
www.espanol.edu.pl
Madrid 
1/2018

Colorful
MEDIA

A
a causa de algo | z powodu czegoś

a la caza de alguien | polując  
na kogoś

a la orilla de algo | na brzegu 
czegoś

a lo largo de X | w ciągu X

a los que se debe añadir |  
do których należy dodać

a orillas de X | na brzegach X

a partir de | od

a partir de entonces | od wtedy

a pesar de | po/mimo

a toda costa | za wszelką cenę

a través de | przez, poprzez

a una profundidad de X metros | 
na głębokości X metrów

abarrotado | zatłoczony

abastecer de agua a alguien | 
dostarczać komuś wody

abundar | obfitować, być licznym

acceder a algo | dotrzeć do czegoś

acender a X | wzrosnąć do X

acercarse a algo | zbliżyć, 
przybliżyć się do czegoś 

acogedor | gościnny

acoger a alguien | przyjmować kogoś

acudir a X | przybywać do X

además | ponadto

además de algo | poza czymś

adquirir algo | nabywać, kupować 
coś

afortunadamente | na szczęście

afrontar algo | zmierzyć się z czymś 

agrícola | rolniczy

ahorrar | oszczędzać

aislado | odosobniony

al atardecer | o zmierzchu

al noroeste de X | na północny 
zachód od X

al pie de algo | u stóp, podnóża 
czegoś

al respecto | w tym względzie,  
pod tym względem

alargar algo | wydłużyć coś

albergar algo | gościć coś

alcanzar algo | osiągnąć coś

aledaño | przyległy, sąsiadujący

alejarse | oddalać się 

algo menos concurrido | trochę 
mniej uczęszczany

aliviar a alguien | ulżyć komuś

alrededor de algo | wokół czegoś

alzarse sobre algo | wznosić się 
nad czymś

amargar a alguien | zepsuć komuś 
humor

ambos/ambas | obydwaj/obydwie

amotinarse | zbuntować się

ampliar algo | poszerzyć coś

amurallado | otoczony murami, 
fortyfikacjami

anodino | przeciętny, monotonny

antaño | wcześniej, niegdyś 

anterior | wcześniejszy, uprzedni

anteriormente | wcześniej, uprzednio

anual | roczny

aparecer | pojawić się

aparte de algo | oprócz czegoś

apearse | wysiadać 

apenas | zaledwie, ledwo

aprovechar algo | korzystać z czegoś

aproximadamente | w przybliżeniu, 
około

aquí al lado | tu obok

arraigar | zakorzenić się

artesanal | rzemieślniczy

articulado | przegubowy

artificial | sztuczny

asentado | umiejscowiony

atar a alguien | wiązać kogoś

aumentar | wzrastać

B
bajo el nombre de X | pod nazwą X

bajo la superficie | pod 
powierzchnią

bautizado | ochrzczony

bordeado de algo | otoczony czymś

C
cabe señalar que | warto zwrócić 
uwagę na fakt, że

calentar algo | ogrzać coś

caminar | spacerować, iść 
spacerkiem

castizo | autentyczny, prawdziwy

castizo | prawdziwy

celebrar algo | świętować coś

chabolista | slumsowy

churrigueresco | charakterystyczny 
dla hiszpańskiej odmiany baroku - 
churrigueryzmu

coincidir con algo | zbiegać się  
z czymś

combatir a alguien | zwalczać 
kogoś 

compartir algo con alguien | 
współ/dzielić coś z kimś

comprobar algo | sprawdzić coś 

con el objetivo de hacer algo | 
celem z/robienia czegoś

con permiso | za pozwoleniem

concurrido | uczęszczany

conformar algo | nadać czemuś 
formę, s/tworzyć coś

confundir algo con algo | mylić coś 
z czymś

congregar a alguien | gromadzić, 
skupiać kogoś

conmemorar algo | upamiętnić coś

conseguir algo | osiągnąć coś

contar con X | liczyć na X

convertido | przekształcany

convertir algo en algo | 
przekształcić coś w coś
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convertirse en algo | przekształcić 
się w coś

conviene dejar claro | przystoi/
należy wyjaśnić

convivir | wspólnie mieszkać, 
zamieszkiwać (coś)

