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A

ambos, ambas |obydwa, obydwie

bautizar algo |ochrzcić coś

anteriormente |wcześniej

beneficioso |korzystny

abandonar algo |opuścić coś

aparecer |pojawiać się

breve |krótki

abundante |obfitujący

aparte de eso |oprócz tego

buscar algo |szukać czegoś

aburrido |nudny

a partir de |od

aburrirse |nudzić się

apenas |ledwo, zaledwie

acceder a algo |mieć dostęp do
czegoś

a pesar de |po/mimo

acceder |przystąpić, wstąpić

aprobar algo |zdać coś, zaliczyć
coś

acercarse a alguien |zbliżyć się do
kogoś
acoplarse a algo |dostosować się
do czegoś
acorde con algo |zgodnie z czymś

a pies juntillas |bez wahania

apropiado |odpowiedni
aprovechar algo |s/korzystać
z czegoś

C

cabe destacar que |warto zwrócić
uwagę na to, że
caber |mieścić się
caer en el olvido |zostać
zapomnianym, popaść w niepamięć
canoso |siwy

acristalado |oszklony

aprovechar a su favor |czerpać
z czegoś zyski

capaz de hacer algo |zdolny do
z/robienia czegoś

acudir a X |przychodzić,
przybywać do X

aproximadamente |około,
w przybliżeniu

acunado por algo |ukołysany przez
coś

apuntar algo |zanotować coś

captar la atención de alguien |
zwrócić czyjąś uwagę, przykuć
czyjąś uwagę

asegurar algo a alguien |zapewnić
komuś coś

capturar al rey |schwytać króla

asimismo |dodatkowo

casi |prawie
castaño |brązowy

adelantar dos casillas |przesuwać
się o dwa pola
además |ponadto
agradable |przyjemny
aguantar algo |wytrzymywać coś
alabar a alguien |wychwalać,
chwalić kogoś
a largo plazo |długoterminowo
alcanzar algo |osiągnąć coś
al contrario de X |w
przeciwieństwie do X
al disfrute de X |ku uciesze X
aledaño |sąsiadujący
alejado |oddalony
alejarse de algo |oddalać się od
czegoś
alemán |niemiecki
al fin y al cabo |w końcu
alguna pieza adversaria |jakiś pion
przeciwnej strony
al igual que |podobnie jak
alrededor de X |około X

atraer a alguien |przyciągać kogoś
atraer a alguien |wabić kogoś

casualmente |przez przypadek

a través de X |po/przez X

ciertamente |z całą pewnością, na
pewno

atreverse a hacer algo |odważyć
się coś z/robić

cobrar a alguien X euros |pobrać
od kogoś X euro

atrevido |śmiały

cobrar |zarabiać

atribuir algo a algo |przypisywać
coś czemuś

codirigir algo con alguien |
wspólnie z kimś kierować czymś

aumentar algo |zwiększyć coś

coger algo |wziąć coś

aunque |chociaż

colocar algo como algo |uznawać
coś za coś

autoayudarse a hacer algo |
samodzielnie sobie pomóc
w zrobieniu czegoś
avanzar |przesuwać się
añadir algo a algo |dodać coś do
czegoś
añadir algo |dodawać coś

B

colocar algo |umieszczać coś
comparar algo con algo |
porównać coś z czymś
compartido con alguien |dzielony
z kimś
compartir experiencias con alguien
|dzielić z kimś doświadczenia
competitivo |skłaniający do
rywalizacji

alterar algo |zmienić coś

bajar algo |obniżyć coś

comprobar algo |sprawdzić coś

alternarse |występować
naprzemiennie

bajo las estrellas |pod gwiazdami

con antelación |z wyprzedzeniem

basta con… |wystarczy…

concurrido |uczęszczany
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conectadas entre sí |połączone ze
sobą
con el único objetivo de X |
których jedynym celem jest X
con encanto |urokliwy
confuso |wprawiający
w zakłopotanie
conllevar unos peligros espantosos
|nieść za sobą przerażające
niebezpieczeństwa
conmover a algo |wstrząsnąć
czymś
con más tranquilidad |z większym
spokojem

