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Colorful
MEDIA

A
a causa de | z powodu

a la vuelta de la esquina | za 
rogiem

a las apuradas | w pośpiechu

a las corridas | w biegu

a lo largo de | w ciągu

a los ponchazos | z trudem

a pesar de | pomimo

a través de | poprzez

acoger a alguien | przyjmować 
kogoś

acostumbrarse a algo | 
przyzwyczaić się do czegoś

acreditar algo | poświadczyć coś

acudir a | udać się do, przybywać 
do

acusado de algo | oskarżony o coś

adivinar algo | odgadywać coś

Administración de Empresas | 
zarządzanie firmami

adquirir algo | nabywać coś, 
kupować coś

aéreo | powietrzny

afirmar que | przyznawać, że

afrontar algo | zmierzyć się z 
czymś, stawić czemuś czoła

agregar X a Y | dodawać/dorzucać 
X do Y

agrupar | łączyć

al alcance de la mano | w zasięgu 
ręki

al igual que | tak jak

alcanzar algo | osiągnąć coś

alcanzar los X metros | osiągnąć X 
metrów wysokości

alejar a alguien de algo | oddalić 
kogoś od czegoś

alrededor | około, w przybliżeniu

alterar algo | zmieniać coś

ambientado en | umiejscowiony w

amigable | przyjazny

ampliar algo | poszerzać coś

animar algo | rozruszać coś

apenas | zaledwie

apoyar a alguien | wesprzeć kogoś

apoyarse en algo | opierać się na 
czymś, wspierać na czymś

apropiarse de algo | skorzystać z 
czegoś, czerpać z czegoś zyski

aprovechar algo | korzystać z 
czegoś

apuntar | notować

arar | orać

armado | zbrojny

arrepentirse | żałować

arribar a | dotrzeć do

arriesgado | ryzykowny

arriesgar algo | ryzykować czymś

arrojado | z/rzucony, porozrzucany

asegurar que | zapewniać, że

asegurarse | zapewnić sobie

asesinado | zamordowany

asociar a | kojarzyć z

atraerle algo a alguien | 
przyciągnąć kogoś do czegoś

aumentar | zwiększyć

aunque | choć, chociaż

autóctono | rdzenny

B
balbucear | mamrotać

bastar a alguien | wystarczyć 
komuś

bautizar algo | ochrzcić coś

bélico | wojenny

brindar la oportunidad de | 
oferować/stwarzać możliwość

bucear | nurkować

C
caer | upadać, spadać

calmar la sed | zaspakajać 
pragnienie

caluroso | gorący

cansarse | męczyć się

casarse | żenić się

causar algo | powodować coś

celeste | jasnoniebieski

checo | czeski

Chipre | Cypr

colarse | kolokw. wkradać się

colectivo | zbiorczy

combatir a alguien | zwalczać 
kogoś

compartir algo con alguien | dzielić 
się czymś z kimś

competitivo | konkurencyjny

componer algo | skomponować 
coś

comprender algo | tu: obejmować 
coś

con creces | z nawiązką

con destreza | umiejętnie

con ilusión | z radością

confesar | wyznawać

conquistado | podbity

consecutivo | kolejny, następujący 
po sobie

conseguir algo | osiągnąć coś

considerar que... | uważać, że...

consolidarse | umocnić się

constar de | składać się z

contar con X | liczyć na X

contar que | opowiadać, że

contener algo | zawierać coś

contribuir algo a algo | wnosić coś 
w coś

convertirse en alguien | 
przeistoczyć się w kogoś

correspondiente | odpowiedni

cubrir algo | pokrywać coś

D
dar inseguridad | powodować 
poczucie braku bezpieczeństwa



www.espanol.edu.pl
31/2015Español

Sí, gracias
??