cordial | serdeczny

cotidiano | codzienny

cotillear | plotkować 

cruzar algo de un extremo a otro | 
przechodzić przez coś z jednej 
strony na drugą

cruzarse | krzyżować się 

cuesta abajo | w dół 

D
dañino | szkodliwy

de paso | po drodze, przechodząc

de sobra | w nadmiarze

de una sola vez | za jednym razem

debido a | z powodu

decenas de X | dziesiątki czegoś

defender algo | bronić czegoś

dejarse llevar | pozwolić się 
prowadzić

dejarse llevar por la corriente 
humana | pozwolić się ponieść 
tłumowi

del extranjero | z zagranicy

del grifo | z kranu

denominarse | nazywać się

dependiendo de algo |  
w zależności od czegoś

derribado | zburzony

desarrollarse | rozwijać się

descansar | odpoczywać

desconocido | nieznany

desembocar en algo | wpadać  
do czegoś, spływać do czegoś

desmantelar algo | rozkładać, 
rozmontowywać coś 

despedirse de alguien | żegnać się 
z kimś 

despistado | roztargniony

despoblado | niezaludniony

destacable | wyróżniający się

destacar algo | wyróżnić coś

destacar por algo | wyróżniać się 
czymś

detener algo | zatrzymać, 
powstrzymać coś

detenerse | zatrzymywać się

difunto | zmarły

dirigido a alguien | skierowany  
do kogoś 

discurrir | przebiegać

disfrutar de algo | korzystać  
z czegoś 

distar mucho de algo | być bardzo 
odległym od czegoś

distinguir | rozróżnić

divertido | rozrywkowy

divertirse | bawić się

dividido por algo | podzielony 
przez coś

dividirse en algo | dzielić się na coś

dominical | niedzielny

E
edificar algo | wznieść, zbudować 
coś

eficaz | skuteczny

ejecutado | poddany egzekucji, 
stracony

ejercer el negocio | prowadzić 
interes

el  ángulo | kąt

el  tren de cercanías | pociąg 
podmiejski

el abalorio | szklany koralik; 
błyskotka, świecidełko

el abanico | wachlarz

el abono anual de transporte | 
roczny karnet na przejazdy miejskie

el aficionado | fan

el alcalde | burmistrz

el alcázar | forteca

el alemán | Niemiec

el almacén | sklep spożywczy; 
magazyn

el andén | peron

el anillo | pierścień, pierścionek

el anís | anyżówka

el aparcamiento | parking

el arroyo | strumyk

el artefacto | urządzenie, 
mechanizm

el artista callejero | uliczny artysta 

el asedio | oblężenie

el asentamiento | osada

el asentamiento humano | osada 
ludzka

el atentado | zamach

el ave | ptak 

el ayuntamiento | ratusz, urząd 
miasta

el baile | taniec

el barrio | dzielnica

el bocado | kęs

el bolsillo trasero | tylna kieszeń

el bolso | torebka

el bombardeo aéreo | 
bombardowanie, nalot z powietrza

el buey | wół

el cabecilla | przywódca

el cartel publicitario | plakat 
reklamowy

el carterista | kieszonkowiec, 
złodziej 

el casco histórico | stare miasto

el cerro  | wzgórze

el césped | trawnik

el chollo | okazja

el chulapo |  chłopiec ubrany  
w tradycyjny madrycki ludowy strój

el cierre | zamknięcie

el colchón | materac

el consejo | rada

el crisol | tygiel, wielokulturowe 
miejsce

el cromo | naklejka albo karta 
kolekcjonerska 
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el cuadro | obraz

el curtidor | garbarz

el declive | podupadanie, upadek, 
pogorszenie się (stanu czegoś)

