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A

abarcar algo |obejmować coś
abogar por algo |optować
za czymś
abordar un tema |ująć temat
abundar |obfitować
acabar con algo |kończyć z czymś
acabar |kończyć (się)

al mando |u steru

arcilloso |gliniasty

al noroeste |na północnym
zachodzie

armonizar algo |łączyć coś

al oeste de X |na zachód od X
a lo largo del año |w ciągu roku
a lo largo de su vida |w ciągu
swojego życia
alquilar algo |wynająć coś
alrededor de |około

ascendente |rosnący
asegurar algo |zapewnić (sobie)
coś
asegurar que |zapewniać, że
asfixiarse |dusić się
asimismo |tym samym

alterar algo |zmieniać coś

atender a alguien |obsługiwać
kogoś, usługiwać komuś

amanecer |świtać

atender a alguien |zająć się kimś

ambas |obydwie

atormentado |udręczony

ameno |przyjemny

atraer a alguien |przyciągać kogoś

acorde con X |zgodny z X

amontarse unos sobre otros |
wspinać się jedna po drugiej

atravesar algo |przechodzić
przez coś

actuar |działać

ampliar algo |poszerzać coś

atravesar |przepływać przez

acudir a X |uczęszczać do X

amplio |szeroki

adelantar a alguien |prześcignąć
kogoś

anticuado |przestarzały

a través de |po/przez,
za pośrednictwem

además |ponadto, poza tym

aparecer |pojawiać się

a cambio de |w zamian za
acceder a algo |mieć do czegoś
dostęp
acercarse a algo |zbliżać się
do czegoś

adinerado |zamożny, bogaty
adquirido |nabyty, wyuczony
adquirir algo |nabyć coś

apagarse |gasnąć
aparte de alguien |oprócz kogoś
aparte de X |oprócz X

a favor |za

a partir de ese momento |od tego
momentu

afectar a algo |mieć wpływ na coś

apenas |ledwo, zaledwie

afirmar que |zapewnić, że

a pesar de que |p/omimo, że

aflautado |wysoki, piskliwy

aportar seguridad |zapewniać
bezpieczeństwo

agitar algo |poruszać czymś
a grandes rasgos |mniej więcej
ahogarse |utopić się
ahondar en alguien |zgłębić
wiedzę o kimś
alargar algo |wydłużać coś
alcanzar algo |osiągnąć coś
alejarse de algo |oddalać się
od czegoś
al enterarse de |dowiedziawszy się

apoyar a alguien |popierać kogoś
apoyarse en algo |opierać się
na czymś
apresurarse a hacer algo |
pośpieszyć, by coś zrobić
apretar los dientes de dolor |
zacisnąć zęby z bólu
a primera hora |z samego rana
apropriado |odpowiedni

aumentar algo |zwiększać coś,
zwiększać liczbę czegoś
aumentar |wzrastać
aunque |chociaż
aún |jeszcze

B

bautizar a algo |ochrzcić, nazwać
coś
bilingüe |dwujęzyczny
brillar sobre algo |błyszczeć,
świecić nad czymś
bruscamente |brutalnie,
gwałtownie
buscar algo |szukać czegoś

C

cabe destacar |warto zwrócić
uwagę na

al igual que |tak jak

aproximadamente |w
przybliżeniu, około

alimentar a algo |odżywiać,
karmić coś

apuntar algo |zapisywać, notować
coś

aliviar a alguien el sufrimiento |
ulżyć komuś w cierpieniu

apuntar a que |wskazywać (na to),
że

caer al cuarto puesto |spadać
na czwarte miejsce

aliviar algo |z/łagodzić coś

a raíz de algo |w wyniku czegoś

calentar algo |ogrzewać, grzać coś

cada año |każdego roku
cada día |każdego dnia
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carecer de algo |nie posiadać
czegoś
casarse con alguien |ożenić się
z kimś, wychodzić za kogoś za mąż
casi |prawie

contener algo |zawierać coś
contiguo |przylegający, sąsiadujący
convertir algo en algo |
przekształcać/zmieniać coś w coś

castigar a alguien |u/karać kogoś

convertirse en algo |zmienić się/
przekształcić się w coś

cautivar a alguien |przyciągać
kogoś, zachwycać kogoś

conviene recordar que |warto
przypomnieć, że

cautivo |schwytany, uwięziony

cortado en gajos |pocięty
na kawałki

dejar a alguien en paz |zostawić
kogoś w spokoju
dejar de |przestać
denominar algo |określać coś
dentro/fuera de X |w/poza X
denunciar de manera inmediata |
zgłaszać natychmiast
depender de algo |zależeć
od czegoś

