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A
a corto plazo  | w krótkim czasie

a grandes rasgos  | ogólnie, 
ogólnikowo

a menudo  | często

a partir de entonces  | od wtedy

a pesar de todo  | mimo wszystko 

a primera vista  | na pierwszy rzut 
oka

a solas  | w samotności

a través de  | po/przez,  
za pośrednictwem

abandonar algo  | porzucać, 
zarzucać coś, rezygnować z czegoś 

abrazar a alguien con todas sus 
fuerzas  | objąć kogoś z całych 
swoich sił

abundar en algo  | obfitować w coś

acceder a algo  | uzyskać dostęp  
do czegoś 

acelerar algo  | przyśpieszać coś 

acercarse a alguien  | zbliżać się  
do kogoś 

acoger a alguien  | przyjmować 
kogoś 

acomodarse en algo  | umościć się 
w czymś

acompañar algo con algo  | 
podawać coś z czymś

acordarse de algo  | przypomnieć 
sobie o czymś

actuar con celeridad  | działać 
szybko

acudir a la consulta del dentista  | 
udać się na konsultację/wizytę  
do dentysty

acudir sin cita previa  | przyjść bez 
wcześniejszego umówienia wizyty

acusado de  | oskarżony o 

adelantar algo  | przyśpieszać coś 

además  | ponadto 

adquerir algo  | nabywać coś 

afirmar que  | zapewnić, że 

aguantar algo  | znosić, znieść coś 

al fin y al cabo  | w końcu

al igual que ocurre con…  | 
podobnie jak dzieje się z…

al oriente de X  | na wschód od X

al pasar  | przy przewracaniu 
czegoś 

alcanzar  | osiągnąć 

alcanzar el éxito  | osiągnąć sukces 

alejarse de algo  | oddalać się  
od czegoś 

aliñado con algo  | przyprawiony 
czymś 

aliviar a alguien  | przynosić komuś 
ulgę 

alterar algo  | zmieniać coś, 
wpływać na coś 

alucinante  | zdumiewający

amargo  | gorzki

ambos/as  | obydwa/obydwie

aminorar algo  | zmniejszać, 
redukować coś

amparar algo  | chronić coś

ampliarse a algo  | poszerzać 
zakres czegoś  

amplio  | szeroki

añadir algo  | dodawać coś 

animar a alguien a hacer algo  | 
zachęcać kogoś do z/robienia 
czegoś 

ante cualquier intento  |  
w przypadku jakiejkolwiek próby

ante un desafío  | w obliczu 
wyzwania

ante una adversidad  | w obliczu 
przeciwności

anteriormente  | wcześniej

anticipar algo  | przyśpieszyć coś, 
wyprzedzić coś 

anualmente  | corocznie

anunciado  | obwieszczony, 
ogłoszony

anunciar algo  | obwieścić coś 

anunciar el retiro  | ogłosić 
odejście

apabullarse   | poczuć się 
przytłoczonym

apacible  | spokojny, łagodny

aparecer en la puerta  | pojawiać 
się w drzwiach

apartar algo del fuego  | zestawić 
coś z ognia

aplacar algo  | z/łagodzić coś

aplicar algo  | za/stosować coś, 
podać coś

aportar algo  | przekazać coś, 
darować coś 

apostar por algo  | stawiać na coś 

apoyar algo  | wspierać coś 

apropriado  | odpowiedni

aprovechar cada momento al 
máximo  | wykorzystywać w pełni 
każdą chwilę 

aproximadamente  | około,  
w przybliżeniu

arrancar  | zacząć się 

arrepentirse de algo  | żałować 
czegoś 

ascender a algo  | wejść na coś, 
wspiąć się na coś 

asegurar que  | zapewniać, że 

asentado en  | osiadły w 

asimismo  | tym samym

asolar a algo  | niszczyć coś 

astringente  | cierpki

asumir que  | założyć, że 

atender a alguien  | zająć się kimś 

aumentar algo  | zwiększać coś 

aunque  | chociaż 

autoaministar algo  | podać coś 
sobie samemu

autosuficiente  | samowystarczalny

avalar algo  | popierać coś 

B
bajo el agua  | pod wodą 

bajo ningún concepto  |  
pod żadnym warunkiem

bastar  | wystarczać 

bautizarse  | ochrzcić się 

bilingüe  | dwujęzyczny
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C
cada año  | co roku

cada vez  | za każdym razem 

caerse de algo  | spadać z czegoś 

calmar algo  | złagodzić coś 

cambiar su destino  | zmienić 
swoje przeznaczenie

campar a sus anchas  | żyć 
swobodnie

capturado  | uchwycony

carbonizarse  | ulegać zwęgleniu

cargar a alguien con una mochila 
llena de algo  | obciążać kogoś 
plecakiem pełnym czegoś 

