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Á
ácido  |  gorzki

A
abandonar algo  | porzucić, zarzucić 
coś 

abarcable  |  do zwiedzenia

abstenerse de algo  | po/wstrzymać 
się od czegoś 

aburrido  | nudny

abyecto  |  okrutny

acercarse a algo  | zbliżyć się do 
czegoś 

acoger algo |  przyjmować coś 

acomodaticio  | konformistyczny

acusado  | oskarżony

acuñar algo  |  nadać (nazwę)

a cámara lenta  | w zwolnionym 
tempie 

adelantar a alguien  | wyprzedzić 
kogoś 

 adquirir algo |  nabywać coś 

adquirir importancia  | stać się 
ważnym

afamado  | sławny

afectar a algo  | wpływać na coś 

aficionarse a algo  | przywiązać się 
do czegoś 

afin  |  zbliżony do siebie poglądami 
politycznymi

agotar  | kończyć się, upływać 

a grandes rasgos  | z grubsza, w 
ogólnych zarysach

aguantar algo  | wytrzymać, znieść 
coś 

aguardar algo  | oczekiwać na coś, 
wyczekiwać czegoś 

ahorrar algo  | zaoszczędzić coś, 
oszczędzać coś

ajustarse a algo  | dostosowywać 
się do czegoś 

al aire libre  | na zewnątrz, na 
powietrzu

al amparo de la noche  | pod 
osłoną nocy

a la venta  | w sprzedaży

alcanzar algo  | osiągać coś, 
dochodzić do czegoś 

aleatorio  | przypadkowy, losowy

al igual que  | tak samo jak

a lo largo de |  w ciągu

alquilar algo  | wynająć coś 

alternar  | przeplatać się 

al vacío  | w próżnię 

amanecer  | świtać

ambientado  | umiejscowiony 

ambientarse  |  dotyczyć 

ambos/ambas  | obydwa/obydwie

ampliar algo  | poszerzać coś 

ancestral |  odziedziczony po 
przodkach

 animalista  |  obrońca praw 
zwierząt

animarse a hacer algo  | zachęcić 
się do zrobienia czegoś

anteceder a algo  | wystepować 
przed czymś

anterior  |  wcześniej wspomniany

antiguo  | starożytny

aparecer |  pojawiać się 

a partir de  | od 

a pesar de |  pomimo 

a pie de algo  | u stóp czegoś, pod 
czymś

apocopado  | skrócony

aportar algo a alguien  | przynosić 
coś komuś, dawać coś komuś

aproximadamente  | około 

apuntar algo  | notować coś

apuntarse a algo  | zapisać się na 
coś 

apuntar |   wskazywać, zauważać

arrojar algo  |  zgromadzić/ zebrać 
coś 

a su juicio  | jego/jej zdaniem 

a sus espaldas  |  na koncie 

aterrorizado  | sterroryzowany

atrapar a alguien  | wciągać kogoś 

atraverse  | ośmielać się

a través de  | poprzez

a título orientativo  | orientacyjnie 

augurar algo  | przewidywać coś

aumentar  | wzrosnąć

añadir algo  | dodawać coś 

B
”bajo cuerda”  |  spod lady

bajo la marca electoral  | pod 
nazwą wyborczą

bastar  | wystarczać 

boca abajo  | górą do dołu

burro  |  uparty

buscar algo  | szukać czegoś 

C
cabe decir  | należy powiedzieć

caminar  | spacerować

cansarse  | zmęczyć się 

captar a alguien  |  urzekać kogoś 

carece de importancia  | nieistotne

coger el truco  | pot. załapać

colateral  |  poboczny, dodatkowy

comerciar con alguien  | handlować 
z kimś

compartir algo  | współ/dzielić coś 

compartir algo con 
alguien  | współ/dzielić coś z kimś 

con acierto  | zręcznie, zgrabnie

concordar  | być zgodnym z czymś

concurrir  | spotkać się,  przybyć

conducir  | prowadzić samochód

con el interrogante  | pod znakiem 
zapytania 

con entereza  | całym sobą 

conferir algo a algo  | przydawać 
czemuś czegoś 

confesar algo a alguien  | wyznawać 
coś komuś 
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confiarse  |  przeliczyć się 