debido a X |z powodu X

de todas maneras |tak czy inaczej

debilitar algo |osłabić coś

de una manera divertida |
w rozrywkowy sposób

decaer |spadać
decantarse por algo |optować za
czymś, stawiać na coś

diariamente |codziennie

de chiripa |szczęśliwy traf

dibujar algo |rysować coś

decisivo |decydujący

difundirse |rozprzestrzeniać się

de hecho |w rzeczywistości

disfrutar de algo |korzystać
z czegoś, cieszyć się czymś

dejar algo de lado |odkładać coś
na bok
de la misma manera |w ten sam
sposób
deletrearse |literować

diario |codzienny

disfrutar de tiempo libre |
korzystać z wolnego czasu
disparar |wystrzelić w górę,
poszybować, gwałtownie wzrosnąć
distinto |różny

con respecto a X |względem X,
w porównaniu z X

demandado |pożądany,
poszukiwany

conseguir algo |osiągnąć coś

dentro de una hora |za godzinę

dividir algo en algo |podzielić coś
na coś

considerado |uważany

de otra manera |inaczej

doloroso |bolesny

consistir en algo |polegać na
czymś

de pago |płatny

dudar |wątpić

depender de algo |zależeć od
czegoś

E

contagiar a alguien con algo |
zarażać kogoś czymś
convencido |przekonany

dependiendo de algo |w
zależności od czegoś

convenir algo a alguien |pasować,
odpowiadać komuś

derivar de algo |pochodzić od
czegoś

convertir algo en algo |
przekształcić coś w coś

derrotar a alguien |pokonać kogoś

echar un vistazo a algo |rzucić na
coś okiem

desarrollar algo |rozwijać coś

ejercer algo |wykonywać coś

desconocido |nieznany

el/la deportista de alto
rendimiento |sportowiec
profesjonalista

convertirse en algo |przekształcić
się w coś, stać się kimś
convivir con algo |dzielić z czymś
życie
cotidiano |codzienny
crecer |wzrastać, wychowywać się
cruzar algo |przejść przez coś

describir a alguien |opisać kogoś
desde cualquier dispositivo |z
każdego urządzenia
desde hoy mismo |już od dziś
desde luego |oczywiście
desesperar(se) |niecierpliwić się,
tracić nadzieję

echarse de risas |śmiać się do
rozpuku

el/la especialista en orientación |
doradca zawodowy
el abandono del puesto de trabajo
|porzucanie miejsca pracy

desfilar |defilować

el abanico de asociaciones y
conexiones |wachlarz skojarzeń
i powiązań

deslizarse |ześlizgiwać się

el acierto |dobry wybór

despertar algo |budzić coś

el adepto |chętny

desplazarse |przemieszczać się

el adverbio |przysłówek

destacable |wybitny, wyróżniający
się

el aire acondicionado |
klimatyzacja

destacado |wyróżniający się

el ajedrez |szachy

de acuerdo |zgoda

destacar |wyróżniać się

el alma |dusza

deber su nombre a X |zawdzięczać
swoje imię X

desvelar algo |ujawniać coś

el alojamiento |zakwaterowanie

desvergonzado |bezwstydny

el altar |ołtarz

cumplir un sueño |spełniać
marzenie

D

darse cuenta que |zdać sobie
sprawę, że
darse cuerda a algo |nakręcać coś
de acuerdo con X |według X
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el alumno |uczeń
el apodo |ksywka, przydomek
el aprendiz/la aprendiza |uczeń/
uczennica
el aprendizaje de idiomas |nauka
języków obcych

el DNI |dowód tożsamości, dowód
osobisty
el domicilio |gospodarstwo
domowe
el dueño |właściciel
elegir algo |wybierać coś