casi  | prawie

casi igual a como  | prawie taki 
sam jak 

causar algo  | powodować coś 

censado  | spisany, zarejestrowany

cicatrizarse  | zabliźnić się 

clavar algo en el suelo  | wetknąć 
coś w ziemię

colar algo  | odcedzać coś 

colgar algo  | zawiesić coś 

como agradecimiento  | jako 
wyraz wdzięczności, w ramach 
wdzięczności

compasivo  | współczujący, 
nacechowany współczuciem

comprobar algo  | sprawdzić coś 

con anhelo  | z tęsknotą 

con cuidado  | ostrożnie

con manos temblorosas  | 
drżącymi rękami 

con miedo  | ze strachem 

con orgullo  | z dumą 

con ternura y cuidado  | z czułością 
i troską 

conciliar el sueño  | usnąć, zasnąć

condenar algo a su extinción  | 
skazywać coś na wyginięcie

condicionar a alguien  | 
warunkować czyjeś zachowanie, 
mieć na kogoś wpływ

conectar con algo  | łączyć się  
z czymś 

confundirse   | po/mylić się 

consciente  | świadomie 

conseguir algo  | osiągnąć coś 

conseguir hacer algo  | osiągnąć 
zrobienie czegoś 

conseguir una plaza de empleo 
público  | uzyskać posadę  
w sektorze publicznym

conservar algo  | zachować coś, 
mieć coś 

considerablemente  | znacząco

considerar algo X  | uważać coś za X

constituir algo  | stanowić coś

contar que  | opowiadać, że 

contener algo  | zawierać coś 

contener la respiración  | 
wstrzymać oddech

convencerse de algo  | przekonać 
siebie co do czegoś 

convenientemente  | odpowiednio

convertir algo en algo  | 
przekształcić coś w coś 

convertirse en algo  | przekształcać 
się w coś

convocar un referéndum ilegal 
de autodeterminación  | zwołać 
nielegalne referendum  
o samostanowieniu 

cotidiano  | codzienny

cruzar fronteras  | przekroczyć 
granice 

cualquier/a  | jakikolwiek/
jakakolwiek

Cuando sea mayor...  | Gdy będę 
starsza...

cuanto antes  | jak najszybciej

cubierto de hiedra  | pokryty 
kamieniem

cubrir algo de algo  | posypywać 
coś czymś 

cuidar a alguien  | opiekować się 
kimś 

cumplir condena  | odsiedzieć 
wyrok

cumplir todas las condiciones  | 
spełniać wszystkie warunki

curtir pieles  | garbować skóry

D
da igual  | obojętnie

dar a alguien confianza  | napawać 
kogoś ufnością

dar un paso fuera del terreno 
conocido  | wyjść poza znany 
teren/strefę komfortu

dar un presupuesto  | określić cenę

de acuerdo  | dobrze

de alto reconocimiento  | znany, 
sławny

de cualquier lengua  | każdego 
języka

de forma irreversible  | 
nieodwracalnie, w nieodwracalny 
sposób

de gran importancia comercial  | 
dużej wagi handlowej

de hecho  | w rzeczywistości

debido a  | z powodu

decantarse por algo  | optować  
za czymś 

dedicarse a algo  | poświęcić się 
czemuś, zaangażować się w coś 

dedicarse profesionalmente al 
tenis  | poświęcić się zawodowo 
tenisowi

dejar a alguien  | zostawiać, 
opuszczać kogoś 

dejar algo reposar  | odstawić coś 
do ostygnięcia

dejar de hacer a alguien feliz  | 
przestać czynić kogoś szczęśliwym

dejar de ser  | przestać być 

deliberadamente  | celowo

deliberado  | celowy

deontológico  | deontologiczny 
(dotyczący powinności  
i obowiązków)

depender de algo  | zależeć  
od czegoś

desafrotunadamente  | niestety
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desaparecer de la faz de la tierra  | 
zniknąć z powierzchni ziemi