confirmar algo  | potwierdzać coś 

con los brazos abiertos  | z 
otwartymi ramionami

conseguido  |  udany

conseguir algo  | osiągnąć coś 

consistir en algo  | polegać na 
czymś 

 consolidarse  |  umacniać pozycję 

contar algo  |  opowiadać coś 

contemplar algo  | brać coś pod 
uwagę, rozważać coś

con una cierta incertidumbre  | z 
pewną niepewnością 

convertir a alguien en 
algo  | przeistoczyć kogoś w coś 

convertirse en algo  | przeistoczyć 
się w coś

convertirse en algo |  przekształcać 
się w coś 

convocar algo  | zwoływać coś 

costar  | kosztować 

crecer |   powiększać się 

cálido  | ciepły

D
d.C. = después de Cristo |  po 
Chrystusie

dar escalofríos a alguien  |  
poruszać kogoś, robić na kimś 
wrażenie

darse cuenta de algo  | zdać sobie z 
czegoś sprawę

darse cuenta de que  | zdać sobie 
sprawę, że 

dar una pista de algo  | dawać 
wskazówkę odnośnie czegoś 

debido a |  z powodu

de cabo a rabo  | wzdłuż i wszerz

decenas de algo  | dziesiątki czegoś 

declinar algo  | odrzucać coś 

defender algo |  bronić czegoś 

dejar a alguien boquíabierto  | 
zadziwić kogoś, pot. sprawić, że 
kogoś zatkało

dejar de ser  | przestać być 

dejar fuera a alguien  | wykluczać 
kogoś 

Denominación de 
Origen  | świadectwo pochodzenia

de ocio |  rozrywkowy

de paso  | zarazem

dependiendo de algo  | w 
zależności od czegoś 

deportivo  | sportowy

desaparecer  | znikać 

descabellado  | szalony, 
nierozsądny

desconectarse de algo  |  
zapomnieć o czymś 

descubrir algo  | odkrywać coś 

 descuidarse  |  nie uważać

desenfadado  | pot. wyluzowany

de sesgo izquierdista  | o orientacji 
lewicowej

desesperado  | zrozpaczony

desgarrado |   rozdzierający

desinhibirse  | pozbyć się 
zahamowania

desmesurado  | niezmierzony

despertar interés  | wzbudzać 
zainteresowanie

despiadado  | bezwględny

despoblado  | niezaludniony

destacar  | wyróżniać się

destacar algo  | wyróżniać coś 

destacar |  wyróżniać się 

digno de algo  | godny czegoś 

dirigirse a alguien  | kierować się 
do kogoś 

diseñado  | zaprojektowany

disfrutar de alguien  |  s/korzystać 
z kogoś 

distinto a alguien  | odmienny od 
kogoś, inny niż ktoś 

distribuir algo  |  przemieszczać coś 

divertirse  | bawić się, rozerwać się 

ir de gira  | ruszać w trasę

doméstico  |  domowy, krajowy

E
eclipsado  | przyćmiony

ejercer algo  | wykonywać coś 

el/la familiar  | krewny, członek 
rodziny

el/la protagonista  | bohater/
bohaterka 

el/la replicante  | replikant, robot 
imitujący człowieka

el abanico  | wachlarz,  szeroki 
zakres

el acceso  | dostęp 

el acoso  | wyzysk, prześladowanie 

el acta  | dokument

el adelantamiento  | wyprzedzenie

el aficionado  | fan

el ajedrez  | szachy

el alma |  dusza

el alojamiento  | zakwaterowanie 

el ambiente  | otoczenie

el aniversario |  rocznica

el aparcamiento  | parking 

el apoyo |  wsparcie 

el arma de doble filo  | miecz 
obosieczny

el artículo  | rodzajnik

el asentamiento humano  | ludzka 
osada

el asesinato  | morderstwo, 
zabójstwo

el asesino  | morderca

el asunto  | sprawa

el asunto de Estado  | sprawa 
państwowa 

el aventurero  | poszukiwacz 
przygód

el ave |  ptak 

el barrio |  dzielnica

el beneplácito  | błogosławieństwo
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el bipartidismo  | system 
dwupartyjny

