
www.espanol.edu.pl
54/2021Colorful

MEDIA

A
a corto plazo  | na krótką metę

a menudo  | często

a nuestro alrededor  | w naszym 
pobliżu

a partir de X  | na bazie X

a pesar de  | po/mimo 

a seis meses de la boda  | na sześć 
miesięcy przed ślubem

a todo volumen  | z całą mocą

a través de algo   | poprzez coś

abarcar algo  | obejmować coś 

abordar un tratamiento  | radzić 
sobie z leczeniem

abundante  | obfity

aburrido  | znudzony

aburrirse  | nudzić się 

acceder a algo  | uzyskać dostęp  
do czegoś 

acceder a X  | dotrzeć do X

accesible  | dostępny

acercar algo a alguien  | przybliżać 
coś komuś 

ácido  | kwaśny

aconsejar  | doradzać, radzić 

acudir a X  | udać się do X

además  | ponadto

advertir de que  | ostrzegać, że

afectar a alguien  | dotykać kogoś 

afectar a la salud de alguien  | 
wpływać na czyjeś zdrowie

agradecer algo  | być za coś 
wdzięcznym

ahogarse  | dusić się

aislar algo  | wyodrębnić coś 

al aire libre  | na świeżym 
powietrzu

al igual que  | tak jak 

alardear de algo  | po/chwalić się 
czymś

alejarse de algo  | oddalić się  
od czegoś 

Alemania  | Niemcy

allegado  | bliski

almacenarse  | magazynować się

alrededor de X  | około X

amargo  | gorzki

ambiental  | środowiskowy

ambos  | obydwoje

amplio  | szeroki

angustioso  | niepokojący

año tras año  | rok po roku

anterior a X  | poprzedzający X

anual  | roczny

anunciar algo  | ogłosić coś 

aparecer  | pojawić się 

aparte de eso  | oprócz tego

apoyarse en algo  | opierać się  
na czymś

apreciar algo  | doceniać coś 

aprobar un examen  | zdać 
egzamin 

aproximarse a algo  | zbliżać się  
do czegoś 

apuntar a algo  | zwracać na coś 
uwagę 

apúntate  | zapisz się (apuntarse -  
zapisywać się, zarejestrować się)

arrepentirse de algo  | żałować 
czegoś

asegurar algo  | ubezpieczyć coś 

asequible  | w przystępnej cenie

atender a alguien  | obsługiwać 
kogoś 

aterrar a alguien  | przerażać kogoś 

atraído por algo  | przyciągnięty 
przez coś 

atrevido  | śmiały 

aumentar  | wzrastać, wzrosnąć 

aumentar algo  | polepszać coś

aunque  | chociaż 

avisar a alguien por escrito  | 
powiadomić kogoś w formie 
pisemnej 

ayudar a alguien  | pomóc komuś 

B
bilingüe  | dwujęzyczny

bromas aparte  | żarty na bok

brusco  | gwałtowny

buscar a alguien  | szukać kogoś

C
caer rendido  | padać 
wyczerpanym

cambiar a una velocidad vertiginosa  |  
zmieniać się z zawrotną prędkością 

cambiar de rumbo  | zmieniać bieg

cansarse  | męczyć się 

capaz de  | zdolny do 

carecer de algo  | nie mieć czegoś, 
nie posiadać czegoś 

casi  | prawie

cognitivo  | poznawczy

combinar X con  Y  | łączyć X z Y

comer demasiado  | zbyt dużo 
zjeść

cometer un error  | popełnić błąd

cómodo  | wygodny

comparar algo con algo  | 
porównywać coś z czymś

compartir algo con alguien  |  
po/dzielić się czymś z kimś

comportarse  | zachowywać się 

común  | powszechny 

con asistencia dental  | z opieką 
stomatologiczną

con certeza  | z całą pewnością

con dos meses de antelación  | 
dwa miesiące wcześniej,  
z dwumiesięcznym wyprzedzeniem

con el objetivo de...  | celem...