el desarrollo | rozwój

el descuidero | kieszonkowiec

el difunto | zmarły

el dirigente | kierownik, osoba 
zarządzająca

el duelo | pojedynek

el duque | książę

el eje | oś

el ejército | wojsko

el emplazamiento | miejsce

el empleo | zatrudnienie

el enfermo | chory 

el ensanche | powiększenie, 
poszerzenie

el enterramiento | pogrzeb

el esparcimiento | rozrywka

el establecimiento | placówka

el estadio | stadion

el estadounidense | Amerykanin

el estallido | wybuch

el estanque artificial | sztuczny staw

el éxito | sukces

el éxito deportivo | sportowy sukces

el factor | czynnik

el ferrocarril | kolej

el florecimiento | rozkwit

el fracaso | porażka, 
niepowodzenie

el fusilamiento | rozstrzelanie

el galardón | nagroda

el gentío | tłum 

el grifo | kran 

el habitante empadronado | 
zameldowany mieszkaniec

el hábitat | środowisko

el hábitat idóneo | idealne 
środowisko

el hecho | fakt

el herido | ranny

el horario | rozkład jazdy

el hueco | luka

el hueso | kość

el humo | dym

el incendio | pożar

el intento | próba

el intercambio | wymiana

el juego del escondite | zabawa  
w chowanego

el jugador | gracz

el juguete | zabawka

el labrador | farmer

el laurel | wawrzyn, drzewo laurowe

el levantamiento | powstanie

el lugar de encuentro | miejsce 
spotkań

el medio de transporte | środek 
transportu

el mercadillo | targ

el mercadillo al aire libre | 
ryneczek na świeżym powietrzu/
pod gołym niebem

el mercado | rynek

el merengue | beza

el mobiliario | meble

el municipio | miasto

el ocio | rozrywka

el operario municipal | pracownik 
miejski

el origen | pochodzenie

el parque infantil | plac zabaw  
dla dzieci

el parterre | rabata kwiatowa

el partido | rozgrywka, mecz

el paseo | spacer

el pasillo | korytarz

el Patrimonio de la Humanidad | 
dziedzictwo ludzkości

el patrocinio | patronat

el poblador | mieszkaniec

el pormenor | szczegół

el promontorio | wzniesienie, 
wzgórze

el propio X | sam X

el puesto ambulante | przenośny 
stragan, stoisko

el puesto avanzado de vigilancia | 
stanowisko obserwacyjne

el pulmón | płuco

el rascacielos | drapacz chmur

el rastro | ślad

el recinto | obszar 

el recipiente | pojemnik 

el recorrido | trasa

el refugio | schronienie

el regateo | targowanie się 

el riachuelo | rzeczka

el roble | dąb

el seguidor | zwolennik, fan

el sellado | zamknięcie, 
zapieczętowanie

el sinfín | niezliczona ilość

el sobrecoste | dodatkowa opłata

el sobrino | siostrzeniec, bratanek

el soterramiento | pochowanie, 
zakopanie

el suizo | Szwajcar

el sumplemento | dodatek

el tamaño | rozmiar

el tebeo | komiks 

el templete | kopuła (budynku)

el tenderete | stoisko, stragan

el tentempié | przekąska 

el traficante | handlarz 
narkotykami, diler

el traje | strój, ubiór

el transbordo | przesiadka

el trazado | trasa, trajektoria

el trozo | kawałek

el vago | leń

el vecino | sąsiad

el vendedor | sprzedawca

el vestigio | pozostałość
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el viajero | podróżujący

