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MEDIA

A
a corto plazo | wkrótce

a favor de | na rzecz, na korzyść

a lo largo de | w ciągu

a partir de | od 

a pesar de | po/mimo

a punto de desaparecer | bliski 
zniknięcia

a tráves de | po/przez

abandonar algo | opuszczać coś 

abarcar algo | obejmować coś

acceder a algo | mieć dostęp do 
czegoś, dostać się do czegoś

acercar algo a alguien | przybliżyć 
komuś coś 

aconsejarle algo a alguien |  
doradzać coś komuś 

acosar a alguien | molestować kogoś

acreditado | o ugruntowanej pozycji

adulto | dorosły 

advertir a alguien | ostrzegać kogoś

afectar algo | wpłynąć na coś 

afirmar que | zapewniać, że 

aguantar algo | wytrzymać coś, 
znosić coś 

ahorrar | oszczędzać

al alcance de algo  | w zasięgu czegoś

al grano | do rzeczy, do sedna

al menos | przynajmniej 

al otro lado | po drugiej stronie 

alcanzar algo | osiągać coś 

almacenar algo | przechowywać 
coś, gromadzić 

amenazar a alguien | grozić komuś 

ansiado | oczekiwany, pożądany

anterior | poprzedni, wcześniejszy

anticuado | staromodny

apenas | zaledwie, ledwo

apuntar | notować 

armado | uzbrojony 

asegurarse de algo | upewnić  
się w czymś 

asombrado | zdumiony

aumentar | rosnąć, wzrastać

avalar algo | gwarantować coś, 
wspierać coś 

avisarle a alguien | zawiadamiać 
kogoś 

B
batir récords de audiencia | bić 
rekordy oglądalności/popularności

C
calcáreo | wapienny

circular | być w obiegu

cobrarle a alguien | pobierać  
od kogoś opłaty

compaginar algo con algo | łączyć 
coś z czymś 

componer algo | s/komponować coś

compulsivo | przymusowy, 
kompulsywny

con orgullo | z dumą 

con X tenemos suficiente | X nam 
wystarczy

conceder algo  | przyznawać coś 

conectarse | pod/łączyć się (np.  
do Internetu)

conformar algo | stanowić coś 

congregar a alguien | gromadzić 
kogoś 

consecutivo | następujący po sobie

conseguir algo | osiągnąć coś 

considerablemente | znacznie

consistir en algo | składać się  
z czegoś, polegać na czymś

consultar algo | sprawdzać coś 

convencer a alguien | przekonywać 
kogoś 

convertirse en algo | przeistoczyć/
przekształcić/zmienić się w coś

convertirse en alguien | przeisto-
czyć/zmieniać się w kogoś 

convivir | żyć/mieszkać wspólnie

convocar algo | zwoływać coś 

cosechado | osiągnięty, zgarnięty

costero | nadbrzeżny, przybrzeżny

cubrir algo | pokrywać coś

D
da igual | wszystko jedno

darse de alta | zapisywać się, 
zarejestrować się 

de forma muy notable | w bardzo 
zauważalny sposób

de hecho | faktycznie, rzeczywiście

de índole sexual | o charakterze 
seksualnym

de mayor gravedad | poważniejszy

deberse a algo | wynikać z czegoś, 
być spowodowanym czymś 

debido a algo | z powodu czegoś 

decimoquinto | piętnasty

defender algo | o/bronić coś, 
uzasadniać coś 

dejar | po/zostawiać 

dejarle huir a alguien | pozwolić 
komuś uciec

demasiado | zbyt

denegar algo | odmówić czegoś 

denso | gęsty

derivar de algo | pochodzić od czegoś

desarrollar algo | rozwijać coś 

descender | schodzić 

descubrir que | odkrywać, że 

despectivo | obraźliwy

despegar | startować 

despistado | roztargniony

destacar | wyróżniać się 

destacar a alguien | wyróżnić/
zwrócić uwagę na kogoś 

destinarse | być przeznaczonym 

detener a alguien | zatrzymać kogoś

detenerse | zatrzymywać się

diario | dzienny

disfrutar de algo | korzystać z czegoś
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dispuesto a hacer algo | gotowy  
do z/robienia czegoś 

