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A
a cada lado de alguien  | u czyichś 
boków

a cambio de  | w zamian za

a favor del aborto  | sprzyjający 
aborcji

a gran velocidad  | z dużą 
szybkością 

a la inversa  | odwrotnie

a largo plazo  | na dłuższą metę 

a partir de  | od 

a pesar de  | po/mimo 

a su entender  | jego zdaniem 

a su juicio  | jego zdaniem

a través de  | poprzez, za 
pośrednictwem

abundar  | obfitować 

aburrido  | nudny

aburrir a alguien  | nudzić kogoś 

acariciar a alguien  | pieścić kogoś 

acercarse a algo  | zbliżyć, 
przybliżyć się do czegoś 

acogido  | przyjęty 

acompañar  | towarzyszyć 

aconsejar algo a alguien  | doradzić 
coś komuś 

acordar algo  | uzgodnić coś 

acorde con  | zgodny z 

acudir a X  | przybywać do X 

además de  | poza 

adivinar algo  | odgadnąć coś 

adornado  | przyozdobiony

adquirir algo  | nabyć, kupić coś 

advertir  | ostrzegać 

aéreo  | powietrzny

afortunadamente  | na szczęście

afortunado  | szczęściarz 

agarrarse a un clavo ardiendo  | 
tonący brzytwy się chwyta, chwycić 
coś jak ostatnią deskę ratunku

agradecido a algo  | wdzięczny 
czemuś 

agudo  | ostry

ajustarse a la legalidad vigente  |  
dostosowywać się  
do obowiązującego prawa

al fin y al cabo  | w końcu

al fondo  | w głębi

alcanzar algo  | osiągać coś 

alegar  | utrzymywać, twierdzić 

alejado  | oddalony

alimentar algo  | odżywiać, 
dokarmiać, karmić coś 

alistarse  | zaciągnąć się   
(np. do wojska)

alrededor de  | około

ambas  | obydwie 

amenazado por algo  | zagrożony 
czymś

ampararse  | uciekać się do czegoś

ante la adversidad  | w obliczu 
przeciwności

anteriormente  | wcześniej

antes de arrancar 2015  | przed 
początkiem 2015

anunciar  | ogłaszać 

apenas  | ledwie

apreciar a alguien  | doceniać 
kogoś 

apreciar algo  | doceniać coś 

apresar a alguien  | prześladować 
kogoś 

aproximadamente  | w 
przybliżeniu, około

apuntar  | zaznaczać

apuntarse  | zapisywać się 

arrepentirse  | mieć wyrzuty 
sumienia, po/żałować 

asegurar algo  | zapewnić coś 

atemorizado  | przerażony

aterrizar  | wy/lądować 

atraer alguien  | przyciągać kogoś 

atrapado  | uwięziony

atravesar algo  | przejechać  
przez coś (np. miasto, rzekę)

atribuirse a algo  | przyczyniać  
się do czegoś 

aumentar algo  | zwiększyć coś

austral  | południowy

avanzado  | zaawansowany

avisar a alguien  | powiadamiać 
kogoś 

B
bajar los humos a alguien  | utrzeć 
komuś nosa (dosłownie: bajar - 
obniżać, el humo - dym)

bajo el reinado de alguien  | pod 
czyimś panowaniem

bajo pedido  | na zamówienie

bautizar a alguien  | ochrzcić kogoś 

buscar algo  | szukać czegoś 

C
cada  | każda 

caer rendido a los pies de alguien  |  
zakochać się w kimś po uszy,  
na zabój

callado  | milczący

cancerígena  | rakotwórczy

carecer de algo  | nie mieć czegoś 

casarse con alguien  | pobierać się, 
brać z kimś ślub

castigar algo  | u/karać coś 

chocar con algo  | zderzać się  
z czymś 

científico  | naukowy

coincidir con algo  | zbiegać się  
z czymś 

comerciar con algo  | handlować 
czymś 

cometido  | popełniony

comprimido  | sprężony

común  | powszechny

comúnmente  | powszechnie

con el objetivo  | celem 

con éxito  | z sukcesem

conmemorar algo  | upamiętniać 
coś 

conscientemente  | świadomie 
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conseguir algo  | osiągnąć coś 