el buscador |  wyszukiwarka

el caballero  |  rycerz

el callejón sin salida  | ślepa uliczka

el calzado  | obuwie 

el campesino  | chłop, wieśniak

el capítulo  | rozdział, odcinek

el cargo  | stanowisko, posada

el casco antiguo  | starówka

el caso  | przypadek

el cierre  | zamknięcie

el civismo  | zachowanie 
obywatelskie

el cobarde  | tchórz 

el colegio  | szkoła podstawowa

el comerciante  | handlarz

el conjunto  |  kompleks, grupa

el consejo de algo  | po/rada na 
jakiś temat 

el contenido  | treść, zawartość

el coraje  | odwaga 

el cuentecito  | opowiastka 

el cuero  | skóra 

el culo inquieto  | pot. niespokojna 
dusza

el daño  | krzywda 

el desarrollo  | przebieg, rozwój

el desconsuelo  | żałość, rozpacz, 
ubolewanie 

el desencuentro  |  różnica zdań

el desenlace  | zakończenie, wynik

el destino  |  kierunek, destynacja

el diario  | dziennik

el dibujo  | rysunek, obrazek

el diseño  | projekt,  szata graficzna

el duelo  | pojedynek, walka

el encanto  | urok

el encargo  | nakaz, polecenie

el enchufe  | wtyczka

el encuentro digital  | spotkanie za 
pośrednictwem Internetu

el enfermo  | chory

el entrevistador  | osoba 
przeprowadzająca wywiady

el escaño  | miejsce w parlamencie

el escrutinio  | liczenie głosów

el esposo  | małżonek

el establecimiento  |  budynek 

el establecimiento comercial  | 
placówka handlowa

el estreno  | wyświetlenie po raz 
pierwszy

el evento  | wydarzenie 

el foco |  centrum 

el galardón  | nagroda

el galardón |  nagroda

el gobierno  | rząd

el guía  | przewodnik

el género  | gatunek

el hastío  | znużenie 

el humor blanco  | neutralny rodzaj 
humoru (który nikogo nie obraża) 

el ingrediente  | składnik

el integrante  | członek

el jabato  | młody dzik 

el jerezano |  mieszkaniec Jerez

el juego  |  zabawa

el juego de cartas  | gra karciana

 el juego de mesa  | gra planszowa

el jugador  | gracz

el jurado  |  komisja oceniająca, jury

el ladrón  | złodziej

el lugar  | miejsce

el lugareño  | miejscowy

el malestar  | dyskomfort

el marisco  | owoce morza

el matiz  | odcień

el mazo  |  stos

el Medievo  | średniowiecze

el mercado  | rynek

el monasterio  | klasztor

el monje  | mnich

 el mítin  | mityng, publiczne 
zebranie, wiec

el neumático  | opona

el objetivo  | cel 

el ocio  | rozrywka 

el origen |  pochodzenie

el osario  | ossuarium

el palacete  | pałacyk, posiadłość

el palo |   wariacja

el papel |  rola 

el parchís  | chińczyk

el participante  | uczestnik

el pasatiempo  | rozrywka

el periodismo  | dziennikarstwo 

el pescado  | ryby 

el peso  | waga 

el peón  | pionek

el Primer Ministro  | premier 

el propio X  | sam X

el protagonista  | bohater

el queso  | ser

el reconocimiento  | uznanie, 
wyrazy uznania

el recuento  | ponowne liczenie 
(głosów)

el refresco  | napój bezalkoholowy

el regreso  | powrót 

el relato de misterio  | opowiadanie 
z dreszczykiem

el reto  | wyzwanie 

el retraso  | spóźnienie 

el rincón  | zakątek

el rodaje  | kręcenie (filmu)

el rodeo  | objazd

el ruido  | hałas

el seguidor  |  zwolennik

el semanario  | tygodnik

el sencillo  | singiel

el sentimiento|  uczucie 

el sinnúmero  | niezliczoność

el suceso  | wydarzenie

el sufrimiento  | cierpienie
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el superviviente  | ocalony

el suplemento  | dodatek

el suplicio  |  tortura, męczarnia, 
męka

el surgimiento  | wyłonienie się, 
pojawienie się

el suscriptor  | prenumerator

el sustantivo  | rzeczownik

el tablero  | plansza

el talayot  | typ megalitycznej 
budowli z kamienia z płaskim 
dachem, zazwyczaj budowanej na 
planie koła