con teclado  | używając klawiatury

con una sola mirada  | za pomocą 
jednego spojrzenia

condicionado  | u/warunkowany

conductual  | behawioralny
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confundir algo con algo  | mylić coś 
z czymś 

consciente o inconscientemente  | 
świadomie lub nieświadomie

conseguir algo  | osiągnąć coś 

considerablemente  | znacznie, 
znacząco

considerado  | uważany

considerar algo  | rozważać coś

constar de algo  | składać się  
z czegoś 

constituir algo  | stanowić coś 

contar algo a alguien  | 
opowiedzieć coś komuś 

contar con X  | liczyć X

contener algo  | zawierać coś 

contratar un seguro   | zawierać 
ubezpieczenie

convencer a alguien  | przekonać 
kogoś 

convenir a alguien  | odpowiadać 
komuś

convertir a algo en algo  | 
przekształcać coś w coś 

convertirse en algo  | przekształcić 
się, zmienić się w coś 

convivir con alguien  | żyć z kimś 

costar un ojo de la cara/costar un 
riñón  | kosztować krocie

cotidiano  | codzienny

creciente  | rosnący

cumplirse  | spełnić się 

D
dañar a alguien el oído  | uszkodzić 
komuś słuch

dañino  | szkodliwy

dar a alguien una enhorabuena  | 
pogratulować komuś 

dar algo de baja  | z/rezygnować  
z czegoś

darse cuenta de algo  | zdawać 
sobie z czegoś sprawę 

de a pie  | przeciętny

de carne y hueso  | z krwi i kości

de cualquier edad  | w każdym wieku

de hecho  | właściwie

de manera cotidiana  | na co dzień

de mayor edad  | starszy 

de pago  | płatny/a

de una manera leve  | w łagodny 
sposób

deberse a  | wynikać z 

debido a X  | z powodu X

defender algo  | bronić czegoś 

dejar de hacer algo  | przestać coś 
robić 

dejar plantado a alguien  | 
wystawić kogoś 

demostrado científicamente  | 
udowodniony naukowo 

demostrar que  | udowodnić, że 

depender de algo  | być od czegoś 
zależnym

desagradable  | nieprzyjemny

desaparecer  | znikać 

desarrollar algo  | rozwijać coś 

desarrollarse  | rozwijać się 

descansar  | wypoczywać, 
odpoczywać 

descargar algo  | pobrać coś 

descender de X  | pochodzić od X

descubierto  | odkryty

desempeñar un papel importante  |  
odgrywać ważną rolę 

desencadenante  | stymulujący

desgraciademente  | niestety

despedir a alguien  | zwolnić kogoś 
z pracy 

desplazarse  | przemieszczać się 

destacar  | wyróżnić się

detectar algo  | wykryć, wykrywać 
coś 

diario  | codzienny

diseñado  | zaprojektowany

disfrutar de algo  | cieszyć się, 
korzystać z czegoś

distinguir algo  | rozróżniać coś

disuadir de algo  | odwodzić  
od czegoś 

diverso  | różny

doloroso  | bolesny

dotado de X  | wyposażony w X

dotar algo a algo  | wyposażać coś 
czymś

ducharse  | brać prysznic

duradero  | trwały

durante la niñez  | podczas 
dzieciństwa

E
echar a rodar  | rozpocząć się 

echar un vistazo a algo  | rzucić  
na coś okiem

el acceso  | dostęp

el accidente  | wypadek

el acuerdo con alguien  | umowa 
z kimś

el aliciente  | zachęta, motywacja, 
bodziec

el altavoz  | głośnik

el alumnado  | uczniowie

el ambiente  | otoczenie

el ámbito  | środowisko

el antepasado  | przodek

el anuncio  | reklama

el apoyo  | wsparcie

el aprendizaje  | nauka, uczenie się 

el apunte  | notatka, notka

el arañazo contra una pizarra  | 
skrobanie po tablicy

el arraigo  | zakorzenienie

el ascenso  | wzrost

el asesinato  | zabójstwo

el ataque de ansiedad  | atak 
niepokoju

el auxiliar de conversación  | 
nauczyciel konwersacji

el beneficio  | zysk, korzyść

el bosque  | las
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el bulo  | niepotwierdzona plotka, 
fałszywe newsy

