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Colorful
MEDIA

A
a cambio | w zamian

a diferencia de | w odróżnieniu od

a hombros | na barkach

a lo largo de | w ciągu (np. dnia)

a partir de ahí | od wtedy/od tej 
daty

a pesar de | pomimo

a pie | pieszo

a pleno rendimiento | na pełnych 
obrotach

a suelo español | na hiszpańską 
ziemię

a través de | po/przez, za 
pośrednictwem

abismal | olbrzymi, ogromny

abundante | obfity

acercar algo | przybliżać coś

acercarse a alguien | zbliżać się do 
kogoś

acoger a alguien | przyjmować kogoś

acompañar a alguien | towarzyszyć 
komuś

acudir | przybywać

adentrarse en algo | zagłębić się w 
coś

adornar algo | przyozdabiać coś

adquirir algo | nabywać coś

afianzarse en el poder | umocnić 
władzę

agregar algo | dodać coś

ahogarse | utonąć

ahumado | wędzony

al igual que | tak jak

al mando | u steru, u władzy

al parecer | podobno

albergar algo | mieścić w sobie

alcanzar | osiągać

alocado | zwariowany

amargo | gorzki

ambos/as | obydwaj/obydwie, 
obydwa

ameno | przyjemny, łatwy w odbiorze

ansiado | pożądany, upragniony

anterior | poprzedni

aparecer | pojawiać się

aparte de | oprócz

aportar | wnosić

aprovechar algo | korzystać z 
czegoś

aprovechar la oportunidad | 
skorzystać z okazji

aproximadamente | około

arreglar algo | naprawić coś

asombroso | zdumiewający

atávico | atawistyczny, pierwotny

atemperar a alguien | 
utemperować kogoś

atraer a alguien | przyciągać kogoś

atrapado | uwięziony

atribuirle algo a alguien/algo | 
przypisywać coś komuś/czemuś

aumentar | wzrastać

ávido | zagorzały

B
bajo tutela | pod nadzorem

batido |  ubity (np. jajko)

bendecir algo | błogosławić coś

borracho | pijany

botar algo | wy/rzucać coś, tracić 
coś

buen augurio | dobra zapowiedź 
na przyszłość

buscar algo | szukać czegoś

C
cabe destacar | warto wyróżnić

caer en la tentación de | skusić się 
na

calculador | wyrachowany 
(o osobie)

callarse | uciszyć się

caminar | spacerować, iść

celebrar | świętować

censado | zarejestrowany

cobrar | zarabiać, pobierać 
wynagrodzenie

cobrar vida propia | żyć własnym 
życiem

coincidir con | zbiegać się  
(w czasie) z

compartir | współdzielić

competir con algo | konkurować z 
czymś

compuesto | skomponowany

La expresión de este número es...
«llegan las vacas gordas» – se acerca 
un período de esplendor económico 
y prosperidad (en oposición a «las vacas 
flacas», que aluden a una época de 
escasez y dificultades económicas).
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compuesto por | składający się z