costero |nabrzeżny

dependiendo de X |w zależności
od X

ciertamente |z całą pewnością

cotidiano |codzienny

desaparecer |znikać

cifrarse en unos seis millones
menos |wynosić sześć milionów
mniej

cualquier |jakakolwiek

desarmado |rozbrojony

cubrir |pokrywać, zakrywać

desarrollado |rozwinięty

cuidar de algo |dbać, troszczyć się
o coś

descargado |nienaładowany

celebérrimo |przesławny, bardzo
sławny

clave |kluczowy
cobrar |zainkasować pieniądze
combatir |walczyć

culpar a alguien por algo |winić
kogoś za coś

describir algo como X |opisać coś
jako X
desmayarse |zemdleć

cometer un delito |popełnić
przestępstwo

cultivar algo |uprawiać coś

cometido |popełniony

culto |wykształcony

despegar su vuelo |zapoczątkować
drogę

curar las heridas |leczyć rany

destacar |wyróżniać się

curioso |ciekawski

destrozar a alguien |załamać
kogoś

compartido por alguien |
współdzielony przez kogoś
compartir algo |współdzielić coś
compartir frontera con algo |
graniczyć z czymś
completar algo |uzupełniać coś
componer algo |skomponować,
napisać coś
comportarse de forma cíclica |
powtarzać się cyklicznie
común |wspólny
con algún toque culterano |
nacechowany w pewnym stopniu
gongoryzmem
con dominio pleno |w pełni
opanowany
conllevar |nieść ze sobą
conmemorar algo |upamiętniać
coś
conquistado |podbity
conseguir algo |osiągnąć coś
constantemente |ciągle
constituir algo |stanowić coś
contar a alguien |po/liczyć kogoś

cómodo |wygodny

D

darle miedo a alguien |wzbudzić
w kimś strach
darle pena a alguien |wzbudzić
w kimś litość

destruir algo |niszczyć coś
de tamaño adecuado |
odpowiedniego rozmiaru
de temporada |sezonowy
de una manera cómoda |
w wygodny sposób
devorar a algo |pożerać coś

darse cuenta de que |zdać sobie
sprawę, że

diferir |różnić się

dar vergüenza |zawstydzać

disfrutar de algo |s/korzystać
z czegoś

de ahí su apodo |stąd jego
przydomek
debido a que |z powodu czegoś
de cualquier índole |
jakiegokolwiek rodzaju/typu
dedicar una mención aparte a algo
|zwracać uwagę na coś
de ensueño |fantastyczny,
z marzeń
defenderse |bronić się
de gran relevancia |wielkiej wagi,
wielkiego znaczenia

dificultar algo |utrudniać coś

disminuir |maleć, zmniejszać się
divertirse |bawić się
dividir algo |dzielić coś

E

EE.UU. = (los) Estados Unidos |
Stany Zjednoczone
ejercido |wykonywany, czyniony
el/la bañista |kąpiący się
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el/la hablante competente |osoba
biegle posługująca się językiem

el calentamiento global |globalne
ocieplenie

el abono |nawóz

el campanario |dzwonnica

el acantilado |klif

el cangrejo |rak

el acceso a X |dostęp do X

el carro |wózek

el acercamiento |zbliżenie się

el caso de violencia familiar |
przypadek przemocy w rodzinie

el acto de matar |czyn/akt zabicia
(kogoś, czegoś)
el aguarrás |terpentyna
el aislamiento económico |
odizolowanie ekonomiczne
el ajo |czosnek
el alcantarillado |kanalizacja
el alemán |niemiecki
el alumno |uczeń
el amanecer |świt
el anticipo |przedsmak
el apogeo del castellano frente
al latín |apogeum przedkładania
języka kastylijskiego nad łaciński

el caso de violencia |przypadek
przemocy
el cerrojo |zasuwa, rygiel
el cetrero |sokolnik
el chayote |kolczoch jadalny
el chicharrón de cerdo |skwarki
wieprzowe
el ciudadano |obywatel

el empeoramiento |pogorszenie
el entorno |otoczenie
el entrante |przystawka
el entrenamiento |trening
el esclavo |niewolnik
el espacio temporal |przestrzeń
czasowa
el espectador |widz
el establecimiento |placówka
el estadounidense |Amerykanin
el estancamiento |paraliż,
sparaliżowanie
el este |wschód

