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eksykon odpowiednioœci semantycznych w jêzyku polskim, bu³gar-
skim i rosyjskim jest pierwszym polskim leksykonem prezentuj¹cym od-
powiednioœci semantyczne w trzech najwiêkszych jêzykach s³owiañskich, 
z grupy zachodniej (polski), po³udniowej (bu³garski) i wschodniej (rosyj-
ski). Leksykon uwzglêdnia najnowsze zjawiska i dziedziny ¿ycia spo³ecz-
nego. Jego zalet¹ jest to, ¿e poza leksyk¹ ogóln¹ znalaz³y siê w nim te¿ neo-
logizmy, wyrazy trudne i czêstokroæ nieposiadaj¹ce pe³nej ekwiwalencji, 
a odzwierciedlaj¹ce kulturê danego narodu (realogizmy). S³ownik opa-
trzony jest najnowszej generacji klasyfikatorami semantycznymi i sk³ad-
niowymi, bêd¹cymi wynikiem wieloletniej pracy polskich slawistów 
w dziedzinie aspektologii i semantyki. Innowacyjnoœæ dzie³a polega na 
mo¿liwoœci do³¹czania dowolnej liczby leksykonów innych jêzyków (nie 
tylko s³owiañskich). Ze wzglêdu na zastosowane nowoczesne rozwi¹zania 
metodologiczne niniejsza publikacja mo¿e stanowiæ podstawê innych 
wspó³czesnych prac leksykograficznych.

he Dictionary of Semantic Equivalents in Polish, Bulgarian and Russian 
is Polish language's first lexicon presenting semantic equivalents in three 
biggest Slavic languages from the western (Polish), southern (Bulgarian) 
and eastern (Russian) subgroups. The dictionary accounts for most recent 
phenomena and areas of social life. Apart from general lexis, it also fea-
tures neologisms, including words that are difficult and often lack full 
equivalents but reflect the culture of the given nation (realogisms). The 
dictionary is equipped with semantic and syntactic qualifiers of the newest 
generation, which are the result of many years of work by Polish Slavic 
philologists in the field of aspectology and semantics. The innovative char-
acter of the dictionary lies in the possibility of supplementing it with lex-
icons of other (not only Slavic) languages. Owing to its use of the newest 
methodologies, this dictionary can serve as a basis for other modern lex-
icographical projects.
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ThE DICTIONARy Of SEmANTIC EqUIVALENTS 
IN POLISh, BULgARIAN AND RUSSIAN

The Dictionary of Semantic Equivalents in Polish, Bulgarian and Rus-
sian is the first dictionary which compares semantic equivalents in the largest 
languages of each Slavonic subgroup: West Slavonic group (Polish), South 
Slavonic group (Bulgarian) and East Slavonic group (Russian). The diction-
ary’s content reflects the social processes, changes and trends taking place in 
recent years. The dictionary consists of 5 volumes, with approximately 10,000 
entries for each language in total. What sets the dictionary apart from other 
dictionaries is that it ventures beyond the standard vocabulary one might ex-
pect from a dictionary of this sort. Dictionary… contains also neologisms as 
well as realogisms, that is words which often do not have perfect equivalents 
in other languages, because they are so deeply embedded in a nation’s culture. 
Each entry in the dictionary offers state-of-the-art semantic and syntactic cat-
egorisers, which have been developed by Polish experts in Slavonic semantics 
and aspectology.

We consider the dictionary an innovation in lexicography, because its 
open structure renders it possible to add more languages in the future, also 
languages from outside the Slavonic group. Developed with the use of the 
most recent methodologies available, the dictionary will constitute a sound 
basis for lexicographic research in the future, in particular for the develop-
ment on multilingual electronic dictionaries. In the 21st century we are facing 
two great challenges: making academic research more interdisciplinary and 
building an integrated multinational European community. We hope that our 
dictionary will prove to be a useful tool for addressing these challenges by 
promoting multilingualism and facilitating intercultural communication. The 
primary language of the dictionary is Polish – the largest Slavonic language in 
the European Union.

A part of the official programme of the Polish presidency of the EU was 
the conference Multilingual Competences for Professional and Social Suc-
cess in Europe. The conference concluded with the following declaration: 
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“ multilingualism is not only part of the European heritage but also a chance to 
develop a society which is open, respectful of cultural diversity and ready for 
cooperation”. yet, the chief obstacle that prevents the EU from attaining the 
full unification of its economies and societies are language barriers. This dic-
tionary will help overcome those barriers by promoting Slavonic languages. 
The target group of this dictionary are speakers of Polish, both in Poland and 
all around the world: experts in Slavonic languages, scholars, lexicographers, 
encyclopedia writers, students, etc.



 
WSTĘP

LEKSyKON ODPOWIEDNIOŚCI SEmANTyCZNyCh  
W JĘZyKU POLSKIm, BUŁgARSKIm I ROSyJSKIm

Przedstawiany leksykon jest nowatorski w swojej formie. Łączy on trzy ję-
zyki słowiańskie: rosyjski, bułgarski i polski, pokazując między nimi odpo-
wiedniości. hasła podawane są w trzech kolumnach, z których każda służy do 
zaprezentowania jednego języka. Odpowiedniki ułożone są w poziomie tak, 
że dla jednostki w jednym języku jej odpowiednik w pozostałych językach 
znajduje się w tym samym rzędzie:

абонемéнт, -а; -ы rz. m.

1. ‘prawo do regularnego 
korzystania z czegoś lub 

dokument potwierdzający 
to prawo, a także opłata 
za regularne korzystanie 

z czegoś’
телефóнный абонемéнт

абонемéнт в бассéйн
концéртный абонемéнт

вкупить абонемéнт

2. ‘miejsce w bibliotece, 
gdzie wypożycza się 

książki’
рабóтать в абонемéнте

абонамéнт (sg. tantum) 
rz. m.

1. ‘prawo do regularnego 
korzystania z czegoś lub 

dokument potwierdzający 
to prawo, a także opłata 
za regularne korzystanie 

z czegoś’
телефóнен абонамéнт
абонамéнтна кáрта за 

плýвен басéйн
абонамéнт за (порéдица) 

концéрти

2. brak znaczenia

abonament, -u; -y rz. 
mnieżyw.

1. ‘prawo do regularnego 
korzystania z czegoś lub 

dokument potwierdzający 
to prawo, a także opłata 
za regularne korzystanie 

z czegoś’
abonament telefoniczny
abonament na koncerty

wykupić abonament

2. brak znaczenia
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Praca nad materiałem leksykonu opierała się na różnych źródłach mó-
wionych i pisanych, na własnych doświadczeniach naukowych, a także na in-
spirujących językoznawczych materiałach, które zostały wskazane w biblio-
grafii. Leksykon odzwierciedla współczesne zmiany zachodzące w językach 
słowiańskich (np. zarejestrowana już forma liczby pojedynczej rzeczownika 
rosyjskiego апартамент, wcześniej tylko pl. tantum).

Leksykon składa się z 5 tomów. Tom pierwszy, obejmujący litery od A do 
E według alfabetu cyrylicznego, zawiera ok. 1000 haseł dla jednego języka.

materiał przykładowy powiązany jest z Narodowym Korpusem Języka 
Polskiego, Korpusem równoległym bułgarsko-polskim (autorki: L. Dimitro-
wa, V. Koseska-Toszewa) oraz z Korpusem równoległym polsko-bułgarsko-
-rosyjskim (autorzy: V. Koseska-Toszewa, J. Satoła-Staśkowiak, W. Sosnow-
ski, A. Kisiel, N. Kotsyba).

Dzieło nie prezentuje całości leksyki w żadnym z trzech rejestrowanych 
języków. Wybrane zostały formy zgodnie z ich frekwencją w prezentowanych 
językach.