común | powszechny

con clave | z kodem

conceder algo a alguien | 
udostępniać coś komuś

concentrar la mirada en algo | 
przyjrzeć się czemuś, skupić na 
czymś wzrok

conducir a alguien a | do/
prowadzić kogoś do

confeccionar algo a mano | 
wyrabiać/produkować coś  
ręcznie

confesar que | wyznawać, że

conformar algo | tworzyć coś

conmemorar algo | upamiętniać 
coś

conseguir algo | osiągać/zdobywać 
coś

considerar algo X | uważać coś za X

constante | ciągły, bezustanny

constituir | stanowić

construir | s/tworzyć, z/budować

contar con | liczyć

contemporáneo | współczesny

contener algo | zawierać coś

contener la respiración | 
wstrzymywać oddech

contraer matrimonio | zawrzeć 
związek małżeński

contribuir a | przyczyniać się do

conveniente | odpowiednie

convertirse en | zamieniać się w, 
przeistaczać się w

conyugal | małżeński

costero | nabrzeżny

cotidiano | codzienny

creciente | rosnący

criarse | wychować się

cruzar algo a nado | przepłynąć coś 
o własnych siłach

cruzársele a alguien en el camino | 
przeciąć komuś drogę

culto | wykształcony, wyedukowany

D
dar lugar a algo | prowadzić do 
czegoś

darse cuenta de algo | zdać sobie 
sprawę z czegoś, uświadomić sobie 
coś

de cabra | kozi

de cobre | z miedzi

de oveja | owczy

de vaca | krowi

deberse a | wynikać z

debilitar algo | osłabiać coś

decantarse por algo | wybrać coś

dedicarse a algo | poświęcać się 
czemuś, zajmować się czymś

dejar | pozwalać

dejar a alguien por otro | 
zostawiać kogoś dla innego

dejar algo de lado | odkładać coś 
na bok

dejar de | przestać

dejar de hacer algo | przestać coś 
robić

derrocar a alguien | obalić kogoś

derrotado | pokonany

desarrollado | rozwinięty

descubrir algo | odkrywać coś

desde una cierta altura | z pewnej 
wysokości

desempeñar algo | wykonywać, 
pełnić coś (np. rolę)

desesperado | rozpaczliwy

deshacerse en polvo | stać się 
pyłem

designado | wybrany

desmesurado | nie do zmierzenia

desorbitado | wygórowany, z 
księżyca (o cenie)

desplegar algo | rozwijać coś

despreocuparse de todo | nie 
troszczyć się o nic, nie martwić się 
o nic

destacar | wyróżniać

desvelar algo a alguien | ujawniać 
coś komuś, odkryć coś, rozwikłać 
coś

dirigido por | wy/reżyserowany 
przez

dirigirse a alguien | kierować się 
do kogoś

diseñado | zaprojektowany

disfrutar de algo | korzystać z 
czegoś

dispar | różnorodny

distinguir | wyróżniać

distinguir X de Y | odróżniać X od Y

doble | podwójny

duradero | trwały, trwający

E
echar en falta a alguien | 
odczuwać brak kogoś

echar un hilo de líquido al vaso | 
wlewać (cienki) strumień płynu do 
szklanki

el abuelo | dziadek

el aburrimiento | nuda

el aceite | oliwa

el acero | stal

el acontecimiento | wydarzenie

el acrónimo | akronim, skrótowiec

el acto central | główne 
wydarzenie

el aforo | limit

el ajo | czosnek

el alambre de espino | drut 
kolczasty

el alma | dusza

el almidón | skrobia

el alumno | uczeń

el amanecer | zmierzch

el antepasado | przodek

el arte | sztuka

el artesano | rzemieślnik

el asentamiento | ulokowanie się
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el asesor histórico | specjalista-
historyk

el asunto | sprawa

el atentado | zamach

el auxiliar médico | asystent 
medyczny

el auxilio | pomoc

el bacalao | dorsz

el barrio | dzielnica

el beneplácito | błogosławieństwo

el bombero | strażak

el borracho | pijak

el bosque | las

el bullicio | zamęt

el buzo | płetwonurek

el camarero | kelner

el campesinado | ludność wiejska

el cante jondo | śpiew flamenco

el casamiento | ślub

el casco histórico/antiguo | stare 
miasto

el cayuco | kajak

el chorizo | rodzaj kiełbasy

el chorizo | rodzaj kiełbasy 
hiszpańskiej

el ciudadano | obywatel

el cocinero | kucharz

el cofundador | współzałożyciel

el comienzo | początek

el comportamiento | zachowanie

el confesionario | konfesjonał

el cuadro | 1. obraz 2. objawy 
(chorobowe)