el conjunto |zespół

elevado |podwyższony

el consejo |rada

el exceso de recursos literarios |
nadmiar środków literackich

el consumo |spożycie
el contenido |zawartość, treść
el crecimiento |wzrost

el apoyo |wsparcie, poparcie

el cuento |bajka, opowiadanie

el arroz caldoso con pescado |ryż
o konsystencji zupy z rybą

el daño |krzywda

el cultivo |uprawa

el arroz |ryż

el defensor |obrońca, zwolennik

el arte de las letras |literatura

el delincuente |przestępca

el artificio |sztuczka, trik

el derecho |prawo

el asaltante |agresor

el desarrollo sostenible |
zrównoważony rozwój

el ascenso |wzrost

el ejército |wojsko

el fantasma |duch
el felino |kotowaty
el florecimiento cultural |rozkwit
kulturowy
el fraile |brat, mnich
el fusilamiento |rozstrzelanie
el grano |nasiono
el hecho de llevar el arma fuera
de casa |fakt noszenia broni poza
domem
el hecho |fakt

el atardecer |zmierzch

el desastre medioambiental |
katastrofa środowiskowa

el autoabastecimiento |
samowystarczalność

el hipérbaton |hiperbaton,
przekładnia

el descubrimiento |odkrycie

el hogar |gospodarstwo domowe

el ayote |rodzaj dyni uprawiany
jedynie w Meksyku

el descuento |zniżka
el desengaño |rozczarowanie

el homenaje a algo |hołd
dla czegoś

el desmoronamiento |upadek

el homicidio |zabójstwo

el detractor |oponent, przeciwnik

el hongo | grzyb

el dicho |powiedzenie

el hortelano |ogrodnik

el baremo |skala

el disolvente |rozpuszczalnik

el hueso |kość

el bloque de hormigón |
betonowy bloczek

el divorcio |rozwód

el hábitat natural |środowisko
naturalne

el bote de cuatro/quince litros |
puszka cztero-/piętnastolitrowa

el domicilio |gospodarstwo
domowe

el bote de pintura |puszka farby

el ecuador |równik

el incremento |wzrost

el buceo |nurkowanie

elegir algo |wybierać coś

el individuo |jednostka

el ballenero |wielorybnik
el banco de trabajo |stół
warsztatowy

el dolor |ból

el hábitat |środowisko
el idioma |język
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el ingenio |talent
el ingrediente |składnik
el interior |wnętrze
el kit completo |kompletny zestaw
el ladrillo cara vista |cegła licowa
el lodo |błoto
el maltrato |maltretowanie
el manjar |przysmak
el marido |mąż
el Mar Menor |Morze Mniejsze
el martillo |młotek
el medio ambiente |środowisko
naturalne
el menor de edad |niepełnoletni
el mercado |rynek, targowisko
el mojete murciano |rodzaj sałatki
typowej dla regionu
el momento de tránsito |moment
przejścia
el mújol a la sal |solony cefal
(gatunek ryby)
el navegante |żeglarz
el nexo de unión |punkt łączący
el norte |północ
el novato |początkujący, amator
el noviazgo |narzeczeństwo
el objetivo |cel
el odio |nienawiść
el oeste |zachód
el olor |zapach
el orador |opowiadający,
gawędziarz

el Patrimonio de la Humanidad |
Obiekt Światowego Dziedzictwa
el peligro que conlleva |
niebezpieczeństwo, które za sobą
pociąga
el periodo de floración |okres
kwitnienia
el peso relativo |względny udział
el PIB = el Producto Interior Bruto
|Produkt Krajowy Brutto, PKB

el sacerdote |ksiądz
el sendero |ścieżka
el sentimiento de compresión |
uczucie zrozumienia, porozumienia
el servicio de entrega gratuito |
darmowa dostawa
el significado |znaczenie
el soldado |żołnierz
el suicidio |samobójstwo

el pimiento rojo |czerwona
papryka

el sureste |południowy wschód

el piragüismo |kajakarstwo

el telediario |dziennik telewizyjny

el plato estrella |najlepsze danie

el taladro |wiertarka

el plato sencillo |proste danie

el tema deportivo/de caza |wątek
sportowy/związany z polowaniem

el podio |podium

el testigo |świadek

el polen |pyłek

el testimonio |świadectwo, opinia

el predecesor |poprzednik,
wydarzenie poprzedzające coś

el tiempo necesario de secado |
czas potrzebny na wyschnięcie

el predominio de la sencillez |
przewaga prostoty

el tiquizque |żółtosocza (rodzaj
rośliny o sercowatych liściach
rosnącej głównie w Ameryce
Południowej i Środkowej)