el asesoramiento |ocena,
oszacowanie

el ejército |wojsko

el auge |wzrost

el empleo |zatrudnienie

el aumento |wzrost
el azar |przypadek, losowość
el barco |statek, łódź
el bigote |wąs
el buscador |wyszukiwarka
el castillo |zamek
el cerebro |mózg
el cine de estreno |premiery VOD
el Cinturón de Fuego del Pacífico |
Pacyficzny Pierścień Ognia
el ciudadano |mieszkaniec
el clavo de olor |goździk
el comercial de compañía de gas |
pracownik gazowni
el comerciante de café |handlarz
kawą
el competidor |konkurent
el conde |hrabia
el confinamiento |izolacja,
lockdown
el confinamiento |odizolowanie
el conjunto de algo |zestaw czegoś

el empleado |pracownik
el encuentro |spotkanie
el enroque |roszada
el entorno |otoczenie
el escaque |pole
el escritorio |biurko
el esfuerzo |wysiłek
elevado |wysoki

el diseño |projektowanie
el dispositivo móvil de última
generación |telefon komórkowy
najnowszej generacji

el juicio |sąd, osąd, opinia
el lugar |miejsce
el mantenimiento |utrzymanie
el mate del loco |mat szkolny
el maíz blanco tostado |prażona
kukurydza
el medio de prevención contra
algo |środek/sposób zapobiegania
czemuś
el mercado laboral |rynek pracy
el móvil |telefon komórkowy

el nico |pot. mieszkaniec Nikaragui

el factor sopresa |czynnik
niespodzianka

el objetivo laboral |cel zawodowy

el fallecimiento |śmierć
el faro |latarnia
el fervor |żar, zapał
el folio en blanco |pusta kartka
el folleto informativo |ulotka
informacyjna
el fundador |założyciel
el ganador |zwycięzca
el giga de fibra |połączenie
internetowe o mocy 1Gb

el gran pensador |wielki myśliciel

el desarollo profesional |rozwój
zawodowy

el juego de estrategia |gra
strategiczna

el exilio |wygnanie

el consumo medio |średnie
zużycie

el deporte |sport

el juego de dados |gra w kości

el negocio familiar |rodzinny
biznes

el grado universitario |stopień
uniwersytecki

el contrato de pago mensual fijo |
umowa z opłatą zryczałtowaną

el joven |młoda osoba

el exiliado |wygnaniec

el conocimiento |wiedza

el contenido |treść, zawartość

el jaque mate |szach mat

el habitante |mieszkaniec
el hecho |fakt
el hemisferio derecho |prawa
półkula mózgowa
el hemisferio izquierdo |lewa
półkula mózgowa
el horario |grafik godzinowy
el importe |opłata

el oleaje |szum fal
el ordenador |komputer
el origen |pochodzenie
el pasatiempo |rozrywka
el paso |krok
el Patrimonio Cultural Inmaterial
|Niematerialne Dziedzictwo
Kulturowe
el Patrimonio de la Humanidad |
Obiekt Światowego Dziedzictwa
el país vecino |sąsiadujący kraj
el pañuelo desechable
|chusteczka higieniczna
jednorazowego użytku
el periodista |dziennikarz
el pez sierra |ryba piła
el poder |potęga
el prefijo |przedrostek
el primer oficial |starszy oficer
el puro |cygaro
el puñado de algo |garść czegoś

el indicador |wskaźnik

el recipiente artesano |pojemnik
wykonany przez rzemieślnika

el invento |wynalazek

el requisito |wymóg
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el retraso |spóźnienie
el rincón |zakątek
el rotulador de color brilliante |
pisak odblaskowy
el salario |pensja
el salto al vacío |skok w nieznane
el sector de enseñanza/formación
|sektor edukacyjny
el sector de sanidad |sektor
zdrowotny
el sinfín de algo |nieskończoność
czegoś
el suboficial |podoficer
el sueño |marzenie
el sufijo |przyrostek
el surgimiento |pojawienie się
el sustantivo |rzeczownik
el tablero plegable |składana
plansza
el tablero |plansza
el teatro callejero |uliczny teatr
el teléfono fijo |telefon
stacjonarny
el terremoto |trzęsienie ziemi
el testimonio |świadectwo
el tesón |wytrwałość
el tiburón |rekin
el timbre de casa |dzwonek
u drzwi
el titular de la línea |właściciel
numeru
el torneo |turniej
el trastorno obsesivo compulsivo
|zaburzenie obsesyjnokompulsywne

