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MEDIA

A
a ciencia cierta  | na pewno, na sto 
procent

a diferencia de  | w odróżnieniu od

a la vuelta del viaje  | po powrocie 
z podróży

a lo largo de X  | na przestrzeni X, 
w ciągu X

a menudo  | często

a partir de ahí  | od wtedy

a partir de hoy  | od dziś 

a pesar de  | po/mimo 

a través de  | poprzez 

abarcar algo  | obejmować coś 

abrir el baile  | zapoczątkować 
taniec 

abundante  | obfity

acerca de X  | dotyczący X

aclarar algo  | wyjaśnić coś 

acudir a X  | przybywać do X,  
udać się do X 

además  | ponadto 

afectar a algo  | wpływać na coś 

al alcance de cualquiera  |  
w zasięgu każdego

alcanzar a alguien algo  | przypaść 
komuś w udziale

alcanzar algo  | osiągnąć coś 

alemán  | niemiecki

alrededor de X  | wokół X 

alucinante  | zdumiewający, 
robiący wrażenie

ambas  | obydwie 

ambientado en  | umiejscowiony w 

ambos  | obydwa

amenizar algo  | uprzyjemnić coś 

andaluzo  | andaluzyjski

animar a alguien a hacer algo  | 
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś

animarse a hacer algo  | odważyć 
się na zrobienie czegoś

año tras año  | rok po roku

aparecer  | pojawiać się, zjawiać 
się 

aparte de X  | oprócz X

apetecible  | apetyczny

aportar dinero a la cuenta  | 
wpłacić pieniądze na konto

aprobar el examen  | zdać egzamin

aprovechar  | s/korzystać 

aproximadamente  |  
w przybliżeniu, około

apto  | odpowiedni

apuntar algo  | zanotować coś 

arduo  | trudny, żmudny

árido  | suchy, jałowy

arrastrado  | wleczony

arriesgado  | ryzykowny

arrojar algo a alguien  | rzucać 
czymś w kogoś

así sea  | chociaż

atravesar algo  | przechodzić  
przez coś 

aumentar  | wzrastać 

aún  | jeszcze

aun  | nawet

aunque  | chociaż 

avísame  | zawiadom mnie, 
powiadom mnie, daj mi znać

B
bendecir algo  | po/błogosławić 
coś 

buscar algo  | szukać czegoś 

C
cada vez más  | coraz bardziej

caer en desuso  | zanikać 

caer en manos de alguien  | wpaść 
w czyjeś ręce

canjear algo por algo  | wymieniać 
coś na coś 

casarse de nuevo  | pobrać się  
na nowo

casarse por lo civil  | zawrzeć ślub 
cywilny

casi  | prawie

celebrar algo  | świętować coś 

cierto  | pewny

coger el truco  | załapać, zrozumieć 
coś

coger prestado un libro  |  
wy/pożyczyć książkę 

cometer errores  | popełniać błędy

comprobar algo  | sprawdzić coś 

común  | powszechnie używany, 
powszechny

con el paso de tiempo  | z biegiem 
czasu, z upływem czasu

concienciar a alguien  | 
uświadomić kogoś 

condicionar algo  | warunkować 
coś, być warunkiem czegoś 

conquistar algo  | podbić coś 

conseguir algo  | osiągnąć coś 

considerado  | uważany

consistir en algo  | polegać  
na czymś 

constante  | stały

constar de  | składać się z 

contar con alguien  | liczyć  
na kogoś

contestar  | odpowiedzieć, 
odpowiadać 

contraer la polio  | zarazić się polio

convenir a alguien  | odpowiadać 
komuś 

convertirse de nuevo en algo  | 
przekształcić się na nowo w coś 

convertirse en alguien/algo  | 
przekształcić się w kogoś/coś 

cortar algo en trozos  | ciąć coś  
na kawałki

costeño  | związany z wybrzeżem

cuidar algo  | dbać o coś 

cuyo  | której
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D
dar un rodeo  | objechać coś 
(niebezpośrednią trasą)