el cumpleaños | urodziny

el desafío | wyzwanie

el desastre | katastrofa

el desfile | pochód

el discípulo | uczeń

el Domingo de Ramos | Niedziela 
Palmowa

el ducado | księstwo

el edificio | budynek

el elenco de famososos | grupa 
sławnych/znanych osobistości

el empleo | zatrudnienie

el enigma | zagadka

el entendimiento | zrozumienie

el equinoccio | zrównanie dnia z 
nocą (równonoc)

el esfuerzo | wysiłek

el espectador | widz

el espejo | lustro

el Estado Pontificio | Państwo 
Kościelne

el estallido | przen. eksplozja

el estrecho de Gibraltar | Cieśnina 
Gibraltarska

el estreno | emisja po raz pierwszy

el exilio | wygnanie

el éxito | sukces

el éxodo | exodus, masowa 
emigracja

el extranjero | obcokrajowiec

el fabricante de juguetes | 
producent zabawek

el fantasma | duch

el faro | latarnia

el festejo | święto

el foráneo | cudzoziemiec

el galardón | nagroda

el gobierno | rząd

el guardián | strażnik

el guion/el guión | scenariusz

el guionista | scenarzysta

el habitante | mieszkaniec

el hablante | rozmówca

el halago | pochwała

el hambre | głód

el hecho | fakt

el hemisferio norte | półkula 
północna

el hombre | człowiek, mężczyzna

el hornazo | rodzaj hiszpańskiego 
ciasta (zawierającego mięso i/lub 
jajka)

el horno de barro | piec z gliny

el huelgista | strajkujący, 
buntownik

el huérfano | sierota

el hueso | kość

el huevo | jajko

el ingrediente | składnik

el jamón | szynka

el lacón | karkówka wieprzowa

el ladrón | złodziej

el largometraje | film 
długometrażowy

el lechón | prosię

el legado | spuścizna, dziedzictwo, 
spadek

el lienzo | płótno

el Lunes de Pascua | Poniedziałek 
Wielkanocny (Lany Poniedziałek)

el maíz | kukurydza

el manicomio | szpital dla chorych 
psychicznie

el manjar | przysmak

el marisco | owoc morza

el matrimonio de conveniencia | 
małżeństwo z rozsądku

el mecenazgo | mecenat

el mechero | zapalniczka

el minero | górnik

el mirador | punkt widokowy

el misterio | tajemnica

el muñeco | lalka

el naufragio | zatonięcie

el nieto | wnuk

el noble | szlachcic

el objetivo | cel

el ocio | rozrywka

el odio | nienawiść

el oficio | zawód

el olor | zapach

el origen | pochodzenie

el pago | płaca, wynagrodzenie

El palacio de la medianoche | w 
Polsce: Pałac Północy
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el paseo marítimo | nadmorska  
promenada

el Patrimonio de la Humanidad de 
la Unesco | dziedzictwo ludzkości 
UNESCO

el peligro | niebezpieczeństwo

el personaje (de la prensa) del 
corazón | celebryta

el pescado | ryba

el petróleo | ropa naftowa

el pimentón | papryka

el pimiento | papryka

el plato | danie

el postre | deser

el potaje | rodzaj dania 
składającego się z warzyw 
gotowanych w wodzie

el preso | więzień

el presupuesto | budżet

El príncipe de la niebla | w Polsce: 
Książę Mgły

el progenitor | rodzic

el protagonista | bohater

el quebradero de cabeza | ból 
głowy

el queso | ser

el rechazo | odrzucenie

el reconocimiento | uznanie

el recuerdo | pamiątka

el referente | punkt odniesienia

el reino | królestwo

el relato | opowiadanie

el retablo | nastawa ołtarzowa

el reto | wyzwanie

el retratista | portrecista

el retrato | portret

el rincón | zakątek, kąt

el salmón | łosoś

el seguidor | fan

el senderista | amator wędrówek 
pieszych

el sendero | szlak

el sentido | znaczenie

el significado | znaczenie

el subconsciente | podświadomość

el suceso | wydarzenie, zdarzenie

el tambor | bęben

el tapeo | chodzenie po barach 
jedząc tapas i pijąc

el tapiz | dywan

el tocino | bekon

el traidor | zdrajca

el traje | strój

el Tratado de Adhesión a la Unión 
Europea | akt przystąpienia do Unii 
Europejskiej