desarrollar algo  | rozwijać coś, 
poszerzać coś

descender hasta un X %  | spadać 
do X %

desconcertar a alguien  | 
zaniepokoić kogoś

desconocer algo  | nie uznawać 
czegoś; nie wiedzieć o czymś 

descubrir algo  | odkrywać coś 

descubrir que  | odkryć, że 

desde luego  | oczywiście

desdichado  | nieszczęśliwy

desenrollar algo  | rozwijać coś 

desgraciadamente  | niestety

designar a algo  | określać coś 

desincentivar algo  | odbierać 
motywację do czegoś 

desperdiciar algo  | marnować coś 

destacar a algo  | wyróżniać coś

destacar en algo  | wyróżniać się  
w czymś 

desvincularse de algo  | oddzielić 
się od czegoś 

diestro  | zręczny

diluirse  | wtapiać się

directamente  | bezpośrednio 

directo  | bezpośredni 

dirigirse al ático  | skierować się  
na strych 

diseñado por  | zaprojektowany 
przez

disminuir algo  | zmniejszać coś 

disputar el primer partido 
profesional  | rozegrać pierwszy 
zawodowy mecz

distinguir alguien de alguien  | 
odróżniać kogoś od kogoś 

distintivo  | wyróżniający się 

divertirse a lo grande  | bawić się 
na całego

dividido en algo  | podzielony  
na coś

dividirse en algo  | dzielić się  
na coś 

E
echar algo por encima de algo  | 
rzucić coś na coś 

echar raíces rápidamente  | szybko 
wypuszczać korzenie

echar un vistazo a algo  | rzucić  
na coś okiem

ejercer algo a una práctica  |  
za/stosować coś w praktyce

el acceso universal a algo  | 
powszechny dostęp do czegoś

el acompañamiento integral  | 
całościowe towarzyszenie

el adverbio  | przysłówek

el ajo  | czosnek

el anciano  | starzec

el antepasado  | przodek

el aprendizaje del español  | nauka 
hiszpańskiego

el arma  | broń

el asado  | pieczeń

el asesinato  | zabójstwo

el ático  | strych

el atropello  | potrącenie  
(np. samochodem)

el aumento de la inteligencia  | 
wzrost inteligencji

el banquillo  | ławka rezerwowych

el bien  | dobro

el bienestar  | dobrostan

el bovino  | bydło

el campanario  | dzwonnica

el campeonato mundial de 
selecciones nacionales  | światowe 
mistrzostwa 

el césped  | trawnik

el cezve  |  dżezwa, pot. tygielek, 
naczynie służące do parzenia kawy 
po turecku

el ciudadano  | obywatel

el colador   | sitko

el colectivo  | grupa 

el comercio de mascotas  | handel 
zwierzętami

el conejo  | królik

el contenido  | zawartość, treść

el creyente  | wierzący, osoba 
wierząca

el crujido de la puerta  | 
skrzypnięcie drzwi

el cuadro  | obraz

el cuidado paliativo  | leczenie 
paliatywne

el cumplimiento del sueño 
eterno  | spełnienie się 
odwiecznego marzenia

el defensor  | obrońca

el delfín rosado  | inia amazońska

el depredador  | drapieżnik

el derecho a hacer algo  | prawo 
do z/robienia czegoś

el desarrollo de carreteras  | 
rozbudowa autostrad

el desarrollo social  | rozwój 
społeczny

el desastre  | katastrofa 

el descendiente de alguien  | 
potomek kogoś 

el descubrimiento  | odkrycie 

el desfile  | korowód

el desorden  | bałagan

el despuegue  | punkt początkowy 
(np. na drodze rozwoju)

el deterioro  | pogorszenie 

el detractor  | krytyk

el dirigente  | lider

el docente  | nauczyciel

el dolor  | ból

el dominio de una lengua 
extranjera  | posługiwanie się, 
władanie językiem obcym

el don de Dios  | dar od Boga

el ejército franquista  | wojsko 
generała Franco

el enlace  | link

el entorno  | miejsce, otoczenie, 
środowisko

el entorno  | otoczenie

el escudo  | herb
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el escudo municipal  | herb miejski

el esfuerzo  | wysiłek

el éxito  | sukces

el familiar  | członek rodziny, bliska 
osoba

el felino  | kotowaty

el fracaso  | porażka

el furtivismo  | kłusownictwo

el gentilicio  | określenie 
mieszkańca danego obszaru

el gobierno catalán  | kataloński 
rząd

el gorrión  | wróbel

el guiso  | gulasz

el habitante  | mieszkaniec

el hábitat  | środowisko naturalne, 
środowisko życia

el hecho de vivir  | fakt życia

el herbívoro  | roślinożerca

el hermano mayor  | starszy brat

el hogar  | dom

el hollejo de la uva  | skórka 
winogrona

el homenaje  | hołd

el hueco  | dziupla

el huevo  | jajko

el idilio de amor  | idylla miłości

el incisivo  | siekacz

el jarrón  | dzban

el jinete  | jeździec

el jugador  | gracz

el ladino  | język ladino, 
język  judeohiszpański

el lienzo  | płótno

el lince ibérico  | ryś iberyjski

el mamífero  | ssak

el manatí del Caribe  | manat 
karaibski

el mantenimiento de algo  | 
utrzymanie czegoś

el mató  | rodzaj sera białego

el medio ambiente  | środowisko

el mercader  | kupiec

el mercado  | rynek 

el mestizo  | Metys

el mochuelo alpino  | sóweczka 
zwyczajna

el nido  | gniazdo

el olor  | zapach

el origen   |  pochodzenie

el oso pardo  | niedźwiedź 
brunatny

el país vecino  | kraj sąsiadujący

el paisaje  | pejzaż, krajobraz

el pájaro carpintero  | dzięcioł 

el partido  | partia

el paseo  | spacer

el Patrimonio de la Humanidad  | 
obiekt wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa

el pedazo de tierra  | kawałek 
ziemi

el pinchazo  | ukłucie

el pobrecito  | biedaczek 

el poder  | moc

el portátil  | laptop

el postre  | deser

el premio  | nagroda

el puerto  | port

el punto de madurez  | poziom 
dojrzałości

el quemador  | palnik

el rasgo   | cecha

el recipiente  | pojemnik

el recorrido  | trasa, ścieżka  
(np. kariery zawodowej)