el calentamiento global  | globalne 
ocieplenie

el capó  | maska 

el cargador de alta capacidad  | 
ładowarka o wysokiej wydajności

el cargo  | pobranie opłaty

el ciudadano  | mieszkaniec

el cobro  | pobranie opłaty, opłata

el coche solar  | samochód 
napędzany energią słoneczną 

el comercio  | handel 

el comportamiento  | zachowanie

el conductor ocasional  | kierowca 
okazjonalny

el confinamiento  | kwarantanna

el consejo  | rada

el contenido  | zawartość, treść

el conversor de monedas  | 
przelicznik walut

el currículo escolar  | program 
nauczania

el defensor  | obrońca

el deporte  | sport

el derecho  | prawo 

el desarrollo profesional  | rozwój 
zawodowy

el desencadenante  | wyzwalacz, 
bodziec wyzwalający coś

el despertador  | budzik

el desplazamiento  | 
przemieszczanie się 

el deterioro  | pogorszenie się 

el día a día  | codzienność

el dinero  | pieniądze

el dios  | bóg

el dispositivo  | urządzenie

el docente  | nauczyciel

el efecto invernadero  | efekt 
cieplarniany

el ejército  | wojsko

el empleado  | pracownik

el empleador  | pracodawca

el empleo  | zatrudnienie 

el encargado de algo  | 
odpowiedzialny za coś 

el encuentro  | spotkanie

el entorno  | otoczenie, okolica

el escritorio  | biurko

el esfuerzo  | wysiłek

el estímulo sensorial fuerte  | silny 
bodziec zmysłowy

el exceso  | nadmiar

el extranjero  | obcokrajowiec

el factor  | czynnik 

el factor ambiental  | czynnik 
środowiskowy

el flan  | rodzaj budyniu

el galardón  | nagroda

el género  | gatunek

el glosario  | słowniczek

el glutamato  | glutaminian

el guiño  | puszczenie oczka

el habitante  | mieszkaniec

el hablante  | rozmówca

el hecho científico  | fakt 
udowodniony naukowo

el hombro  | ramię 

el horno  | piekarnik

el impacto  | wpływ 

el impuesto  | podatek

el índice de error  | wskaźnik błędu 

el inodoro  | sedes, toaleta

el letrero  | napis 

el llanto  | płacz

el maletero  | bagażnik

el matiz  | odcień

el mecanismo de defensa  | 
mechanizm obronny

el medio ambiente  | środowisko 
naturalne

el mercado automovilístico  | 
rynek motoryzacyjny

el mercurio  | rtęć

el miedo a dejar el móvil olvidado 
en casa  | lęk przed zostawieniem 
telefonu komórkowego w domu

el miedo a irse a dormir  | strach 
przed pójściem spać 

el miedo a las abejas  | lęk przed 
pszczołami

el miedo a las palomas  | strach 
przed gołębiami

el miedo a las tormentas  | lęk 
przed burzami

el miedo a los ombligos  | strach 
przed pępkami

el modo  | sposób

el motor independiente  | 
niezależny silnik

el nombre de pila  |  imię/imiona 
nadane osobie przy urodzeniu 
(dawniej na chrzcie). Nombre  
de pila odnosisię do obydwu imion, 
jeśli osobie nadane są dwa.  
W Polsce nie ma odpowiednika 
tego słowa.