de cintura para arriba  | od pasa  
w górę

de forma intermitente  |  
z przerwami

de forma póstuma  | pośmiertnie

de grandes dimensiones  | 
ogromnych rozmiarów

de hecho  | w rzeczywistości 

de influencia granadina  |  
pod wpływem Granady

de presentación impecable  |  
o idealnym wyglądzie 

de uso cotidiano  | codziennego 
użytku

debido a  | z powodu

dedicado a sí misma  | poświęcony 
sobie samej

dedicarse a hacer algo  | poświęcić 
się robieniu czegoś 

dejar a alguien sin aliento  | 
zauroczyć kogoś

dejar algo a un lado  | odłożyć coś 
na bok

Del año más maligno, nace el día 
más bonito.  | Po najgorszym roku, 
nastaje najpiękniejszy dzień.

denominar a algo  | określać coś 

depender de algo  | zależeć  
od czegoś 

dependiendo de X  | w zależności 
od X

derivarse de  | pochodzić od 

desconocido  | nieznany

desde la infancia hasta la vejez  | 
od dzieciństwa do starości

desentrañar un misterio  | 
rozwikłać tajemnicę 

desgraciadamente  | niestety

desnudo  | nagi

despejado  | bezchmurny

destacado  | wyróżniający się 

desvirtuar algo  | zniekształcać, 
wypaczać coś 

devolver algo  | oddawać coś 

devolver algo a algo  | przywracać 
coś czemuś 

diseñar algo  | za/projektować coś 

disfrutar de algo  | s/korzystać  
z czegoś 

distinguir algo  | rozróżniać coś 

distinto  | różny, odmienny, 
różnoraki

diverso  | różny

dividir algo  | dzielić, rozdzielać coś 

divorciarse  | rozwodzić się 

dos veces consecutivas  | dwa razy 
pod rząd

E
echar un vistazo a algo  | rzucić  
na coś okiem 

EE.UU.  | Stany Zjednoczone

ejecutado  | wykonywany

el abandono  | porzucenie, 
opuszczenie

el aborto  | aborcja

el accidente de tráfico  | wypadek 
samochodowy

el aficionado a algo  | zwolennik, 
fan czegoś 

el albañil  | murarz

el alcalde  | burmistrz

el altar  | ołtarz

el ambiente  | otoczenie, 
środowisko

el ámbito  | środowisko

el amigo de confianza  | zaufany 
przyjaciel, bliski przyjaciel

el amigo en común  | wspólny 
przyjaciel

el ancestro  | przodek

el anhelo  | żądza

el anillo  | pierścionek

el arroz  | ryż 

el artesano  | rzemieślnik

el astro  | gwiazda 

el autoretrato  | autoportret

el avance  | postęp 

el aventurero  | poszukiwacz 
wrażeń, przygód

el azulejo  | płytka, kafelek

el baile  | taniec, tańce

el bombero  | strażak

el bullying  | dręczenie, nękanie

el camarero  | kelner 

el carácter competitivo  | duch 
współzawodnictwa

el casco  | starówka 

el cerro  | wzgórze

el ciervo  | jeleń

el cobre  | miedź

el cocinero  | kucharz

el collar de espinas  | naszyjnik  
z kolców

el competidor  | konkurent 

el condicional simple/
compuesto  | okres warunkowy 
prosty/złożony

el consumo desmedido  | 
niezmierzone zużycie

el copo  | płatek

el cordón umbilical  | pępowina

el corsé de acero  | gorset ze stali

el cuadro  | obraz

el cuento  | opowiadanie

el cuerpo de bomberos  | straż 
pożarna

el derivado  | pochodna 

el derrocamiento de algo  | 
obalenie czegoś 

el desfile  | parada

el día a día  | codzienność

el dibujante  | rysownik

el diseño  | projekt

el disfrute  | przyjemność

el dispositivo electrónico  | 
urządzenie elektroniczne

el divorcio  | rozwód 
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el DNI  | dowód osobisty