el templo  | świątynia

el toque personal  | rys osobisty

el trigo  | pszenica

el triángulo |  trójkąt

el tráfico  | ruch

el turno  | kolej

el tutorial  | lekcja ”krok po kroku”

eludir algo  | unikać czegoś, uciekać 
przed czymś 

el vecino  | sąsiad 

el veto  | weto

el vicio  | przywara, wada

el voto  | głos

el vuelo  | lot 

el vuelo chárter  | lot czarterowy 

el yacimiento 
arqueológico  | wykopalisko 
archeologiczne

el éxito  | sukces 

emplear algo  |  używać czegoś

en absoluto  | wcale

encajar con algo  | pasować do 
czegoś 

enfocado a algo  | skupiony/
skoncentrowany na czymś

enfrentarse a algo  | mierzyć się z 
czymś, stawiać czemuś czoła

en funciones  | aktualnie pełniący 
obowiązki

enganchado a algo  |  pot. 
rozkochany w czymś

enganchar a alguien  | wciągać 
kogoś 

en qué medida  | w jakiej mierze

enriquecer algo  | wzbogacać coś

en temporada alta  | w sezonie

en torno a X grados  | około X 
stopni

en torno a |  wokół

entremezclar algo con 
algo  | mieszać coś z czymś

entretenido  |  zajmujący, ciekawy

en vistosidad  | pod względem/na 
atrakcyjności

envolver a alguien en algo |   
wciągać kogoś w coś

envuelto en algo  |  wciągnięty w 
coś, zaangażowany w coś 

erigir algo  | wznosić coś, budować, 
konstruować 

errante |  wędrowny

escalofriante  | mrożący krew w 
żyłach

escaso  |  zaledwie

escoltar algo |   towarzyszyć 
czemuś 

esconderse  | ukrywać się 

escondido  | ukryty

es decir  | to znaczy

es de destacar  | warto wyróżnić 

esloveno  | słoweński

espectacular  | zjawiskowy

establecer que  | ustanawiać, że 

estacional  | sezonowy

estar prohibido  | być zakazanym

estar repleto de algo |  być pełnym 
czegoś, obfitować w coś 

estar rodeado de alguien  | być 
kimś otoczonym

estrenado  | wyświetlony

estrenar algo |   wyświetlić coś po 
raz pierwszy

estrenarse  | zadebiutować 

estrictamente  | ściśle 

evidente |  wyraźny, ewidentny

evitar a alguien  | unikać kogoś

excesivo  | nadmierny 

exigir algo  | wymagać czegoś 

extenderse  | rozpowszechniać się, 
rozprzestrzeniać się 

extendido |   rozprzestrzeniony 

F
fallar  | zawieść

fallecido  | zmarły

firmado  | podpisany,  swojego 
autorstwa

formar parte de algo  | tworzyć coś

formar parte |   tworzyć 

franquista  | dotyczący epoki gen. 
Franco

frente a  | w stosunku do 

fuera de X  | poza X

fuera |  poza

fulminante  |  o szybkim przebiegu

G
ganar algo  | wygrać coś 

ganarse la vida  | zarabiać 

gitano |  cygański 

grabar algo  | nagrywać coś

gratificante  | satysfakcjonujący

H
habilitar algo  | udostępniać coś 

habitual  | zwyczajowy

hacer que  | powodować, że

hacerse famoso  | stać się sławnym

hermana mayor  | starsza siostra

hundir a alguien  | pogrążać kogoś 

húmedo  | wilgotny
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I
idóneo  | idealny, optymalny