contagiarse  | zarażać się 

contaminado  | zanieczyszczony

contaminante  | zanieczyszczający

contar cuentos  | opowiadać bajki 

contener algo  | zawierać coś 

contravenir algo  | sprzeciwiać się 
czemuś

convencer a alguien  | przekonać 
kogoś 

convertirse en algo  | przekształcić 
się w coś 

convertirse en alguien  | zmienić 
się, przekształcić się w kogoś 

convocar algo  | zwoływać coś 

cortar algo en anillas  | pokroić  
coś na plastry, dosł.: pierścienie

cómodamente  | wygodnie

cruzar palabras   | zamienić słowo

Cuánto le debo?  | Ile płacę? Ile 
jestem winien/winna?

cumplir algo  | spełnić coś 

cumplir X años  | ukończyć X lat 

cumplirse  | spełnić się, zostać 
zrealizowanym

D
dar por perdido  | poddawać się 

dar quebraderos de cabeza  | 
przyprawiać o ból głowy

dar un paseo  | spacerować

dar un rodeo  | mówić nie wprost, 
dosł. okrążać

dar un rodeo  | okrążyć, zrobić 
kółko

de hecho  | faktycznie 

de manera artificial  | sztucznie 

de ningún modo  | w żaden sposób

debido a  | z powodu

decepcionado  | rozczarowany

dedicar algo a algo  | poświęcać 
coś czemuś 

dedicarse a algo  | poświęcić się 
czemuś, zajmować się czymś  

defender algo  | bronić czegoś  
(np. tezy)

definitivamente  | zdecydowanie 

dejar a alguien marchar  | pozwolić 
komuś odejść

dejar a alguien plantado  | 
porzucać kogoś 

dejar algo  | zostawiać coś 

demasiado  | zbyt 

demostar algo  | pokazywać coś 

demostrar  | pokazywać

denominado  | określany, 
nazywany

denunciar algo  | zgłaszać coś  
(np. na policję)

denunciar que  |  zgłaszać, że

deprimido  | przygnębiony

desanimarse  | zniechęcać się 

desarrollarse  | rozwijać się 

desatarse  | rozpętać się 

descubrir algo  | odkryć coś 

desencantado con algo  | 
rozczarowany czymś 

desestimar algo  | z/lekceważyć coś 

desgraciadamente  | niestety

desgraciado  | nieszczęśliwy

desleal  | nieuczciwy 

desnudo  | nagi 

desolador  | przerażający

desordenado  | bałaganiący, 
nieuporządkowany

despistado  | roztargniony

desplazarse  | przemieszczać się 

destrozar algo  | niszczyć, 
spustoszyć coś 

detener algo  | zatrzymywać, 
wstrzymywać coś 

devolver algo  | zwrócić coś, oddać 

dificultar algo  | utrudnić coś 

disfrazada de anciana  | przebrana 
za staruszkę 

disfrutar de algo  | s/korzystać  
z czegoś

disminuir algo  | zmniejszyć coś 

dispararse  | gwałtownie wzrosnąć

dividido  | podzielony

durante el descanso  | podczas 
przerwy 

E
eficaz  | skuteczny

el abandono  | porzucenie

el acceso gratuito a la sanidad  | 
bezpłatny dostęp do opieki 
zdrowotnej

el acontecimiento  | wydarzenie

el adulto  | dorosły 

el afán  | wysiłek, ambicja

el alcalde  | burmistrz 

el alquiler  | wynajem

el ambiente  | otoczenie

el anciano/la anciana  | osoba 
starsza, w podeszłym wieku

el apoyo  | wsparcie

el aprendizaje  | nauka, uczenie się 

el arroz  | ryż 

el artesano  | rzemieślnik 

el asesor del rey  | doradca króla 

el atardecer de ensueño  | wieczór 
marzeń

el atasco  | korek

el auge  | wzrost, apogeum 

el aumento  | wzrost 

el ayuntamiento  | ratusz

el bacalao al pil pil  | potrawa 
składająca się z dorsza, czosnku, 
oliwy oraz pikantnej papryki