Colorful
MEDIA

dar la vuelta a algo | okrążać coś

dar testimonio | dawać 
świadectwo

dar un golpe de Estado | dokonać 
zamachu stanu

de alquiler | wynajem

de caracol | ze ślimaków

de renombre | sławny

debido a | z powodu

dedicarse a algo | oddać się 
czemuś, poświęcić się czemuś

defender algo | bronić coś

dejar algo de lado | odłożyć coś na 
bok, pomijać coś

dejar de | przestać

deleitar a alguien con algo | raczyć 
kogoś czymś

depender de algo | zależeć od 
czegoś

desaparecer | zniknąć

desarrollar algo | rozwijać coś

desarrollarse | rozgrywać się

descodificar algo | rozszyfrowywać 
coś

desconectar(se) de algo | odłączyć 
się od czegoś

desconfiado | nieufny

desconocer algo | nie znać czegoś

describir algo | opisywać coś

descubrir algo | odkrywać coś

desembarcar | zaokrętować się

desesperar | rozpaczać

desnudo | nagi

destinar algo | ukierunkowywać 
coś

diseñar algo | projektować coś

disfrutar de | korzystać z

disfrutar de algo | cieszyć się 
czymś

dispar | różny, odmienny

disputarse algo | przydzielać sobie 
coś

distinguir X de Y | odróżnić X od Y

distinto | różny

divertirse | bawić się

divorciarse | rozwodzić się

dormido | uśpiony

E
echar algo de menos | tęsknić za 
czymś

echarse atrás | wycofać się

el aguacate | awokado

el amo | gospodarz

el aniversario | rocznica

el año estrella | najlepszy rok

el arma de fuego | broń palna

el artefacto | artefakt, sztuczny 
wytwór

el asesinato | zabójstwo

el asiduo | bywalec

el autóctono | autochton

el avance tecnológico | postęp 
technologiczny

el ave | ptak

el bajón | przen. dół

el becario | stypendysta

el bienestar | dobrobyt

el botín | łup

el camarón | krewetka

el cáncer de mama | rak piersi

el cántaro | dzban

el carbón | węgiel

el carné de asistencia sanitaria | 
karta uprawniająca do korzystania 
z opieki zdrowotnej

el caso criminal | sprawa 
kryminalna, przestępstwo

el chapoteo | plusk

el chapuzón | szybka kąpiel

el ciudadano | obywatel

el cobre | miedź

el cocinero | kucharz

el coco | kokos

el colegio | szkoła

el comensal | zjadający posiłek

el comportamiento | zachowanie

el contenido | zawartość, treść

el corresponsal de guerra | 
korespondent wojenny

el coste íntegro | całkowity koszt

el crustáceo | mięczak

el cultivo | uprawa

el delfín nariz de botella | delfin 
butelkonosy

el desafío | wyzwanie

el desarollo | rozwój

el descenso | spadek

el desempleo | bezrobocie

el desencanto | niezadowolenie, 
rozgoryczenie

el desfavorecido | osoba w 
gorszym położeniu niż pozostali

el desfile | parada

el despacho de abogados | 
kancelaria adwokacka

el detractor | przeciwnik

el diseño | projekt

el documento de identidad | 
dokument tożsamości

el domicilio | miejsce zamieszkania

el duelo | pojedynek

el embarazo | ciąża

el empadronamiento | 
zameldowanie

el empleo | zatrudnienie, praca

el enemigo | wróg

el enfermero | pielęgniarz

el escenario | scena, estrada

el esclavo | niewolnik

el esfuerzo | wysiłek

el espadachín | muszkieter

el espectador | widz

el estado | państwo, kraj

el este | wschód

el excanciller | eks-kanclerz

el éxito | sukces

el factor | czynnik
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el familiar | członek rodziny, 
krewny