Budowa haseł
mimo założenia o nieuprzywilejowywaniu żadnego z języków musieliśmy 
zdecydować się na układ alfabetyczny zgodny z jednym z alfabetów. Wybór 
alfabetu cyrylicznego jest tak samo uprawniony, jak wybór alfabetu łacińskie-
go – nie stoi za nim w żadnej mierze przekonanie o wyższości jednego alfabe-
tu nad drugim. Linearna forma leksykonu wymusiła dokonanie arbitralnej de-
cyzji i na jej mocy hasła uporządkowane są zgodnie z alfabetem cyrylicznym, 
w kolejności pojawiania się jednostek w języku rosyjskim.

hasła homonimiczne są opatrzone numeracją rzymską.

абонéнт, -а; -ы rz. m.

‘ten, kto płaci za regularne 
korzystanie z czegoś’

Aбонéнт нахóдится вне 
зóны дéйствия.

абонéнт телефóнной 
сéти

абонáт, -и rz. m.

‘ten, kto płaci za regularne 
korzystanie z czegoś’

(В момéнта) нма врзка  
с абонáта.

abonen|t, -ta; -ci rz. mos.

‘ten, kto płaci za regularne 
korzystanie z czegoś’
abonent telewizyjny, 

telewizji
abonent niedostępny
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её I forma B., D. zaimka 
osobowego она

‘wyraz wskazujący na 
obiekt (osobę, zwierzę, 

przedmiot, wydarzenie – 
rodzaju żeńskiego), 
o którym mówimy’

Я её вчерá не вúдел.

(на) нéя forma zaimka 
osobowego тя

‘wyraz wskazujący na 
obiekt (osobę, zwierzę, 

przedmiot, wydarzenie –  
rodzaju żeńskiego), 
o którym mówimy’
Вчéра нéя не съм я 

вúждал.
Дай квитáнцията на нéя, 
а парúте скрúй в шкáфа!

jej I forma D. zaimka  
osobowego ona

‘wyraz wskazujący na 
obiekt (osobę, zwierzę, 

przedmiot, wydarzenie – 
rodzaju żeńskiego), 
o którym mówimy’

Nie widziałem jej wczoraj.

её II (ndm) zaimek  
dzierżawczy r. ż.

1. ‘to, o czym mowa, należy 
do czegoś (do jakiejś osoby, 
przedmiotu, zjawiska itd. – 

rodzaju żeńskiego)’
её мать

2. ‘używane przy zwracaniu 
się do osoby o wysokim 
stanowisku lub tytule’

Её королéвское 
велúчество

нéин,  zaimek dzierżawczy 
r. ż.

1. ‘to, o czym mowa, należy 
do czegoś (do jakiejś osoby, 
przedmiotu, zjawiska itd. – 

rodzaju żeńskiego)’
нéйната мáйка, мáйка ú

2. ‘używane przy zwracaniu 
się do osoby o wysokim 
stanowisku lub tytule’
Нéйно Велúчество

jej II (ndm) zaimek 
dzierżawczy r. ż.

1. ‘to, o czym mowa, należy 
do czegoś (do jakiejś osoby, 
przedmiotu, zjawiska itd. – 

rodzaju żeńskiego)’
jej matka

2. ‘używane przy zwracaniu 
się do osoby o wysokim 
stanowisku lub tytule’
Jej Królewska Mość

brak znaczenia brak znaczenia jej III wykrzyknik

‘wyraz wskazujący na 
nieoczekiwaność danej 

emocji’
O jej, ale mnie wystraszyłeś!

Jej, już nie mogę…!
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Konsekwentnie jako homonimiczne opisywane są jednostki czasowniko-
we o tej samej formie, a odmiennym aspekcie, por.

Za niedopuszczalną uważamy sytuację, w której dana jednostka zostaje 
równocześnie uznana za dokonaną i niedokonaną, tj. w tym wypadku opis: 
арендовáть vi., vp .

Dla dwóch języków o akcencie ruchomym – rosyjskiego i bułgarskiego – 
zaznaczany jest akcent zarówno w formach hasłowych, jak i przykładach.

аренд|овáть I, -ýю, -ýешь vi. 
state, transitive

1. ‘mieć coś w dzierżawie’
арендовáть зéмлю у сосéда

2. ‘oddawać coś  
w dzierżawę’

арендовáть пóле сосéду

да взéма|м под нáем 
fraza werbalna lub да 
наéма|м нéщо fraza 

werbalna

1. ‘mieć coś 
w dzierżawie’

да наéмам зем / да 
взéмам зем под нáем

2. ‘oddawać coś 
w dzierżawę’

Да наéмам нúва на 
съсéда си.

dzierżaw|ić, -ię, -isz vi. 
state, transitive

1. ‘mieć coś w dzierżawie’
dzierżawić ziemię od 

sąsiada

2. ‘oddawać coś 
w dzierżawę’

dzierżawić pole sąsiadowi

аренд|овáть II, -ýю, -ýешь vp. 
event, transitive

1. ‘wziąć coś w dzierżawę’
арендовáть у сосéда луг

2. ‘oddać coś w dzierżawę’
арендовáть дом на канúкулы

да взéма под нáем fraza 
werbalna lub да наéма 
нещо fraza werbalna

1. ‘wziąć coś 
w dzierżawę’

да взéма зем под нáем

2. ‘oddać coś 
w dzierżawę’

Наé нúва под нáем.

wydzierżaw|ić, -ię, -isz vp. 
event, transitive

1. ‘wziąć coś w dzierżawę’
wydzierżawić od sąsiada 

łąkę

2. ‘oddać coś w dzierżawę’
wydzierżawić komuś dom 

na wakacje

ед|á, - (sg. tantum) rz. ż.

1. ‘to, co można jeść’
вкýсная, изсканная едá

готóвить едý

2. ‘przyjmowanie posiłku’
принимáть лекáрство до 

ед

хран|á, -и rz. ż.

1. ‘to, co można jeść’
вкýсна хранá

Пригóтвям хранá за 
бóлния.

2. brak znaczenia

jedzeni|e, -a (sg. tantum) 
rz. n.

1. ‘to, co można jeść’
pyszne, wykwintne jedzenie

przyrządzać, szykować, 
przygotowywać jedzenie

2. ‘przyjmowanie posiłku’
wziąć lekarstwo przed 

jedzeniem
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Każde znaczenie danej formy prezentowane jest oddzielnie, po odpowied-
nim numerze porządkowym. Kolejność numeracji związana jest z częstotliwoś-
cią użycia formy w danym znaczeniu dla języka rosyjskiego (co, znowu, nie 
świadczy o jego uprzywilejowaniu, lecz jest konsekwencją ograniczeń spowo-
dowanych linearnością zapisu w słowniku). Nie znaczy to jednak, że znaczenie 
danej formy niewystępujące w języku rosyjskim, a występujące w minimum jed-
nym z pozostałych nie jest notowane. Dla wszystkich trzech języków odnotowy-
wane są najważniejsze znaczenia danej formy hasłowej. W wypadku, gdy dane 
znaczenie dla odnotowanej formy hasłowej nie występuje w innym języku, poja-
wia się formuła „brak znaczenia”. Taka formuła nie oznacza jednak, że dane zna-
czenie nie pojawia się w charakteryzowanym języku, lecz jedynie wskazuje na 
to, że forma z tego języka przypisana do najczęstszego znaczenia obsługiwanego 
przez formę hasłową języka rosyjskiego takiego znaczenia nie niesie. Każdora-
zowe wskazanie odpowiedników dla każdego ze znaczeń danej formy rosyjskiej 
wymuszałoby opis także i odpowiedników i doprowadziłoby do nieskończono-
ści i potencjalnej cyrkularności opisu. Ze względu na przejrzystość i klarowność 
prezentacji odpowiedniości zdecydowaliśmy się na formułę krótszą, odnotowu-
jącą nieobsługiwanie danego znaczenia przez wybrany odpowiednik.