distinguir | odróżniać

E
eficaz | skuteczny

el abanderado | sztandarowy

el abuso sexual | wykorzystywanie 
seksualne 

el acceso | dostęp 

el acontecimiento | wydarzenie

el acosado | wykorzystywany

el acuífero | warstwa wodonośna

el adelanto | zapowiedź

el aficionado | fan, zwolennik

el águila real | orzeł królewski

el alféizar | parapet 

el almeriense | Almeryjczyk

el alquiler | wynajem 

el ambiente escolar | środowisko 
szkolne

el anfibio | płaz

el aniversario | rocznica

el apartado | rozdział 

el archivo | plik 

el arroyo | strumyk

el asunto | temat, sprawa

el ave | ptak 

el balompié | piłka nożna, futbol

el baloncesto | koszykówka

el balonmano | piłka ręczna

el bolsillo | kieszeń

el bosque | las

el buitre negro | sęp czarny

el cabezón | z dużą głową 

el cajero automático | bankomat

el cambio | zmiana

el cansancio | zmęczenie 

el Cantábrico | Morze Kantabryjskie

el caramelo | cukierek

el cargo | stanowisko, posada

el carnet de identidad | dokument 
tożsamości

el casero | gospodarz

el certificado laboral | świadectwo 
pracy

el cierre | zamknięcie

el colegio | szkoła podstawowa

el conjunto | zestaw 

el conserje | dozorca

el consumo interno | spożycie krajowe

el contenido | zawartość, treść

el contrabando | przemyt

el contrato laboral | umowa o pracę

el correo | poczta

el coste de mantenimiento |  
koszt utrzymania 

el cotilleo | plotki

el crío | dziecko

el cuaderno | zeszyt 

el cumpleaños | urodziny

el declive | spadek

el defensor | obrońca

el delito |  przestępstwo

el deporte | sport

el deporte de conjunto | sport 
zespołowy

el deshielo | topnienie, tajanie

el destinatario | odbiorca

el detenido | zatrzymany

el dictado | dyktat

el dinero | pieniądze

el disco recopilatorio | kompilacja 

el enemigo | wróg

el enlace | link 

el entorno | środowisko, otoczenie

el espectador | widz

el éxito | sukces

el felino | kot 

el fideo | chudzielec

el finde | pot. weekend

el funicular | kolejka  
linowo-szynowa

el fútbol sala | futsal (piłka nożna 
halowa pięcioosobowa, pot. 
halówka)

el galardón | nagroda

el ganador | zwycięzca

el gobernante | rządzący

el gordinflón | grubas, tłuścioch

el habitante | mieszkaniec

el hábitat | środowisko

el hermano | brat

el hogar | dom

el humedal | tereny podmokłe, bagna

el importe | opłata 

el ingrediente | składnik

el ingreso | wstąpienie

el insulto | obelga 

el islote | wysepka

el juez | sędzia

el juguete | zabawka 

el ladrón | złodziej 

el lanzamiento | publikacja, 
wyemitowanie,  wydanie

el lince ibérico | ryś iberyjski

el llanito | pot. Gibraltarczyk

el logro | dokonanie, wyczyn

el macizo | masyw górski

el malentendido | nieporozumienie

el mallorquín | Majorkańczyk

el mamífero | ssak

el matiz | odcień

el miembro | członek

el ministro de Asuntos Exteriores |  
minister spraw zagranicznych

el monoplaza | samochód Formuły 1,  
bolid (auto jednoosobowe)

el mote | przezwisko

el muñeco | lalka 

el municipio |  miasto

el objetivo | cel 

el orden del día | porządek dnia

el orden público | porządek publiczny

el origen | pochodzenie
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el oso pardo | niedźwiedź brunatny