el obispo  | biskup

el objetivo  | cel

el ocio nocturno  | nocna rozrywka

el olfato  | węch

el olor corporal  | zapach ciała

el ordenador  | komputer

el origen  | pochodzenie

el país de origen  | kraj 
pochodzenia

el Papa  | papież 

el papel  | rola

el paraíso fiscal  | raj podatkowy

el paso  | przejście przez coś

el peligro  | niebezpieczeństwo

el periodista  | dziennikarz

el peso corporal  | waga ciała

el precio  | cena

el privilegio  | przywilej

el progenitor  | przodek

el punto de recarga  | stacja 
ładująca

el punto y aparte  | punkt 
przełomowy
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el recuerdo  | wspomnienie

el refugio de montaña  | 
schronisko górskie

el requisito  | wymóg, wymaganie

el reto  | wyzwanie

el ruido  | hałas

el rumor  | plotka

el salmón  | łosoś

el seguidor  | zwolennik, fan

el seguro a terceros ampliado  | 
poszerzone ubezpieczenie OC

el seguro a terceros básico  |  
podstawowe ubezpieczenie OC

el seguro a todo riesgo  | 
ubezpieczenie AC

el seguro de salud/de vida/de 
hogar  | ubezpieczenie zdrowotne/
NNW/domu

el seguro para un vehículo  | 
ubezpieczenie pojazdu

el semejante  | podobny

el sentido  | zmysł

el sentido común  | zdrowy rozsądek

el sentido del oído  | zmysł słuchu

el ser querido  | bliska osoba

el sonido  | dźwięk

el sonido de la naturaleza  | odgłos 
natury

el sueldo  | pensja

el suplicio  | udręka, tortura

el tacto  | dotyk

el talante  | nastrój, humor

el tamaño  | rozmiar, wielkość

el techo  | dach

el temor de no tener un baño 
cerca  | lęk przed brakiem toalety 
w pobliżu

el tomador del seguro  | osoba,  
na którą wystawiana jest polisa

el toque cariñoso  | czuły dotyk

el tráfico  | ruch uliczny

el trastorno de atención  | 
zaburzenie uwagi

el trastorno del espectro autista  | 
zaburzenie autystyczne 

el trastorno mental  | zaburzenie 
umysłowe

el tratamiento  | leczenie

el trayecto diario  | dzienny przebieg 

el uso de tapones  | używanie 
zatyczek

el usuario  | użytkownik

el vecino  | sąsiad

el vínculo  | więź

el vino tinto  | czerwone wino

el/la deportista  | sportowiec

el/la protagonista  | bohater/ka

elegido  | wybrany

elegir entre X y Y  | wybierać 
między X i Y

elevado  | wysoki

eludir algo  | unikać czegoś, 
uchylać się od czegoś 

en alemán  | po niemiecku

en caso de peligro  | w przypadku 
zagrożenia

en coberturas  | w pokryciu 

en comparación con  |  
w porównaniu z

en cuanto a  | jeśli chodzi o

en la actualidad  | obecnie 

en la búsqueda de alguien  |  
w poszukiwaniu kogoś 

en la edad adulta  | w dorosłości

en la infancia  | w dzieciństwie

en línea  | online

en segundo lugar  | po drugie

en su inmensa mayoría  |  
w przeważającej większości

en una toma de corriente 
doméstica ordinaria  | za jednym 
ładowaniem zwykłym prądem