empujar a alguien a hacer algo |
zmusić kogoś do zrobienia czegoś
en aquel entonces |wówczas

erróneo |błędny
escapar de la rutina |przełamać
rutynę

encargarse de algo |zająć się
czymś

escoger un camino |wybrać drogę

en caso contrario |w przeciwnym
razie

esconder algo |ukryć coś

encontrar algo |spotkać coś
encontrar algo |znaleźć coś
encontrarse ante algo |znajdować
się przed czymś

escogido |wybrany
escondido |ukryty
es decir |to znaczy
esforzarse |wysilać się
espectacular |spektakularny

encontrarse sin un duro |być bez
grosza przy duszy

espectacular |widowiskowy

encontrarse |znajdować się

estadounidense |amerykański

en cuanto a |jeśli chodzi o

estallar |wybuchać

en diagonal |po ukosie

estar amenazado por alguien/algo
|być zagrożonym przez kogoś/coś

en el flanco de la dama |po
stronie królowej/damy
enganchar |wciągać
en horizontal o vertical |w linii
poziomej lub pionowej
en la actualidad |obecnie
en la juventud |w młodości
en la primera jugada |podczas
pierwszego ruchu
en mayúsculas |dużymi literami
en mitad de X |w środku X
en primer lugar |po pierwsze
enrarecido |dziwaczny
enrocar a alguien |wykonywać
roszadę
en segundo lugar |po drugie
en tierra firme |na stałym lądzie
en torno a X |wokół X

establecido |ustalony

estar como una cabra |być
szalonym
estar contento |być zadowolonym
estar diseñado para |być
zaprojektowanym by
estar en una encrucijada |być na
rozdrożu
estar ubicado en X |być
umiejscowionym, położonym w X
evocar algo |przypomnieć,
przywołać coś
excederse de algo |przekroczyć
coś
expresarse |wyrażać się
expuesto a |narażony na
extenso |rozległy
extraescolar |pozaszkolny,
ponadprogramowy, dodatkowy
extranjero |obcy, z zagranicy

el usuario |użytkownik

entregar algo a alguien |wręczać
coś komuś

el vecino |sąsiad

entre otros |między innymi

el ácido salicílico |kwas salicylowy

entretenido |rozrywkowy

el éxito profesional |sukces
zawodowy

en un peligro constante |w
ciągłym niebezpieczeństwie

el éxito |sukces

en un turno |w jednej kolejce

feliz |szczęśliwy

empleado |stosowany

enviar algo por email |wysłać coś
drogą mailową

fijarse en algo |skupić się na czymś
fingir |udawać

equivalente a X |równoznaczny z X

fino |delikatny, cienki, wąski

emprender un proyecto |podjąć
się projektu

F

faltar |brakować
favorecer algo |sprzyjać czemuś
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L

flexible |elastyczny

imprescindible |niezbędny

flotante |pływający, unoszący się
na wodzie

imprevisible |nieprzewidywalny

formar parte de algo |być częścią
czegoś

impuesto |nałożony

la abreviación |skrót

incisivo |cięty

la afición |pasja, hobby

forrado de niño |dzieckiem
podszyty
fortalecerse |umocnić się,
umocnić swoją pozycję
fuera de lo común |nietypowy,
oryginalny

incluido |włącznie
incluir algo |obejmować coś
incluirse dentro de algo |zawierać
się w czymś, być włączonym w coś
incluso |(a) nawet

