поставщи́к  | dostawca

постано́вка  | wystawienie (sztuki), inscenizacja
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по статье́ Х  | kodeks karny

пости́ранный  | wyprany, uprany

посто́й, ...  | chwila, ...

посторо́нняя по́мощь  | pomoc z zewnątrz

посудомо́ечная маши́на  | zmywarka

посяга́тельства на что́-то  | zakusy o coś, zamach  
na coś

потеря́ть дар ре́чи  | stracić dar mowy, oniemieć

потре́бовать чего́-то  | zażądać czegoś

потреби́тель  | odbiorca (np. energii), konsument

потребле́ние эне́ргии  | zużycie energii, wykorzystanie 
energii

потусторо́нний мир  | świat nadprzyrodzony

по фа́кту чего́-то  | biorąc pod uwagę jakąś kwestię

пофиги́зм  | tumiwisizm

почте́ние  | szacunek

пра́вить  | rządzić

пра́вящая па́ртия  | partia rządząca

прави́тельство  | rząd

пре́жде всего́  | przede wszystkim

преврати́ть кого́-то во что́-то  | przemienić kogoś  
w coś

предполага́ется, что...  | uważa się, że...

предпочита́ть что́-то  | preferować coś

предприя́тие  | przedsiębiorstwo

предрассве́тный  | przed świtem

предста́вить  | wyobrazić sobie

предста́вь себе́...  | wyobraź sobie...

представля́ть что́-то собо́й  | stanowić coś

предчув́ствие  | przeczucie

прекра́сно  | doskonale

прекрати́ть что́-то  | zaprzestać czegoś

преоблада́ть  | dominować

прецеде́нт  | precedens

при́быль  | zysk

при́нцип рабо́ты чего́-то  | zasada działania czegoś

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

привы́кший к чему-́то  | nawykły do czegoś, 
przyzwyczajony

прие́зжий  | przyjezdny

прико́льный  | fajowy, odjazdowy

приколоти́ть что́-то  | przybić coś

приложе́ние  | aplikacja

принадлежа́ть к чему-́то  | należeć do czegoś

приобрести́ Х вид  | zacząć wyglądać jak X

приобрести́ что́-то  | nabyć coś

приро́дное о́зеро  | jezioro naturalne

приро́дные ресур́сы  | zasoby naturalne

присоедини́ть что́-то к чему-́то  | przyłączyć coś  
do czegoś

приступи́ть к чему-́то  | przystąpić do czegoś, zacząć 
coś

про́звище  | przezwisko

проапгре́йдить что́-то  | unowocześnić coś, 
zaktualizować (pot., slang.)

проводи́ть паралле́ль ме́жду чем-то и чем-то  |  
przyrównywać coś do czegoś

проводни́к  | przewodnik

провожа́тый  | przewodnik

провозгласи́ть незави́симость чего́-то от чего́-то  |  
ogłosić niepodległość czegoś od czegoś

прогресси́вный  | postępowy

прогул́ка  | spacer

прогуля́ться  | przespacerować się

продержа́ться  | utrzymać się, przetrwać

продум́ать что́-то  | przemyśleć coś

прои́грывать чему-́то  | być słabszym od czegoś

произведе́ние  | utwór, dzieło

произво́дство  | produkcja

происхожде́ние  | pochodzenie

пройти́ по Х сцена́рию  | potoczyć się wg X scenariusza

прокати́ться  | przetoczyć się (np. o fali protestów)

прокля́тье  | przekleństwo

промежут́ок вре́мени  | okres czasu

промы́шленное предприя́тие  | zakład przemysłowy

прони́кнуть куда́-то  | przedostać się dokądś

пропла́ченный  | opłacony, „kupiony”

пропылесо́сить  | odkurzyć (odkurzaczem)

просле́живаться  | przewijać się, dać się dostrzec

проследи́ть  | dostrzec, (dać się) zauważyć

простра́нство  | przestrzeń, obszar

противоре́чие  | sprzeczność
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противостоя́ть кому-́то  | opierać się komuś, 
przeciwstawiać

пруд  | staw

пуш́ечное мя́со  | mięso armatnie

пуга́ть кого́-то кем-то  | straszyć kogoś czymś

путеше́ствовать куда́-то  | podróżować dokądś

Р
ра́дужный  | różowy (w sensie optymistyczny, 
pozytywny, np. o perspektywach)

ра́звитые стра́ны  | kraje rozwinięte

ра́ковина  | zlew (kuchenny)