el preso |więzień
el programa electoral |program
wyborczy
el puesto callejero |uliczny stragan
el péndulo |wahadło
el recargamiento |przeładowanie
el recuerdo |wspomnienie
el recurso |sposób
el reflejo de algo |
odzwierciedlenie czegoś

el varón |mężczyzna
el vertido |wylewanie
el villano |łotr, łajdak
el zángano |truteń
el ñampí |kolokazja jadalna
el óvulo |komórka jajowa
embarazada |w ciąży
en brillo |z połyskiem

el refresco |odświeżenie

en busca de X |w poszukiwaniu X

el refugio |schronienie

encandilar a alguien |robić
na kimś wrażenie

el ordenador |komputer

el reinado |panowanie

el origen |pochodzenie

el relato |opowiadanie

el origen |początek

el Renacimiento |Odrodzenie

el panal |plaster miodu

el requisito |wymóg, wymaganie

el paquete de puntas |paczka
gwoździ

el robo |kradzież z użyciem
przemocy

el paquete de tornillos |paczka
śrub

el rodillo |wałek do malowania

en cualquier caso |w każdym razie

el parásito |pasożyt

el rostro mutilado |okaleczone
oblicze

en cuanto a |jeśli chodzi o

el paso del tiempo |upływ czasu

el ruido |hałas

el paso |krok

el sabor |smak

encontrar algo |znajdować,
znaleźć coś
encontrarse en peligro de
extinción |być zagrożonym
wyginięciem
encontrarse |znajdować się

en efectivo |gotówką
en el pasillo de al lado |w alejce
obok
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enfrentarse a algo |zmierzyć się
z czymś, stawić czemuś czoła

estar repleto de algo |być pełnym
czegoś

enganchar |wciągać

estar respaldado por algo |być
popieranym przez kogoś

en la actualidad |obecnie
en la antigüedad |w starożytności

estar ubicado |być
umiejscowionym

guardar algo |przechowywać coś

H

estatal |państwowy

hacer descender algo |
powodować, że coś zostanie
zmniejszone

eternamente |wiecznie

enloquecido |oszalały

hacer oído |osłuchać się

eterno |wieczny

en plenas facultades mentales |
w pełni władz umysłowych

evitar algo |unikać czegoś

hacerse con algo |zaopatrzyć się
w coś

en la medida de lo posible |
w takim stopniu w jakim
to możliwe

en pro de X |za X
enriquecer algo |wzbogacać coś
enrolarse en la Armada Española |
zapisać się do Marynarki Wojennej
Hiszpanii
enseñar algo a alguien |pokazać
coś komuś
enterarse que |dowiedzieć się, że
enterrado |pochowany
entrecruzarse |krzyżować się,
przeplatać się
entregar algo a alguien |wręczyć
komuś coś
entre otras |między innymi
entretenar a alguien |roz/bawić
kogoś

evocar tanto interés |wzbudzać
takie zainteresowanie
exagerar algo |wyolbrzymiać coś,
przesadzać
exclusivamente |wyłącznie
expulsar algo de algo |wyrzucić
coś z czegoś
extenso |rozległy
exuberante |obfitujący (w różne
dobra)

F

fallecer |umrzeć
favorecer algo |sprzyjać czemuś,
wspierać coś

hay que |trzeba
hermoso |piękny

I

ilegal |nielegalny
imparable |nie do zatrzymania
implicado |zamieszany
imprescindible |nieodzowny,
niezbędne
impresionante de por sí |
imponujący, robiący wrażenie sam
w sobie
inaccesible |niedostępny
incluir algo en algo |włączyć coś
w coś

en un armario bajo llave |w szafie
pod kluczem

fecundar a algo |zapłodnić coś

en un lugar seguro |
w bezpiecznym miejscu

fino |delikatny

incomodar a alguien |wprawić
kogoś w zakłopotanie

escapar por las rocas |uciec,
uciekać po skałach

florecer |kwitnąć

incrementar |wzrastać

flotar |unosić się

indispensable |niezbędny

fomentar algo |wzmacniać,
wspierać coś

industrial |przemysłowy

fuera del alcance de los niños |
poza zasięgiem dzieci

inferior |niższy, poniżej

escaso |znikomy
es decir |to znaczy
espantoso |przerażający,
zatrważający
establecerse |ustanawiać się
estar de rodillas |klęczeć
estar enamorado de alguien |być
w kimś zakochanym
estar en caja |być przy kasie
estar en retroceso |być
w odwrocie