el reflejo de algo  | 
odzwierciedlenie czegoś 

el refrán  | powiedzenie

el regreso  | powrót

el relato  | opowiadanie

el respeto  | szacunek

el reto  | wyzwanie

el robo de pichones  | kradzież 
piskląt (el pichón – pisklę)

el sabor  | smak

el sacerdote  | ksiądz

el sauce llorón  | wierzba płacząca

el sedante  | środek usypiający

el significado especial  | specjalne 
znaczenie

el silencio  | cisza

el sonido  | dźwięk

el soplete  | opalarka

el soplete de cocina  | palnik 
kuchenny

el subjuntivo  | tryb łączący

el sufrimiento  | cierpienie 

el suicidio  | samobójstwo

el sureste  | południowy wschód

el taller artesano  | warsztat 
rzemieślniczy

el testimonio  | świadectwo

el trasfondo  | tło, podtekst

el tratamiento de caries  | leczenie 
próchnicy

el tribu  | plemię 

el vasco  | Bask

el vestuario  | przebieralnia, szatnia

el vínculo entre X y Y  | więź, 
połączenie między X i Y

el voto  | głos, oddanie głosu

el/la deportista  | sportowiec

el/la guía en un museo  | 
przewodnik muzealny

elegir  | wybierać 

elevado  | wysoki

elogiar algo  | chwalić coś 

emplear algo  | używać czegoś, 
stosować coś

en alguna medida  | w pewnym 
stopniu

en ambos casos  | w obydwóch 
przypadkach

en cada circunstancia  |  
w każdej okoliczności, w każdych 
okolicznościach

en cierto desuso  | leżące  
w pewnym stopniu odłogiem

en comparación con  |  
w porównaniu z 
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en cuanto a  | jeśli chodzi o 

en el primer caso  | w pierwszym 
przypadku

en el reverso  | po drugiej stronie

en la actualidad  | obecnie

en la esquina  | w narożniku,  
w rogu

en peligro de extinción  | 
zagrożony wyginięciem

en primer lugar  | po pierwsze 

en su gran mayoría  |  
w przeważającej większości

en su sano juicio  | przy zdrowych 
zmysłach

enamorarse en algo  | zakochać się 
w czymś

encantar a alguien  | zachwycać 
kogoś

encontrar refugio  | znaleźć 
schronienie

encontrarse con algo  | natknąć się 
na coś, spotkać się z czymś

encontrarse disperso/s por todo  
el mundo  | być rozproszonym  
po całym świecie

encontrarse en situación  
de vulnerabilidad  | znajdować się 
w sytuacji niepewności

enfadarse  | gniewać się 

enfrentarse a algo  | zmierzyć się  
z czymś 

enfrentarse a alguien  | zmierzyć 
się z kimś, stanąć z kimś twarzą  
w twarz

enrollado  | zwinięty

enseguida  | natychmiast

entero  | cały

entregar algo a alguien  | wręczać 
coś komuś 

envuelto en algo  | owinięty w coś 

equivocarse   | po/mylić się 

es decir  | to znaczy

escasos  | znikome

escoger entre X y Y  | wybrać 
między X i Y

esforzarse  | wysilać się 

espesar  | zgęstnieć

espolvorear algo  | posypać coś

esquivar algo  | unikać czegoś 

estar a favor de algo  | być za 
czymś, optować za czymś

estar a punto de  | być bliskim, być 
o krok od

estar abocado a algo  | być 
skazanym na coś

estar amenazado por algo  | być 
czymś zagrożonym

estar arraigado en algo  | być 
zakorzenionym w czymś 

estar bien versado en algo  | być  
w czymś biegłym

estar colgado  | wisieć, być 
powieszonym

estar de acuerdo con algo  | 
zgadzać się z czymś

estar dividido  | być podzielonym

estar expuesto a algo  | być 
wystawionym na coś 

estar ocupado  | być zajętym

estar orgulloso de alguien  | być 
dumnym z kogoś 

estar por encima de todo  | 
być na pierwszym miejscu, być 
ważniejszym od wszystkiego innego

estar sano  | być zdrowym

estrictamente  | ściśle

etiquetar a alguien con algo  | 
nadawać komuś jakąś etykietkę, 
szufladkować kogoś 