Znaczenie danej jednostki jest przedstawione za pomocą możliwie naj-
prostszych słów. Staramy się unikać definicji przez bliskoznaczniki, wybie-
rając definicje rozczłonkowane. Każde znaczenie jest egzemplifikowane od-
rębnymi przykładami zarówno zdaniowymi, jak i w postaci fraz, wydobytymi 
z korpusów danego języka i korpusów paralelnych. Przykłady te mają pokazać 
typową łączliwość danej jednostki w danym języku (najczęstsze kolokacje) 
oraz jej właściwości gramatyczne (np. walencję czasownika, dziedziczone 
wymagania przyimkowo-przypadkowe przymiotnika czy też szyk jednostek 
mających pod tym względem określone wymagania). Nierzadko w przy-
kładach pojawia się frazematyka, tj. połączenia kulturowo utrwalone, a nie-
spełniające kryteriów nałożonych na jednostkę języka, a także powiedzenia, 
czasem frazeologizmy, np. abonent czasowo niedostępny dla hasła abonent, 
Apetyt rośnie w miarę jedzenia. dla jednostki apetyt .

Rodzaje kwalifikatorów w słowniku
W słowniku wprowadzono następujące rodzaje kwalifikatorów
1. Kwalifikatory formalne, do których należą kwalifikatory wskazujące na 
część mowy, właściwości gramatyczne jednostki (dokonaność / niedokona-
ność, rodzaj, defektywizm w obrębie liczby lub odmiany przypadkowej) oraz 
przynależność leksyki do danej dziedziny aktywności ludzkiej:

zaimek егó I forma B., D. zaimków osobowych он, оно; нéго forma B., D. 
zaimka osobowego той; jego I forma B., D. zaimka osobowego on i D. 
zaimka osobowego ono
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przymiotnik бéгл|ый przymiotnik; бéгъл przymiotnik; pobieżn|y przymiotnik
przysłówek авáнсом przysłówek; авáнсово przysłówek; awansem przysłówek
spójnik éсли spójnik; акó spójnik; jeśli spójnik
partykuła авóсь partykuła pot.; данó partykuła; a nuż fraza partykułowa
wykrzyknik агá wykrzyknik; ахá wykrzyknik; aha wykrzyknik
fraza rzeczownikowa белорýчк|а, -и; -и rz. ż. pot. iron.; готовáнк|о, -овци 

rz. m. pot. iron.; paniczyk z białymi rączkami | panienka z białymi 
rączkami fraza rzeczownikowa

fraza partykułowa авóсь partykuła pot.; данó partykuła; a nuż fraza party-
kułowa

vi. [forma niedokonana czasownika] взбeгá|ть, -ю, -ешь vi. state, intransiti-
ve; изтчва|м, -ш vi. state, intransitive; wbiega|ć, -m, -sz vi. state, in-
transitive

vp. [forma dokonana czasownika] вбить, вобь, вобьёшь vp. event, trans-
itive; вб|я, -еш vp. event, transitive; wbi|ć, -ję, -jesz vp. event, transitive

l. poj. [liczba pojedyncza] апартамéнт|ы, -ов (pl. tantum) (rzadziej l. poj.)
l. mn. [liczba mnoga] бдеще rz. n. bez l. mn.

sg. tantum [singularia tantum] бель|ё, - (sg. tantum) rz. n.; бельó (sg. tan-
tum) rz. n.; bielizn|a, -y (sg. tantum) rz. ż.

pl. tantum [pluralia tantum] алимéнт|ы, -ов (pl. tantum); из држк|а, -и rz. 
ż.; aliment|y, -ów (pl. tantum)

rz. m. [rzeczownik w rodzaju męskim] бéрег, -а, Msc. о -е i на -у; -á rz. m.
rz. mnieżyw. [rzeczownik w rodzaju męskim nieżywotny] brzeg, -u; -i rz. 

mnieżyw.
rz. mos. [rzeczownik w rodzaju męskim osobowy] aferzys|ta, -ty; -ci rz. mos.
rz. mżyw. [rzeczownik w rodzaju męskim żywotny] goł|ąb, -ębia; -ębie rz. mżyw.
rz. n. [rzeczownik w rodzaju nijakim] таралéжче, -та rz. n.
rz. ż. [rzeczownik w rodzaju żeńskim] девóйк|а rz. ż.

D. [dopełniacz] дéвушк|а, D. l. mn. -шек rz. ż.
C. [celownik] dzięki przyimek z C.
B. [biernik] душ|á, -, В. -у; l. mn. -и rz. ż.
N. [narzędnik] nią forma N. zaimka osobowego оna po przyimku z
Msc. [miejscownik] аэропóрт, -а, Msc. в -ý; -ы rz. m.
Voc. [wołacz] бог, -а, Voc. Бóже; -и, -óв rz. m.

anat. [anatomiczny] бел|óк, -кá; -к rz. m. anat.; 2. anat. białko, -a; -a rz. 
n. 2. anat.
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bot. [botaniczny] ежевк|а, -и (sg. tantum) rz. ż. bot.; къпн|a, -и rz. ż. bot.; 
jeżyn|a, -y; -y rz. ż. bot.

chem. [chemiczny] аммиáк, -а (sg. tantum) rz. m. chem.; амонáк (sg. tan-
tum) rz. m. chem.; amoniak, -u (sg. tantum) rz. mnieżyw. chem.

ekon. [ekonomiczny] брж|а, -и; -и rz. ż. ekon.; бóрс|а rz. ż. ekon.; giełd|a, 
-y; -y rz. ż. ekon.

etn. [etnograficzny] аýл, -а; -ы rz. m. etn.; аýл, -и; (два) аýла rz. m. etn.; auł, 
-u; -y rz. mnieżyw. etn.

geol. [geologiczny] бассéйн, -а; -ы rz. m. 3. geol. ‘wgłębienie w skorupie 
ziemskiej’ бассéйн рек

inform. [informatyczny] бáза дáнных fraza rzeczownikowa ż. inform.; бá за 
дáнни fraza rzeczownikowa ż. inform.; baza danych fraza rzeczowniko-
wa ż. inform.

lud. [ludowy] бес, -а; -ы rz. m. lud.; бяс rz. m. lud.; bies, -a; -y rz. mżyw. lud.
med. [medyczny] бельм|ó, -á; -а rz. n.; пердé на окóто fraza rzeczowniko-

wa; bielm|o, -a; -ø rz. n. 
mors. żegl. [morski żeglarski] бак II, -а; -и rz. m. mors., żegl.; бак, -ове rz. m. 

mors., żegl.; bak, -u; -a (w zn. 3.); -i rz. mnieżyw. mors., żegl.
muz. [muzyczny] (pl. tantum) etn. muz. волнка etn. muz .; гáйда etn. muz.; 

dydy etn. muz .
prawn. [prawny] акт, -а; -ы rz. m.; акт, -ове; (два) áкта rz. m.; akt, -u; -y 

rz. mnieżyw.
rel. [religijny] воскресá|ть, -ю, -ешь vi. state, intransitive; възкрáсва|м, -ш 

vi. state, intransitive; zmartwychwsta|wać, -ję, -jesz vi. state, intransitive
sport. [sportowy] atlas, -u; -y rz. mnieżyw. 2. sport. 
teatr. [teatralny] акт, -а; -ы rz. m. teatr.; акт, -ове; (два) áкта rz. m. teatr.; 

akt, -u; -y rz. mnieżyw. teatr.
tech. [techniczny] батарé|я, -и; -и rz. ż. tech.; батéри|я, -и rz. ż. tech.; 

bateri|a, -i; -e rz. ż. tech.
woj. [wojskowy] батарé|я, -и; -и rz. ż. woj.; 2. bateri|a, -i; -e rz. ż. 2. woj. 
zool. [zoologiczny] áист, -а; -ы rz. m. zool.; щркел, -и; (два) щркела rz. 

m. zool.; bocian, -a; -y rz. mżyw. zool.