el foco | centrum uwagi

el galicismo | galicyzm

el golpe de Estado | zamach stanu

el guerrillero | partyzant

el guion | scenariusz

el hecho histórico | fakt 
historyczny

el hermano | brat

el homicidio | zabójstwo

el ingenio | geniusz

el intento | próba

el juicio | sąd

el ladrón | złodziej

el letrado | prawnik

el lugar de tránsito | miejsce 
tranzytu

el maíz | kukurydza

el mamífero | ssak

el marinero | marynarz

el máster | studia podyplomowe

el médico de cabecera | lekarz 
pierwszego kontaktu, internista

el Mediterráneo | Morze 
Śródziemne

el mercado | rynek, targ, 
targowisko

el mérito | zasługa

el mineral de hierro | ruda żelaza

el modismo | idiom, wyrażenie 
idiomatyczne

el mondongo | zupa z żołądka 
krowiego lub wieprzowego i z 
warzyw

el mosquito | komar

el movimiento | ruch

el municipio | miasto

el nacimiento | narodziny

el negocio | biznes

el negocio de la droga | 
narkotykowy biznes

el objetivo | cel

el oro | złoto

el otoño | jesień

el país de origen | kraj 
pochodzenia/ojczysty

el paisano | chłop

el paraíso terrenal | ziemski raj

el parto | poród

el Periodismo | dziennikarstwo

el permiso | pozwolenie

el pez cirujano | pokolec

el pino | sosna

el plomo | ołów

el posgrado | studia podyplomowe

el presupuesto | budżet

el privilegio | przywilej

el programa de intercambio | 
program wymiany (studenckiej)

el propietario | właściciel

el proverbio | przysłowie

el puesto | miejsce

el rasgo | cecha

el recuerdo | wspomnienie

el Registro Central de Extranjeros | 
Centralny Rejestr Cudzoziemców/
Obcokrajowców

el reino | królestwo

el reptil | gad

el requisito | wymóg

el reto | dzieło

el roble | dąb

el rol secundario | rola 
drugoplanowa

el salario | pensja

el secuestro | porwanie

el seguidor | fan

el seguro médico | ubezpieczenie 
zdrowotne

el sencillo | singiel

el significado | znaczenie

el soldado | żołnierz

el suplemento | dodatek

el suspense | suspens, napięcie

el tapado | zupa z owoców morza

el terremoto | trzęsienie ziemi

el testigo | świadek

el tétanos | tężec

el tiburón ballena | rekin wielorybi

el trabajo de grabación | praca 
nagraniowa

el trámite burocrático | 
biurokratyczny proces

el traslado | przeprowadzka

el vehículo | pojazd

el vigilante | ochroniarz

el visado | wiza

el visado de estudiante | wiza 
studencka

el zapote | sapote, jedno- 
lub dwupestkowy owoc 
przypominający kształtem jabłko

elevado | wysoki

embarazada | w ciąży

en barco | statkiem

en el extranjero | za granicą

en sí | sam w sobie

encargar algo a alguien | zlecać coś 
komuś

enfrentar algo | zmierzyć się z 
czymś

engordar | tyć

enriquecer algo | wzbogacać coś

entretenido | zabawny

es de esperar que | jak można się 
spodziewać

es decir | to znaczy

escaso | znikomy, szczątkowy

esconderse | ukrywać się, kryć się

establecer algo | ustanawiać coś

estadounidense | amerykański 
(Stanów Zjednoczonych)

estar acostumbrado a | być 
przyzwyczajonym do

estar al alcance de alguien | być w 
czyimś zasięgu

estar desempleado | być 
bezrobotnym

estar dispuesto a | być gotowym 
na
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estar teñido de algo | być czymś 
naznaczonym

estrenarse | ukazać się

evocar algo | przywoływać coś

excepto | z wyjątkiem

excesivo | nadmierny

exigente | wymagający

F
festivo | imprezowy

ficticio | fikcyjny

fijo | stały, niezmienny

firmar un contrato | podpisywać 
kontrakt

fondeadero | wystarczająco 
głęboki

fondear algo | z/wodować

formar parte de algo | być częścią 
czegoś

fronterizo | graniczny

G
ganarse la vida | utrzymywać się, 
zarabiać na chleb

generoso | hojny

gozar de algo | czerpać z czegoś 
korzyści

grabado | nagrany, nakręcony

gubernamental | rządowy

H
haber de | mieć (coś zrobić)