evidentemente  | oczywiście

evitar algo  | unikać czegoś 

expulsar a alguien  | wyrzucić 
kogoś 

extenso  | rozległy

extinguir algo  | zakończyć coś 

extinguirse  | wyginąć 

extraordinariamente  | niezwykle

F
fallecer  | umrzeć 

faltar  | brakować 

favorecer algo  | sprzyjać czemuś 

fielmente  | wiernie

fijarse bien  | dobrze się przyjrzeć 

finamente  | drobno

firmar un edicto de expulsión  | 
podpisać edykt wydalenia

flexible  | elastyczny

fomentar algo  | promować coś

formar parte de algo  | być częścią 
czegoś

fosilizarse  | utrwalać się 

fracasar en algo  | ponieść 
porażkę/i w czymś

frente a  | w obliczu

fundar algo  | zakładać coś 

G
ganar algo  | wygrać coś 

ganar el torneo  | wygrać turniej

grabar algo en la mente  | 
zapamiętać coś dobrze, wbić sobie 
coś do głowy

gravemente  | poważnie 

gritar  | krzyknąć, krzyczeć 

H
habitar España  | zamieszkiwać 
Hiszpanię

hacer el papeleo  | zająć się 
papierami/dokumentami/
biurokracją 

hacer peligrar algo  | zagrażać 
czemuś 

hacer sombra a algo  | 
przyćmiewać coś

hacer un breve apunte sobre 
algo  | odnotować coś krótko

hacerse socios  | zostać członkami 
(czegoś)

hacerse una limpieza de boca  | 
mieć wykonany zabieg czyszczenia 
kamienia nazębnego
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hervido en  | zaparzony w 

hervir  | wrzeć

huir  | uciekać

huir del mundo  | uciekać  
przed światem

humilde  | skromny

I
ilegalizar algo  | znieść coś, 
zdelegalizować, zakazać czegoś

imponer la pena cárcel a alguien  | 
karać kogoś więzieniem

imprescindible  | nieodzowny

inacabado  | nieukończony

incapaz de hacer algo  | niezdolny 
do zrobienia czegoś

incuidable  | nie do leczenia

incurable  | nieuleczalny

indicar que  | wskazywać, że 

indirecto  | pośredni

indistintamente  | w równym 
stopniu

indoloro  | bezbolesny

indultado  | uniewinniony

inesperadamente  | nieoczekiwanie

inestimable  | nieoceniony

inevitable  | nieunikniony

inmerecido  | niezasłużony

inminente  | bliski, nieuchronny

innumerable  | niezliczone

insoportable  | nie do zniesienia

intercambiar bienes  | wymieniać 
się dobrami

interiorizar algo  | uwewnętrznić 
coś, przyswoić coś, uznać coś  
za własną myśl

interminable  | niekończący się 

interno  | wewnętrzny

interrumpir a alguien  | przerwać 
komuś

inventar algo  | wymyślić coś 

invertir algo en algo  |  
za/inwestować coś w coś

investigar algo  | z/badać coś  

ir pegado  | być przyklejonym

irse a la cama  | iść spać 

J
jugar un partido  | grać, rozegrać 
mecz

justificado  | uzasadniony

justificar algo  | uzasadnić coś 

juzgar a alguien  | osądzać kogoś

L
la afición a algo  | upodobanie  
do czegoś 

la Alemania  | Niemcy

la anestesia bucal  | znieczulenie 
jamy ustnej

la angustia  | cierpienie, udręka

la añoranza  | nostalgia, tęsknota

la antigüedad  | starożytność

la aplicación  | za/stosowanie, 
wdrożenie w życie

la arena  | piasek 

la autoría  | autorstwo, 
odpowiedzialność

la ave  | ptak 

la ave rapaz  | ptak drapieżny

la brisa de verano  | letni wiatr

la butaca presidencial  | loża 
prezydencka

la butifarra  | rodzaj katalońskiej 
kiełbasy

la campaña de erradicación  | 
kampania mająca na celu likwidację 
(czegoś)

la canela  | cynamon

la cantidad  | ilość

la capa exterior  | warstwa 
zewnętrzna

la caries  | próchnica

la carne  | mięso 

la cáscara de un limón  | skórka 
cytryny

la caza furtiva  | kłusownictwo

la ceremonia de entrega de 
premios  | ceremonia wręczenia 
nagród

la charla  | pogawędka 

la ciudadanía  | obywatelstwo

la cola  | ogon

la colina  | wzgórze 

la compasión  | współczucie

la comunidad  | społeczność

la conciencia  | świadomość

la conducta  | postępowanie

la consideración  | rozwaga

la constancia  | wytrwałość

la contaminación  | zanieczyszczenie

la convicción  | przekonanie

la corteza de los árboles  | kora 
drzew

la costumbre  | zwyczaj

la cotorra margariteña  | amazonka 
wenezuelska

la cuartilla  | kartka

la cuenca  | dorzecze

la defensa de algo  | obrona czegoś 

la defensora  | obrończyni

la dentura postiza  | sztuczna 
szczęka

la derrota  | porażka, przegrana

la descendencia  | potomstwo

la desigualdad  | nierówność

la despedida  | pożegnanie

la dignidad  | godność

la dimensión  | wymiar

la disminución  | zmniejszanie się

la edad adulta  | dorosłość

la Edad Media  | średniowiecze

la embarcación  | statek

la empresaria  | przedsiębiorca, 
businesswoman

la endodoncia  | endodoncja, 
leczenie kanałowe
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la energía eólica  | energia wiatru