el trozo | kawałek

el tubo | rurka

el turismo de interior | turystyka 
krajowa

el unicornio | jednorożec

el utensilio | narzędzie

el vapor | para

el varón | potomek męski, 
chłopiec, mężczyzna

el vestuario | stroje

el Vía Crucis | Droga Krzyżowa

el virrey | wicekról (urzędnik 
sprawujący władzę w imieniu 
panującego króla na określonym 
terenie)

el vómito | wymiociny

embarcarse | zaokrętować się

embarcarse en algo | za/
angażować się w coś

empanar algo en X | panierować 
coś w X

en bici | na rowerze

en busca de | w poszukiwaniu

en el exterior | na zewnątrz

en la actualidad | obecnie

en la adolescencia | w 
młodzieńczym wieku

en llamas | płonący

en pantalla | na ekranie

en parte | częściowo

en reconocimiento a | w uznaniu za

en salazón | w zalewie solnej

en sueños | podczas snu

en un intento | podczas próby

encima | ponadto

encomendar algo a alguien | 
zlecać coś komuś

encontrar algo | znajdować coś

enfrentarse a algo | zmierzyć się z 
czymś

enfríar | schładzać

engañar a alguien | oszukiwać 
kogoś

enganchar a alguien | wciągać 
kogoś

engreído | zarozumiały, próżny

enlazar algo con algo | powiązać 
coś z czymś

enojado | rozzłoszczony

enrevesado | mylący, 
wprowadzający w błąd

entregar algo a alguien | wręczać 
coś komuś

enumerar | wyliczać

erradicar un problema de raíz |   
z/likwidować przyczynę problemu

es decir | to znaczy

escalofriante | mrożący krew w 
żyłach

escanciar | wylewać, lać, opróżniać

escapar | uciekać

escaso | znikomy

escondido | ukryty, schowany

espeluznante | przerażający

esperado | wyczekiwany

esperado | wyczekiwany

establecer | ulokować

establecer que | ustanawiać, że

estadounidense | amerykański 
(Stanów Zjednoczonych)

estar blando | dosł. i przen. być 
miękkim

estar disculpado | mieć coś 
wybaczone

estar ligado a | być powiązanym z



www.espanol.edu.pl
30/2015Español

Sí, gracias
??