fácil de memorizar |łatwy do
zapamiętania

incomprensible |niezrozumiały

fácil de recordar |łatwy do
zapamiętania

increíble |niewiarygodny

inconscientemente |nieświadomie

la agitación |poruszenie
la aportación al mundo literario |
wkład w świat literacki
la aportación |wkład
la ayuda |pomoc
la bebida |napój
la burbuja |bańka
la caballería |kawaleria
la cabaña |chata

independientemente de algo |
niezależnie od czegoś

la calidad de vida |jakość życia

ganar dinero |zarabiać pieniądze

independizarse de alguien |
uniezależnić się od kogoś

ganar |wygrywać

indicar algo |wskazywać na coś

la calle secundaria |ulica
drugorzędna

girar a la derecha |skręcić
w prawo

indio |indyjski

la cantidad |ilość

industrial |produkowany na skalę
przemysłową

la capacidad mental |zdolność
umysłowa

inesperado |nieoczekiwany

la capacidad |zdolność

inmediato |natychmiastowy

la casilla |pole (planszy)

inmejorable |wspaniały, idealny

la caída |spadek

insertarse en el mundo laboral |
zaistnieć na rynku pracy

la cicatriz |blizna
la clave |klucz

Inteligencia Artificial |sztuczna
inteligencja

la cola |ogon

intentar |próbować

la confitería |cukiernia

intimidante |onieśmielający,
odstraszający

la contaminación lumínica |
zanieczyszczenie świetlne

inventado |wymyślony

la contaminación |
zanieczyszczenie

G

girar a la izquierda |skręcić w lewo

H

hacer referencia a algo |odnosić
się do czegoś
hacerse |zrobić się, stać się
hacia adelante |do przodu
hacia el exterior |w kierunku
zewnętrznym, na zewnątrz
hay que reconocer que |trzeba
przyznać, że
hay que |trzeba
hay |są
heladero |lodowy, związany
z lodami
hexagonal |sześciokątny

I

ilegible |nie do przeczytania
impactante |szokujący
impartir |uczyć, dawać lekcje

inventado |wynaleziony
ir a la aventura |dać się ponieść
przygodzie
ir de la mano |iść w parze
irse estrechando |zwężać się

J

jugar bien |dobrze się bawić

la calle principal |główna ulica

la canela |cynamon

la comodidad |udogodnienie

la contundencia |przekonanie,
pewność
la corte |dwór
la cueva |jaskinia
la cáscara |skorupka
la dedicación |poświęcenie
la demanda laboral |
zapotrzebowanie zawodowe
la deportividad |fair play
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la destreza mental |sprawność,
bystrość umysłowa
la diversión |zabawa, rozrywka
la división |podział
la duda |wątpliwość

la granja |farma

la película |film

la habilidad personal |
umiejętność, cecha wynikająca
z osobowości

la perilla |bródka

la habilidad |umiejętność

la pertenencia a X |przynależność
do X

la hazaña |wyczyn

la pimienta de tabasco |ziele
angielskie

la editorial |wydawnictwo

la herramienta |narzędzie

la pintura |obraz

la educación superior |
wykształcenie wyższe

la hoja |kartka

la plantilla |szablon

la hostelería |hotelarstwo

la eficacia |skuteczność

la Iglesia |Kościół

la preocupación |zmartwienie,
troska

la ejercitación simultánea |
jednoczesne ćwiczenie

la infantería |piechota

la Edad Media |średniowiecze

la elección |wybór
la empleabilidad |zatrudnienie
la empresa suministradora |firma
dostarczająca usługę
la empresa textil |firma odzieżowa
la escasez de agua |znikoma ilość
wody
la esfera |tarcza zegarka
la especialidad deportiva |
specjalizacja sportowa
la estación del vía crucis |stacja
drogi krzyżowej
la estancia |pobyt
la estantería |półka, regał
la estimación de su consumo
actual |oszacowanie aktualnego
zużycia
la factura |faktura, rachunek
la figura de la reina |figura
królowej
la figura del consejero |figura
doradcy
la flexibilidad |elastyczność
la Formación Profesional de Grado
Superior |ponadpodstawowa
edukacja techniczna