el bautizo  | chrzest 

el bicentenario  | dwustulecie

el campesino  | chłop

el canto  | śpiew 

el carpintero  | stolarz

el carril bici  | ścieżka rowerowa 

el casco antiguo  | stare miasto

el castigo  | kara

el cazador  | myśliwy
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el centenario  | stulecie

el cerebro  | mózg

el cese  | zaprzestanie

el chef  | szef kuchni, kucharz

el chorizo  | rodzaj hiszpańskiej 
pikantnej kiełbasy

el ciudadano  | mieszkaniec miasta

el collar  | naszyjnik

el combate  | walka 

el conductor  | kierowca

el conjunto  | zestaw

el cono  | stożek

el conocimiento  | wiedza

el consentimiento  | zgoda 

el contenido  | zawartość

el cuadro  | obraz 

el cuello blanco de lechuguilla  | 
kryza 

el cuento de hadas  | bajka

el delito grave  | poważny 
występek

el delito leve  | drobny występek

el desastre medioambiental  | 
katastrofa środowiskowa 

el descubri-miento  | odkrycie

el desengaño  | rozczarowanie

el deseo  | pragnienie, pożądanie

el desfile  | parada, pochód

el dióxido de nitrógeno  | 
dwutlenek azotu

el dolor  | ból

el Domingo de Ramos  | Niedziela 
Palmowa

el empleado  | pracownik, osoba 
zatrudniona

el enanito  | krasnoludek

el enano  |  karzeł

el encuentro  | spotkanie 

el entorno  | otoczenie 

el equinoccio primaveral  | 
przesilenie wiosenne

el escondite  | kryjówka

el eslabón  | szczebel

el estrecho  | cieśnina

el Estrecho de Magallanes  | 
Cieśnina Magellana

el factor externo  | czynnik 
zewnętrzny

el fallecimiento  | zgon 

el gobierno  | rząd

el gremio  | bractwo

el hecho  | fakt 

el herrero  | kowal

el hueso de jamón  | kość z szynki 
hiszpańskiej

el hundimiento  | zatonięcie

el huso de una rueca  | wrzeciono

el Impuesto sobre Sucesiones  | 
podatek spadkowy

el infierno  | piekło

el ingrediente principal  | główny 
składnik

el intercambio comercial  | 
wymiana handlowa

el inversor extranjero  | inwestor 
zagraniczny

el invitado  | gość

el istmo  | przesmyk

el jamón de bellota  | długo 
dojrzewająca szynka hiszpańska 
bardzo wysokiej jakości

el juguete  | zabawka

el lavavajillas  | zmywarka

el lienzo  | płótno

el matrimonio igualitario  | 
małżeństwo osób tej samej płci

el medio ambiente  | środowisko

el mercadero  | kupiec 

el nacimiento  | narodziny

el nieto  | wnuk

el nivel de polución  | poziom 
zanieczyszczenia

el obstáculo  | przeszkoda

el occidente  | zachód

el oriente  | wschód

el oro  | złoto 

el papel  | rola 

el paraíso fiscal  | raj podatkowy

el peatón  | przechodzień

el pecado  | grzech

el pensamiento  | myśl

el perjuicio  | szkoda, niekorzyść

el pico  | dziób, dzióbek

el poder  | moc

el postre  | deser 

el príncipe azul  | niebieski książę, 
odpowiednik polskiego księcia  
na białym koniu

el pulpo  | ośmiornica

el rascacielos  | drapacz chmur

el receptor del mensaje  | odbiorca 
wiadomości

el recuerdo  | wspomnienie 

el recurso  | sposób, środek

el reflejo  | odzwierciedlenie 

el relato  | opowiadanie 

el relato corto  | krótkie 
opowiadanie

el retrato  | portret 

el rostro  | oblicze, twarz

el ruido  | hałas

el salchichón  | długo dojrzewająca 
hiszpańska kiełbasa

el salmón  | łosoś

el sastre  | krawiec

el seno  | łono

el sistema respiratorio  | układ 
oddechowy

el taller  | warsztat

el tambor  | bęben

el tripulante  | członek załogi

el trozo de carne  | kawałek mięsa 

el trozo de tocino  | kawałek boczku

el viudo  | wdowiec

el zapatero  | szewc

el/la adolescente  | nastolatek/
nastolatka

el/la creyente  | wierzący/wierząca

elegir a alguien  | wybierać kogoś 

elegir algo  | wybrać coś 
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embarazada  | w ciąży