felizmente |szczęśliwie

incluso |nawet

ineficiente |nieskuteczny

fusilado |rozstrzelany

influir en algo |mieć na coś wpływ,
wpłynąć na coś

G

infántil |dziecięcy

ganar terreno a algo |stać się
bardziej popularnym od czegoś

estar oprimido |być uciskanym

gozar de carácter de lengua oficial
|mieć rangę oficjalnego języka
państwowego

estar prohibido |być zakazanym

guardado |przechowywany

ingresar en la Academia Militar
de Infantería |wstąpić
do wojskowej akademii dla dzieci
inmortal |nieśmiertelny
innumerable |niezliczony
inocente |niewinny
inquieto |niespokojny, ruchliwy
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insano |niezdrowy
instaurado |ustanowiony
insólito |niesłychany
intransigente |nieustępliwy
inventado |wymyślony
irremediablemente |nieuchronnie
irremediable |nieodwracalny,
nie do naprawienia
irreversible |nieodwracalny

J

jamás |nigdy

L

la abeja obrera |pszczoła robotnica
la abeja |pszczoła
la actitud hacia alguien |
nastawienie względem kogoś/
do kogoś
la agricultura de regadío |
nawadnianie
la aliteración |aliteracja, używanie
słów zaczynających się na tą samą
literę

la búsqueda de familiares |
poszukiwanie bliskich (osób)

la desolación |żal, rozpacz,
osamotnienie

la campesina |wieśniaczka

la despedida |pożegnanie

la cantidad |ilość

la dorada |dorada (gatunek ryby)

la capa |warstwa

la duda |wątpliwość

la carne de pollo/de cerdo/
de ternera |mięso drobiowe/
wieprzowe/cielęce

la empanada |rodzaj smażonego
pieroga

la carne picada |mielone mięso

la enemistad con alguien |wrogość
wobec kogoś

la carretilla |taczka

la enfermedad |choroba

la caza recreativa |polowanie
dla przyjemności

la enseñanza reglada/no reglada |
kształcenie formalne/pozaformalne

la cañería |rurociąg

la entrega a pie de calle |dostawa
bez wniesienia

la celda de la colmena |komórka
ula
la cenefa adhesiva |pasek
dekoracyjny samoprzylepny,
bordiura
la cercanía con algo |bliskość
względem czegoś
la charca |sadzawka
la ciencia |nauka

la especie |gatunek
la estancia |pobyt
la exaltación de la belleza |
wychwalanie piękna
la expedición militar |wyprawa
wojskowa

la cinta de pintor | taśma malarska
(zabezpieczająca np. framugi)

la expulsión de los judíos |
wyrzucenie Żydów

la clase obrera |klasa robotnicza

la extensión |powierzchnia

la colmena |ul
la comprensión |zrozumienie

la alma |dusza

la comunidad |społeczność

la almendra |migdał

la concesión de licencias |
przyznawanie licencji

la amistad |przyjaźń

la especie en riesgo de extinción |
gatunek zagrożony wyginięciem

la Falange Española |Falanga
Hiszpańska, partia faszystowska
powstała w 1933 r.
la fe |wiara
la formación humanística |
wykształcenie humanistyczne

la condena |potępienie

la franja de arena |pasmo piasku

la contaminación |zanieczyszczenie

la fresa |truskawka

la contribución a algo |wkład w coś

la ganadora |zwyciężczyni

la antigüedad |starożytność

la corriente |nurt

la Guardia Civil |Straż Obywatelska

la araña |pająk

la cubeta |kuweta malarska

la guerra |wojna

la cuenta bancaria |rachunek
w banku

la herida sangrante |rana brocząca
krwią

la ausencia |nieobecność

la cueva submarina |podwodna
jaskinia

la hermosura |piękno

la autarquía |samowystarczalność
gospodarcza, autarkia

la cuneta de la carretera |rów
znajdujący się wzdłuż pobocza drogi

la hoguera |ognisko

la avispa asiática |osa azjatycka

la defensa personal |obrona
osobista

la hormigonera |betoniarka

la desalinización |odsalanie

la identidad |tożsamość

la desigualdad |nierówność

la igualdad |równość

la anchura |szerokość
la andadura militar |kariera
wojskowa

la arena |piasek
la articulación |staw

la broca de madera |wiertło
do drewna
la brocha |pędzel

la herramienta |narzędzie

la huella |ślad
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la impotencia |niemoc