el empleado  | pracownik

el enfermero  | pielęgniarz

el enlace  | związek

el envase de plástico  | 
opakowanie z plastiku

el esplendor  | splendor

el estado de ánimo  | stan ducha

el estadounidense  | Amerykanin

el estómago  | żołądek

el estrado  | podium

el factor  | czynnik

el galardón  | nagroda

el girasol  | słonecznik

el glaciar  | lodowiec

el hecho  | fakt 

el hueco  | luka, puste miejsce

el ingrediente  | składnik

el intento de suicidio  | próba 
samobójcza

el investigador  | badacz 

el invitado  | gość

el jefe de Estado  | głowa państwa, 
prezydent

el jefe de Gobierno  | premier

el juego de mesa  | gra planszowa

el juez  | sędzia

el laúd  | lutnia

el libro de autoayuda  | poradnik

el limpiador  | sprzątacz

el lugar  | miejsce

el lugar de encuentro  | miejsce 
spotkań

el medio ambiente  | środowisko

el mercader  | kupiec

el muralista  | twórca murali

el noble  | szlachcic

el objetivo  | cel

el obsequio  | podarunek, prezent, 
upominek

el ordenador  | komputer

el origen  | pochodzenie

el oro  | złoto 

el oso de peluche  | pluszowy miś 

el pájaro de caza  | ptak łowiecki

el pan  | chleb

el parón  | przestój

el pasatiempo  | rozrywka, zabawa

el Patrimonio de la Humanidad  | 
dziedzictwo ludzkości

el pelo  | włos

el pepinillo  | ogórek kiszony

el personaje de renombre  | 
sławna osoba

el peso  | waga 

el premio  | nagroda

el presente de indicativo  | czas 
teraźniejszy

el pretérito imperfecto de 
indicativo  | czas przeszły 
niedokonany trybu oznajmującego

el pretérito imperfecto de 
subjuntivo  | czas przeszły 
niedokonany trybu łączącego

el pretérito indefinido  | czas 
przeszły dokonany

el pretérito perfecto de 
indicativo  | czas przeszły dokonany 
złożony trybu oznajmującego

el pretérito pluscuamperfecto de 
indicativo  | czas zaprzeszły trybu 
oznajmującego

el producto de aseo personal  | 
produkt higieny osobistej

el propio asesino  | sam morderca

el proveedor  | dostawca

el puerto  | port

el puro  | cygaro 

el queso  | ser

el rascacielos  | drapacz chmur 

el rasgo  | cecha

el recorrido por el mundo entero  | 
podróż/trasa po całym świecie 

el regalo  | prezent

el Registro Civil  | urząd stanu 
cywilnego

el reto  | wyzwanie

el retraso  | spóźnienie

el sacerdote  | ksiądz

el salario  | wynagrodzenie

el segundo de la vida  | sekunda 
życia

el sinsabor  | rozczarowanie

el sobre  | koperta

el sufrimiento  | cierpienie

el tablero  | plansza

el tentempié  | przekąska

el tocino  | boczek

el trotamundo  | obieżyświat

el trozo  | kawałek

el venado  | jeleń

el vertiente  | aspekt

el viandante  | przechodzień

el violín  | skrzypce

el voluntario  | ochotnik

el/la cónyuge  | małżonek/
małżonka

elegido  | wybrany

elegir algo  | wybierać coś 

elevar algo  | wznosić coś 

En busca del tiempo perdido”  | 
”W poszukiwaniu straconego 
czasu”

en cuanto a X  | jeśli chodzi o X

en la actualidad  | obecnie 

en llamas  | w płomieniach

en origen  | początkowo

en particular  | szczególnie,  
w szczególności

en polvo  | sproszkowany,  
w proszku

en primer lugar  | po pierwsze

en su gran inmensidad  | w jego 
ogromie

en su mayoría  | w większości

en todas partes  | wszędzie

encargar algo  | zlecić coś 

encontrar un puesto de trabajo  | 
znaleźć miejsce pracy

encontrarse  | znajdować się 
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ensangretado  | zakrwawiony