2. Kwalifikatory semantyczne dzielą się na dwie grupy: po pierwsze, prezen-
tują nacechowanie stylistyczne jednostki, po drugie zaś, znaczenie czasow-
nika zgodnie z teorią wypracowaną w 12-tomowej Gramatyce konfrontatyw-
nej języka polskiego i bułgarskiego z semantycznym językiem – pośrednikiem 
(Koseska-Toszewa, 2006; Koseska-Toszewa, Korytkowska, & Roszko, 2007). 
W świetle tej teorii formą czasownika jest jego postać dokonana / niedokona-
na, zaś znaczeniem są stan lub szereg stanów i zdarzeń kończący się stanem 
albo zdarzeniem lub szereg zdarzeń i stanów, kończący się zdarzeniem. Pojęcia 
zdarzeń, stanów i ich konfiguracji rozumiane są tu, tak, jak w opisie sieciowym 
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 czasu i aspektu, tzn. tak, że zdarzenie nie trwa w czasie (zaczyna, kończy, czy 
przerywa stany, podczas gdy stan trwa rozpoczęty lub zakończony zdarzeniem, 
por. szczegółowiej zastosowanie teorii sieci Petriego w języku naturalnym (ma-
zurkiewicz, 1986; Koseska-Toszewa & mazurkiewicz, 1988, 2010; Koseska-
-Toszewa, 2006). Teoria sieci Petriego – ważna dla określenia czasu i aspektu – 
jest także teorią z bezpośrednim podejściem do semantyki języka naturalnego 
(zob. Petri, 1962; mazurkiewicz, 1986; Koseska-Toszewa & mazurkiewicz, 
1988, 1994). Sieci Petriego zbudowane są ze skończonej liczby obiektów sym-
bolizujących stany i zdarzenia, połączonych relacją następstwa. Relacje następ-
stwa prowadzą albo od zdarzenia do stanu (gdy zdarzenie rozpoczyna stan) albo 
od stanu do zdarzenia (gdy stan jest zakończony zdarzeniem). Relacja następ-
stwa nie musi być porządkiem liniowym; pewne obiekty sieci mogą być niepo-
równywalne pod względem porządku, gdy żadne z nich nie poprzedza innego. 
Przez stan rozumiemy własność pewnego obiektu rzeczywistości. W dyskret-
nym podejściu do opisu procesów paradygmatem stanu jest jego trwanie. Każ-
dy stan trwa jakiś określony czas. Dwa różne stany następujące po sobie dzieli 
jakieś zdarzenie, rozpoczynające nowy stan i kończące stary. Uogólniając, zda-
rzenie kończy istnienie pewnego stanu i/lub rozpoczyna istnienie innego. może 
być traktowane jako punkt na osi czasu, gdyż będąc granicą między stanami, nie 
może być rozciągłe w czasie (nie trwa). Na przykład cztery pory roku są stana-
mi; równonoce i przesilenia słoneczne są zdarzeniami, np. wiosenna równonoc 
(zdarzenie) oddziela zimę (stan) od wiosny (stanu) (zob. Petri, 1962; mazur-
kiewicz, 1986). Rozróżnienie stanów i zdarzeń jest istotną cechą sieci Petriego. 
Każde zdarzenie kończy albo zaczyna stan; dwa różne stany następujące po so-
bie muszą być rozdzielone przez jakieś zdarzenie kończące jeden z nich i zaczy-
nające następny. Podobnie między dwoma następującymi po sobie zdarzeniami 
zawsze istnieje stan (dający się opisać chociażby tak: „pierwsze zdarzenie już 
zaszło, a drugie jeszcze nie nastąpiło”). Typowymi znaczeniami form dokona-
nych czasownika są: zdarzenie (event_1) i szereg stanów i zdarzeń zakończo-
nych zdarzeniem (event_2). Z kolei niedokonanej formie verbum przypisane 
są znaczenia: stanu (state_1) i szeregu stanów i zdarzeń zakończonych stanem 
(state_2). Znaczenia zdarzeń i stanów można dobrze zilustrować na przy-
kładzie relacji aspektowo-temporalnej, czyli wówczas, kiedy forma werbal-
na wyraża określony czas w zdaniu (u nas w zdaniu bułgarskim, polskim 
i rosyjskim). Z przyjętego postulatu skończoności modelu wynika, że w opisie 
nie możemy ograniczyć się jedynie do zdarzeń, a w konsekwencji traktować 
stany jako zbiory zdarzeń, tak jak to robił między innymi Reichenbach (1967). 
Przy opisie stanu jako zbioru zdarzeń nasuwają się bowiem pytania: Których 
zdarzeń? Wszystkich, czy niektórych? A jeśli niektórych, to jak je wybrać? Po-
minięcie zdarzeń w modelu i ograniczenie się wyłącznie do stanów pozbawia 
nas możliwości rozpatrywania zjawisk, takich jak „zderzenie”, „otwarcie”, „od-
słonięcie”, „przebudzenie” i tym podobnych.
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Znaczenie czasownika opisują kwalifikatory:

2.1. Semantyczne

state [stan]
event [zdarzenie]

2.2. Syntaktyczne

transitive [czasownik przechodni]
intransitive [czasownik nieprzechodni]
aux [czasownik zwrotny]

np .

гадá|ть, -ю, -ешь vi. state, intransitive; предскáзва|м, -ш vi. state, intrans-
itive; wróż|yć, -ę, -ysz vi. state, intransitive

аттест|овáть I, -ýю, -ýешь vi state, transitive; атестра|м I, -ш, -ø vi state, 
transitive; opini|ować, -uję, -ujesz vi state, transitive

аттест|овáть II, -ýю, -ýешь vp. event, transitive; атестра|м II, -ш, -ø vp. 
event, transitive; zaopini|ować, -uję, -ujesz vp. event, transitive

готóв|иться, -люсь, -ишься vi. state, aux; гóтв|я се, -иш се vi. state, aux; 
przygotow|ywać się, -uję, -ujesz vi. state, aux

дожд|áться, -ýсь; -ёшься vp. event, aux; дóчaка|м, -ш vp. event, transitive; 
doczeka|ć, -m, -sz (się) vp. event, aux

2.3. Stylistyczne nacechowanie słów z kolei kwalifikatory:

daw. [dawny] втяз|ь, -я rz. m.; wite|ź, -zia; -zie 1. daw . rz. mos. 

eufem. [eufemistyczny] chorob|a, -y; -y rz. ż. 3. eufem .

przen. [znaczenie przenośne] дожд|ь, - rz. m. 2. przen. ‘bardzo duża ilość 
czegoś’ На сцéну пáдает дождь цветóв.; дъжд rz. m. 2. przen. ‘bardzo 
duża ilość czegoś’ дъжд от цвет, метеорúтен дъжд; deszcz, -u; -e rz. 
m. 2. przen. ‘bardzo duża ilość czegoś’ deszcz złota, prezentów, meteorytów

pot. [używane potocznie] бáб|ки, -ок (pl. tantum) pot.; мангзи (pl. tantum) 
pot.; forsa, -y (sg. tantum) rz. ż. pot.

ofic. [używane oficjalnie] акт, -а; -ы rz. m. 1. ofic. ‘działanie, czyn (zazwy-
czaj będący urzeczywistnieniem jakiegoś zamysłu bądź przejawem, wyra-
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zem czegoś)’ террористúческий áкт, áкт дóброй вóли, половóй áкт; 
акт, -ове; (два) áкта rz. m. 1. ofic. ‘działanie, czyn (zazwyczaj będący 
urzeczywistnieniem jakiegoś zamysłu bądź przejawem, wyrazem czegoś)’ 
терористúчен акт, акт на добрá вóля, пóлов акт; akt, -u; -y rz. mnie-
żyw. 1. ofic. ‘działanie, czyn (zazwyczaj będący urzeczywistnieniem jakie-
goś zamysłu bądź przejawem, wyrazem czegoś)’ akt terroru, akt dobrej 
woli, akt płciowy, akt koronacji

przestarz. [wyraz przestarzały] бухгáлтер rz. m.; счетоводтел, -и rz. m.; 
buchalter, -a; -rzy rz. mos. przestarz.

hist. [historyzm] атамáн, -а; -ы rz. m. 1. hist. ‘dowódca wojsk i naczelnik osiedli 
kozackich’ Командовáл рýсским вóйском атамáн Ермáк.; атамáн, -и 
rz. m. 1. hist. ‘dowódca wojsk i naczelnik osiedli kozackich’ Koмáндвaщ 
рýските войскú бéше атамáнът Ермáк.; ataman, -a; -i rz. mos. 1. hist. 
‘dowódca wojsk i naczelnik osiedli kozackich’ Dowódcą wojsk rosyjskich 
był ataman Jermak.