la olla de hierro |żeliwny garnek

la incertidumbre |niepewność

la onomatopeya |wyraz
dźwiękonaśladowczy

la influencia de alguien |wpływ
kogoś
la influencia directa en algo |
bezpośredni wpływ na coś
la injusticia |niesprawiedliwość

la orilla |brzeg
la oscuridad |ciemność
la pala |łopata

la Segunda Enmienda
a la Constitución |druga poprawka
do konstytucji
la sencillez |prostota
la serie infantil |serial dla dzieci
las esferas de piedra |kamienne
kule

la inquietud |niepokój

la pared de interior |ściana
wewnętrzna

la inversión extranjera |inwestycja
zagraniczna

la participación activa |aktywne
uczestnictwo

la jalea real |mleczko pszczele

la particularidad |szczególna cecha

la jerga coloquial |żargon, dialekt

la paz interior |wewnętrzny spokój

la joya |klejnot

la pelea |bitwa

la juventud |młodość

la penuria |brak, niedobór

las obras |prace, roboty
(np. drogowe)

la lengua extranjera |język obcy

la Península Ibérica |Półwysep
Iberyjski

las perdices de lechuga |sałata
podana z anchois

la península |półwysep

las proyecciones |przewidywania

la llama |płomień

la persecución |prześladowanie

las raíces |korzenie

la llorona |płaczka

la pesadilla |koszmar

la lluvia torrencial |ulewny deszcz

la pesca |wędkarstwo

las revueltas sociales |zamieszki
społeczne

la locura |szaleństwo

la peste |plaga

la libertad de expresión |wolność
wypowiedzi

la lágrima |łza
la mancha de pintura |plama
od farby
la margarita |stokrotka
la matanza |rzeź

la pintura |farba
la piscina |basen
la plantilla |szablon
la pobreza |bieda, ubóstwo

las especias |przyprawy
la sierra de calar |wyrzynarka
las leyes sobre la tenencia y uso de
armas |prawa dotyczące posiadania
i używania broni
la soberanía |suwerenność

las tropas nacionales |państwowe
oddziały wojskowe
las tropas |wojska
la sustracción |kradzież
la tasa de alfabetización |wskaźnik
alfabetyzmu

la polinización natural |naturalne
zapylanie

la temporada |okres

la medida |środek

la Primera Guerra Mundial |I wojna
światowa

la tensión |napięcie

la mejilla |policzek

la propiedad |właściwość

la mejora social |poprawa
społeczna

la puerta de hierro |żelazne drzwi

la miel |miód
la miseria |bieda, nieszczęście

la recogida de firmas |zbieranie
podpisów

la monja |mniszka, zakonnica

la red de saneamiento |kanalizacja

la muerte accidental |przypadkowa
śmierć

la red ferroviaria |sieć kolejowa

la muerte |śmierć
la novela |powieść

las aguas subterráneas |wody
podziemne

la novia |narzeczona

la salinidad |zasolenie

la obediencia |posłuszeństwo

la salud |zdrowie

la obra |dzieło

las armas de fuego |broń palna

la ola |fala

las autoridades |władze

la maternidad |macierzyństwo
la mayoría |większość

la pérdida |utrata

largo y tendido |przez długi czas

la tenencia |posiadanie
la tienda de bricolaje |sklep
budowlany
la tranquilidad |spokój
la vaina |łupina
la variedad |odmiana
la vela |żeglarstwo
la ventaja comercial |korzyść
handlowa
la venta |sprzedaż
la vivencia |przeżycie
la vivienda social |mieszkanie
komunalne
la zanahoria |marchewka
la égloga |ekloga, sielanka (rodzaj
krótkiego wiersza)
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la ñora |rodzaj słodkiej, czerwonej
papryki
limpiar algo |czyścić coś
llamado |nazywany, zwany
llamar la atención |zwracać uwagę
llegar a X |docierać do X
llevar a algo |prowadzić do czegoś
llevar a alguien en el seno |nosić
kogoś w łonie
llevar algo a cabo |wcielać coś
w życie, z/realizować coś
llevarse algo a cabo |wykonać coś
llorar |płakać
lluvioso |deszczowy
loco |szalony
lograr |osiągnąć
lo misterioso |to, co tajemnicze
los asentamientos precolombinos |
osady prekolumbijskie
los celos |zazdrość
los cultivos |uprawy
los datos de entrega |dane dostawy
los EE. UU. = los Estados Unidos |
Stany Zjednoczone
los embutidos |wędliny
los estudios superiores |studia
wyższe
los frijoles |fasola
los guisantes con jamón |groszek
z szynką
los huevos fritos |jajka sadzone
los huevos revueltos |jajecznica
los omatidios |omatidia, fasetki,
podstawowy element oka złożonego
los Reyes Católicos |Królowie
Katoliccy
los Siglos de Oro |złote wieki