entre otros  | między innymi

entregar algo a alguien  | wręczać 
coś komuś 

envidiable  | do pozazdroszczenia

eregirse  | powstawać

erigido  | wzniesiony

es decir  | to znaczy

escasear  | znikać, zmniejszać się 

escaso   | znikomy, w małej ilości

escoger a alguien  | wybierać kogoś 

espectacular  | widowiskowy

estar a la venta  | być na sprzedaż 

estar al alcance de todos  | być  
w zasięgu wszystkich

estar almacenado  | 
być zmagazynowanym, 
przechowywanym

estar en el candelero  | być  
na świeczniku, być ważnym

estar en vías de extinción  | być 
zagrożonym wyginięciem

estar junto a alguien  | być razem 
z kimś 

estar ligado a  | być związanym z 

estar repartido  | być rozsianym

estar repleto de algo  | być pełnym 
czegoś 

estirar algo  | rozciągnąć coś 

exigido  | wymagany

exponer algo  | wystawić, 
zaprezentować coś 

extenderse desde X hasta Y  | 
rozciągać się od X do Y

F
facilitar algo  | uprościć coś 

fallecer  | umrzeć 

faltar  | brakować 

ferrocaril  | kolejowy

fijo  | stały

firmar al final del documento  | 
podpisać się na końcu dokumentu

formar parte de algo  | być częścią 
czegoś 

fracturarse algo  | złamać sobie coś 

frente a alguien  | naprzeciwko 
kogoś

fuera de X  | poza X

G
ganar  | zarabiać 

ganar dinero  | zarabiać pieniądze

ganar la partida  | wygrać 
rozgrywkę 

ganar terreno   | stawać się coraz 
bardziej popularnym

gastar en algo  | wydać na coś

generar algo  | generować, 
wytwarzać coś 

girar sobre sí misma  | obracać się 
wokół siebie samej

gozar de una salud de hierro  | 
mieć końskie zdrowie

grave  | poważny, ciężki

H
hacer frente a algo  | zmierzyć się  
z czymś, stawić czemuś czoła

hacer que  | powodować, że 

hasta la fecha  | do teraz 

hay que  | trzeba 

hay que destacar y enfatizar que  | 
trzeba wyróżnić i podkreślić, że 

heredar algo  | odziedziczyć coś 

herido  | ranny

hermoso  | piękny

hortero  | niesmaczny, wulgarny

huir  | uciekać 

I
igual  | taki sam

igual que  | tak samo jak 

impartir una charla  | dawać 
wykład

impedir algo  | przeszkodzić 
czemuś, uniemożliwić coś 

imponerse  | upowszechnić się 

imposible  | niemożliwy

imprescindible  | niezbędny

improbable  | nieprawdopodobny 

incluir algo  | obejmować coś 

incluir algo en algo  | włączać coś 
w coś, uwzględniać coś w czymś 

incluso  | (a) nawet

inconfundible  | nie do pomylenia

incontable  | niezliczony

incorporase a la pista  | dołączać 

incrustado por el cuerpo  | wbity 
w ciało

indefenso  | bezbronny

independientemente de algo  | 
niezależnie od czegoś

indígena  | rdzenny

inesperado  | nieoczekiwany

inevitable  | nieunikniony

infantil  | dziecięcy

infeccioso  | zakaźny

innumerable  | niezliczony

inscribir a alguien en algo  | 
zarejestrować kogoś w czymś

íntegramente  | w całości

intentar  | s/próbować

intercalarse  | przeplatać się 

intercambiarse algo  | wymienić 
się czymś 

introvertido  | introwertyczny

irremediablemente  | co 
nieuniknione

J
Jack el Destripador  | Kuba 
Rozpruwacz
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L
la actuación  | wykonanie