encaminado a ese objetivo  | 
ukierunkowany na ten cel

encantada  | miło mi

enclavarse  | wpisywać się, 
wpasować się

encontrarse  | znajdować się 

encontrarse enclavado en  | być 
umiejscowionym w 

encubierto  | zamaskowany, tajny

endurecer algo  | zaostrzyć coś

enfadarse  | złościć się

enfrentarse a algo  | zmierzyć się  
z czymś 

enseñar idiomas a alguien  | uczyć 
kogoś języków obcych 

entre otras cosas  | między innymi 

entristecerse  | za/smucić się 

es decir  | to znaczy

escapar de X  | uciekać z X

esforzarse más  | bardziej się 
wysilać, starać

esquiable  | odpowiedni do 
jeżdżenia na nartach

esquiar  | jeździć na nartach

estadounidense  | amerykański

estar a la última  | być na czasie

estar agradecido de algo  | być za 
coś wdzięcznym

estar asegurado  | być 
ubezpieczonym

estar asociado a X  | być 
zrzeszonym z X

estar diseñado para  | być 
zaprojektowanym do

estar dormido  | spać

estar embarazada  | być w ciąży

estar en el umbral de peligro  | być 
o krok od zagrożenia

estar expuesto a algo  | być na coś 
wyeksponowanym, wystawionym

estar incluido  | być włączonym

estar ligado a algo  | być 
powiązanym z czymś 

estar loco  | być szalonym

estar pendiente de algo  | dbać  
o coś, uważać na coś 

estar preocupado  | być 
zmartwionym

estar ubicado  | być położonym

evadir algo  | uniknąć czegoś 

evitar hacer algo  | unikać  
z/robienia czegoś 

exigente  | wymagający
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extender algo  | poszerzyć coś

extraño  | dziwny

F
facilitar unos datos  | udostępnić 
dane

fallecer  | umrzeć 

faltar  | brakować

familiar  | rodzinny

firmar algo  | podpisać coś 

fluido  | płynny

formar parte de algo  | być częścią 
czegoś, tworzyć coś 

fruncir el ceño  | marszczyć brwi

fuera de X  | poza X

G
gastar  | wydawać 

gastar dinero en algo  | wydawać 
na coś pieniądze

gradual  | stopniowy

gradualmente  | stopniowo

grave  | poważny

grosero  | wulgarny

guiar  | być przewodnikiem

H
habitual  | zwyczajowy

hay que  | trzeba

Hungría  | Węgry

I
impartido en este idioma  | 
wykładany w tym języku

impensable  | nie do pomyślenia

implantar algo  | wprowadzić coś 

imprevisto  | nieprzewidziany

impulsar algo  | zmotywować, 
zachęcić do czegoś

incansable  |  o niewyczerpanych 
siłach, nie do zdarcia

incluir a alguien  | zawierać kogoś 
(np. w grupie) 

incluir algo  | obejmować coś 

incluso  | nawet 

independiente  | niezależny

indeseado  | niepożądany

indicar algo  | wskazywać coś

indispensable  | niezbędny, 
nieodzowny

inevitablemente  | co nieuniknione

influir en alguien/en algo  | 
wpływać na kogoś/na coś 

Inglaterra  | Anglia

insaciable  | nienasycony

instantáneamente  | natychmiast

instantáneo  | natychmiastowy

intacto  | nietknięty, nienaruszony

interiorizar algo  | uwewnętrzniać 
coś

invertir en algo  | zainwestować  
w coś 

ir de excursión  | jechać  
na wycieczkę 

irreversible  | nieodwracalny

J
jugar un papel importante  | 
odgrywać ważną rolę 

juzgar a alguien  | osądzać, sądzić 
kogoś 

L
la adolescencia  | wiek nastoletni 

la altura  | wysokość, wzrost 

la amistad  | przyjaźń 

la ansiedad  | niepokój

la aptitud cognitiva  | zdolność 
poznawcza

la araña  | pająk

la asignatura  | przedmiot

la asistencia social  | pomoc 
społeczna

la autoestima  | poczucie własnej 
wartości

la ave  | ptak

la bandeja de pasteles  | taca 
ciastek

la beca de setecientos euros al 
mes  | stypendium w wysokości 
siedmiuset euro na miesiąc

la cantidad  | ilość 

la cantidad de X  | ilość X

la capacidad de aceleración  | 
zdolność przyśpieszania

la causa  | przyczyna

la cena  | kolacja 

la ciencia  | nauka

la cirugía de cambio de sexo  | 
operacja chirurgiczna zmiany płci

la clave del éxito  | klucz  
do sukcesu

la combustión  | spalanie 

la comodidad  | wygoda 

la comparación con algo  | 
porównanie z czymś 

la concienciación  | świadomość

la confianza en si mismo  | 
zaufanie do samego siebie

la contaminación acústica  | 
zanieczyszczenie hałasem

la cuñada  | szwagierka

la cura  | lekarstwo

la curiosidad  | ciekawość, 
zaciekawienie czymś

la decena  | dziesiątka

la demanda  | popyt

la derivada  | pochodna 

la desventaja  | minus, wada

la directriz  | wytyczna 

la divulgación  | propagowanie

la doble titulación de bachillerato  |  
podwójny dyplom maturalny

la dureza  | twardość

la edad adulta  | dorosłość, wiek 
dorosły 
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la edad media  | średni wiek