Embera   | plemię Indian

empaparse de algo  | zanurzyć  
się w coś (np. w temat) 

empeorar  | pogarszać się 

en apuros  | w opałach, w 
tarapatach

en favor de  | na rzecz

en gran medida  | w dużym stopniu

en lonchas  | w plastrach

en sus trece  | trwać/obstawać 
przy swoim

en un rincón  | w kącie

en virtud de la legislación 
del momento  | w świetle 
obowiązującego prawa

en voz alta  | na głos 

enamorarse al instante  | 
natychmiast się zakochać 

encontrado  | znaleziony

encontrar algo  | znajdować coś 

encontrarse  | znajdować się

enfadado  | rozzłoszczony

enorgullecerse de algo  | być 
dumnym z czegoś

entero  | cały 

entregado a algo  | oddany, 
oddający się czemuś 

entregar algo a alguien  | wręczać, 
dawać coś komuś 

enumerar algo  | wyliczyć coś 

envenenado  | zatruty 

es decir  | to znaczy

escaso  | nikły 

esconderse en algo  | ukryć  
się w czymś 

escuchar  | słuchać

esperanzador  | dający nadzieję

esperar  | czekać 

establecerse  | osiedlić się 

estar en consonancia consigo 
mismo  | być w zgodzie/harmonii  
z samym sobą

estar inmerso en algo  | być  
w czymś zanurzonym

estar justificado  | być 
uzasadnionym

estar ligado a algo  | być 
związanym z czymś 

estar ocupado  | być zajętym

estar pendiente de algo   | skupiać 
uwagę na czymś 

estar repleto de algo  | być pełnym 
czegoś 

evitar algo  | uniknąć czegoś 

exigir algo a alguien  | wymagać 
czegoś od kogoś 

experimentar algo  | doświadczać 
czegoś

F
facilitar algo  | ułatwić coś 

facilitar algo a alguien  | ułatwić 
coś komuś 

fallar  | zawodzić 

fallecer  | umierać 

falta de algo  | brak czegoś 

faltar  | brakować, zabraknąć

familiarizarse con algo  | zapoznać 
się z czymś 

famoso  | sławny

favorecer algo  | sprzyjać czemuś 

felicidades  | gratulacje

fijarse en algo  | skupić się na czymś

fijarse en alguien  | zwracać uwagę 
na kogoś 

formar parte de algo  | być częścią 
czegoś 

frenar  | za/hamować, 
powstrzymać 

G
galardonado  | nagradzany

girar en torno a alguien  | obracać 
się wokół kogoś 

gozar de algo  | cieszyć się czymś 

grabado en vivo  | nagrywany  
na żywo

graso  | tłusty

guardar algo  | przechowywać coś 

guardar silencio  | zachowywać 
milczenie

H
hacer los negocios  |  robić interesy

hacerse un hueco  | znaleźć czas

hasta el día de hoy  | do dnia 
dzisiejszego

I
igualmente  | wzajemnie

ilusionar a alguien  | ucieszyć kogoś 

impedir algo a alguien  | 
przeszkodzić komuś w czymś

impulsar algo  | promować, 
zachęcać 

inclinar algo  | przechylić coś 

incluir algo  | obejmować coś 

incluso  | a nawet

incrementar  | rosnąć, wzrastać 

incrementar algo  | zwiększać coś 

indígena  | rdzenny 

infantil  | dziecięcy

influir en algo  | wpływać na coś 

infranqueable  | nie do przejścia

inmenso  | ogromny 

intacto  | nietknięty

interponer el recurso  | składać 
apelację 

invadido  | najeżdżany

irse enconando  | zaogniać się 

J
juntarse con alguien  | przyłączać 
się do kogoś 
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L
la acera  | chodnik