el papel | rola

el paraíso fiscal | raj podatkowy

el participante | uczestnik

el peñón | skała

el permiso de residencia |  
pozwolenie na pobyt

el petrolero | tankowiec

el pico | szczyt

el piso | piętro 

el propósito | cel

el rebeco | kozica

el regalo | prezent

el relato | opowiadanie 

el remitente | nadawca

el reptil | gad

el riachuelo | rzeczka, strumień

el robo | kradzież 

el secuestrador | porywacz

el seguidor | fan

el seguidor | zwolennik

el suicidio | samobójstwo

el tamaño | rozmiar

el trámite | transakcja

el tratado | traktat

el valle | dolina 

el vecino | sąsiad

el vehículo | pojazd

el vencedor | zwycięzca

el vestuario | strój, ubranie 

el vivero municipal | miejskie 
centrum ogrodnicze

el voto | głos 

el/la adolescente | nastolatek, 
nastolatka

el/la gafotas | okularnik, okularnica

elegir a alguien | wybierać kogoś 

elegir algo | wybierać coś 

eminentemente | wyjątkowo, 
szczególnie

en comparación con |  
w porównaniu z 

en descargas | w pobraniach z sieci 

en estas circunstancias | w tych 
okolicznościach

en peligro de extinción | zagrożony 
wyginięciem

en persona | osobiście

en solitario | sam

enclavado | umieszczony

encoger el corazón | chwytać za serce

encontrar algo | spotykać coś 

encontrarse | znajdować się

enfrentar algo | zmierzyć się z czymś

enfrentarse | zmierzyć się 

engatusar a alguien | pot. nabrać 
kogoś

entablar amistad con alguien |  
nawiązać z kimś przyjaźń

entrelazado por algo  | powiązany, 
związany czymś 

entretejer algo | tkać coś 

erigirse | wznosić się 

erradicar algo | usuwać coś 
kompletnie

escondido | ukryty 

esgrimir algo | wytaczać coś (np. 
argumenty)

está descartado | odpada

establecer algo | ustanawiać coś 

estadounidense | północnoame-
rykański, amerykański

estar casado con alguien | być 
żonatym z kimś

estar sometido a algo | podlegać 
czemuś 

estimar | szacować

evitar algo | uniknąć czegoś 

extenderse | szerzyć się 

exuberante | bujny, obfity

F
familiar | rodzinny 

favorecer algo | sprzyjać czemuś 

felicitar a alguien | pogratulować, 
powinszować komuś 

fiarse de algo | ufać czemuś 

fijar algo | ustalać coś 

firmar algo | podpisywać coś 

formar parte de algo | być  
częścią czegoś 

fuera de algo | poza czymś

G
galardonado | nagrodzony

gélido | lodowaty

generoso | hojny 

girar alrededor de algo | kręcić  
się wokół czegoś 

gozar de algo | korzystać z czegoś, 
cieszyć się czymś

grabar algo | nagrywać coś 

grosso modo | z grubsza rzecz ujmując

guardar algo | przechowywać coś

H
haber que estar a (algo) |  
podporządkować się (czemuś) 

hablar a tontas y a locas | mówić 
co komu ślina na język przyniesie

hacer algo público | upubliczniać coś

hacer una transferencia |  
wykonać przelew

hacerse pasar por alguien |  
udawać kogoś 

hacerse realidad | urzeczywistnić się

hay que | trzeba 

hecho | zrobione, gotowe

hubo que... | trzeba było…

huir | uciec, uciekać

humilde | skromny

I
idóneo | idealny

igualmente | podobnie 
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impedirle algo a alguien |  
przeszkodzić komuś w czymś 

imprescindible | nieodzowne

impuntual | niepunktualny 

incluir algo | obejmować coś 

incluso | nawet 

indicar | wskazywać 

indistintamente | bez względu

infantil | dziecięcy

influyente | wpływowy

ingresar algo | wpłacać coś 

inmenso | ogromny

innumerable | niezliczone

inocente | niewinny

insuperable | niezwyciężony, 
niepokonany

ir ascendiendo | wznosić się 

irse incrementando | zwiększać się 

irse sustituyendo por algo | być 
stopniowo zastępowanym przez coś

L
la agenda | kalendarz

la bandera | flaga 

la búsqueda | poszukiwanie

la cabra hispánica | koziorożec 
hiszpański

la cajetilla de cigarillos | paczka 
papierosów

la canasta | kosz

la cantidad | ilość

la carretera | droga, autostrada

la cascada | wodospad

la cercanía | bliskość, bliskie 
położenie

la cigüeña negra | bocian czarny

la circunstancia | okoliczność

la cola | kolejka

la colonia | perfumy

la comisión | prowizja

la contraportada | okładka z tyłu

la contraseña | hasło (np. do konta)