el vidrio | szkło, kryształ

elegir algo | wybierać coś

elevado | podwyższony, wyższy

emblemático | symboliczny

embotellado | z butelki, 
butelkowany

empinado | stromy

emplear a alguien | zatrudniać kogoś

emplear algo | używać czegoś, 
stosować coś

emprender algo | przedsięwziąć coś

en busca de algo | w poszukiwaniu 
czegoś

en cuanto a | jeśli chodzi o

en este apartado | pod tym 
względem

en hora punta | w szczycie ruchu,  
w godzinach  szczytu

en la actualidad | obecnie

en la orilla de algo | na brzegu 
czegoś

en la superficie | na powierzchni

en lugar de X | zamiast X

en ocasiones | czasami

en torno a alguien | wokół kogoś 

encantador | uroczy

encarecer | podrożeć

endeudar a alguien | pogrążyć 
kogoś w długach, zadłużyć kogoś

endulzar algo | osładzać coś

enfrentarse con alguien | zmierzyć 
się z kimś

enmarcado dentro de algo | 
zawarty w czymś, objęty czymś

enmarcado por algo | otoczony 
przez coś

enteramente | w całości

enterrado | pogrzebany, pochowany

enviar algo por correo | wysyłać 
coś pocztą

erigido | wzniesiony

erigirse | wznosić się

erradicar algo | usunąć coś

es decir | to znaczy

escaso | znikomy

escondido | ukryty

estar orgulloso de algo | być  
z czegoś dumnym

estelar | gwiazdorski

estrenar algo | emitować, 
wyświetlać coś

estrictamente | ściśle

eterno | odwieczny

evitar algo | unikać czegoś

exagerado | przesadzony

excepto | z wyjątkiem

expulsar a alguien | wyrzucić, 
wydalić kogoś 

exquisito | wyrafinowany

exquisito | wyśmienity

extenderse | rozciągać się,  
ciągnąć się

extenderse hasta X | przedłużyć  
się do X

extenso | rozległy

exterior | zewnętrzny

F
faltar | brakować, zabraknąć

favorecer algo | sprzyjać czemuś

ferroviario | kolejowy

ferviente | zagorzały, zaciekły

festivo | świąteczny

fiarse de alguien | ufać komuś

fiel | wierny

flamante | wspaniały

flanqueado | otoczony z obu stron

formar parte de algo | być częścią 
czegoś

francamente | szczerze, naprawdę

fuera de X | poza X

G
ganar | wygrywać

girar hacia algo | skręcić  
w kierunku czegoś 

gozar de algo | korzystać z czegoś, 
czerpać z czegoś

H
habitado por alguien | 
zamieszkiwany przez kogoś

hacer explotar algo | wysadzić coś

hacer transbordo | przesiadać się

hacerse cargo de algo | zająć się 
czymś

hacerse una idea de algo | 
wyobrazić sobie coś

hallado | znaleziony

hallar algo | znaleźć coś

hallarse | znajdować się

homogéneo | jednorodny

huir | uciekać

humilde | skromny

I
imparable | niepowstrzymany,  
nie do zatrzymania

imprescindible | nieodzowny

incauto | nieostrożny

inclinado | pochylony

incluso | nawet

incrementar | wzrastać

independiente de algo | niezależny 
od czegoś

indicar algo | wskazywać (na) coś

indistintamente | w równym stopniu

inexorable | nieunikniony

inmejorable | nie do pobicia

innegable | niezaprzeczalny

interconectado | połączony między 
sobą (przejściem)

interior | wewnętrzny

interminable | niekończący się

inyectar algo | wstrzykiwać coś 
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ir de tapas y de raciones |  
iść na przekąskę

ir parando ante algo | iść 
zatrzymując się przed czymś 

irse convirtiendo | zmieniać się, 
przekształcać się

irse desarrollando | rozwijać się

J
junto a algo | obok czegoś

L
la abertura | otwór

la absorción | wchłonięcie,  fuzja

la abundancia | obfitość

la actitud | nastawienie, postawa

la aeronave | statek powietrzny

la aguja | igła 

la aldea | wioska

la almendra picada | siekany migdał

la altitud | wysokość

la ampliación | poszerzenie

la azotea |  taras na dachu

la bajada | zejście 

la baldosa | płyta chodnikowa

la cantidad | ilość 

la capacidad | pojemność, nośność

la cartera | portfel

la cercanía | bliskość

la chulapa | dziewczynka ubrana  
w tradycyjny madrycki ludowy strój

la circunvalación | obwodnica

la cobertura | polewa

la cobertura de móvil | zasięg 
telefoniczny

la coctelería | bar koktajlowy

la colina | wzgórze

la colmena | ul

la combustión de algo | palenie, 
spalanie czegoś 

la comunidad | społeczność

la contaminación | 
zanieczyszczenie

la contienda | walka, bitwa

la corte | dwór

la costumbre | zwyczaj

la cuesta | wzgórze

la cueva | jaskinia

la curtiduría | garbarnia

la custodia | przechowywanie

la decena | dziesiątka 

la densidad | gęstość

la derrota | porażka

la desigualdad social | nierówność 
społeczna

la desventaja | wada

la droga | narkotyk

la Edad Media | średniowiecze

la enfermedad mental | choroba 
umysłowa

la entrada | wejściówka

la entrada guiada | wejście  
z przewodnikiem

la entrevista | wywiad

la ermita | pustelnia

la escapada | wyprawa

la especie | gatunek

la esperanza de vida | oczekiwana 
długość życia

la esquina | narożnik, róg 

la estrella | gwiazda

la flor y nata | śmietanka 
towarzyska

la frontera | granica

la ganga | okazja

la ginebra | dżin

la heredera | spadkobierczyni 

la huella | ślad

la independencia | niepodległość

la influencia de algo | wpływ 
czegoś

la labranza | farmerskie prace

la librería | księgarnia

la loma | wzgórze

la magnitud | ważność, wielkość

la maja | dziewczynka  
w tradycyjnym madryckim stroju

la mañana de vermú | poranek 
przy vermucie

la manguera | wąż (np. strażacki)