la actitud  | nastawienie

la adolescencia  | okres nastoletni

la adquisición  | uzyskanie

la alcaldesa  | pani burmistrz

la aldea  | wioska

la altanería  | wywyższanie się

la ampliación  | poszerzenie 

la apariencia física  | wygląd 
zewnętrzny

la apertura  | otwarcie

la apuesta por algo   | postawienie 
na coś 

la artesanía  | rękodzieło

la asociación  | stowarzyszenie 

la barra de pan  | bagietka 

la beca  | stypendium, dotacja 

la Bella Durmiente  | Śpiąca 
Królewna 

la Blancanieves  | Królewna Śnieżka

la bruja  | czarownica, wiedźma

la búsqueda  | poszukiwanie

la caldera  | kominek, kocioł

la calefacción  | ogrzewanie

la calidez  | ciepło, serdeczność

la cantidad  | ilość 

la capucha  | kaptur 

la carga genética  | obciążenie 
genetyczne

la carnicería  | sklep mięsny

la caza  | polowanie

la celda  | cela

la célula  | komórka

la Cenicienta  | Kopciuszek 

la charcutería  | sklep/stanowisko 
wędliniarskie i z serami

la circunstancia  | okoliczność

la comodidad  | wygoda

la competencia  | konkurencja 

la comprensión auditiva  | 
rozumienie ze słuchu

la comunidad  | społeczność

la contaminación  | 
zanieczyszczenie

la convicción  | przekonanie

la cuna  | kolebka

la cuña de queso curado de 
oveja  | kawałek dojrzewającego 
sera owczego o kształcie trójkąta

la defensa  | obrona

la derogación  | zniesienie

la desgracia  | nieszczęście

la desigualdad  | nierówność

la destreza lingüística  | 
umiejętność językowa

la distracción  | rozproszenie

la diversidad  | różnorodność

la dueña de su destino  | pani 
swojego losu

la entrevista  | wywiad 

la escultura  | rzeźba 

la espalda  | plecy

la estancia  | pobyt

la falta  | brak 

la falta de algo  | brak czegoś 

la felicidad  | szczęście

la formación  | wykształcenie

la fuente de ingreso  | źródło 
dochodów 

la fuerza  | siła

la galleta integral  | ciastko 
zbożowe

la gesta  | wyczyn, osiągnięcie

la grabación  | nagranie

la habla  | mowa 

la hada madrina  | wróżka 
chrzestna 

la harina  | mąka

la hechicera  | wiedźma 

la herencia  | spuścizna, spadek

la hermanastra  | przyrodnia 
siostra

la hermandad  | bractwo

la huelga  | strajk

la huella  | ślad

la identidad  | tożsamość

la indignación  | oburzenie, 
wzburzenie

la influencia  | wpływ

la inhalación  | wdychanie

la irrupción  | wtargnięcie

la joya de oro  | biżuteria ze złota

la jubilación  | emerytura

la justicia  | sąd

la lengua extranjera  | język obcy

la lesión cerebral  | uszkodzenie 
mózgu

la letra  | słowa piosenki

la ley  | prawo 

la libertad de mercado  | wolność 
rynku

la lubina  | okoń morski 

la lucha  | walka

la lucha por la igualdad  | walka  
o równość, równouprawnienie

la madrastra  | macocha

la maldición  | przekleństwo

la manera de ser  | sposób bycia

la maravilla  | cud

la matriculación  | rejestracja

la mayoría  | większość 

la medida  | środek

la mercancía  | towar/y

la miel  | miód

la morcilla  | kaszanka

la nave  | statek

la noción  | pojęcie

la obra maestra  | mistrzowskie 
dzieło

la opulencia  | luksus

la oración  | modlitwa

la panadería  | piekarnia

la partícula contaminante  | 
cząstka zanieczyszczająca powietrze

la Península Ibérica  | Półwysep 
Iberyjski
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la pescadería  | sklep rybny