ра́но и́ли по́здно...  | wcześniej czy później

ра́спри  | spór, waśń

радиолокацио́нная анте́нна  | antena radiowa

разва́л  | rozpad

разво́ды  | zacieki

развяза́ть войну ́ | rozpętać wojnę

раз и навсегда́  | raz na zawsze

разно́с  | zbesztanie, bura

разруш́ить  | zburzyć

разры́в  | wybuch, pęknięcie

распла́вленный  | roztopiony

расшевели́ть оси́ное гнездо́  | wsadzić kij w mrowisko

рахи́т  | krzywica

рациона́льный  | sensowny, racjonalny

регазификационный  |  regazyfikacja

резервуа́р  | zasobnik

рете́нция  | retencja

речь идёт о чём-то  | mowa o czymś

реши́ться на что́-то  | zdecydować się na coś

ро́дом из Х  | pochodzący z X

роддо́м (роди́льный дом)  | klinika położnicza, izba 
porodowa

рост цен  | wzrost cen

руководи́ть чем-то  | przewodzić czemuś, stać na czele

С
са́мое гла́вное  | co najważniejsze

са́мый настоя́щий  | najprawdziwszy

сажа́ть кого́-то  | posadzić kogoś (do więzienia)

самопровозглашённый  | samozwańczy (o państwie)

сбре́ндивший  | który zwariował/oszalał (pot.)

сверхъесте́ственный  | nadprzyrodzony

свиде́тельствовать о чём-то  | świadczyć o czymś

своеобра́зный  | osobliwy

сде́лать вы́вод  | wyciągnąć wniosek

се́рия  | epizod, odcinek

серьёзные после́дствия  | poważne konsekwencje

сжи́женный приро́дный газ (СПГ)  | skroplony gaz 
ziemny (LNG)

сжига́ться  | być spalanym

сжима́ться  | ściskać, nakręcać

сказа́ние  | podanie, opowieść

скоростно́й по́езд  | pociąg ekspresowy, szybki pociąg 
(kolej dużych prędkości)

скул́ьптор  | rzeźbiarz

сле́дственный изоля́тор  | areszt śledczy

сле́дует отме́тить, что...  | należy zauważyć, że...

слепо́й набо́р  | pisanie bezwzrokowe

сли́шком мно́го  | zbyt wiele/wielu

сложи́вшаяся ситуа́ция  | zaistniała sytuacja

сложи́ть вче́тверо  | złożyć czterokrotnie/na cztery

смарт  | smartfon (pot.)

смысл чего́-то состои́т в чём-то  | coś polega na czymś

СНГ (Содруж́ество Незави́симых Госуда́рств)  | WNP 
(Wspólnota Niepodległych Państw)

соверши́ть вы́бор  | dokonać wyboru

со вре́менем  | z czasem

совсе́м не обяза́тельно  | wcale nie trzeba, nie jest 
konieczne

согла́сно чему-́то  | zgodnie z czymś, według

согрева́ть  | ogrzewać, grzać

созна́тельно  | świadomie

сойти́сь во мне́нии  | zgodzić się co do czegoś

сообрази́тельный  | pojętny

сообщи́ть  | oznajmić

соотве́тствующий  | odpowiedni

соревнова́ния  | konkurs, rywalizacja

соста́вить протоко́л  | sporządzić protokół

соста́вить Х  | wynosić X

состоя́ние  | stan
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состоя́ть из Х  | składać się z X

состоя́ться  | odbyć się

сотруд́ница  | współpracowniczka

социа́лка  | sieć społecznościowa (pot.)

сочув́ствующий  | współczujący

спе́шно  | pospiesznie

спецслуж́бы  | służby specjalne

с печа́льной регуля́рностью  | z pożałowania godną 
regularnością

сплоти́ться вокруѓ кого́-то  | skupić się wokół kogoś

с по́льзой  | z pożytkiem

спосо́бный что́-то сде́лать  | zdolny do zrobienia 
czegoś

спосо́бствовать чему-́то  | sprzyjać czemuś

спра́виться с чем-то  | poradzić sobie z czymś

с при́городами  | uwzględniając przedmieścia

спрос  | popyt, zapotrzebowanie

сра́зу же  | od razu

сравне́ние с чем-то  | porównanie do czegoś

сродни́ кому-́то  | podobny do kogoś

стать же́ртвой чего́-то  | paść ofiarą czegoś

стать толчко́м для чего́-то  | posłużyć jako bodziec  
do czegoś

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

с тех пор  | od tej pory

стира́льная маши́на  | pralka

сто́йкий  | stały, niezmienny

столб  | słup

страда́ть чем-то  | cierpieć na coś

стреми́тельно  | szybko, burzliwie

ступ́а  | moździerz

сты́дно за что́-то  | wstyd za coś

с уве́ренностью мо́жно сказа́ть, что...  | z całą 
pewnością można stwierdzić, że...