la mansión | posiadłość

la maravilla | cud

la mayoría | większość

la mejora | ulepszenie

la mochila | plecak

la multitud | mnogość

la nobleza | szlachta

la obra | dzieło

la parada | przystanek 

la pasarela peatonal | aleja  
dla pieszych

la pavimentación | wybrukowanie, 
położenie bruku

la perpendicularidad | 
prostopadłość

la pesadilla | koszmar

la pintura | malarstwo, obraz

la pista de baloncesto | boisko  
do koszykówki

la pizarra negra | czarny łupek

la planta | piętro

la plazoleta | placyk

la posguerra | okres powojenny

la pradera | łąka

la prosperidad | dobrobyt

la proximidad | bliskość 

la red | sieć

la red de alcantarillado | sieć 
kanalizacyjna

la red de iluminación | sieć 
oświetlenia

la reminiscencia | wspomnienie

la renta | dochód

la Renta per Cápita | dochód  
na mieszkańca

la res | zwierzę

la riada | powódź
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la ribera | brzeg rzeki

la ronda de cañas y tapas |  
runda piw i przekąsek 

la rosquilla | pączek

la ruta a pie | piesza trasa

la sangre | krew

la sede | siedziba

la superficie | powierzchnia

la tela | materiał

la temporada | sezon, okres

la torre | wieża

la tortuga | żółw

la trinchera | okop

la tumba | grób

la urbe | metropolia

la variedad | różnorodność

la velocidad | prędkość, szybkość

la venganza | zemsta

la víctima | ofiara

la vista | widok

la vivienda | mieszkanie, dom

la zarzuela | operetka

la zona de arbolado | zadrzewiona 
strefa

labrado por alguien | uprawiany 
przez kogoś

las circunstancias | okoliczności

las clases humildes y populares | 
niższe klasy społeczne

las excavaciones | wykopaliska

las joyas | klejnoty, biżuteria

las obras | prace, roboty

las tetas | pot. cycki

las tropas | wojska

las tropas extranjeras | zagraniczne 
wojska

limítrofe con algo | graniczący  
z czymś

llenarse de gente | wypełniać, 
zapełniać się ludźmi

llevado a cabo | zrealizowany, 
przeprowadzony

llevar algo a cabo | dobijać czegoś 
(np. transakcji)

llevar algo a cabo | przeprowadzić 
coś

llevar la iniciativa | przejmować 
inicjatywę

lograr algo | osiągnąć coś

los albores de algo | początki czegoś

los alrededores | okolice

los días festivos | dni świąteczne

los fieles | wierni, wyznawcy (religii)

los orígenes | początki

los servicios | toalety

los vestigios | pozostałości

M
madrugador | wstający wcześnie rano

matricularse | zapisać się

medieval | średniowieczny

medir | mierzyć

merece la pena | warto

merecer algo | zasługiwać na coś

merecer mención aparte | 
zasługiwać na osobną wzmiankę

mezclarse | mieszać się

mientras que | podczas gdy

militar | wojskowy

minúsculo | maleńki, malutki

mojar a alguien con algo | zmoczyć 
kogoś czymś

mudo | niemy

N
neomudéjar | styl w architekturze

no cabe la menor duda |  
nie ma najmniejszej wątpliwości

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

noble | szlachetny

numeroso | liczny

O
obrero | robotniczy

ocultar algo | ukrywać coś

ocurrir | dziać się

onomástico | onomastyczny, 
dotyczący nauki o nazwach własnych

opuesto a algo | przeciwny 
względem czegoś 

ordenado por alguien | nakazany 
przez kogoś

ordenar algo | rozkazywać, 
nakazywać coś

orgulloso de algo | dumny z czegoś

P
padecer algo | paść ofiarą czegoś

para diversión | dla uciechy, 
rozrywki

para el disfrute infantil | na użytek 
dzieci

participar en algo | uczestniczyć  
w czymś

pasar algo por alto | pominąć coś 

pasar por algo | mijać coś

pasear | przechadzać się

patente | oczywisty

peculiar | osobliwy

perder con alguien | przegrać z kimś

permanecer abierto | pozostać 
otwartym

perseguir | podążać (za)