la piel  | skóra

la pincelada  | pociągnięcie pędzlem

la pintura  | obraz

la prisión  | więzienie

la prohibición  | zakaz

la prosperidad  | pomyślność

la queja  | skarga

la quema  | palenie 

la red ciclista  | sieć dróg 
rowerowych

la red de recarga  | sieć 
doładowująca

la red social  | sieć społecznościowa

la restricción  | ograniczenie

la rosquilla casera  | pączki 
domowej roboty

la salud  | zdrowie

la sede  | siedziba

la Semana Santa  | Wielki Tydzień

la sentencia  | wyrok, orzeczenie

la soberanía  | suwerenność

la sopa de ajo  | zupa czosnkowa

la supresión  | zniesienie

la suspensión  | zawieszenie 

la tarea  | zadanie 

la tarta de cumpleaños de chocolate  |  
urodzinowy tort czekoladowy

la tauromaquia  | walki byków

la variedad  | różnorodność

la vecina  | sąsiadka

la velocidad  | prędkość, szybkość

la vía de acceso  | droga dostępu

la víctima  | ofiara

la vida de vez en cuando  
da batacazos  | w życiu czasem 
zdarzają się upadki (el batacazo  – 
upadek z bardzo wysoka)  

la violencia de género  | przemoc 
domowa

la virgen  | Maryja Dziewica

la virtud  | cnota, zaleta

la voz  | głos 

la vuelta de tuerca  | obrót sprawy

las elecciones  | wybory

las exigencias  | wymogi 

las noticias  | wiadomości

las patatas viudas a la riojana  | 
duszone ziemniaki z dodatkiem 
chorizo

llamar la atención por algo  | 
zwracać uwagę z jakiegoś powodu

llevado a  X  | zabierany do X

llevar algo a hombros  | nieść coś  
na ramionach

llevar cabo el encargo  | wypełnić 
zadanie

llevarse a cabo  | wydarzyć się, mieć 
miejsce 

llevarse un pedazo de roca del viejo 
canal  | zabierać ze sobą kawał skały 
ze starego kanału

lo siento  | przykro mi

lograr algo  | osiągnąć coś 

los cimientos  | podstawy, baza

los recursos  | środki

los requisitos  | wymogi

los roces  | tarcia

luchar contra algo  | walczyć z czymś

M 
madurar  | dojrzeć 

maldecir a alguien  | przekląć kogoś 

maltratar a alguien  | źle kogoś 
traktować, znęcać się nad kimś 

mandar  | rozkazywać

mantener algo  | przechowywać coś 

mantenerse  | utrzymywać się, 
zachować się 

marítimo  | morski

matar a alguien  | zabić kogoś 

mayor  | największy 

mayormente  | głównie

mediante  | za pomocą, za 
pośrednictwem

medir algo  | mierzyć coś 

mejorar algo  | polepszyć coś 

mezclarse  | mieszać się

mientras que  | podczas gdy

morirse de ganas  | umierać z chęci

multar a alguien  | ukarać kogoś 
mandatem/grzywną 

N
navegar por Internet  | surfować  
w Internecie

no dudes en …  | nie wahaj się…

no solo…sino también  | nie tylko...
lecz także

no te preocupes  | nie martw się 

noble  | szlachecki

noviembre  | listopad

nulo  | zerowy

O
obtener algo  | osiągnąć coś 

ocultar algo  | ukrywać coś 

ocupar un cargo  | objąć stanowisko 

ocupar un puesto  | objąć 
stanowisko

ocuparse de algo  | zająć się czymś 

oír  | słyszeć

oral  | ustny

ordenar algo  | nakazać coś 

originario de X  | pochodzący z X

P
parcialmente  | częściowo

participar en algo  | uczestniczyć  
w czymś 

partir  | wyruszać 

pasa lo mismo  | dzieje się to samo

pasar un examen  | zdać egzamin

penalizado por la ley  | karany 
prawnie

perder algo  | s/tracić coś 
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perder la calma  | s/tracić spokój

perderse  | zgubić się

perjudicial  | szkodliwy

permitir algo a alguien  | pozwolić 
komuś na coś 

perseguir algo  | podążać za czymś

pertenecer a algo  | należeć do 
czegoś 

pertinente  | odpowiedni

pesar sobre alguien  | ciążyć na kimś 

PIB (Producto Interior Bruto)  | PKB 
(produkt krajowy brutto)