pogardl. [używane pogardliwie] дед rz. m.; ддо rz. n.; dziad, -a; -y; -owie 
rz. mos.; 2. pogardl. ‘stary człowiek’ Weźcie stąd tego dziada, niech tu nie 
mamrocze.

pejor. [używane pejoratywnie] бáб|а, -ы; -ы rz. ż. 2. pejor. lub lekcew. ‘męż-
czyzna, który jest zbyt delikatny, słaby, nieśmiały’ Не будь бáбой, проявú 
твёрдость!; жен|á, -и rz. ż.; 2. pejor. lub lekcew. ‘mężczyzna, który jest 
zbyt delikatny, słaby, nieśmiały’ Той сe държú катó женá!; bab|a, -y; -y 
rz. ż. pot. 2. pejor. lub lekcew. ‘mężczyzna, który jest zbyt delikatny, słaby, 
nieśmiały’ Ale z niego baba!

wulg. [wulgarne] éдк|ий przymiotnik; разждащ imiesłów czynny; żrąc|y 
imiesłów czynny 3. wulg. ‘taki, który żre’ (imiesłów od żreć w zn. ‘jeść’) 
żrąca świnia

W dobie badań interdyscyplinarnych, budowania zintegrowanej wielo-
narodowościowej Europy niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw tym wy-
zwaniom XXI wieku, promując wielojęzyczność i rozpowszechniając naukę, 
umożliwiając kontakty międzynarodowe w najróżniejszych dziedzinach. 
Językiem opisu stał się największy słowiański język Unii Europejskiej – ję-
zyk polski. Publikacja jest przeznaczona dla polskiego odbiorcy i wszystkich 
użytkowników języka polskiego na świecie – specjalistów-slawistów, badaczy 
języków słowiańskich, leksykografów, encyklopedystów, studentów, itp. Lek-
sykon uwzględnia najnowsze zjawiska i dziedziny życia społecznego. Inno-
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wacyjność publikacji polega na możliwości dołączania dowolnej liczby leksy-
konów innych języków (nie tylko słowiańskich), co przedstawiono w  szeregu 
publikacji poświęconych dziełu. Ze względu na nowoczesne rozwiązania me-
todologiczne zastosowane w leksykonie, obecna publikacja może stanowić 
podstawę innych współczesnych prac leksykograficznych, w szczególności 
wielojęzycznych słowników elektronicznych.

Zaletą leksykonu jest to, że poza leksyką ogólną znalazły się w nim też 
neologizmy, wyrazy trudne i częstokroć nieposiadające pełnej ekwiwalencji, 
odzwierciedlające natomiast kulturę danego narodu (realogizmy). Słownik 
opatrzony jest najnowszej generacji kwalifikatorami semantycznymi i skła-
dniowymi, będącymi wynikiem wieloletniej pracy polskich slawistów w dzie-
dzinie aspektologii i semantyki. Wpisana do oficjalnego kalendarza polskiej 
prezydencji w Radzie UE konferencja pt. „Kompetencje językowe podsta-
wą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie” zakończyła się  oficjalną 
 deklaracją, w której czytamy, że „wielojęzyczność jest nie tylko dziedzictwem 
Europy, ale szansą na tworzenie społeczeństwa otwartego, szanującego zróż-
nicowanie kulturowe i gotowego na współpracę”. Wciąż jednak główną 
przeszkodą na drodze do prawdziwie zjednoczonej europejskiej gospodarki 
i społeczeństwa pozostają bariery językowe. Niniejszy leksykon umożliwi po-
konywanie tych barier poprzez poznawanie języków słowiańskich.
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Rosyjski Bułgarski Polski

aбитуриéнт, -а; -ы rz. m.

‘ten, kto kończy naukę 
w szkole’

абитуриéнт 
университéта

aбитуриéнт, -и rz. m.

‘ten, kto kończy naukę 
w szkole’

Той е aбитуриéнт на 
нáшето учúлище.

abiturien|t, -ta; -ci rz. mos.

‘ten, kto kończy naukę 
w szkole’

abiturient liceum

абонемéнт, -а; -ы rz. m.

1. ‘prawo do regularnego 
korzystania z czegoś lub 

dokument potwierdzający 
to prawo, a także opłata 
za regularne korzystanie 

z czegoś’
телефóнный абонемéнт

абонемéнт в бассéйн
концéртный абонемéнт

вкупить абонемéнт

2. ‘miejsce w bibliotece, 
gdzie wypożycza się 

książki’
рабóтать в абонемéнте

абонамéнт (sg. tantum) 
rz. m.

1. ‘prawo do regularnego 
korzystania z czegoś lub 

dokument potwierdzający 
to prawo, a także opłata 
za regularne korzystanie 

z czegoś’
телефóнен абонамéнт
абонамéнтна кáрта за 

плýвен басéйн
абонамéнт за (порéдица) 

концéрти

2. brak znaczenia

abonament, -u; -y rz. 
mnieżyw.

1. ‘prawo do regularnego 
korzystania z czegoś lub 

dokument potwierdzający 
to prawo, a także opłata 
za regularne korzystanie 

z czegoś’
abonament telefoniczny
abonament na koncerty

wykupić abonament

2. brak znaczenia 

абонéнт, -а; -ы rz. m.

‘ten, kto płaci za regularne 
korzystanie z czegoś’

Aбонéнт нахóдится вне 
зóны дéйствия.

абонéнт телефóнной 
сéти

абонáт, -и rz. m. 

‘ten, kto płaci za regularne 
korzystanie z czegoś’

(В момéнта) нма врзка 
с абонáта.

abonen|t, -ta; -ci rz. mos. 

‘ten, kto płaci za regularne 
korzystanie z czegoś’
abonent telewizyjny, 

telewizji
abonent niedostępny

абракадáбр|а, -ы  
(sg. tantum) rz. ż.

‘coś, co nie ma sensu,  
co zdaniem mówiącego  

jest głupie’
нестú абракадáбру
пóлная абракадáбра

безсмслиц|а, -и rz. ż.

‘coś, co nie ma sensu,  
co zdaniem mówiącego  

jest głupie’
Говóриш безсмúслици.

bezsens, -u; -y rz. mnieżyw. 

‘coś, co nie ma sensu,  
co zdaniem mówiącego  

jest głupie’
bezsens istnienia
odczuwać bezsens

абрикóс, -а; -ы rz. m. bot.

‘drzewo, które ma 
pomarańczowe małe owoce 
z pestką i mechatą skórką; 

owoc tego drzewa’

кайс|я, -и rz. ż. bot.

‘drzewo, które ma 
pomarańczowe małe owoce 
z pestką i mechatą skórką; 

owoc tego drzewa’

morel|a, -i; -e rz. ż. bot.

‘drzewo, które ma 
pomarańczowe małe owoce 
z pestką i mechatą skórką; 

owoc tego drzewa’



26 A

авáнс, -a (sg. tantum) rz. m.

‘część kwoty płacona zanim 
nastąpi to, za co trzeba 

zapłacić całą kwotę’
давáть авáнс

потрéбовать авáнc

авáнс, -и; (два) авáнса 
rz. m.

‘część kwoty płacona zanim 
nastąpi to, za co trzeba 

zapłacić całą kwotę’
дáвам, отпýскам авáнс

zaliczk|a, -i; -i rz. ż.

‘część kwoty płacona zanim 
nastąpi to, za co trzeba 

zapłacić całą kwotę’
dawać zaliczkę
zażądać zaliczki

zaliczka na poczet przyszłej 
grzywny

авáнсом przysłówek

1. ‘na zasadzie zaliczki’
получúть дéньги авáнсом

2. ‘zanim jakiś fakt 
nastąpi; wyprzedzając bieg 

wydarzeń’
Шл благодáрность 

авáнсом.