la enseñanza en línea  | nauczanie 
online

la entrevista  | wywiad

la escuela deportiva  | szkoła 
sportowa

la escultura  | rzeźba

la esposa  | małżonka 

la Estatua de Libertad  | Statua 
Wolności

la extensión  | obszar

la foca monje  | mniszka 
śródziemnomorska

la fuga  | ucieczka

la fundación  | założenie

la ganadería  | bydło

la gingivitis  | zapalenie dziąseł

la grasa  | tłuszcz

la habilidad  | umiejętność 

la herida  | rana

la herramienta  | narzędzie 

la identidad  | tożsamość

la Iglesia  | Kościół (jako instytucja)

la igualdad  | równość

la implementación  | wdrożenie, 
wprowadzenie (czegoś) w życie

la incapacidad  | niepełnosprawność

la infancia  | dzieciństwo

la infección  | zakażenie

la inflamación en la encía   | 
zapalenie dziąseł

la inversión en algo  | inwestowanie 
w coś 

la inyección de una sustancia 
letal  | wstrzyknięcie śmiercionośnej 
substancji

la lectura de trabajos ganadores  | 
odczyt/czytanie zwycięskich prac

la ley  | prawo

la madre soltera  | samotna matka

la madurez  | dojrzałość

la maicena  | skrobia kukurydziana

la mentalidad de crecimiento  | 
mentalność nastawiona na rozwój, 
wzrost

la mentalidad de desarrollo  | 
mentalność/umysłowość 
ukierunkowana na rozwój

la mentalidad fija  | umysłowość/
mentalność sztywna

la miel  | miód

la monja  | zakonnica

la muela  | trzonowiec

la muestra  | próbka

la nana  | kołysanka

la nieta   | wnuczka

la nota  | ocena

la objeción de conciencia  | klauzula 
sumienia

la omisión deliberada de un 
cuidado necesario para alargar la 
vida  | celowe pominięcie leczenia 
koniecznego,  by przedłużyć życie

la osa  | niedźwiedzica

la palabra clave  | słowo klucz

la parrillada  | grill

la participación en algo  | 
uczestnictwo w czymś

la persona en cuestión  | osoba, 
której dotyczy sprawa

la petición de independencia  | 
petycja niepodległościowa

la piedad  | współczucie, litość, żal

la piel  | skóra 

la playa artificial  | sztuczna plaża

la pradera  | łąka

la preposición  | przyimek

la presa fácil  | łatwa zdobycz

la primaria  | szkoła podstawowa

la prótesis fija  | stała proteza

la ralladura de limón  | skórka 
cytrynowa

la ramita  | gałązka

la rebanada de pan  | kawałek 
chleba

la red de pesca  | sieć do połowu ryb

la salavación  | uratowanie, ocalenie

la salsa romesco  | rodzaj sosu 
serwowanego jako przystawka

la sede  | siedziba

la sedición  | podburzanie, 
podżeganie (np. do rozruchów)

la Suiza  | Szwajcaria

la tala masiva de árboles  | masowa 
wycinka drzew

la tapa  | pokrywa

la tapia  | ściana

la tasa de pobreza  | wskaźnik 
ubóstwa

la tristeza  | smutek

la urbanización de lujo  | luksusowe 
osiedle

la vaca  | krowa

la variedad  | odmiana

la vena  | żyła

la vida anterior  | poprzednie życie 

la vidriera  | witraż 

la voluntad  | chęć 

la yema de huevo  | żółtko jajka

la zona desfavorecida  | strefa/
warstwa (np. społeczna) 
nieuprzywilejowana, pozbawiona 
przywilejów

las afueras  | przedmieścia 

las alubias blancas  | biała fasola

las brasas de madera  | rozżarzone 
drewno

las capacidades físicas y/o mentales  |  
zdolności fizyczne i/lub umysłowe

las decenas  | dziesiątki

las ganas de combatir  | ochota, siły 
na walkę 

las mates  | pot. matematyka

las natillas  | rodzaj budyniu 
podawanego na zimno

las semifinales  | półfinały

las tareas campesinas  | prace 
wiejskie

literal  | dosłowny

llegar a algo  | dotrzeć do czegoś 

llevado a cabo  | wdrożony w życie
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llevar a alguien a algo  | zabierać 
kogoś gdzieś 

llevar a alguien a un psicólogo  | 
zabierać kogoś do psychologa

llevar algo a cabo  | z/realizować 
coś, wdrożyć coś w życie

llevar esa faceta de su vida con 
extrema discreción  | utrzymywać 
ten aspekt swojego życia w ścisłej 
dyskrecji

llorar  | płakać

lo desconocido  | nieznane

lograr hacer algo  | osiągnąć 
zrobienie czegoś 

los alrededores  | okolice

los asuntos de España  | sprawy 
Hiszpanii

los Estados Unidos  | Stany 
Zjednoczone

los exiliados de España  | uchodźcy  
z Hiszpanii

los ingresos  | dochody

los judíos sefardíes  | Żydzi 
sefardyjscy, Sefardyjczycy

los más comunes  | najbardziej 
powszechne 

los negocios immobilarios  | obrót 
nieruchomościami

los tejidos vegetales  | tkanki 
roślinne

los trabajos ganaderos  | prace  
przy bydle

M
manejar con algo  | posługiwać się 
czymś 

mantener a alguien  | utrzymywać 
kogoś (np. finansowo)