habilitar a alguien para algo | 
umożliwiać komuś coś

hacer a algo | przyczyniać się do 
czegoś

hacer las maletas | pakować się

hacer que | powodować

hallado | odnajdywany, 
znajdowany

hoy en día | obecnie

I
impedir algo | przeszkodzić 
czemuś

imprescindible | niezbędny

incluido X | włącznie z X-em

incluso | nawet

independizarse | uniezależnić się, 
odzyskać niepodległość

inédito | nieopublikowany

influir en alguien | wpływać na 
kogoś

innumerable | niezliczony

inscribirse en | wpisać się, zapisać 
się do

intentar | próbować

interactuar con alguien | wchodzić 
z kimś w interakcję

invertido | zainwestowany

invertir en algo | inwestować w 
coś

invitar a | zapraszać do

ir un paso más lejos | pójść o krok 
dalej

J
jubilado | emerytowany

jugoso | soczysty

juzgar | sądzić, oceniać

L
la actuación | występ

la adolescencia | wiek dojrzewania

la alimentación | wyżywienie

la apuesta | zakład

la atención posparto | opieka 
poporodowa

la atención primaria | opieka 
zdrowotna pierwszego kontaktu

la bahía | zatoka

la baleada | tradycyjne danie 
Hondurasu, tortilla z mąki pszennej 
złóżona na pół, wypełniona 
duszoną, usmażoną fasolą

la banda | grupa, zespół

la beca | stypendium

la boda | ślub

la cancha | boisko

la carne bovina | mięso wołowe

la cintura | pas

la condena | wyrok, kara

la confesora | powiernica

la consonante | spółgłoska

la convocatoria | zgłoszenie, nabór

la corriente lingüística | prąd 
językowy

la costa | wybrzeże

la cuidadora | opiekunka

la despedida de soltero | wieczór 
kawalerski

la detección | wykrywanie

la dicha | szczęście, fart

la discapacidad permanente | 
trwały uszczerbek na zdrowiu

la diversión | rozrywka

la edad de jubilación | wiek 
emerytalny

la embarcación | statek

la enchilada/las enchiladas | 
zapiekane tortille z farszem 
zwinięte w rurki, pokryte sosem i 
innymi dodatkami

la encomienda | encomienda, 
system sprawowania władzy przez 
kolonizatorów nad ludnością 
rdzenną

la encuesta | ankieta

la enfermedad | choroba

la entidad bancaria | instytucja 
bankowa

la entrega | wręczenie, 
przekazanie

la entrevista | wywiad

la esgrima | szermierka

la especie | gatunek
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la estancia de investigación | pobyt 
w celu badań doświadczalnych

la excursión de la tercera edad | 
wycieczka dla seniorów

la extensión | obszar

la fama mundial | światowa sława

la fidelidad | wierność

la formación | wykształcenie

la frontera | granica

la fuente | źródło

la gestión | zarządzenie

la gira | tournee

la granadilla | owoc męczennicy 
języczkowatej (łac. Passiflora 
ligularis)

la guerilla | wojna partyzancka

la habilidad | umiejętność

la habitud | zwyczaj

la hepatitis | żółtaczka

la hondura | głębokość, głębia

la identidad | tożsamość

la ilusión | radość

la impunidad | bezkarność

la independencia | niezależność

la indignación | oburzenie

la industra pesquera | przemysł 
rybołówczy

la infancia | dzieciństwo

la infidelidad | niewierność

la influencia | wpływ

la inundación | powódź

la jubilación | emerytura

la ley pareja | prawo równoległe

la librería | księgarnia

la llanura | równina

la llegada | przybycie

la maldad | zło

la mano de obra | siła robocza

la manta | manta, diabeł morski 
(gatunek ryby)

la mara | gang

la mayoría | większość

la mayoría | większość

la mina de plata | kopalnia srebra

la mitad | połowa

la mujer universitaria | studentka

la mula | mulica

la nota media | średnia (ocen)