la empresa  | firma 

la enemistad  | wrogość

la enfermedad infecciosa  | choroba 
zakaźna 

la enseñanza de español como 
lengua extranjera  | nauczanie 
języka hiszpańskiego jako języka 
obcego

la entrevista clínica exhaustiva  | 
wyczerpujący wywiad kliniczny

la estación de esquí  | stacja 
narciarska

la exigencia  | wymaganie, wymóg

la experiencia  | doświadczenie

la exposición  | ekspozycja, 
wystawienie (kogoś na coś), 
poddanie (kogoś czemuś)

la fabada  | rodzaj zupy z chorizo, 
fasolą, kaszanką, boczkiem

la falta de aire  | brak powietrza

la fecha de carnet de conducir  | 
data wystawienia prawa jazdy

la flexibilidad  | elastyczność

la frontera  | granica

la ganadora  | zdobywczyni

la habilidad de escuchar  | 
umiejętność słuchania

la herramienta  | narzędzie

la honestidad  | uczciwość

la inclusión social  | integracja 
społeczna

la incógnita  | tajemnica, niejasność

la incomodidad  | niewygoda, 
dyskomfort

la industria del motor  | przemysł 
motoryzacyjny

la infancia  | dzieciństwo

la inteligencia artificial  | sztuczna 
inteligencja 

la interfaz  | interfejs

la interrupción voluntaria  
del embarazo  | dobrowolne 
przerwanie ciąży

la irregularidad  | nieprawidłowość

la lengua materna  | język ojczysty

la luz  | światło

la manera  | sposób

la maquinaria  | maszyny, 
maszyneria

la matrícula  | numer rejestracyjny

la mayoría  | większość

la mayoría de X  | większość X

la mejora  | polepszenie się, poprawa

la meticulosidad  | skrupulatność

la mezcla  | mieszanka

la mitad  | połowa

la muestra  | dowód, próbka

la nieve  | śnieg

la novela  | powieść

la novia  | narzeczona

la oficina de seguros  | agencja 
ubezpieczeniowa 

la olla  | garnek 

la OMS  | Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO)

la oportunidad  | sposobność, 
okazja

la oscuridad  | ciemność 

la paciencia  | cierpliwość

la pantalla  | ekran, monitor

la película  | film 

la pérdida de la audición  | utrata 
słuchu

la piel  | skóra

la piscina  | pływalnia

la placa solar  | tabliczka, panel 
słoneczny

la plantilla  | zespół, grono 
nauczycielskie

la plaza  | stanowisko

la potestad  | legalna władza

la predicción  | przepowiednia, 
prognoza

la prima  | kuzynka 

la razón  | przyczyna

la receta  | przepis 

la red neuronal artificial  | sztuczna 
sieć neuronowa

la red social  | sieć społecznościowa

la resolución  | rozwiązanie

la ruta de senderismo  | pieszy szlak

la salud  | zdrowie

la sensación de logro  | poczucie 
dokonania czegoś 

la sensibilidad  | wrażliwość

la serenidad  | spokój

la sinceridad  | szczerość

la suegra  | teściowa

la suerte  | szczęście

la taquicardia  | tachykardia

la tirada  | partia, edycja 

la toma de decisiones  | 
podejmowanie decyzji 

la traducción automática 
neuronal  | automatyczne 
tłumaczenie neuronowe

la unidad  | sztuka

la vacuna  | szczepionka, szczepienie

la vacunación  | szczepienie (się)