la influencia |wpływ
la inmadurez |niedojrzałość
la introducción en el mercado |
wprowadzenie na rynek
la invención |wynalazek
la jornada inferior |krótszy dzień
pracy
la juventud |młodzież
la lluvia |deszcz
la lucha contra algo |walka z
czymś
la lucha por la independencia |
walka o niepodległość
la lucha |walka
la línea curva |linia krzywa
la mayoría de X |większość X
la mayoría |większość
la mejora laboral |ulepszenie
w pracy
la misma cantidad |ta sama kwota
la moqueta |wykładzina
la motonave |statek motorowy
la nieve |śnieg
la niñez |dzieciństwo
la novela |powieść

la formación |formacja (np.
geologiczna)

lanzar algo |wprowadzać,
wypuszczać coś na rynek

la formación |wykształcenie

la ola |fala

la frescura |świeżość

la onomatopeya |wyraz
dźwiękonaśladowczy, onomatopeja

la frontera |granica
la fuente renovable |odnawialne
źródło

la previsión |przewidywanie
la promoción/coronación del peón
|promocja piona (zmiana piona na
figurę wyższej rangi)
la rama |gałąź
la red social |sieć społecznościowa
la red |sieć
la remuneración |wynagrodzenie
la resolución de problemas |
rozwiązywanie problemów
la restricción |ograniczenie
la ruta comercial |szlak handlowy
la salida profesional |możliwość
zrobienia kariery
las arrugas |zmarszczki
las cenizas |popiół
la Segunda Guerra Mundial |
druga wojna światowa
la sensación |wrażenie, odczucie
las Enseñanzas Artísticas
Superiores |wyższe wykształcenie
artystyczne
las Enseñanzas Militares |
edukacja wojskowa
las ganas |chęci, ochota
las reglas establecidas |ustalone
reguły
las semillas de cacao |nasiona
kakao
la subducción |pochłanianie
jednego kontynentu przez drugi,
subdukcja
la subida de salarios |wzrost płac

la palabra clave |słowo klucz

la suerte |szczęście

la partida |rozgrywka

la superación |przezwyciężanie się
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ocurrírsele a alguien una idea |
wpaść komuś do głowy (o pomyśle)

la superficie |powierzchnia

marítimo |morski

la supervivencia |przetrwanie

mayor |większy

la ubicación |położenie

mediante X |za pomocą X

la ventaja |korzyść

mejorar algo |polepszać coś

la ventaja |zaleta

menos |mniej

olvidarse de algo |zapomnieć
o czymś

la victoria |zwycięstwo, wygrana

merecer la pena |być wartym

ordenar algo |porządkować coś

la vista |widok

merecer |zasługiwać

originar que |spowodować, że

la vitalidad |żywotność

mientras |podczas (gdy)

la viuda |wdowa

milenario |tysiącletni

la vocación |powołanie

moverse |przemieszczać się

la última fila del tablero |ostatni
rząd planszy
librarse de algo |uwolnić się od
czegoś
literalmente |dosłownie
llevar algo a cabo |realizować coś,
wcielać coś w życie
llevar algo a cabo |wcielać coś
w życie, realizować coś

N

nacer |narodzić się
nadie |nikt
ni de lejos |nawet w małym
stopniu
no cabe duda |bez wątpienia

llevar algo a la práctica |wcielić
coś w życie

no corrió mucha agua bajo el
puente |nie upłynęło dużo czasu

llevar una antorcha encendida |
nieść zapaloną pochodnię

nocturno |nocny

llevar |nosić
lograr algo |osiągnąć coś
lo más importante |najważniejsze
los carros |wozy
los datos |dane
los datos |dane komórkowe
los electrodomésticos |urządzenia
rtv i agd
los elefantes |słonie
lo siento |przykro mi
los recursos hídricos |zasoby
wodne
los recursos |zasoby
los retazos de información |
strzępy informacji