Colorful
MEDIA

estar prohibido | być zabronionym, 
być zakazanym

estar rodeado de algo | być 
otoczonym czymś

estimar que | szacować, że

eventual | okresowy

exquisito | wyśmienity

externo | zewnętrzny

extranjero | zagraniczny

F
fallecer en el parto | umrzeć 
podczas porodu

fallecido por accidente | zmarły w 
wypadku

faltarle el aire a alguien | 
brakować komuś powietrza

felicitar a alguien | pogratulować 
komuś

fiel | wierny

fijarse en algo | zwrócić uwagę na 
coś, kierować się czymś

fijarse en alguien | zwrócić uwagę 
na kogoś

firmar un contrato | podpisywać 
umowę

floreciente | kwitnący

formar parte de algo | być częścią 
czegoś

freír algo | smażyć coś

frenar | zahamować

frito | usmażony

fuera de | poza

G
ganarse algo | zdobyć coś

gestionar | zarządzać

golpear la puerta | pukać do drzwi

gozar de prestigio | cieszyć się 
renomą

grabar | nagrywać

graduarse | ukończyć wyższe studia

H
hacer referencia a | odnosić się do

hacer saltar las alarmas | wzbudzić 
alarm

hacer sombra a algo | przyćmić coś

hay que | trzeba

heredar algo | dziedziczyć coś

hojear algo | prze/kartkować coś

homenajear a alguien | oddać hołd 
komuś, uczcić kogoś

huir de | uciekać z

humilde | skromny

I
igual | jednakowo, tak samo

ilegal | nielegalny

impedir | zapobiec

imponente | imponujący

imprescindible | niezbędny

impulsar una nave | napędzać statek

incendiarse | za/palić, za/płonąć 

incluso | nawet

incrementar algo | zwiększać coś

indagar | pytać, szukać, indagować

influenciar a alguien | wpłynąć na 
kogoś

influir | wpływać

inmejorable | wspaniały, nie do 
pobicia

instalarse en | zamieszkać w

instantáneo | natychmiastowy

insultar a alguien | obrażać kogoś

insustancial | banalny

intentar | próbować

izquierdista | lewicowy

J
jugar un papel | odgrywać rolę

junto con | razem z

justificar algo | uzasadniać coś

juvenil | młodzieżowy

L
la «expulsión en caliente» |  
usunięcie/wyrzucenie na gorąco/
od razu

la alambrada | płot z drutu

la alfombra floral | kwietny dywan/
kobierzec

la ambientación | scenografia

la anguila | węgorz

la aprobación | zatwierdzenie

la ausencia | nieobecność

la bahía | zatoka

la batata | patat, słodki ziemniak

la bruma | mgła

la calabaza | dynia

la calculadora | kalkulator

la caminata | trasa spacerowa

la capilla | kaplica

la carne | mięso

la cascada | wodospad

la ceniza | popiół

la comunidad autónoma | 
wspólnota autonomiczna

la confianza | zaufanie

la cortadora de césped | kosiarka

la cuchilla | ostrze

la decena | dziesiątek

la denominación de origen | 
certyfikat pochodzenia

la desavenencia | spór

la descendencia | potomstwo

la desconfianza | brak zaufania

la destreza | zręczność, biegłość

la detención | zatrzymanie

la dimensión | wymiar

la diversidad | różnorodność

la editorial | wydawnictwo

la empanada | pieróg
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la encuesta | wywiad

la época dorada del cine 
mexicano | złota epoka 
meksykanskiego kina

la escultura | rzeźba

la estancia | pobyt

la expresión de fe | 
uzewnętrznienie wiary

la extensión | powierzchnia

la extranjera | cudzoziemka

la falta | brak

la fama | sława

la figura clave | kluczowa postać

la finca | farma, gospodarstwo

la formación | wykształcenie, 
edukacja

la foto fija | zdjęcie wykonywane 
podczas realizacji filmu (używane 
później w celach promocji filmu)