la variante  | odmiana, rodzaj

la ventaja fiscal  | korzyść 
podatkowa

la veracidad  | autentyczność, 
szczerość

las herramientas de diagnóstico  | 
narzędzia diagnostyczne

las lentillas  | szkła kontaktowe

las obras de la construcción  | prace 
budowlane

las papilas gustativas  | kubki 
smakowe

lavarse las manos  | umywać ręce

llamativo  | zwracający, 
przykuwający uwagę 

llegar a X  | dotrzeć do X

llenar el depósito  | napełnić bak

llevar algo a cabo  | realizować, 
wykonywać coś 

lo antes posible  | tak szybko jak  
to możliwe

lo sea o no lo sea  | czy nią jest czy 
nie

lo siento  | przykro mi
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los auriculares  | słuchawki

los daños  | szkody

los datos  | dane

los deportes de esquí  | sporty 
narciarskie

los negocios  | biznes, interesy

los negocios internacionales  | 
biznes międzynarodowy

los pagos cotidianos  | codzienne 
płatności

los temblores  | drżenia

luchar contra algo  | walczyć z czymś 

M
Mantiene tu cerebro ágil.  | 
Utrzymuje twój umysł w formie.

marcar una ruta  | wyznaczyć trasę 

matricularse  | zapisywać się 

mayor  | większy

mayoritariamente  | głównie

Me parece bien.  | Odpowiada mi to.

mecido por algo  | ukołysany czymś

medioambiental  | środowiskowy

mejorar algo  | polepszyć, ulepszyć 
coś 

menos mal que  | co za szczęście, że

merece la pena  | warto 

mientras que  | podczas gdy 

minimizar algo  | minimalizować coś 

minoritario  | mniejszościowy

molestar a alguien  | przeszkadzać 
komuś

montado en una moto  | na 
motocyklu

mover algo  | poruszać czymś 

mudarse  | przeprowadzić się

N
ningún  | żaden

no es de extrañar que  | nic 
dziwnego, że

no lo dudes  | nie wahaj się (dudar - 
wątpić, wahać się)

no obstante  | bez wątpienia

no pegar ojo  | nie zmrużyć oka

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

no tiene precio  | jest bezcenne

nocivo  | szkodliwy

noventa  | dziewięćdziesiąt

nublado  | zachmurzony

numeroso  | liczny 

O
obligatorio  | obowiązkowy

obtener algo  | uzyskać, otrzymać 
coś 

occurir  | wydarzyć się 

oler  | wąchać 

olvidar algo  | zapominać o czymś 

oralmente  | ustnie 

ostentar algo  | dzierżyć coś 

P
padecer una fobia  | cierpieć na fobię 

pagar  | za/płacić 

pararse un momento  | zatrzymać 
się na chwilę

parece mentira  | wydaje się 
kłamstwem

parece (ser) que   | wydaje się, że 

parecido a X  | podobny do X

participante  | uczestniczący 

pasar de cero a cien kilómetros por 
hora  | przyspieszyć od zera do stu 
kilometrów na godzinę

pasar una temporada fuera de X  | 
spędzić jakiś czas poza X

perder algo  | s/tracić coś

perjudicial  | szkodliwy

permitir  | pozwalać 

permitir (hacer) algo  | pozwalać  
na (zrobienie czegoś) coś

persistir  | utrzymywać się 

perteneciente a X  | należący do X

ponerse morado  | obżerać się 

por carretera  | autostradą

por lo menos  | przynajmniej 

por lo tanto  | z tego powodu, 
dlatego

por otro lado  | z drugiej strony

por primera vez  | po raz pierwszy 

por sí misma  | samodzielnie, sama

por último  | w końcu

por un solo hecho  | z tego tylko 
powodu

por voz bidireccional  |  głosem 
dwukierunkowym

pormenorizado  | szczegółowy

posterior  | poźniejszy

posteriormente  | później, następnie

precioso  | piękny

prestar atención a algo  | 
przywiązywać do czegoś wagę, 
zwracać na coś uwagę 

prevenir algo  | zapobiegać, 
zapobiec czemuś 

previo  | uprzedni

propio  | sam, właściwy, własny

provocar algo  | powodować coś 

Q
quedar  | po/zostawać, zostać 

quedar excluido de algo  | być  
z czegoś wykluczonym, wyłączonym

quedar satisfecho de algo  | być  
z czegoś zadowolonym

quemarse  | s/palić się

quizá  | być może

R
raramente  | rzadko 

raro  | dziwny

razonado  | rozważny
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rebatir algo  | odrzucać, obalać coś 