mayoritariamente  | głównie,  
w przeważającym stopniu

me lo temía  | tego się  
obawiałem/am  
(temer – obawiać się)

mediante  | za pośrednictwem 

medieval  | średniowieczny

medir  | mierzyć 

mejorar  | polepszyć się 

mencionado  | wspomniany

merece la pena  | warto

merecer algo  | zasługiwać na coś 

mezclar algo   | mieszać coś

mezclar algo con algo  | mieszać coś 
z czymś 

mientras que  | podczas gdy 

mientras tanto  | w międzyczasie, 
podczas gdy

molido  | z/mielony

N
nada menos que  | nie mniej niż  

nadie  | nikt 

negarse a hacer algo  | odmówić 
zrobienia czegoś

no es oro todo lo que reluce  | nie 
wszystko złoto, co się świeci

no hacer falta  | nie potrzebować 

no perteneciente a algo  | nie 
należący do czegoś 

no respetuoso con algo  | 
nieszanujący czegoś

no solo... sino que también  | nie 
tylko...lecz również 

no valer nada  | nie być nic wartym

notablemente  | znacząco

numeroso  | liczny 

O
obtener algo  | uzyskać coś, 
otrzymać coś 

occurir  | mieć miejsce, dziać się 

ocultar algo  | ukrywać coś 

ocuparse de alguien  | zajmować się 
kimś 

ocurrir  | wydarzyć się 

oeste  | zachodni 

originario de  | pochodzący z 

ostentar algo  | dzierżyć coś,  
być w posiadaniu czegoś

P
padecer algo  | cierpieć na coś 

pagar una multa  | zapłacić grzywnę

parece que  | wydaje się, że 

parecido a  | podobny do 

participar en algo  | uczestniczyć  
w czymś

participar en las elecciones  | 
uczestniczyć w wyborach

particular  | szczególny

partiendo del hecho de que  | 
wychodząc z założenia, że 

pasar  | mijać 

pasar unos días  | spędzić kilka dni

pedir a gritos  | domagać się, żądać 
czegoś 

pedir cita  | umówić wizytę

penalizado  | karalny, karany

percatarse de que  | zauważyć/zdać 
sobie sprawę, że 

perdido  | zgubiony, zagubiony

permitir a alguien hacer algo  | 
zezwolić komuś na z/robienie czegoś 

permitir acceder a la nacionalidad 
española a alguien  | zezwolić na 
przyjęcie narodowości hiszpańskiej 
przez kogoś

permitir algo  | zezwalać na coś 

permitir hacer algo a alguien  | 
pozwalać komuś coś zrobić

permitir que  | zezwolić, żeby

perpetuar algo  | kontynuować coś 

perseguir a alguien  | prześladować 
kogoś 

pertenecer a algo  | należeć  
do czegoś 

pervertir algo  | wypaczać coś 

pesar  | ważyć 

pesquero  | dotyczący połowów ryb

pintado  | malowany

poco a poco  | po trochu

poderoso  | potężny

poner algo a fuego lento  | wstawić 
coś/gotować na wolnym ogniu
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poner fin a algo  | kłaść czemuś kres, 
za/kończyć coś 

por desgracia  | niestety,  
na nieszczęście

por esta misma razón  | z tego 
samego powodu

por lo demás  | co do reszty

por lo tanto  | dlatego

por medio de  | za pośrednictwem, 
po/przez 

por miedo a cometer errores  |  
ze strachu przed popełnieniem 
błędów

por otro lado  | z drugiej strony

por tanto  | dlatego 

por último  | na koniec

por un lado  | z jednej strony

posteriormente  | następnie, później

preciado  | ceniony

prematuro  | przedwczesny

premonitorio  | ostrzegawczy

preocupado por algo  | mający coś 
na uwadze, zatroskany czymś 

presidir el comité de honor  | 
przewodniczyć honorowemu 
komitetowi

prestar ayuda a alguien  | udzielać 
komuś pomocy

progresar  | robić postępy, rozwijać 
się 

progresista  | postępowy

pronunciar algo  | wymawiać coś 

propio/a  | sam/a

proporcionar algo  | podawać coś

provenir de X  | pochodzić od X

provocar algo  | s/powodować, 
wywołać coś 

Puede pasar.  | Może Pan/Pani wejść.