M

magnánimo |wielkoduszny
malas hierbas |chwasty
manso |łagodny

nulo |żaden
numeroso |liczny

O

mantener algo fuera del alcance de
alguien |przechowywać coś poza
zasięgiem kogoś

obtener acceso a algo |uzyskać
dostęp do czegoś

matar a alguien |zabić kogoś

obviar algo |ominąć coś, unikać
czegoś

matar algo |zabić coś
mate |matowy
matriculado |zapisany
mayor |większy
mejorar algo |polepszać coś
mencionado |wspomniany
menor |mniejszy
Menudas ofertas. |Świetne oferty.
me parece |wydaje mi się
mestiza |Metyska
mezclarse con algo |mieszać się
z czymś
mientras que |podczas gdy
molestar a alguien |przeszkadzać
komuś
morir |umierać
mudarse a X |przeprowadzić się
do X
multiplicarse |zwiększać się
mundial |światowy
más empleado |najczęściej
używany/stosowany

obtener algo |otrzymać coś

occidental |zachodni
occurido |występujący
occurir |dziać się
octavo |ósmy
ocupar el segundo lugar |zajmować
drugie miejsce
ofender a alguien |obrazić kogoś
ordenar |nakazać
ostentar el poder absoluto del país |
mieć całkowitą władzę w kraju

P

pagar con tarjeta |płacić kartą
parar de hacer algo |przestać coś
robić
parece que |wygląda na to, że
participar en algo |uczestniczyć
w czymś
pasar de X a Y |przechodzić od X
do Y
peculiar |osobliwy, dziwny

N

pedir traslado a X |poprosić
o przeniesienie do X

ni... ni... |ani... ani...

pendular |wahadłowy

nacido |urodzony

peligroso |niebezpieczny
penalizar algo |nakładać kary na coś

luchar contra algo |walczyć z czymś,
zwalczać coś

ninguno |żaden

luchar para |walczyć, aby

no estar de más |nie zaszkodzić

luchar por algo |walczyć o coś

no fecundado |niezapłodniony

lúdico |rozrywkowy, zabawowy

nombrar |wyliczyć

permanecer |po/zostawać

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

permitir algo |zezwalać na coś

ni siquiera |nawet nie

perder algo |s/tracić coś
perder la cabeza |tracić głowę,
szaleć
perdidamente |beznadziejnie
permisivo |pobłażliwy
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perseguir a alguien |prześladować,
ścigać kogoś

provocado por algo |
s/powodowany czymś

pertenecer a algo |należeć
do czegoś

provocar algo |s/powodować coś

pesado |ciężki
poco a poco |krok po kroku
ponerse a llorar |zacząć płakać

provocar tanto daño |powodować
tyle krzywd

Q

poner un carbón encendido en su
cara |dotknąć zapalonym węglem
swojej twarzy

quedarse con algo |zatrzymać sobie
coś

poner un énfasis en algo |kłaść
na coś nacisk

quedarse mudo |zaniemówić,
stracić mowę

por accidente |przypadkowy

quedarse sin alguien/algo |pozostać
bez kogoś/czegoś

por cierto |przy okazji
por desgracia |na nieszczęście
por detrás |za
por el contrario |(wręcz) przeciwnie
por el otro (lado) |z drugiej strony
por falta de oxígeno |z braku tlenu
por lo menos |co najmniej
por lo tanto |z tego powodu,
dlatego
por otro lado |z drugiej strony
por parte de X |przez X
por si fuera poco |jakby to było
mało
portar algo |nosić coś (ze sobą),
mieć przy sobie
por un lado |z jednej strony
por último |w końcu
posteriormente |później
predecible |przewidywalny
preocupado por algo |zmartwiony
presumir de algo |szczycić się czymś
privilegiado |uprzywilejowany
proclamarse |obwoływać się
profundizar en alguien |zgłębić
wiedzę o kimś
prohibido |zakazany
prolífero |płodny
propio |sam
proteger algo |bronić czegoś
proveer de algo |dostarczać coś
provenir de X |pochodzić z X