recargarse  | ładować się 

recogido  | zebrany

recomendar algo a alguien  | polecić 
coś komuś 

reconocer una voz  | rozpoznawać 
głos

recopilar algo  | zebrać coś w jednym 
miejscu

referirse a algo  | odnosić się  
do czegoś 

rellenar un formulario  | uzupełnić 
formularz

remediar algo  | ukoić coś 

renovable  | odnawialny

repentino  | nagły 

repleto de X  | pełen X

repostar  | tankować 

respectivamente  | odpowiednio

respirar  | oddychać 

resumir algo  | podsumować coś 

retar a alguien  | rzucać komuś 
wyzwanie

reubicar algo  | przenosić coś 

rodear a alguien  | otaczać kogoś 

rondar X  | wynosić ok. X

S
saborear algo  | smakować coś 

sacar dinero en un banco  | 
wypłacać pieniądze w banku 

sacar un diez  | otrzymać najlepszą 
ocenę

salir por patas  | uciekać biegiem

salvar algo  | ratować coś 

se trata de…  | chodzi o…

según X  | według X

Seguro que no te arrepentirás.  | 
Na pewno nie będziesz żałował. 
(arrepentirse de algo -  żałować 
czegoś)

señalar a algo  | wskazywać coś 

ser adolescente  | być nastolatkiem

ser agradecido  | być wdzięcznym

ser capaz de  | być zdolnym do, móc

ser consciente de que  | być 
świadomym, że 

ser considerado X  | być uważanym 
za X

ser muy caro  | być bardzo drogim

ser pan comido  | być łatwizną, 
pestką

ser rico  | być bogatym

significar algo  | oznaczać, znaczyć 
coś 

simultáneo  | symultaniczny

sin conexión  | bez połączenia  
z internetem

sin contar con  | nie uwzględniając 

sin descanso  | bez przerwy

sin duda  | bez wątpienia

sin embargo  | jednak/że 

sin lugar a duda  | niewątpliwie

sobre todo  | przede wszystkim

sobrepasar algo  | przekraczać coś 

sobrevivir  | przetrwać, przeżyć

sobrevolar una ciudad  | latać, 
przelatywać nad miastem

soler  | mieć zwyczaj

soltera  | niezamężna

sonreír  | uśmiechać się 

soportar algo  | znieść coś 

sorprenderse  | dziwić się

sospechar que  | podejrzewać, że 

Suecia  | Szwecja

superar algo  | przewyższyć, 
prześcignąć coś

surgir  | pojawiać się, wyłaniać się 

sustituir a alguien  | zastąpić kogoś 

T
tener algo en cuenta  | brać coś  
pod uwagę 

tener lugar  | mieć miejsce

tener muy mala vista  | bardzo źle 
widzieć

tener que  | musieć 

tímido  | nieśmiały

tomar algo a la ligera  | nie 
przywiązywać do czegoś zbyt wielkiej 
wagi, brać coś lekko

traducir algo  | tłumaczyć coś 

traducir algo literalmente a  | 
przetłumaczyć coś dosłownie na

tras X  | po X

trasladarse a X  | przenosić się do X

tratar de hacer algo  | próbować coś 
zrobić 

tributar  | płacić podatki

U
último  | ostatni

un cencerro  | dzwonek pasterski

un sinfín de X  | nieskończoność 
czegoś

una cabra  | koza

una regadera  | konewka

V
valioso  | użyteczny

valorar algo  | ocenić coś 

variar  | różnić się 

vecino  | sąsiadujący

venir a alguien a la mente  | 
przychodzić komuś do głowy

vestirse  | ubierać się 

vincular algo con algo  | powiązać 
coś z czymś 

voluntario  | dobrowolny

vomitar  | wymiotować 
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