авáнсово przysłówek

1. ‘na zasadzie zaliczki’
да полýча парú авáнсово, 

в авáнс

2. brak znaczenia

awansem przysłówek

1. ‘na zasadzie zaliczki’
dostać pieniądze awansem

2. ‘zanim jakiś fakt 
nastąpi; wyprzedzając bieg 

wydarzeń’
Ukraina nie chce płacić 
awansem za rosyjski gaz.

авантр|а, -ы; -ы rz. ż.

1. ‘coś, co jest ryzykowne, 
ale często niezwykłe’

политúческая авантра
втянýть в авантру

2. brak znaczenia 

авантр|а, -и rz. ż. 

1. przestarz . książk. ‘coś, co 
jest ryzykowne, ale często 

niezwykłe’
политúческа авантра

въвлекá в авантра

2. brak znaczenia

awantur|a, -y; -y rz. ż. 

1. przestarz. ‘coś, co jest 
ryzykowne, ale często 

niezwykłe’
wplątać (kogoś lub się) 

w awanturę

2. ‘gwałtowna, intensywna 
kłótnia’

wybuchła awantura
awantura domowa

awantura polityczna
dzika awantura

awantura o Basię
robić, wszyczynać, urządzać 

awanturę

аварйн|ый przymiotnik

‘taki, który ma 
zastosowanie, gdy jest lub 

może być awaria’
аварúйная ситуáция

аварúйный сигнáл
аварúйная слýжба

аварен przymiotnik

‘taki, który ma 
zastosowanie, gdy jest lub 

może być awaria’
аварúйна ситуáция

аварúен сигнáл
аварúен план

awaryjn|y przymiotnik

‘taki, który ma 
zastosowanie, gdy jest lub 

może być awaria’
pogotowie awaryjne

plan awaryjny
światła awaryjne

lądowanie awaryjne
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авáри|я, -и; -и rz. ż.

1. ‘uszkodzenie, zepsucie 
się urządzenia technicznego 
powodujące chwilowy brak 

jego działania’
авáрия водопровóда

2. ‘nieszczęśliwe 
wydarzenie, które 

spowodowało straty 
materialne, w którym ktoś 

ucierpiał, został okaleczony 
lub poniósł śmierć’

автомобúльная авáрия

авáри|я, -и rz. ż.

1. ‘uszkodzenie, zepsucie 
się urządzenia technicznego 
powodujące chwilowy brak 

jego działania’
авáрия на водопровóд 

2. ‘nieszczęśliwe 
wydarzenie, które 

spowodowało straty 
materialne, w którym ktoś 

ucierpiał, został okaleczony 
lub poniósł śmierć’

авáрия на колá

awari|a, -i; -e rz. ż. 

1. ‘uszkodzenie, zepsucie 
się urządzenia technicznego 
powodujące chwilowy brak 

jego działania’
awaria wodociągu

2. brak znaczenia

авиабилéт, -а; -ы rz. m. 

‘dowód opłaty za przelot’

самолéтен билéт fraza 
rzeczownikowa m.

‘dowód opłaty za przelot’

bilet lotniczy fraza 
rzeczownikowa mnieżyw.

‘dowód opłaty za przelot’

авианóс|ец, -ца; -цы rz. m.

‘okręt wojenny, na którym 
mogą lądować i przebywać 

samoloty lotnictwa 
wojennego’

плáвать на авианóсце

самолетоносáч, -и; (два) 
самолетоносáча rz. m.

‘okręt wojenny, na którym 
mogą lądować i przebywać 

samoloty lotnictwa 
wojennego’

да плýвам със 
самолетоносáч

lotniskow|iec, -ca; -ce rz. 
mnieżyw.

‘okręt wojenny, na którym 
mogą lądować i przebywać 

samoloty lotnictwa 
wojennego’

pływać na lotniskowcu

авиапóчт|а, -ы; -ы rz. ż.

‘szybki sposób wysłania 
listów i paczek poprzez ich 

dostarczenie samolotem 
do miejsca zamieszkania 

adresata’
отпрáвить письмó 

авиапóчтой

въздýшна пóща fraza 
rzeczownikowa ż.

‘szybki sposób wysłania 
listów i paczek poprzez ich 

dostarczenie samolotem 
do miejsca zamieszkania 

adresata’
да изпрáтя писмó с 

въздýшна пóща

poczta lotnicza fraza 
rzeczownikowa ż.

‘szybki sposób wysłania 
listów i paczek poprzez ich 

dostarczenie samolotem 
do miejsca zamieszkania 

adresata’
wysłać list pocztą lotniczą

авиасалóн, -а; -ы rz. m. 

‘miejsce prezentowania 
nowych modeli samolotów’

междунарóдный 
авиасалóн 

изложéние на нóви 
модéли самолéти fraza 

rzeczownikowa ż.

‘miejsce prezentowania 
nowych modeli samolotów’
междунарóдно изложéние 
на нóви модéли самолéти 

salon lotniczy fraza 
rzeczownikowa ż. mnieżyw.

‘miejsce prezentowania 
nowych modeli samolotów’

międzynarodowy salon 
lotniczy 
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авóсь partykuła pot.

‘mówiący podejrzewa, że 
stanie się to, o czym mowa 

i dlatego zachowuje się 
w określony sposób’

Авóсь нам хвáтит дéнег.

данó partykuła

‘mówiący podejrzewa, że 
stanie się to, o czym mowa 

i dlatego zachowuje się 
w określony sposób’

Данó ни стúгнат парúте!

a nuż fraza partykułowa

‘mówiący podejrzewa, że 
stanie się to, o czym mowa 

i dlatego zachowuje się 
w określony sposób’
A nuż nam wystarczy 

pieniędzy.
Trzeba próbować, a nuż się 

uda.
Nie wiedziała, czy mu 

powiedzieć – a nuż będzie 
zły?

a nuż, widelec

авóськ|а, -и; -и rz. ż. pot.

‘to, w czym nosi się 
zakupy, a co jest zrobione 

z plecionych nitek (sznurka, 
plastiku)’

положúть покýпки 
в авóську

мрéж|а, -и (за покупки) 
rz. ż.

‘to, w czym nosi się 
zakupy, a co jest zrobione 

z plecionych nitek (sznurka, 
plastiku)’

да слóжа покýпките 
в мрéжата 

siatk|a, -i; -i (na zakupy) 
rz. ż.

‘to, w czym nosi się 
zakupy, a co jest zrobione 

z plecionych nitek (sznurka, 
plastiku)’

spakować zakupy do siatki

автóбус, -а; -ы rz. m.

‘duży pojazd do odpłatnego 
przewożenia większej liczby 

osób’
сесть (войтú) в автóбус

вйти из автóбуса, сойтú 
с автóбуса

опоздáть на автóбус
междугорóдний автóбус

прúгородный автóбус

автобýс, -и; (два) 
автобýса rz. m. 

‘duży pojazd do odpłatnego 
przewożenia większej liczby 

osób’
да се качá в автобýс(а)
да слза от автобýс(а)
да изпýсна автобýс(а)

autobus, -u; -y rz. mnieżyw.

‘duży pojazd do odpłatnego 
przewożenia większej liczby 

osób’
wsiąść do autobusu
wysiąść z autobusu

spóźnić się na autobus
autobus międzymiastowy, 
podmiejski, komunikacji 

miejskiej, turystyczny

автовокзáл, -а; -ы rz. m.

‘miejsce, gdzie można 
rozpocząć lub zakończyć 

podróż autobusem 
międzymiastowym’

автогáр|а, -и rz. ż.

‘miejsce, gdzie można 
rozpocząć lub zakończyć 

podróż autobusem 
międzymiastowym’

dworzec autobusowy fraza 
rzeczownikowa mnieżyw.

‘miejsce, gdzie można 
rozpocząć lub zakończyć 

podróż autobusem 
międzymiastowym’ 
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автодорóжн|ый 
przymiotnik

1. ‘dotyczący dróg 
samochodowych’
автодорóжное 
происшéствие

автодорóжный тéхникум

2. brak znaczenia

автотранспóрт|ен 
przymiotnik

1. ‘dotyczący dróg 
samochodowych’

автотранспóртно 
произшéствие

2. brak znaczenia

drogow|y  
przymiotnik

1. ‘dotyczący dróg 
samochodowych’
wypadek drogowy

technikum drogowe

2. ‘związany z drogą’
znak drogowy 

policja drogowa

автомáт, -а; -ы rz. m.