la afición  | hobby

la alegría  | radość

la ampliación  | poszerzenie, 
rozszerzenie, dodatek do gry

la aparición pública  | wystąpienie 
publiczne

la bandurria  | bandurria, 
instrument podobny do mandoliny

la barra libre  | bar z darmowymi 
napojami alkoholowymi

la bebida  | napój

la boda  | ślub

la búsqueda  | poszukiwanie

la cantidad  | ilość

la cascada  | wodospad 

la caza  | polowanie

la certeza  | pewność 

la ciencia  | nauka

la circunstancia  | okoliczność

la clavícula  | obojczyk

la columna vertebral  | kręgosłup

la comodidad  | wygoda

la constancia  | wytrwałość

la contaminación  | 
zanieczyszczenie

la corbata  | krawat 

la costa occidental  | zachodnie 
wybrzeże

la costilla  | żebro

la costumbre  | zwyczaj, obyczaj

la demanda  | zapotrzebowanie

la desolación  | udręka

la destreza analítica  | 
umiejętności analityczne

la dificultad  | trudność, stopień 
trudności

la diversidad  | różnorodność

la diversión  | rozrywka

la duda  | wątpliwość

la educación primaria  | 
wykształcenie podstawowe

la elección  | wybór

la elección entre X y Y  | wybór 
między X i Y

la embolia pulmonar  | zator 
płucny

la empresa de reciclaje  | firma 
recyklingowa

la encargada  | osoba 
odpowiedzialna za coś 

la enfermedad  | choroba

la estantería  | regał, półka

la exposición personal  | osobista 
wystawa

la extensión  | obszar

la fama internacional  | 
międzynarodowa sława

la fecha de devolución  | data 
zwrotu

la feria  | święto

la ficha de gema  | kartonik 
reprezentujący kamień  
szlachetny

la flauta  | flet

la flor  | kwiat

la fuente  | źródło

la gestión de redes sociales  | 
zarządzanie sieciami 
społecznościowymi

la guacamaya  | ara

la habilidad  | umiejętność 

la hazaña  | wyczyn

la hogaza  | bochenek

la idiosincrasia  | osobliwość

la ilusión  | radość

la inapetencia  | brak apetytu

la independencia económica  | 
niezależność finansowa

la infancia  | dzieciństwo 

la infidelidad  | niewierność

la inteligencia artificial  | sztuczna 
inteligencja

la invitación  | zaproszenie

la jarcha mozárabe  | pieśń 
mozarabska (mozarab  - 
chrześcijanin żyjący w Hiszpanii  
pod dominacją Arabów)

la joya  | klejnot 

la juventud  | młodość 

la lechuga  | sałata

la lesión  | uraz

la madrugada  | wczesny ranek

la madurez  | dojrzałość

la mayoría  | większość

la media  | pończocha

la mención  | wzmianka

la misa  | msza

la novela de misterio  | powieść 
detektywistyczna

la novela policíaca  | kryminał

la obra  | dzieło 

la obra de arte  | dzieło sztuki

la oportunidad  | sposobność, 
okazja

la oración condicional  | zdanie 
warunkowe

la oreja  | ucho

la pelvis  | miednica

la penalización  | kara

la persona de a pie  | osoba 
prywatna

la pesadilla  | koszmar

la piel  | skóra

la pierna  | noga 

la pintura  | malarstwo, malowanie

la planta  | piętro 

la plata  | srebro 

la portada  | okładka 

la posteridad  | potomność, 
potomni

la pradera  | łąka

la propiedad  | własność

la recaudación  | zebranie 
(pieniędzy)

la recolección de las cosechas  | 
zbiór plonów
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la sala de adultos  | sala dla 
dorosłych 