la frontera | granica

la fuente de manutención | źródło 
utrzymania

la galleta | ciastko

la guía | przewodnik

la guirnalda | girlanda

la habichuela | fasola

la hacienda familiar | rodzinna 
posiadłość

la harina | mąka

la hoja | kartka

la identidad | tożsamość

la iluminación | oświetlenie

la impresión | 1. wrażenie  
2. wydruk

la impresora | drukarka

la indiferencia | obojętność

la índole | rodzaj

la industria del celuloide | 
przemysł  filmowy

la ira | gniew

la jornada de júbilo | dzień radości

la jornada gastronómica | dzień 
gastronomii

la juventud | młodość, młody wiek

la legumbre | roślina strączkowa

la librería | księgarnia

la llamada | nawoływanie

la llegada | przybycie

la lona | plandeka

la luna llena | pełnia księżyca

la madurez | dojrzałość

la magnitud física | jednostka 
miary

la mano de obra | siła robocza

la mansión | posiadłość

la marcha | pochód

la matanza | zabójstwo

la mayoría | większość

la mente | umysł

la mezcla | mieszanka

la mina | kopalnia

la morcilla | hiszpański 
odpowiednik kaszanki

la muestra | pokaz

la novela | powieść

la novela policíaca y de intriga | 
kryminał

la novia | dziewczyna, narzeczona

la obra | dzieło

la obra cumbre | dzieło

la ofrenda | ofiara

la parada | pochód

la patera | nielegalna łódź

la pérdida | utrata, strata

la peregrinación | pielgrzymka

la persecución | prześladowanie

la pila | bateria, akumulator

La Pinta | statek, którym Kolumb 
przypłynął do Ameryki

la pinta | wygląd

la pintura mural | rysunek 
naścienny

la población | populacja

la pobreza | bieda

la precaución | środek ostrożności

la prensa | prasa

la profundidad de campo | głębia 
tła

la prohibición | zakaz

la proliferación | 
rozpowszechnianie się czegoś

la pronunciación | wymowa

la rama de olivo/palma | gałązka 
oliwna/palmowa

la rambla | aleja

la regencia | rządy

la rentabilidad | rentowność, 
opłacalność

la Resurección | Zmartwychwstanie

la saeta | rodzaj pieśni religijnej

la seña | oznaka

la seta | grzyb

la sidra | cydr

la soldadera | w Meksyku: syn/
córka pułku (dzieci-sieroty 
towarzyszące wojsku)

la solidez | spójność

La sombra de viento | w Polsce: 
Cień wiatru

la suegra | teściowa

la suspensión | zawieszenie

la tapa | przekąska

la tarjeta de visita | wizytówka

la ternera | cielęcina

la tienda | sklep

la tormenta | burza, nawałnica

la torre | wieża

la traición | zdrada

la trama | wątek

la trucha | pstrąg

la tuberculosis | gruźlica

la tumba | grób, grobowiec

la valla | płot, przeszkoda

la venta | sprzedaż

la viuda | wdowa

la voz | głos

las boberías | głupoty

las especias | przyprawy

las lentejas | soczewica



www.espanol.edu.pl
30/2015Español

Sí, gracias
??

Colorful
MEDIA

Las luces de septiembre | w 
Polsce: Światła września

las patatas fritas | frytki

las perspectivas laborales | 
perspektywy zawodowe

las termas | termy, łaźnie

las tropas | wojska

le toca el turno a ... | przychodzi 
kolej na ….

liberar a alguien | uwalniać kogoś

líquido | płynny

llamativo | przykuwający uwagę

llegan las vacas gordas | okres 
prosperity

llevar a alguien | zabierać kogoś

llevar a cabo | realizować

llevar algo | nieść coś

llevar algo a cabo | realizować coś

llevar algo a la pantalla grande | 
zekranizować coś

lograr algo | osiągnąć coś

los bienes | dobra

los estudios de pintura | studia 
malarskie

los favores | względy

los fieles | wierni

los frijoles | fasola

los jeroglíficos | hieroglify

los negocios | interesy

los propios españoles | sami Hiszpanie

luces y sombras | blaski i cienie

luchar contra | walczyć z

M
magistral | czołowy, mistrzowski

mandar | nakazywać

marinero | morski

medieval | średniowieczny

mentir | kłamać

merece la pena | warto

mero | zwyczajny

mezclar | mieszać

milenario | tysiącletni

mortuorio | pogrzebowy, 
pośmiertny

multiplicarse | po/mnożyć się, 
zwiększyć się

mutuo | wzajemny

N
natal | rodzinny

ni...ni... | ani...ani...

no cabe duda de que | nie ma 
wątpliwości, że

no dejar a nadie indiferente | nie 
pozostawiać nikogo obojętnym

no dejar indiferente a nadie | nie 
pozostawiać nikogo obojętnym

no solo...sino que... | nie tylko...
ale też...

nocturno | nocny

O
obligar a | zmuszać do

obtener algo | otrzymać/uzyskać coś

occurir | dziać się

ocupar algo | zajmować coś

ocuparse de algo | zajmować się 
czymś

ocurrir | dziać się

olvidado | zapomniany

orar | modlić się

orgulloso de | dumny z

otorgar una beca a alguien | 
przyznawać komuś stypendium

P
pagano | pogański

palaciego | pałacowy

parecer | wydawać się (me parece 
que... wydaje mi się, że...)