la controversia | polemika, spór

la cordillera | łancuch górski

la cuenta | konto

la cuenta corriente | rachunek 
obrotów bieżących

la cuenta de ahorro | rachunek 
oszczędnościowy

la cuenta de correo | skrzynka 
mailowa

la cuidadanía | obywatele

la dedicación | oddanie

la desembocadura | ujście rzeki, 
estuarium

la despedida | pożegnanie 

la deuda | dług 

la dirección postal | adres 

la diversidad | różnorodność

la divisa | dewiza

la duna móvil | ruchoma wydma

la eficiencia | skuteczność

la entidad receptora | bank odbiorca

la entrada | wejście

la especie endémica | gatunek 
endemiczny

la estancia | pobyt 

la excursión | wycieczka 

la exigencia | wymóg

la falta de puntualidad | brak 
punktualności

la fama | sława

la formación | wykształcenie

la frontera | granica

la gira | tournee, objazd

la granadina | mieszkanka Grenady

la guerra | wojna

la independencia | niepodległość

la ineficiencia | nieskuteczność 

la investigación | dochodzenie

la joya | klejnot

la ladera | zbocze

la laurisilva canaria | typ lasu 
wilgotnego klimatu

la locura | szaleństwo, szał

la manga | rękaw

la marisma |  bagna, moczary

la mayoría | większość

la meseta | równina

la natación | pływanie

la notificación de pago |  
informacja o płatności

la octavilla | ulotka

la ONU (La Organización de 
las Naciones Unidas) | ONZ 
(Organizacja Narodów 
Zjednoczonych)

la oportunidad | sposobność

la península | półwysep

la peregrinación | pielgrzymowanie

la permisividad | permisywność 

la piscina | basen 

la pista | boisko

la prisión | więzienie

la rapidez | szybkość

la red | sieć (Internet)

la referencia | odniesienie

la restricción | ograniczenie

la reunión | zebranie

la revelación | objawienie 

la ropa | odzież 

la rueda | koło

la ruta a pie | szlak pieszy

la salida de algo | wyjście z czegoś 

la soberanía | suwerenność

la solicitud de algo | prośba o coś 

la solicitud de empleo |  
podanie o pracę 

la solicitud de trabajo |  
podanie o pracę 

la sucursal | filia, oddział

la superficie | powierzchnia

la tardanza | opieszałość

la tasa de interés | stopa 
procentowa

la tela de araña | pajęcza sieć 

la temporada | sezon

la tienda | sklep
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la toma | przejęcie

la vegetación | roślinność

la vehemencia | gwałtowność, impet

la ventanilla | okienko, stanowisko 
(np. w banku)