сувере́нное госуда́рство  | niezależne państwo

судьба́  | los (czyjś)

существо́  | stworzenie

сфе́ры влия́ния  | sfery wpływów

схлопота́ть что́-то  | zarobić coś, złapać (np. o czymś 
nieoczekiwanym i negatywnym)

с чем-то возника́ет кака́я-то ассоциа́ция  | coś kojarzy 
się w jakiś sposób

сэконо́мить что́-то  | oszczędzić na czymś

сёла  | wsie

Т
та́нкер   | tankowiec

таки́м о́бразом  | w ten sposób

тверди́ть про что́-то  | powtarzać o czymś

тине́йджерство  | okres dojrzewania (pot., ang.)

то и де́ло...  | co i rusz

ток-шо́у  | talk-show

тот же Х  | ten sam X

трево́жить кого́-то  | martwić kogoś

три́жды  | trzykrotnie

Тридевя́тое ца́рство  | Królestwo za Siedmioma Górami 
(z baśni)

трудоустро́иться  | zatrudnić się

туж́е  | mocniej, ciaśniej

тур  | wycieczka (objazdowa)

тю́ркский  | turecki (dot. narodów lub języków tej 
grupy)

У
уж́ас  | koszmar

убира́ть за собо́й  | sprzątać po sobie

убира́ться  | sprzątać

убо́рка  | sprzątanie

убо́рочно-мо́ечные рабо́ты  | prace porządkowe  
i sprzątanie, mycie i czyszczenie

увы́  | niestety

уга́рный  | odjechany, odjazdowy (pot., slang.)

уголо́вная отве́тственность  | odpowiedzialność karna

угоща́ться чем-то  | częstować się czymś, raczyć

удали́ть что́-то  | usunąć coś

уде́льный вес  | udział procentowy  
(w porównaniu/proporcjonalnie do całości)

ужаса́ющий  | koszmarny

ужесточи́ть что́-то  | obostrzyć coś

унита́з  | sedes

уны́ние  | rezygnacja, przygnębienie

упо́рно  | uparcie, uporczywie



ostanowka.pl
43/2022

Colorful
MEDIA

упомина́емый  | wspominany

упомина́ться  | być wzmiankowanym

употребля́ть что́-то в пи́щу  | spożywać coś

управле́ние  | rządzenie, władza

уро́дливый  | szpetny

утверди́ть что́-то  | zatwierdzić coś, uznać  
(np. nazwę czegoś)

утружда́ть что́-то  | męczyć coś

ухудша́ться  | pogorszyć się

учи́лище  | uczelnia

учрежде́ние  | urząd

Ф
фи́гушки  | takiego wała, figa z makiem (pot., slang.)

фигури́ровать  | figurować (gdzieś)

физкультур́а  | w-f, wychowanie fizyczne

фикси́ровать что́-то  | odnotować coś

футбо́лка  | koszulka

Х
Х и Y чередую́тся  | X przeplata się z Y

холми́стый  | pagórkowaty

худо́жественно  | artystycznie

худо́жница  | artystka, malarka

Ц
цара́пина  | zadrapanie, rysa

Ч
ча́титься  | czatować, pisać na czacie

че́ллендж  | wyzwanie (online, w sieciach 
społecznościowych)

честь  | honor

чи́стка зуб́ов  | mycie zębów

чи́стящее сре́дство  | środek czyszczący

чо́кнутый  | szurnięty

что́-то бога́то чем-то  | coś jest bogate w coś

что́-то вста́ло пе́ред кем-то  | ktoś musi się z czymś 
borykać

что́-то где́-то цари́т  | coś gdzieś panuje

что́-то грози́т за что́-то  | coś grozi za coś (komuś)

что́-то кому-́то полюби́лось  | ktoś coś polubił

что́-то не предви́дится  | coś nie jest prawdopodobne, 
mało realne, że coś się wydarzy

что́-то не стои́т на ме́сте  | coś nie stoi w miejscu

что́-то подви́гло кого́-то на како́й-то шаг  | coś 
popchnęło kogoś do jakiegoś czynu/kroku

что́-то уга́дывается в чём-то  | coś można odcyfrować 
w czymś

что́-то у кого́-то в распоряже́нии  | ktoś ma coś  
do dyspozycji, dysponuje czymś

что́-то чрева́то чем-то  | coś grozi czymś

что уж говори́ть про...!  | a co dopiero ...!

чуда́чка  | cudaczka

чудо́вище  | potwór

чуть не поги́бнуть  | niemal zginąć

Ш
ша́баш  | sabat (czarownic)

шампа́нское  | szampan

Э
эт́нос  | etnos, naród

экскур́сия  | wycieczka

электри́ческий ток  | prąd elektryczny

электромоби́ль  | auto elektryczne

электроста́нция  | elektrownia

эне́ргия биома́ссы  | energia biomasy

энергоноси́тель  | nośnik energii (np. pierwotny)

Ю
ю́ный  | młody

Я
язы́ческий  | pogański
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