la novela | powieść

la obra | dzieło

la ocurrencia | pomysł, pojęcie

la ola migratoria | fala migracyjna

la ópera bufa | opera komiczna

la paga | wynagrodzenie

la palabra en desuso | słowo, które 
wyszło z użycia

la parilla de la televisión | pot. 
program telewizyjny

la pensión | emerytura

la percepción | wrażenie

la pernoctación | nocleg w hotelu

la persecución | prześladowanie

la pesca | połów

la piña | ananas

la pista de baile | parkiet taneczny

la pobreza | bieda, ubóstwo

la portada | okładka

la portada | okładka

la prestación farmacéutica | 
zniżka/ulga na recepty

la propiedad | własność

la rapacidad | pazerność

la reaparición | ponowne 
pojawienie się

la red | sieć

la red social | sieć społecznościowa

la referencia | odniesienie

la residencia permanente | pobyt 
stały

la residencia temporal | pobyt 
czasowy

la resistencia indígena | opór 
rdzennej ludności

la restauración | odnowa, powrót 
do

la riqueza | bogactwo

la risa | śmiech

la ruptura | zerwanie

la sede | siedziba

la seducción | uwodzenie

la seguridad | bezpieczeństwo

la Seguridad Social | hiszpański 
odpowiednik ZUS-u

la sentencia | wyrok

la sofisticación | wyrafinowanie

la sombra | cień

la tasa | wskaźnik

la temporada | sezon

la tomografía de 
microondas | tomografia fal 
elektromagnetycznych

la trama | wątek

la tranquilidad | spokój

la vacuna | szczepienie

la valentía | odwaga

la valía | wartość

la variedad | różnorodność

la ventaja | zaleta

la víctima | ofiara

la violencia | przemoc

la vocal | samogłoska

la yuca | agawa

las ayudas sociales municipales | 
miejskie świadczenia socjalne

las Ciencias Políticas | politologia

las expensas | wydatki

las ganas de comerse el mundo | 
chęć podboju świata

las habas | fasola

las investigaciones | badania

las letras | teksty (piosenki)

las ventas | sprzedaż

libre de impuestos | wolny od 
podatków

ligero | lekki

limítrofe | graniczący

llamar a la artillería pesada | 
wezwać ciężką artylerię
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llegar a tiempo | przybywać na 
czas

llevar en vigor desde... | 
obowiązywać od...

llorar | płakać

los Estado Unidos | Stany 
Zjednoczone

los fondos del Estado | finansowe 
zasoby państwa

los gastos | wydatki

los recursos | środki

los recursos limitados | 
ograniczone środki

los recursos naturales | bogactwa 
naturalne

los tamales | owinięte liściem 
z kolby kukurydzianej ciasto 
kukurydziane z farszem różnego 
rodzaju, gotowane na parze