impedir algo  | uniemożliwiać coś 

implicarse  |  grać

imprescindible  | nieodzowny

inadaptado  | nieprzystosowany 

incentivar algo  | zachęcać do 
czegoś 

incluir algo  | obejmować coś 

incluirse  |  zaliczać się 

incluso  | nawet, włącznie z

incontestable  | niezaprzeczalny 

increíble  | niewiarygodny

independiente  | niezależny

 indicar algo |  wskazywać coś 

indicar que  | wskazywać, że 

inesperado  | nieoczekiwany

inevitable  | nieunikniony

infantil  | dla dzieci

influir en algo |  wpłynąć na coś 

inmemorial |  niepamiętny

inmenso  | przeogromny 

innegable  |  oczywisty

inolvidable  | niezapomniany

insuficiente  | niewystarczający

insular  | półwyspu

interponerse  |  występować

ir acorralando a 
alguien  | stopniowo kogoś otaczać 

ir aportando algo  |  dokładać coś 

irreconciliable  | nie do pogodzenia

J
Jack, el Destripador  | Kuba 
Rozpruwacz

judío |  żydowski

jugar una mala pasada a 
alguien  | pot. wyciąć/wykręcić 
komuś numer

junto a alguien  | u czyjegoś boku

L
la/el periodista  | dziennikarka/
dziennikarz

la abreviatura  | skrót

la abstención  |  wstrzymanie się od 
głosu

la acusación  | oskarżenie

la afición  |  hobby

la afluencia  | frekwencja

la alabanza  | pochwała

la ampliación  |  wersja poszerzona

la andadura  | trajektoria 

la antigüedad |  starożytność

la arcilla  | glina

la arena  | piasek

la artimaña  | sztuczka

la bahía  | zatoka

la bebida  | napój

la broma  | żart

la búsqueda  | poszukiwanie

la búsqueda |  poszukiwanie

la caja  | opakowanie, karton

la cala  | mała plaża, zatoczka

la caldereta de langosta  | gulasz z 
langusty

la callejuela  | uliczka

 la calma  | spokój

la capacidad  | umiejętność, 
zdolność

la cartilla de 
racionamiento  | kartka limitująca 
zakup danego towaru

la casilla  | pole

la casona señorial  | posiadłość

la cerveza  | piwo

la chaqueta |   marynarka

la cinéfila  | kinomanka

la circunstancia  | okoliczność

la ciudadela  | cytadela

la cola  | kolejka

la comida  | jedzenie 

la comodidad  | udogodnienie 

la compañía de 
bandera  | przewoźnik państwowy

la comunidad  | społeczność

la Comunidad 
Autónoma  | wspólnota 
autonomiczna 

 la concienciación  | świadomość

la convocatoria  | obrady

la copa  |  drink

la Cámara Baja  | Niższa Izba

la decena  | dziesiątka 

la densidad  |  intensywność

la dependencia  | zależność,  rola

la distinción  | wyróżnienie 

 la diversión  | rozrywka, zabawa

la 
drogodependencia  | uzależnienie 
od narkotyków

la Edad de Oro |  Złoty Wiek, okres 
rozkwitu

la Edad Media  | średniowiecze

la eficiencia  | wydajność

la encuesta  | ankieta, badanie 

la enfermedad  | choroba

la entrega  | oddanie 

la escapadita | wypad

la estrella  | gwiazda

la exhibición |  wystawa

la extensión  | obszar

la faceta  | aspekt

la fama  | sława

la firma |  podpis 

la flexibilidad  | elastyczność 

la fuente  | źródło

la fuerza  | siła 

la ginebra  | dżin

la granja  | farma 

la guarida  |  kryjówka

la herramienta  | narzędzie

la huida  | ucieczka

la incomprensión  | brak 
zrozumienia, niezrozumienie
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la influencia  | wpływ