rural |wiejski

S

sacar a alguien |wyciągnąć kogoś
sacar adelante a alguien |utrzymać
kogoś
salado |słony
saltar las alarmas |alarmować
salvar algo |u/ratować coś
salvo X |za wyjątkiem X
se debe a… |wynika z...

quemarse |spalić się

se despertó un gran interés por X |
nastąpiło wielkie zainteresowanie X

quinientos/as |pięćset

se estima que |szacuje się, że

quitar algo |pozbawiać czegoś,
usuwać coś

seguir algo |podążać za czymś

quitar el derecho a la vida a alguien
|pozbawić kogoś prawa do życia
quizá |być może

R

razonable |rozsądny
recargado |przeładowany,
przeciążony
recoger algo |zbierać coś
reconocido |uznawany
recorrer algo |przemierzyć coś
reflejar algo |odzwierciedlać coś
regresar a X |wrócić do X

seguir vigilando algo |kontynuować
obserwowanie czegoś
sentirse amenazado |czuć się
zagrożonym
ser aficionado a algo |być
pasjonatem czegoś
ser descubierto |zostać odkrytym
ser encarcelado |zostać uwięzionym
ser galardonado |być nagrodzonym
ser reconocido por algo |być
znanym z czegoś
ser rodado |być na/kręconym
ser suficiente |być wystarczającym
ser tutelado |być pod opieką
se trata de |chodzi o

reinventarse |odnaleźć się na nowo

siginificativo |znaczący

remontarse a X |cofnąć się do X,
sięgać X

silvestre |dziki

repleto de algo |pełen czegoś

sin antecedentes |niekarany
sin cesar |bezustannie

requerir algo |wymagać czegoś
respectivamente |odpowiednio
retirarse |wycofywać się
retornar a algo |po/wrócić
do czegoś
rezar el rosario |odmawiać różaniec
rezar |modlić się
rogar a alguien |błagać kogoś

sin duda |bez wątpienia
sin embargo |jednak/że
sin hundirse |bez topienia się
sin lugar a dudas |bez wątpienia
sino que |ale
sin permiso |bez pozwolenia
sobrecargado |przeładowany
soportar algo |znosić coś
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soprender a alguien |zaskoczyć
kogoś
soñar con algo |marzyć o czymś
sucederse |dziać się
suceder |wydarzyć się, dziać się

tumbado en el suelo |leżący
na podłodze

U

suficientemente |wystarczająco

unilateral |jednostronny

sufrir numerosas desventuras |
przeżyć liczne niepowodzenia

V

sujetar una estantería |
przymocować półkę
sumamente |wyjątkowo
sumergido en algo |zagłębiony
w czymś
sumergir a alguien bajo el agua |
zanurzyć kogoś w wodzie
sumir a algo en algo |pogrążać coś
w czymś
superar algo |przewyższać coś

vagar |włóczyć się
vencer a alguien |zwyciężyć kogoś
venir a alguien a la cabeza |
przychodzić komuś do głowy
verosímil |realistyczny
verse muy influido por algo |
pozostawać pod dużym wpływem
czegoś

superior | wyższy, ponad

violento |gwałtowny, związany
z przemocą

surgir |wyłonić się

vital |zasadniczy, kluczowy

T

también |również
tanto X como Y |tak X, jak i Y
tapar algo |przykrywać coś
tardar poco en darse cuenta de que
|szybko zdać sobie sprawę, że
tenebroso |mroczny
tener algo en cuenta |brać coś
pod uwagę
tener lugar |mieć miejsce
tener que |musieć
tener un mal presentimiento |mieć
złe przeczucie
terminar |s/kończyć (się)
tomar las precauciones necesarias
|przedsięwziąć konieczne środki
ostrożności
traer algo a alguien |przynieść coś
komuś
transcurrir |przebiegać
trastornar algo |zaburzyć coś
tras |po

volverse más indiferente frente
a alguien |stawać się coraz bardziej
obojętnym wobec kogoś
votar |głosować
último |ostateczny
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