M

maduro |dojrzały
mal empleado |niewłaściwie, źle
zastosowany

no hacer a algo el (país) más
poblado |nie czynić z czegoś
(kraju) najbardziej zaludnionego
no obstante |jakkolwiek, jednakże
no solamente… sino también... |
nie tylko...lecz także...
no solo...sino que... |nie tylko...
lecz także…
no solo… sino también... |nie
tylko…, lecz także…
notable |znaczny, znaczący

ocurrírsele algo a alguien |wpaść
na pomysł

P

pararse a pensar |zastanowić się
parece que |wydaje się, że
parecerle algo a alguien |
wydawać się komuś
parecer |wydawać się
participar en algo |uczestniczyć
w czymś
pasar a convertirse en algo |
przekształcić się w coś
pasar desapercibido |przemknąć
niezauważonym
pasar el tiempo |spędzać czas
pasar la noche |spędzić noc
pasarse algo de mano a mano |
przekazywać sobie coś z ręki do ręki
pasar |spędzać, spędzić
pase |proszę wejść
peculiar |osobliwy
pegar algo en algo |przykleić coś
na czymś
peligroso |niebezpieczny
pelirrojo |rudy

numeroso |liczny

penalizar a alguien |karać kogoś

O

percibir algo |dostrzegać coś

obviamente |oczywiście
occidental |zachodni

perder algo |s/tracić coś
permitido |dozwolony
permitir algo |pozwalać na coś

octava |ósma

permitir hacer algo |pozwolić na
zrobienie czegoś

ocupado |pod okupacją,
okupowany

perseguir algo o a alguien |gonić
za czymś lub za kimś

ocurrir |dziać się, występować

persistir |być wytrwałym

ocurrir |wystąpić

pertenecer a X |należeć do X
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plantearse algo |planować coś
plantearse algo |zastanawiać się
nad czymś, brać coś pod uwagę
plasmar algo |wyrazić coś

quizá |być może

R

plasmar informaciones en un
papel |przedstawić informacje na
papierze

ramificarse |rozgałęziać się

platicar sobre algo |debatować
nad czymś

reciente |ostatni

poco a poco |krok po kroku
poderoso |potężny
ponerse en contacto con alguien |
skontaktować się z kimś
por el contrario |(i) wręcz
przeciwnie
por el otro (lado) |z drugiej (strony)
por eso |z tego powodu
por falta de algo |za brak czegoś
por la mayoría de X |przez
większość X

recalcar que |podkreślać, że
reconocido como X |uznany za X
recorrer |przemierzać
recortar una imagen |wyciąć
obrazek
redondo |okrągły
reelaborar algo |przeredagować
coś
referirse a algo |odnosić się do
czegoś
reflejado |odzwierciedlony
reflejar algo |odzwierciedlać coś

S

sacar algo adelante |wyprowadzić
coś na prostą
saltar por algo |przeskoczyć przez
coś
saltones |wyłupiaste
seguir aumentando |dalej
wzrastać, kontynuować wzrastanie
seguir buscando soluciones
|kontynuować poszukiwanie
rozwiązań
seguir hacia el lago |podążać
(daną drogą) do jeziora, iść do
jeziora
seguir todo recto |iść dalej prosto
semanal |tygodniowy
se produce un empate |występuje
remis
ser considerado |być uważanym
(za)

por medio de X |za pomocą X

regentar algo |prowadzić coś

por otro lado |z drugiej strony

reinar |królować

ser reconvertido en algo |zostać
przekształconym w coś

releer algo |przeczytać coś
ponownie

ser |być

por parte de X |ze strony X
por pura casualidad |przez czysty
przypadek
por si fuera poco |jakby tego było
mało
por supuesto |oczywiście
por un lado |z jednej strony
por último |na koniec
posterior |późniejszy
previsible |przewidywalny
privilegiado |uprzywilejowany
proliferar |rozrastać się
propio |własny
proporcionarle algo a alguien |
dostarczyć czegoś komuś