la inversión  |  wyłożenie 

la investidura  | nadanie tytułu, 
mianowanie

la invitada  | gość, zaproszona 
osoba

 la irrupción  |  zaistnienie na scenie 
politycznej

la judería  | dzielnica 
zamieszkiwana przez Żydów

la juerga |  fiesta, zabawa

la juguetería  | sklep z zabawkami

la labor  | praca

la lluvia  | deszcz

la locura colectiva  | grupowe 
szaleństwo

la lágrima  | łza

la mano  | ręka

la marca de diseños  |  firma 
projektowa

la maternidad  | macierzyństwo

la mayoría  | większość

la mayoría absoluta  | większość 
absolutna

la mercancía  | towar

la mezcla |  mieszanka 

la muerte  | śmierć 

la multa  | mandat

la naveta  | typ grobowca 
megalitowego

la novela  | powieść 

lanzarse  | rzucać się 

la ola  | fala 

la oveja  | owca

la pantalla  | ekran

la pantalla de cine  | ekran kinowy

la partida  | rozgrywka

la pata  |  noga

la pega  |  utrudnienie

la película |  film

la piedra  | kamień

la pieza  | kawałek, część

la pluma  | pióro

la población  | zaludnienie

la posada  | gospoda, zajazd

la postal  | widokówka, kartka 
pocztowa 

la prevención  | zapobieganie, 
prewencja 

la procedencia |  pochodzenie

la propia X  | sama X

la RAE = la Real Academia 
Española  | Hiszpańska Akademia 
Królewska 

la raíz |  korzeń

la receta  | przepis 

la recta final  | ostatnia prosta

la red social  | sieć społecznościowa

la regla  | zasada, reguła

la reseña  | recenzja

la ropa  | odzież, ubranie

la ruta  | trasa

la sabiduría |  mądrość

la sala de espera  | poczekalnia 

las circunstancias  | okoliczności

las damas  | warcaby

las dimensiones  | rozmiary

la sede  | siedziba

las elecciones  | wybory

la sinopsis  | streszczenie

las letras  |  literatura 

las líneas de bajo coste  | tanie linie 
lotnicze

la sobrasada  | rodzaj kiełbasy 
produkowany na Balearach

la sombra  | cień

las palmas |  klaskanie 

la suciedad  | brud 

la taula  | dwa megality ustawione 
w kształt litery „T”

la temporada  | sezon

la ternura  | czułość 

la trama  | spisek

la trayectoria  | trasa, droga,  droga 
zawodowa

la tuberculosis  | gruźlica 

la vestal  | westalka

la victoria pírrica  | pyrrusowe 
zwycięstwo

la votación  | głosowanie

la vía de circulación  | trasa

ligado a algo |  powiązany z czymś

lograr algo  | osiągnąć coś 

los celos  | zazdrość

los comicios  | wybory

los instrumentos de cuerda |  
instrumenty smyczkowe

los recursos naturales  | bogactwa 
naturalne

los resultados  | wyniki

luchar  | walczyć 

luchar por algo  | walczyć o coś 

M
maldito  | przeklęty

malvado  | zły

manejar algo  | operować czymś

mantener  | utrzymywać 

 marcado  |  wyraźny, wyrazisty

marcar algo  |  naznaczyć coś 

marinero  | morski

masificado  | zatłoczony

matricularse en algo  | zapisać się 
na coś 

medieval  | średniowieczny

medio  |  średnio zamożny

mejorar  | polepszać 

merece la pena  | warto 

meridional |  południowy

meterse en el papel de 
alguien  | wcielić się w czyjąś rolę

mezclar algo con algo  | mieszać, 
łączyć coś z czymś 

mezclarse |  mieszać się 

montar algo |   zakładać coś

morir |  umierać

mudable  | zmienny, 
nieprzewidywalny
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mutuo  | wzajemny

N
negar algo  | odmówić czegoś 

no cabe duda  | bez wątpienia 

no entrañan gran dificultad  | nie 
stanowią dużej trudności

O
obtener algo  | osiągnąć/zdobyć coś 

ocupar algo  | zajmować coś 

odiar algo  | nienawidzić czegoś

¡ojo!  | uwaga!

oriental  |  położona na wschód

P
paradisíaco  | rajski

parar  | zatrzymać się, stanąć,  
wygasać 

parecer  | wydawać się 

parecerse a algo |  przypominać coś 

parecerse en algo  | być podobnym 
do siebie w czymś 

parecido  | podobny 

pasar algo por alto  | pominąć coś

patricio  | patrycjuszowski

Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad |  Niematerialne 
Kulturowe Dziedzictwo Ludzkości

perder  | przegrywać 

perder algo  | tracić coś 

permitir hacer algo  | pozwalać 
na zrobienie czegoś, umożliwiać 
zrobienie czegoś 