pincharse el dedo con algo   | ukłuć 
się w palec czymś

pocos  | nieliczne

poderoso  | potężny

poner en entredicho  | poddawać  
w wątpliwość

poner manos a la obra  | zabrać się 
do pracy

poner orden  | sprzątać, 
zaprowadzać porządek

por descubrir  | do odkrycia 

por el otro lado  | z drugiej strony

por excelencia  | w całym tego słowa 
znaczeniu, w najwyższym stopniu

por lo tanto  | z tego powodu

por orden de alguien  | z czyjegoś 
rozkazu

por otro lado  | z drugiej strony

por suerte  | na szczęście

por un lado  | z jednej strony

posterior  | późniejszy 

posteriormente  | później

precarizar algo  | zubożyć coś 

presenciar algo  | być świadkiem 
czegoś 

prestar atención a algo  | zwracać  
na coś uwagę 

prohibir algo  | zakazać czegoś 

promover algo  | promować coś 

proporcionar algo a algo  | 
dostarczać coś czemuś 

propulsado por algo  | napędzany 
czymś 

provocar algo  | powodować coś 

Q
qué le pongo?  | co Pani/Panu podać?

quebrar  | splajtować 

quedarse  | zostać 

quedarse a vivir  | pozostać by 
zamieszkać, osiąść

R
rasgarse en dos  | rozpaść się, 
rozedrzeć się na dwoje

reconocido  | słynny, znany

recordar algo  | wspominać coś 

recorrer  | przemierzać

redondo  | okrągły

reflejar algo  | odzwierciedlać coś 

regresar  | po/wracać 

reincidir  | ponownie popełnić jakiś 
występek, zbrodnię

remota  | odległy 

repartido  | rozmieszczony

rescatar a alguien  | u/ratować 
kogoś 

resignarse a una situación  | godzić 
się z sytuacją 

respetar a alguien  | szanować kogoś 

reunir el coraje/reunir los medios  | 
zebrać się na odwagę/zebrać środki

reunirse  | gromadzić się 

rezar  | modlić

risueño  | uśmiechnięty

rizando el rizo  | jakby tego było mało

robar el corazón  | skraść serce

romper con algo  | zrywać z czymś 

S
sacar a alguien de X  | wyciągnąć 
kogoś z X 

sacar provecho de algo  | skorzystać 
z czegoś

salvo a  | z wyjątkiem 

sancionar a alguien  | ukarać kogoś 
grzywną 

saqueado  | plądrowany

secundario  | drugoplanowy

según  | według 

ser consciente de algo  | być 
świadomym czegoś 

ser desgraciado  | być 
nieszczęśliwym

sin azúcar  | bez cukru

sin lugar a dudas  | bez wątpienia

sobre todo  | przede wszystkim 

sobrevivir  | przeżyć 

solamente  | jedynie 

solicitar algo  | składać o coś 
wniosek, aplikować o coś 

sonreírse a alguien  | uśmiechać się 
do kogoś

suceder  | dziać się, wydarzyć 

superar algo  | przewyższać, 
przekraczać coś 

suspender algo  | zawieszać coś

suspender un examen  | oblać 
egzamin

T
temer algo  | obawiać się czegoś 

tender a  | mieć tendencję do 

tener algo en cuenta  | brać coś  
pod uwagę

tener buena pinta  | dobrze wyglądać

tener como objetivo  | mieć za cel

tener que  | musieć 

tener sentido  | mieć sens 

terrenal  | ziemski

tildar a alguien de algo  | zarzucać 
komuś coś 

tocar la lotería (a alguien)  | wygrać 
na loterii

tomar las medidas  | przedsięwziąć 
środki

trabajar fuera de X  | pracować poza X
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trabajar fuera del hogar  | pracować 
poza domem

transmitir valores a alguien  | 
przekazywać komuś wartości

tratar de  | próbować

tremendamente  | ogromnie 

tumbado en un lecho  | leżący  
na łożu

U
una docena y media  | półtora tuzina

urbano  | miejski

V
valioso  | cenny, wartościowy

vinculado con algo  | powiązany  
z czymś

violar algo  | po/gwałcić coś 

vivir del cultivo del arroz y maíz  | 
żyć z uprawy ryżu i kukurydzy

volar  | lecieć

volver loco a alguien  | sprawić, żeby 
ktoś oszalał

votar a alguien  | głosować na kogoś 

Y
ya no nos queda  | już nie mamy,  
już nam nie zostało