1. ‘urządzenie, które – 
najczęściej po opłacie – 
wydaje dany produkt lub 

wykonuje daną usługę bez 
udziału człowieka’

кофéйный, музыкáльный, 
телефóнный автомáт

2. ‘pistolet maszynowy’
стрелть из автомáта

автомáт, -и; (два) 
автомáта rz. m.

1. ‘urządzenie, które – 
najczęściej po opłacie – 
wydaje dany produkt lub 

wykonuje daną usługę bez 
udziału człowieka’
автомáт за кафé

телефóнен автомáт

2. ‘pistolet maszynowy’
стрéлям с автомáт

automat, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ‘urządzenie, które – 
najczęściej po opłacie – 
wydaje dany produkt lub 

wykonuje daną usługę bez 
udziału człowieka’

automat do gier, kawy, 
sprzedaży biletów, mycia 

okien, dializ
automat telefoniczny
dzwonić z automatu

2. ‘pistolet maszynowy’
strzelać z automatu

автомобл|ь, -я; -и rz. m.

‘pojazd na kołach 
i z silnikiem przeznaczony 

do przewozu pasażerów 
i ładunków’

éздить на автомобúле
грузовóй, легковóй,

гóночный автомобúль
автомобúль напрокáт

кол|á, -и rz. ż.

‘pojazd na kołach 
i z silnikiem przeznaczony 

do przewozu pasażerów 
i ładunków’

пътýвам с колá
товáрна колá

лéка колá
състезáтелна колá

колá под нáем

samoch|ód, -odu; -ody rz. 
mnieżyw.

‘pojazd na kołach i z 
silnikiem przeznaczony 
do przewozu pasażerów 

i ładunków’
jeździć samochodem
samochód ciężarowy, 
osobowy, dostawczy

wyścigowy
samochód do wynajęcia
zatankować samochód

автоприцéп, -а; -ы rz. m.

‘pojazd bez napędu 
przyłączany do pojazdu 

silnikowego, używany do 
transportu ludzi, ładunków’

перевозúть на 
автоприцéпе

ремарк|é, -ета rz. n.

‘pojazd bez napędu 
przyłączany do pojazdu 

silnikowego, używany do 
transportu ludzi, ładunków’

превóзвам с ремаркé

przyczepa samochodowa 
fraza rzeczownikowa ż.

‘pojazd bez napędu 
przyłączany do pojazdu 

silnikowego, używany do 
transportu ludzi, ładunków’

przewozić na przyczepie
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авторитéт, -а; -ы rz. m.

1. ‘ogólnie uznawany, 
budzący szacunek wpływ, 
znaczenie jakiejś osoby, 

instytucji itd.’
имéть авторитéт

быть авторитéтом среди 
(когó-лúбо)

завоевáть авторитéт

2. ‘ten, kto ma ogólnie 
uznawany przez ludzi 
wpływ, znaczenie i kto 

budzi szacunek’
Отéц для негó 
непререкáемый 

авторитéт.
крýпный авторитéт 

в матемáтике
морáльный авторитéт

авторитéт (sg. tantum) 
rz. m.

1. ‘ogólnie uznawany, 
budzący szacunek wpływ, 
znaczenie jakiejś osoby, 

instytucji itd.’
úмам авторитéт

Той úмаше авторитéт 
сред студéнтите.
печéля авторитéт

2. ‘ten, kto ma ogólnie 
uznawany przez ludzi 
wpływ, znaczenie i kto 

budzi szacunek’
Бащá му за нéго е 

безспóрен авторитéт.
голм авторитéт 
в матемáтиката

autorytet, -u; -y rz.

1. mnieżyw. ‘ogólnie 
uznawany, budzący 

szacunek wpływ, znaczenie 
jakiejś osoby, instytucji itd.’
mieć autorytet wśród kogoś

cieszyć się autorytetem

2. mos. ‘ten, kto ma ogólnie 
uznawany przez ludzi 
wpływ, znaczenie i kto 

budzi szacunek’
Ojciec jest dla niego 
niekwestionowanym 

autorytetem.
wielki autorytet 
w matematyce 

niekwestionowany autorytet
autorytet moralny, naukowy

автостóп, -а (sg. tantum) 
rz. m. 

‘sposób nieodpłatnego 
podróżowania 

zatrzymywanymi po drodze 
samochodami’

путешéствовать 
автостóпом по странé

автостóп, -ове; (два) 
автостóпа rz. m.

‘sposób nieodpłatnego 
podróżowania 

zatrzymywanymi po drodze 
samochodami’

пътýвам на автостóп из 
странáта

autostop, -u (sg. tantum) rz. 
mnieżyw. 

‘sposób nieodpłatnego 
podróżowania 

zatrzymywanymi po drodze 
samochodami’

podróżować po kraju 
autostopem

автошн|а, -ы; -ы rz. ż. 

‘część koła samochodu 
zrobiona z gumy i tkaniny, 

która dotyka podłoża’
менть автошúны

автошúна гóночного 
автомобúля

зúмние, лéтние автошúны

автомоблна гýма fraza 
rzeczownikowa ż.

‘część koła samochodu 
zrobiona z gumy i tkaniny, 

która dotyka podłoża’
да спýкам автомобúлната 

гýма
зúмни, лéтни 

автомобúлни гýми

opona samochodowa fraza 
rzeczownikowa ż.

‘część koła samochodu 
zrobiona z gumy i tkaniny, 

która dotyka podłoża’
przebić, przedziurawić 
oponę samochodową

wymienić opony 
samochodowe

samochodowe opony letnie, 
zimowe
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агá

1. wykrzyknik ‘wyrażenie 
złośliwej satysfakcji’

Агá, я ужé знáю, что вы 
для мен готóвите!

2. partykuła pot. ‘wyrażenie 
potwierdzenia, zgody’
Ты там был? – Агá!
Сыгрáем ещё разóк?  

– Агá!
Ты пóмнишь егó? – Агá! 

3. brak znaczenia

ахá

1. wykrzyknik ‘wyrażenie 
złośliwej satysfakcji’

Ахá, знáя аз каквó ми 
гóтвите вúе! 

2. partykuła pot. ‘wyrażenie 
potwierdzenia, zgody’

Ти бéше ли там? – Aхá.
Ще игрáем ли отнóво?  

– Aхá.
Пóмниш ли го? – Aхá.

3. brak znaczenia

aha pot.

1. wykrzyknik ‘wyrażenie 
złośliwej satysfakcji’
Aha, już wiem, co mi 

przygotowujecie!

2. partykuła ‘wyrażenie 
potwierdzenia, zgody’

Byłeś tam? – Aha.
Zagramy jeszcze raz? – Aha.

Pamiętasz go? – Aha.

3. wykrzyknik ‘wyrażenie 
wskazujące, że mówiący 

coś sobie uświadomił, coś 
zrozumiał’

Aha, to tak to się robi!

агéнтств|о, -а; -а rz. n.

‘organizacja, świadcząca 
różne usługi osobom lub 

instytucjom’
телегрáфное, 

информациóнное, 
туристúческое агéнтство 

aгéнци|я, -и rz. ż.

‘organizacja, świadcząca 
różne usługi osobom lub 

instytucjom’
телегрáфна, реклáмна

информациóнна, 
туристúческа агéнция

agencj|a, -i; -e rz. ż.

‘organizacja świadcząca 
różne usługi osobom lub 

instytucjom’
agencja telegraficzna, 

informacyjna, prasowa, 
reklamowa, turystyczna

áдрес, -а; -á rz. m.