la salud  | zdrowie

la secuela  | konsekwencja

la seguidilla  | hiszpański taniec 
ludowy, seguidilla

la sequedad  | suchość 

la sombra  | cień

la superficie terrestre  | 
powierzchnia ziemska

la tapa plástica  | plastikowa 
nakrętka, pokrywka

la técnica del puntillismo  | technika 
pointylizmu

la temporada  | sezon

la toma de decisiones  | 
podejmowanie decyzji 

la torre  | wieża

la torre de granito  | wieża z granitu

la variedad  | różnorodność

la velada  | noc

la vianda  | jedzenie

la vida en común  | wspólne życie

la vidriera  | witraż 

la vuelta al mundo  | podróż 
dookoła świata

lanzar monedas  | rzucać monetami

las arras  | ślubne monety

las castañuelas  |  kastaniety

las dimensiones exageradas  | 
wyolbrzymione rozmiary

las líneas ferroviarias  | linie 
kolejowe

las palabras de agradecimiento  | 
podziękowania

levantarse de un día para otro  | 
wznosić się z dnia na dzień

llegar a ser alguien  | zostać kimś, 
stać się kimś 

llevar algo a alguien  | zanosić coś 
komuś 

llevar algo a cabo  | wykonać coś, 
zrealizować, wcielić w życie

llorando  | płacząc 

lo pintoresco  | to, co malownicze

lograr algo  | osiągnąć coś 

longevo  | długowieczny

los conocimientos  | wiedza

los mariscos  | owoce morza

los novios  | narzeczeni

los orígenes  | początki, 
pochodzenie

los pétalos de flores  | płatki 
kwiatów

los principios  | początki

los recién casados  | nowożeńcy

luchador  | wytrwały, nieustępliwy

luso  | portugalski

M
marcado por algo  | naznaczony 
czymś 

más cercano  | najbliższy

más demandado  | najbardziej 
pożądany

más solicitado  | najbardziej 
pożądany

mayor  | największy

me gustaría  | chciałbym, 
chciałabym

mediante  | za pomocą, poprzez

medieval  | średniowieczny

medir  | mierzyć 

merece la pena  | warto

mezclado con algo  | zmieszany  
z czymś 

mezclarse con algo  | mieszać się  
z czymś 

mientras que  | podczas gdy

mientras tanto  | w międzyczasie

mirar a alguien  | patrzeć na kogoś 

morir  | umrzeć 

N
ni más ni menos  | ni mniej ni więcej

no cabe duda ninguna  | nie ma 
najmniejszej wątpliwości

no obstante  | bez wątpienia

no obstante  | jednakże

no pueden faltar los aplausos  | nie 
może zabraknąć braw

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

no tarda en salir a relucir  | nie 
zwleka z ukazaniem się w pełnej 
krasie

notablemente  | znacząco, znacznie

numeroso  | liczny 

O
obsoleto  | przestarzały

obviando  | pomijając

occidental  | zachodni

occurir  | dziać się 

oscilar entre X y Y  | wahać się od X 
do Y

ostentar algo  | dzierżyć, mieć coś 

ostentar un cargo  | piastować 
stanowisko

P
padecer el sufrimiento  | cierpieć 

pararse a observar  | zatrzymywać 
się, żeby popatrzeć

parece que  | wydaje się, że 

pasar  | spędzać 

pasar mucho tiempo en soledad  | 
spędzić dużo czasu w samotności 

pasar por algo  | przejeżdżać  
przez coś 

peculiar  | osobliwy

pedir algo a alguien  | prosić kogoś 
o coś 

pedir matrimonio de nuevo  
a alguien  | poprosić kogoś 
ponownie o małżeństwo

permanecer  | po/zostawać 

permanecer a su lado  | pozostawać 
u jego boku
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permanecer en poder de X  | 
pozostać pod władzą/we władaniu X

permitir a alguien  | pozwolić komuś 

pesar  | ważyć 

pintar a sí mismo  | malować siebie 
samego

pintar algo  | na/malować coś 

poner algo a prueba  | poddać coś 
próbie

poner fecha  | wpisać datę 

ponerse en la piel de alguien  | 
wcielać się w kogoś 

por ambas partes  | z obydwóch 
stron, obustronne

por barco  | statkiem 

por desgracia  | niestety

por fin  | w końcu

por la otra cara de X  | z drugiej 
strony X

por la semejanza  | z powodu 
podobieństwa

por mera satisfacción personal  |  
dla czystej satysfakcji

por su parte  | jeśli o niego chodzi 

por supuesto  | oczywiście

por tanto  | dlatego, z tego powodu

por todo el ancho y largo del 
mundo  | wzdłuż i wszerz świata

posterior  | późniejszy

posteriormente  | później

postrado  en la cama  | przykuty  
do łóżka

previo  | uprzedni

principal  | główny 

probable  | prawdopodobny 

profundamente  | dogłębnie, 
dokładnie

prolongarse  | przedłużać się 

propio  | własny

proporcionado por alguien  | 
dostarczony przez kogoś 

provenir de  | pochodzić z 

provocar algo  | s/powodować coś, 
wpłynąć na coś 

Q
Qué habría pasado si...?  | Co by się 
stało, jeśli…?