los Tercios de Flandes | formacja 
wojskowa stosowana w VI wieku

luchar | walczyć

M
manejar algo | rządzić/sterować 
czymś

mantener algo | utrzymywać coś

marítimo | morski

matarse | zabijać się

maya | charakterystyczny dla 
kultury Majów

medioambiental | środowiskowy

mejorar algo | polepszać coś, 
ulepszać coś

merece la pena | warto

merecer algo | zasługiwać na coś

mezclar | mieszać

mezclarse | mieszać się

militarizar algo | poddać 
wojskowemu reżimowi

moderado | umiarkowany

mojado | mokre

montañoso | górzysty

mover | ruszać się

multiplicar algo | mnożyć coś

mutuo | wzajemny

N
navegar | żeglować

no obstante | bez wątpienia

no superior a X días | nie 
przekraczający X dni

no tener una pálida idea | nie mieć 
bladego pojęcia

nocturno | nocny

O
obligatorio | obowiązkowy

obtener algo | otrzymywać coś

occidental | zachodni

ocultar algo a alguien | ukrywać 
coś przed kimś

ocurrir | dziać się

ofenderse | obrażać się

oral | ustny

ordenar algo a alguien | zlecać coś 
komuś

osar | odważyć się, ośmielić się

P
parecer que | wydawać się, że

participar en algo | uczestniczyć w 
czymś

pasar desapercibido | przemykać 
niezauważonym

pasar por algo | przechodzić przez 
coś

pasar por X | uchodzić za X

pasarlo bomba | świetnie się bawić

pegadizo | wpadający w ucho

per cápita | na głowę

permitirle algo a alguien | 
pozwalać komuś na coś

permitirse algo | pozwalać sobie 
na coś

perseguido por algo | 
prześladowany przez coś

perseguir a alguien | ścigać kogoś

plausible | satysfakcjonujący

poderoso | potężny

por completo | całkowicie

por cuenta ajena | z czyjegoś 
zlecenia, dla kogoś

por cuenta propia | na własny 
rachunek, na własną rękę

por excelencia | wybitnie

por otra parte | z drugiej strony

por su propio peso | za sprawą 
własnego ciężaru

posteriormente | następnie, 
później

precavido | ostrożny

prepararse de cara a algo | 
przygotować się do czegoś

privilegiado | uprzywilejowany

probar | próbować

profundo | głęboki

prometedor | obiecujący

promover algo | promować coś

propuesto por | zaproponowany 
przez

provocar algo | powodować coś, 
wywoływać coś

Q
quedarse | zostać

R
rebuscado | wyrafinowany

reclutar a alguien | rekrutować 
kogoś

recomendar algo | zalecać coś

reconocible | rozpoznawalny

reconocido | rozpoznawany

recorrer el mundo | przemierzać 
świat

recurrente | wszechobecny
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reemplazado por | zastąpiony 
przez

reinar | królować

relacionar a alguien con alguien | 
łączyć kogoś z kimś, kojarzyć kogoś 
z kimś

renunciar | składać wypowiedzenie

requerir algo | wymagać czegoś

reservarse | zarezerwować sobie, 
zachować dla siebie

restante | pozostały

resultar vano | iść na próżno

revelar algo | ujawniać coś

robar algo | s/kraść coś

rumorear | plotkować

S
salir a la luz | ukazać się

secuestrado | porwany

sentar precedente en | przodować 
w

ser de origen X | być pochodzenia 
X

ser debido a | wynikać z

ser el punto de mira | przyciągać 
uwagę

ser parte de algo | być częścią 
czegoś

ser reemplazado por algo | zostać 
czymś zastąpionym

ser un hecho cotidiano | być na 
porządku dziennym

sin embargo | jednak/że

sin precedente | bezprecedensowy

sobrar | być w nadmiarze

sobrevivir algo | przeżyć coś, 
przetrwać coś

soleado | słoneczny

solicitar | składać wniosek/podanie

subir | wchodzić, wznosić się, 
wjeżdżać

subvencionado | finansowany

sucederse | mieć miejsce, dziać się

suele ser… | zazwyczaj jest… (soler 
– mieć zwyczaj)

suficentemente | wystarczająco

suponer | zakładać

T
tanto por X como por Y | z powodu 
X jak i Y

templado | umiarkowany

tener éxito | odnosić sukces

tener la oportunidad | mieć 
okazję/szansę

tener lugar | mieć miejscce

tener miedo | bać się

tener que | musieć

tener un aire X | być w stylu X

tomar a alguien por sorpresa con 
algo | zaskakiwać kogoś czymś

tomar el sol | opalać się

tomar las armas | chwycić za broń

tomarse un tiempo de descanso | 
dać sobie czas na odpoczynek

traer desgracias a alguien | 
przynieść komuś nieszczęście

transmitir algo a alguien | 
przekazywać coś komuś

tras | po

trasladar a alguien a | przenosić 
kogoś do

traspasado | przekroczony

tratar de | próbować

U
unirse a alguien | przyłączyć się do 
kogoś

V
vacunarse contra algo | szczepić 
się przeciwko czemuś

válido | ważny, aktualny

valorado | ceniony

variar entre X y Y | różnicować się 
od X do Y, wahać się od X do Y

verse involucrado en algo | zostać 
wciągniętym w coś

verse obligado a | być zmuszonym 
do

vertido | rozlany, rozsypany

volver a ver algo | zobaczyć coś 
ponownie