pese a algo | po/mimo czegoś

pintar algo | namalować coś

pintoresco | malowniczy

pisado | deptany

plantado | zasadzony

poblado | zaludniony

poner todo el empeño | dołożyć 
wszystkich sił

por antonomasia | w całym tego 
słowa znaczeniu

por el precio de X | za cenę X
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por tanto | dlatego, z tego powodu

posteriormente | później

preservado | zachowany

presumir de algo | pochwalić się, 
poszczycić się czymś

presurizado | hermetyczny

previsible | przewidywany

previsto | przewidziany

privilegiado | uprzywilejowany

procedente de | pochodzący z

prohibido | zakazany

propiciar algo | przyczynić  
się do czegoś

propio | sam, własny

protegerle a alguien | chronić kogoś

proveniente de X | pochodzący z X

Q
quedar | po/zostawać 

quedar inaugurado | zostać otwartym

quintuplicar algo | zwiększać  
coś o pięć razy

R
radicar en algo | tkwić w czymś

recogerse a la sombra | schronić  
się w cieniu

recorrer algo | przejść coś

recubrirse con algo | nakrywać  
się czymś

recuperar algo | odzyskać coś

redondeado | zaokrąglony

reflejarse | odzwierciedlać się

regatear | negocjować, targować się 

registrado | odnotowany

regresar | po/wracać 

reírse de alguien | śmiać się z kogoś

rellenar algo | uzupełnić/wypełnić coś

remontarse a X | sięgać (czasów) X

remoto | odległy

rendir homenaje a alguien | 
oddawać komuś hołd

repasar algo | przejrzeć coś

reponer fuerzas | odzyskać siły

reproducirse | rozmnażać się

requerir algo | wymagać czegoś

reseñable | wart odnotowania, 
znaczący

respectivamente | odpowiednio

restringido a algo | ograniczony  
do czegoś

retocado | poddany retuszowi

reunirse | spotykać się, gromadzić się

rezar | modlić się

rodado | nakręcony

rodear algo | otaczać coś

rural | wiejski

S
salvo en contadas excepciones |  
z wyjątkiem nielicznych wyjątków

señalar algo | wskazywać coś 

serpenteante | wijący się, kręty

si acaso | na wypadek

sin | bez

sin duda | bez wątpienia

sin embargo | jednak/że

sin parangón | bez porównania, 
nieporównywalny (z czymś innym)

sobre todo | przede wszystkim

sofocante | duszący, duszny, parny

soler | mieć zwyczaj, mieć w zwyczaju

sometido | poddany

sublevado | zbuntowany

subterráneo | podziemny

¡suerte! | powodzenia!

sumergirse en algo  | zanurzać, 

superar | przewyższać

superior a X | większy od X

surgir | pojawić się, wyłonić

suspender algo | zawieszać coś

sustituido por alguien | zastąpiony 
przez kogoś

T
tacaño | skąpy

tapiar algo | zamurować coś

taurino | związany z korridą

tejer algo | tkać coś

tener cobertura de móvil | mieć 
zasięg (telefoniczny)

tener lugar | odbywać się

tener que + infinitivo | musieć  
+ bezokolicznik

tenso | intensywny

tira y afloja | twarde negocjacje

traer algo consigo | przynieść  
coś ze sobą

transcurrir | upływać

tras | po

trasladar a alguien de un sitio  
a otro | przenosić kogoś z jednego 
miejsca w inne

trasladarse a X | przeprowadzić  
się do X

tratar de hacer algo | próbować  
coś zrobić

U
ubicado | umiejscowiony

ubicarse | znajdować się

urbano | miejski

V
vale la pena | warto

victorioso | zwycięski

visigodo | wizygocki

volver a ganar | ponownie 
wygrywać