parecerse | być podobnym

peatonal | przeznaczony dla pieszych

peculiar | specyficzny

pedir algo a alguien | prosić kogoś 
o coś

permitir algo | pozwolić na coś

permitirle algo a alguien | 
pozwalać komuś na coś

perseguido por | prześladowany 
przez

pertenecer a | należeć do

pese a | pomimo

peyorativo | pejoratywny, negatywny

poner algo en peligro | ryzykować 
coś

ponerse manos a la obra | zabrać 
się do pracy

por el nacimiento de alguien | z 
okazji czyichś narodzin

preceder a alguien | wyprzedzać 
kogoś

preciarse | cenić się

preocuparse | martwić się

prerromano | z okresu przed 
Rzymiana

pretender | usiłować

provenir de | pochodzić od/z

provocar que | powodować, że

puesto que | jako że

Q
quedar | po/zostać

quemar algo | palić coś

R
rebozado | obtoczony (np. w bułce 
tartej)

rebozar algo | obtoczyć coś

receptor | odbiorczy

recetar algo | wypisać coś na 
receptę

rechazar algo | odrzucać coś

recibir el reconocimiento como X | 
zostać uznanym za X
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reconocer | rozpoznawać

recordar | pamiętać

recorrer algo | przemierzać coś

recóndito | nieodkryty, odległy

recuperarse de algo | podnieść się 
z czegoś, dojść do siebie

reemplazado por algo | zastąpiony 
czymś

refinado | subtelny

reflejado | odzwierciedlony

regresar a | po/wracać do

relatado | opowiedziany

remunerado | wynagradzany

repeler algo | odpierać coś

repleto de algo | pełen czegoś

reprocharle algo a alguien | 
zarzucać coś komuś

reproducido | emitowany

resolver algo | rozwiązywać coś

resucitado | zmartwychwstały

retumbar por X | rozbrzmiewać w X

revelarle algo a alguien | ujawniać 
komuś coś

revelarse a alguien | ujawniać się 
komuś, odkrywać się przed kimś

robarle algo a alguien | kraść 
komuś coś

rodar (una película) | kręcić (film)

rodear algo | otaczać coś

ruinmente | podle

rumbo a | w kierunku

S
sacado de | wydobyty z

saciar a los comensales | 
zadowalać podniebienia

salir | 1. wychodzić (opuszczać 
miejsce/budynek) 2. wychodzić 
(np. na miasto) 3. umawiać się na 
randkę, chodzić ze sobą

salir volando | wylecieć

saltar algo | przeskakiwać przez  
coś

salvaguardar algo | strzec czegoś, 
chronić coś

sangrante | krwawy

saturado por algo | przesycony 
czymś

se trata de | chodzi o

séptimo | siódmy

ser fiel a algo | być czemuś 
wiernym

ser refugiado | być uchodźcą

servirse de algo | posługiwać się 
czymś

sin éxito | bez sukcesu

soler | mieć zwyczaj, mieć w zwyczaju

sonar | brzmieć

sorprender a alguien | zaskakiwać 
kogoś

suavizarse | łagodnieć

subir la calefacción | zwiększać 
ogrzewanie

submarino | podwodny

sumarse | dodawać

superar algo | przezwyciężać coś

superficial | powierzchowny

superponer | nakładać

T
tapear | chodzić po barach jedząc 
tapas i pijąc

tener algo en cuenta | brać coś 
pod uwagę

tenso | napięty

transmitir algo | przekazywać coś

tras | po

trasladarse a | przeprowadzać się do

tratar de | próbować

tratarse de | chodzić o

V
variopinto | różnorodny

velar | czuwać

vendido | sprzedany

verter | wlewać, lać

victoriano | wiktoriański

volver a alguien más sensible | 
czynić kogoś wrażliwszym, 
uwrażliwiać kogoś

volver a hacer algo | robić coś 
ponownie

votar | głosować