la víctima | ofiara

la violencia | przemoc

la virtud | zaleta

la vista | wzrok

la vivienda | miejsce zamieszkania

la volundad | chęć, wola

las actuaciones | działania 

las maniobras | manewry

las mercancías | towary

las prácticas de tiro del ejército |  
strzeleckie ćwiczenia wojskowe

las razones | powody

llamativo | zwracający uwagę

llegar a tiempo | przybyć na czas

llevarse a cabo | dochodzić do skutku

lo que resulta evidente | to, co 
wygląda na oczywiste

lograr algo | osiągnąć coś 

lograr hacer algo | osiągnąć 
zrobienie czegoś 

los negocios | interesy, biznes

los recuerdos colectivos | wspólne 
wspomnienia 

lunar | księżycowy

M
mantener a algo entre 
algo | utrzymać coś między czymś

medioambiental | środowiskowy

mediterráneo | śródziemnomorski

menos mal | co za ulga, na szczęście

merecer algo | zasługiwać na coś 

minoritario | mniejszościowy, 
drugorzędny

mudarse a X | przeprowadzić się do X

multilateral | wielostronny

multitud | mnóstwo, mnogość

N
na hace falta | nie trzeba 

negarse | odmawiać, sprzeciwiać się

no obstante | bez wątpienia

no te preocupes | nie martw się 

no ver la hora de | nie móc się 
doczekać

O
obtener algo | osiągnąć coś 

obvio | oczywiste

odiar a alguien | nienawidzić kogoś 

omnipresente | wszechobecny

otorgar algo | przyznawać coś

P
parece evidente | wydaje się 
oczywiste

partirse | złamać się, przełamać się 

pasar a la historia | przejść do historii

percatarse de que | zorientować 
się, że 

perder los estribos | tracić 
kontrolę, nie panować nad sobą

periódico | powtarzający się 

permanecer en algo | pozostać  
w czymś 

permitir algo | pozwalać na coś 

permitirse algo | pozwalać sobie 
na coś 

policiaco | kryminalny

poner algo en marcha | udostępnić 
coś

poner fin a algo | zakończyć coś, 
położyć kres czemuś 

poner freno a algo | zahamować coś

poner los pelos de punta |  
powodować, że włosy stają dęba 

por algo | z powodu czegoś 

por medio de | za pośrednictwem 

por parte de alguien | ze strony 
kogoś 

posterior | późniejszy

posteriormente | później 

preliminar | wstępny

prestar atención a algo |  
przywiązywać do czegoś wagę 

prestar ayuda | pomagać 

previsto | przewidziany

privado de algo | pozbawiony 
czegoś 

privilegiado | uprzywilejowany

procedente de | pochodzący z

prohibido | zakazany

proporcionar algo | dostarczać 
czegoś 

provocar que | powodować, że 

próximo | następny, kolejny

puesto que | ponieważ

puntual | jednorazowy

Q
quedar segundo | zdobyć drugie 
miejsce

quedarse sin algo | pozostać bez 
czegoś 

querido | kochany

R
rapaz | drapieżny

real | królewski

recordar algo | wspominać coś 

recuperar algo | odzyskać coś 

recuperar el control sobre algo |  
odzyskać nad czymś kontrolę 

reintegrarse a algo | połączyć się 
(ponownie) z czymś 

relativamente | względnie

remontarse a X | sięgać (czasów) X

rendirle un homenaje a 
alguien | oddawać komuś hołd
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reprocharle algo a alguien |  
zarzucać coś komuś 

repugnante | odrażający

requerido | wymagany

resolver algo | rozwiązywać coś 

retractarse de algo | wycofać  
się z czegoś, sprostować coś 

robar algo | kraść coś 

rodear a alguien | otaczać kogoś 

rogar | błagać

S
sacar partido de algo |  
skorzystać z czegoś 

salvaje | dziki

se trata de... | chodzi o...

según alguien | według kogoś 

semanal | cotygodniowy

señalar algo | wskazywać (na) coś 

ser acosado por alguien | być przez 
kogoś wykorzystywanym 

ser agredido | być atakowanym, 
obrażanym

sin | bez

sin dilaciones | niezwłocznie

soler | mieć zwyczaj

someterse a algo | poddawać się 
czemuś 

sonado | głośny

sorprendente | zaskakujący

suficiente | wystarczający

sufrir acoso | padać ofiarą 
prześladowania 

sufrir un accidente | ulegać 
wypadkowi

superado | przewyższony

supuesto | rzekomy

T
tardar años en hacer algo | długo 
coś robić

tender a | mieć skłonność do 

tener a alguien 
secuestrado | więzić kogoś 

tener algo en cuenta | brać coś 
pod uwagę

tener algo pendiente | zalegać  
z czymś

tener en cuenta que | brać pod 
uwagę, że 

tener influencia en algo | mieć  
na coś wpływ

tener lugar | mieć miejsce

tener que | musieć 

tomar relevancia | nabierać znaczenia

tortuoso | kręty, wijący się 

tras | po 

trasladar a alguien a algún sitio |  
przemieścić kogoś gdzieś

traspasar fronteras | przekroczyć 
granice

U
unilateral | jednostronny

unirse | łączyć się 

V
variar | różnić się, różnicować się 

verosímil | prawdopodobny

vigilar algo | kontrolować coś, 
nadzorować coś 

violento | gwałtowny