puntiagudo  | ostro zakończony

Q
quedar atrapado en algo  | zostać 
złapanym w coś 

quedar sorprendido por algo  | 
zostać zaskoczonym czymś

quedarse  | pozostać

quedarse en la sala de espera  | 
zostać w poczekalni

quedarse helado  | doznać szoku

quemar algo con algo  | przypalić 
coś czymś

quitar algo de la pared  | zdjąć coś 
ze ściany

quizá  | być może 

R
realizar el pago en dos 
mensualidades  | uiścić płatność  
w dwóch ratach miesięcznych

rebrotar  | kwitnąć na nowo

recibir la llave  | otrzymać klucz

recién cumplidos  | ledwo  
co ukończone

recluirse en algo  | odosobnić się  
w czymś 

reconocer algo como algo  | 
uznawać coś za coś 

reconocer que  | przyznać, że 

recordar algo  | przypominać sobie 
coś

recortar una página de un libro  | 
wyciąć stronę z książki

recubrir algo con algo  | pokryć, 
polać coś czymś 

recuperar algo  | odzyskać coś

recuperar la voz  | odzyskać głos

recuperarse  | wrócić do siebie

referirse a alguien  | odnosić się  
do kogoś 

regalar algo a alguien  | podarować 
coś komuś 

remontarse a algo  | sięgać czegoś 

rendirse  | poddawać się

renovable   | odnawialny

renunciar  | wycofać się 

repartidos por todo el mundo  | 
rozrzuceni po całym świecie

requerido  | wymagany

requerir algo  | domagać się czegoś,  
wymagać czegoś 

resaltar que  | podkreślić, że 

rescatar a alguien  | uratować, ocalić 
kogoś 

resolver algo  | rozwiązać coś 

resonar  | pobrzmiewać 

retirar algo  | usuwać coś 

retirarse  | wycofać się 

retrasar algo  | opóźnić coś 

revertir algo  | odwrócić coś, 
przywrócić coś do poprzedniego 
stanu

revisar unas piezas  | sprawdzić zęby

romperse  | złamać się 

rural  | wiejski

S
sacar a alguien de algo  | wyciągnąć 
kogoś z czegoś 

sacar algo del bolso  | wyciągnąć coś 
z torebki

salvar algo  | uratować coś 

se estima que  | szacuje się, że 

se trata de  | chodzi o 

sea como fuere  | było jak było

secarse  | wysuszyć się 

seguir con algo  | kontynuować coś 

según vamos creciendo  | gdy 
rośniemy

sellar el destino de alguien  | 
przypieczętować czyjś los

señalar que  | wskazać, że 

sentirse indefenso  | czuć się 
bezbronnym 

sentirse muy apegado a alguien  | 
czuć się silnie związanym z kimś 

ser abanderado  | nieść flagę 

ser alcanzado por un rayo  | zostać 
porażonym przez piorun

ser arrebatado  | zostać zabranym

ser batido por alguien  | zostać 
pobitym przez kogoś (o rekordzie) 

ser bautizado  | zostać ochrzczonym
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ser condenado a destierro  | być 
skazanym na tułaczkę 

ser derrotado por alguien  | zostać 
pokonanym przez kogoś 

ser perturbado  | zostać zmąconym, 
zakłóconym, naruszonym

ser prohibido por alguien  | zostać 
zakazanym przez kogoś

ser reconocido como  | być znanym 
jako

ser rodado  | być kręconym

ser tomada por alguien  | zostać 
przejętym przez kogoś 

si le viene bien...  | jeśli Pani/Panu 
pasuje...

sin duda alguna  | bez żadnej 
wątpliwości, bez jakiejkolwiek 
wątpliwości

sin embargo  | jednak/że 

sin intereses  | bez odsetek

sin perspectiva de cura  |  
bez perspektywy wyleczenia

sin raíces  | bez korzeni

sin reservas  | bez ograniczeń

sobre las llamas  | na płomieniach

sobre todo  | przede wszystkim

sobre una teja  | na dachówce

sobrellevar algo  | przetrwać coś 

sobrevivir  | przetrwać, przeżyć 

solicitar algo  | wnioskować o coś 

soltera  | singielka

soñar con estudiar en España  | 
marzyć o studiach w Hiszpanii

sorprendente   | zdumiewający

sostenible  | trwały, zrównoważony

sumergirse en algo  | zanurzać się  
w czymś

superar a algo  | przewyższać coś

T
tampoco  | również nie 

tanto...como...  | tak...jak...

temer  | obawiać się 

tener algo en cuenta  | brać coś  
pod uwagę 

tener algo en memoria  | pamiętać 
coś

tener algo que ver con algo  | mieć 
coś wspólnego z czymś 

tener la oportunidad de hacer algo  |  
mieć możliwość zrobienia czegoś 

tener pinta de algo  | wyglądać  
na coś 

tener que  | musieć 

tímido  | nieśmiały

todavía  | jeszcze

todo suma  | wszystko się zgadza

tomar la decisión en su nombre  | 
podejmować decyzję w jego/jej 
imieniu

toparse con algo  | zderzyć się z czymś

torpe  | tępy, nierozgarnięty

tras  | po 

trashumante  | koczowniczy

triplicar algo  | potroić coś 

U
unilateral  | jednostronny

untado con algo  | posmarowany 
czymś 

V
vario  | różny

vasto  | rozległy

vencer a alguien  | pokonać kogoś 

verse involucrado en una pelea  | 
wdać się w bójkę

verse reflejado en algo  | znajdować 
odzwierciedlenie w czymś 

volador  | latający

voluntario  | ochotniczy
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