Q

quedarse |po/zostać
quitar el hipo |zapierać dech
w piersiach
quizás |być może

rellenar un formulario |uzupełnić
formularz
rendirse |poddawać się
renunciar a algo |rezygnować
z czegoś
replantearse algo |przemyśleć na
nowo

se tienen que dar... |muszą
wystąpić...
se trata de |chodzi o
señalar algo |wskazywać coś/na
coś
significar algo |znaczyć, oznaczać
coś
significativo |znaczący

repleto de algo |pełny czegoś

sin antelación |bez wyprzedzenia

requerido |wymagany

sin duda |bez wątpienia

requerir (de) algo |wymagać
czegoś

sin embargo |jednak/że

resolver algo |rozstrzygnąć,
rozwiać, rozwiązać coś

sin necesidad de algo |bez
konieczności czegoś

retirado |wycofany, usunięty,
zdjęty

sin necesidad |bez takiej
konieczności, niepotrzebnie

retrasar |zwlekać

sin olvidarse de |nie zapominając
o

reunirse |spotykać się
rodear algo |otoczyć coś
rural |wiejski

sin lugar a duda |bez wątpienia

sino que |ale
sin ser descubierto |bez zostania
nakrytym
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sobrevivir al paso del tiempo |
przetrwać upływ czasu

tomar una decisión |podejmować
decyzję

soler |mieć zwyczaj

torpe |nierozgarnięty

solicitado |poszukiwany

trabar una amistad |nawiązać
przyjaźń

solicitar algo |składać wniosek
o coś
solo |tylko
someterse a algo |poddawać się
czemuś
subir a un volcán activo |wejść,
wspiąć się na czynny wulkan

traducir algo a algo |
przetłumaczyć coś na coś
trasladar algo a algo |przenieść
coś na coś
trasladarse |przemieszczać się
tras |po

sudar la camiseta |pocić się

tratar de |próbować

sueco |szwedzki

tratar de |starać się

suena como una broma |brzmi jak
żart
suficiente |wystarczający
sufrir consecuencias |ponieść
konsekwencje
superar algo |przejść (przez) coś,
zdać coś, przezwyciężać coś
superior a X |wyższy od X
surgir de nada |wziąć się znikąd
surgir |wyłonić się

U

una imagen vale más que mil
palabras |obraz jest warty więcej
niż tysiąc słów
undécimo |jedenasty

V

sustituir algo por algo |zastąpić
coś czymś

vale la pena mencionar que |
warto wspomnieć, że

Sí, dígame. |Tak, słucham.

valorar algo |ocenić coś

T

tal y como |tak jak, dokładnie jak
también |również
tampoco |również nie
tanto… como… |tak… jak…
tener algo en cuenta |mieć coś na
uwadze, brać coś pod uwagę
tener ganas de hacer algo |mieć
ochotę na z/robienie czegoś
tener que |musieć
tener un provenir |mieć przyszłość
tener |mieć
tener éxito |odnieść sukces
terrestre |terenowy
teñido |farbowany
tomar nota |notować

variopinto |różnorodny
vencer a alguien |pokonać kogoś
ver la luz |wyjść na światło
dzienne
volver a la infancia |powrócić do
dzieciństwa
volverse loco |o/szaleć

Y

y, por si fuera poco |i jakby tego
było mało
ya de paso |już przy okazji
y para sobrevivir |i aby przeżyć

¡

¡anímate a probarlo! |spróbuj!
¡Feliz aventura! |Udanej przygody!

¡No te arrepentirás! |Nie
pożałujesz!

¿

¿El contrato tendría permanencia?
|Czy to będzie umowa na czas
określony?
¿En qué puedo ayudarle? |W
czym mogę Panu/Pani pomóc?

Colorful
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