pertenecer a algo  | przy/należeć 
do czegoś 

perturbar algo  | naruszać coś 

pese a algo  | pomimo czegoś 

pintoresco  | malowniczy

plantarle cara a algo  | mierzyć się 
z czymś, stawać z czymś twarzą w 
twarz

planteado  | postawiony

policíaco  | detektywistyczny

ponerse de acuerdo  | pogodzić się, 
porozumieć się 

ponersele los dientes largos a 
alguien  |  mieć na coś chrapkę 

por barco  | przy pomocy łódki

por el este  | od wschodu 

por el norte  | od północy

por el oeste  | od zachodu

por el sur  | od południa 

por ferrocarril  | za pomocą kolei

portarse como un jabato  | być 
bardzo odważnym

previamente  | wcześniej, uprzednio

previo a algo  | poprzedzający coś 

procedente de |  pochodzący z 

prolífico |  płodny

proponer algo a alguien  |  
za/proponować coś komuś 

protagonista |   główny

provocar que  | powodować, że 

puesto que  | zważywszy, że 

Q
quedar algo por delante  |  mieć 
coś przed sobą (w planach) 

quedar bajo dominio  | być pod 
panowaniem

quedar convocado  | zostać 
zwołanym

quedar patente  | być oczywistym

que pululan  |  których, jest pełno

R
recabar algo  | zebrać coś, osiągnąć 
coś 

recibir algo  | otrzymać coś 

recluirse  |  odizolować się 

recogido  |  przedstawiony

reconocer  | przyznawać 

recorrer algo  | przemierzać coś 

recrear algo  | odtwarzać coś

recíproco  | wzajemny

recóndito  | mało znany

regresar a algo  | po/wracać do 
czegoś 

relatar algo |  opowiadać coś 

remontarse a X  | sięgać X

repartido  |  rozrzucony

requerido  | wymagany 

rescatar a alguien  |  przywoływać 
do życia/ożywiać kogoś 

resolver algo  | rozwiązywać coś 

respirar aliviado  | oddychać z ulgą 

retomar algo  |  odświeżyć coś, 
powrócić do czegoś 

retorcido  |  kręty

revelador  | odkrywczy

revestir algo  |  stanowić coś

rural  | wiejski

S
saldarse  |  zakończyć się 

salvaje  | dziki 

salvo  | z wyjątkiem 

saturado  |  przepełniony

seco  | suchy

septentrional  | północny

ser atrapado  | zostać schwytanym

ser capturado  | zostać pojmanym, 
schwytanym

se trata de  | chodzi o 

señalar algo  | wskazywać coś 

sin  | bez 

sincerarse  | zwierzać się 

sin duda  | bez wątpienia

siniestro  | złowieszczy

sin piedad  | bez litości
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sobornar a alguien  | przekupić 
kogoś, oferować komuś łapówkę 

sobrevivir  | przetrwać

soler  | mieć zwyczaj

someramente  | powierzchownie

sometido a algo  |  kierujący się 
czymś 

sonado  |  głośny

 sonoro |  głośno brzmiący

soplar  | wiać

suave  | łagodny 

subestimado  | niedoceniony

subir  |  zamieszczać w sieci

sucederle algo a alguien  | dziać się 
coś komuś

sugerir algo  | sugerować coś 

sumergir a alguien en 
algo  | zanurzać kogoś w czymś 

superar algo  | przezwyciężyć coś 

sórdido  |  trudny

T
tal y como  | tak jak 

tarda en arrancar  | powoli się 
rozwija

temido  |  niepożądany (którego ktoś 
się obawia)

tener algo en común  | mieć coś 
wspólnego

tener parecido con algo |  być 
podobnym do czegoś 

tener que  | musieć 

tener uso de razón  | używać 
rozsądku/głowy, być świadomym

terco  | uparty

tirar algo  | za/rzucać coś 

tocar  |  grać 

tomar protagonismo  | odgrywać 
główną rolę 

transcurrir  | dziać się, toczyć się, 
przebiegać

tras  | po 

trasladar a alguien  | przenosić kogoś 

tras los pasos de alguien  | śladami 
kogoś 

traspasar algo  |  przekazywać coś, 
oddawać coś 

trazar algo  | wytyczać coś, przebyć 
coś 

turbio  | burzliwy, niespokojny

U
ubicarse  | znajdować się 

un acuerdo |   zgodność

unir algo  | łączyć coś 

unirse a algo  | dołączyć do czegoś 

urbano  | miejski

valerse de algo  | używać czegoś 

valorar algo  | cenić coś 

viralizado  |  rozpowszechniony

virgen  | dziewiczy

Z
zancudo |  długonogi