Que se besen!”  | odpowiednik 
polskiego „Gorzko, gorzko!”

qué te ha parecido...  | jak Ci się 
spodobała…

quedar  | zostawać 

quedar con alguien  | spotkać się  
z kimś 

quedar por resolver  | pozostawać 
do rozwiązania

quedarse algo  | zachować coś 

quizá  | być może

R
realizarse  | odbyć się 

recomendar algo a alguien  | polecić 
coś komuś 

reconciliarse  | pogodzić się 

recopilatorio  | zbiorczy

recordar algo  | pamiętać coś 

recorrer  | przejechać 

recorrer algo  | zwiedzić coś, przejść 
przez coś 

recuperarse  | dojść do siebie 

reflejar algo  | odzwierciedlać coś 

refugiar en su casa a alguien  | 
udzielać komuś schronienia w swoim 
domu

regar las plantas  | podlewać rośliny

regresar  | po/wracać

reinventarse  | odnaleźć się na nowo

rellenar un formulario  | uzupełnić 
formularz

remontarse a X  | sięgać (czasów) X 

repleto de algo  | pełny czegoś

requerir algo  | wymagać czegoś

rescatar a alguien  | przywoływać 
kogoś do życia

retar a alguien  | rzucać komuś 
wyzwanie

retirar algo  | usuwać, odsuwać coś 

retirarse  | wychodzić 

retomar algo  | powrócić do czegoś 

reunirse  | gromadzić się 

rodear a alguien  | otaczać, 
obejmować kogoś 

roto  | złamany

S
sacar algo  | wyciągnąć coś 

sacar el carnet de socio  | wyrobić 
sobie kartę członkowską  

sacar un libro  | wy/pożyczać książkę

saciado  | najedzony

se trata de  | chodzi o 

según X  | według X

señalar algo  | wskazywać coś 

ser alimentado a través de un 
embudo  | być odżywianym  
przez lejek

ser escoltado por alguien  | być 
prowadzonym, eskortowanym  
przez kogoś 

ser infiel  | być niewiernym

ser reconocido por alguien  | być 
przez kogoś uznawanym

ser suficiente  | być wystarczającym

servirse los platos  | podawać dania, 
potrawy

si fuera rico  | gdybym był bogaty/
była bogata

sin dormir  | bez snu, bez spania

sin embargo  | jednak/że 

sin límite de aforo  | bez ograniczeń 
liczby miejsc

sísmicamente  | sejsmicznie

sobre todo  | przede wszystkim

socavar algo  | podważać coś 

soler  | mieć zwyczaj

solitario  | samotniczy 

solo me falta firmar  | muszę tylko 
podpisać 

someterse a algo  | poddać się 
czemuś 

soportar algo  | znosić coś 
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sostener que  | utrzymywać, że 

sufrir un aborto   | poronić

suicidarse  | popełnić samobójstwo

superar algo  | pobić coś (np. rekord)

superponer algo en algo  | położyć 
coś na czymś, nałożyć coś na coś 

suspender el examen  | oblać 
egzamin

T
también  | również 

tanto  | tyle (tantas  - tyle - w liczbie 
mnogiej rodzaju żeńskiego) 

tanto a X como a Y  | tak X, jak i Y

Te amo más que a mi propia piel.  | 
Kocham cię bardziej niż własną 
skórę.

Te quieres apuntar?  | Chcesz się 
zapisać?

tener acceso a algo  | mieć do 
czegoś dostęp

tener algo como objetivo  | mieć coś 
na celu

tener algo en cuenta  | wziąć coś 
pod uwagę, mieć coś na uwadze

tener el papel imprescindible  | 
odgrywać nieodzowną rolę 

tener que  | musieć 

tercera  | trzecia 

tocar a alguien la lotería  | 
wygrywać loterię 

tomar a alguien por alguien  | brać 
kogoś za kogoś 

tras  | po 

trastocar algo  | zmienić coś 

trazar la ruta  | wyznaczyć trasę 

U
último  | ostatni

una vez  | gdy

unánime  | niejednomyślny

único  | jedyny

V
valioso  | cenny

venir a alguien a la cabeza  | 
przychodzić komuś do głowy

volver a casarse  | ponownie się 
pobrać 

Y
yuxtapuesto  | zestawiony
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