1. ‘oznaczenie miejsca, 
gdzie ktoś mieszka lub 

mieści się jakaś instytucja 
etc. (numer mieszkania, 

domu, nazwa ulicy, miasta)’
домáшний, служéбный 

áдрес
áдрес на конвéрте

áдрес отправúтеля 
обрáтный áдрес

áдрес получáтеля
писáть по áдресу

2. inform. ‘nazwa konta 
poczty elektronicznej lub 

strony internetowej’
áдрес электрóнной пóчты

адрéс, -и; (два) адрéсa 
rz. m.

1. ‘oznaczenie miejsca, 
gdzie ktoś mieszka lub 

mieści się jakaś instytucja 
etc. (numer mieszkania, 

domu, nazwa ulicy, miasta)’
домáшен, служéбен адрéс

адрéс врху плик
адрéс на подáтеля

адрéс на получáтеля
пúша на (конкрéтен) 

адрéс
обрáтен адрéс

изпрáщам писмá на адрéс

2. inform. ‘nazwa konta 
poczty elektronicznej lub 

strony internetowej’
електрóнен адрéс

adres, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ‘oznaczenie miejsca, 
gdzie ktoś mieszka lub 

mieści się jakaś instytucja 
etc. (numer mieszkania, 

domu, nazwa ulicy, miasta)’
adres domowy, służbowy

adres na kopercie
adres nadawcy
adres odbiorcy
adres zwrotny

wysyłać listy na (czyjś) 
adres

2. inform. ‘nazwa konta 
poczty elektronicznej lub 

strony internetowej’
adres elektroniczny

adres poczty elektronicznej
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адресáнт, -а; -ы rz. m. 

1. ‘ten, kto wysyła coś do 
kogoś’

адресáнт почтóвого 
отправлéния

2. brak znaczenia

подáтел, -и rz. m.

1. ‘ten, kto wysyła coś do 
kogoś’

подáтел на пóщенска 
прáтка 

2. brak znaczenia

nadawc|a, -y; -y rz. mos.

1. ‘ten, kto wysyła coś do 
kogoś’

nadawca przesyłki 
pocztowej

2. ‘ten, kto mówi coś do 
kogoś’

nadawca tekstu

адресáт, -а; -ы rz. m.

1.‘ten, do kogo ktoś coś 
wysyła’

адресáт письмá, послки

2. ‘ten, do kogo ktoś coś 
mówi’

адресáт фúльма

получáтел, -и rz. m.

1. ‘ten, do kogo ktoś coś 
wysyła’

получáтел на писмó, 
прáтка

2. brak znaczenia

adresa|t, -ta; -ci rz. mos.

1. ‘ten, do kogo ktoś coś 
wysyła’

adresat listu, przesyłki

2. ‘ten, do kogo ktoś coś 
mówi’

adresat tekstu

áдресн|ый przymiotnik

‘związany z adresem’
áдресная кнúга
áдресное бюрó
áдресный стол

адрéс|ен przymiotnik

‘związany z adresem’
адрéсна кнúга
адрéсно бюрó

адрéсна регистрáция

adresow|y przymiotnik

‘związany z adresem’
książka adresowa
biuro adresowe
biuro adresowe

адрес|овáть I, -ýю, -ýешь 
vi. state, transitive

1. ‘podawać na kopercie 
(liście), przesyłce dane 

odbiorcy’
Письмó бло адресóвано 

мне.

2. przen. ‘kierować coś 
(jakąś myśl, wypowiedź, 

książkę, tekst itd.) do kogoś’
Вопрóс был адресóван к 

доклáдчику. 

адресра|м I, -ш, -ø vi. 
state, transitive 

1. ‘podawać na kopercie 
(liście), przesyłce dane 

odbiorcy’
Писмóто е билó 

адресúрано до мéне.

2. przen. ‘kierować coś 
(jakąś myśl, wypowiedź, 

książkę, tekst itd.) do kogoś’
Интерéсно до когó 

начáлникът адресúра 
тéзи дýми?

adres|ować, -uję, -ujesz vi. 
state, transitive

1. ‘podawać na kopercie 
(liście), przesyłce dane 

odbiorcy’
List był adresowany do 

mnie.

2. przen. ‘kierować coś 
(jakąś myśl, wypowiedź, 

książkę, tekst itd.) do kogoś’
Ciekawe do kogo adresuje 
te słowa pan burmistrz?
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адрес|овáть II, -ýю, -ýешь 
vp. event, transitive

1. ‘podać na kopercie 
(liście), przesyłce dane 

odbiorcy’
Мы адресовáли то 
письмó дирéктору. 

2. ‘skierować coś (jakąś 
myśl, wypowiedź, książkę, 

tekst itd.) do kogoś’
Я адресовáл мой вопрóс к 

доклáдчику. 

адресра|м II, -ш  vp. 
event, transitive

1. ‘podać na kopercie 
(liście), przesyłce dane 

odbiorcy’
Добрé адресúрай плúка!

2. przen. ‘skierować coś 
(jakąś myśl, wypowiedź, 

książkę, tekst itd.) do kogoś’
До когó адресúра въпрóса 

си? 

zaadres|ować, -uję, -ujesz 
vp. event, transitive

1. ‘podać na kopercie 
(liście), przesyłce dane 

odbiorcy’
List był zaadresowany do 

mnie.

2. przen. ‘skierować coś 
(jakąś myśl, wypowiedź, 

książkę, tekst itd.) do kogoś’
Ciekawe do kogo 

zaadresował te słowa pan 
burmistrz?

азáртн|ый przymiotnik

1. ‘związany z grą, w której 
się robi zakłady, a sukces 

jest przypadkowy’
азáртные úгры

2. ‘opanowany pasją do 
czegoś, zapalony do czegoś, 

wykazujący jednostronne 
zainteresowanie jakąś 

dziedziną’
азáртный игрóк, спор

3. brak znaczenia

хазáрт|ен przymiotnik

1. ‘związany z grą, w której 
się robi zakłady, a sukces 

jest przypadkowy’
хазáртни úгри

2. brak znaczenia 

3. ‘taki, który jest 
ryzykowny’ 

хазáртна постпка

hazardow|y przymiotnik

1. ‘związany z grą, w której 
się robi zakłady, a sukces 

jest przypadkowy’
gry hazardowe

2. brak znaczenia

3. przen. ‘taki, który jest 
ryzykowny’

hazardowe przedsięwzięcie

áист, -а; -ы rz. m. zool.

‘duży, silnie zbudowany 
ptak przelotny, brodzący, 
o długich nogach i długim 

czerwonym dziobie, 
zamieszkujący okolice 

podmokłe i bagna całego 
świata’

клёкот áиста 
бéлый áист

щркел, -и; (два) 
щркела rz. m. zool.

‘duży, silnie zbudowany 
ptak przelotny, brodzący, 
o długich nogach i długim 

czerwonym dziobie, 
zamieszkujący okolice 

podmokłe i bagna całego 
świata’

трáкане на щркел

bocian, -a; -y rz. mżyw. 
zool.

‘duży, silnie zbudowany 
ptak przelotny, brodzący, 
o długich nogach i długim 

czerwonym dziobie, 
zamieszkujący okolice 

podmokłe i bagna całego 
świata’

klekot bociana
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айв|á, - (sg. tantum) rz. 
ż. bot.

‘krzew lub drzewko 
(o dużych, białych lub 

różowych, miododajnych 
kwiatach i aromatycznych, 

gruszkowatego kształtu 
owocach, używanych na 

przetwory, uprawiane 
w strefie umiarkowanej) 

lub owoc tego krzewu lub 
drzewka’

варéнье из айв

дл|я, -и rz. ż. bot.

‘krzew lub drzewko 
(o dużych, białych lub 

różowych, miododajnych 
kwiatach i aromatycznych, 

gruszkowatego kształtu 
owocach, używanych na 

przetwory, uprawiane 
w strefie umiarkowanej) 

lub owoc tego krzewu lub 
drzewka’

слáдко от дли

pigw|a, -y; -y rz. ż. bot.

‘krzew lub drzewko 
(o dużych, białych lub 

różowych, miododajnych 
kwiatach i aromatycznych, 

gruszkowatego kształtu 
owocach, używanych na 

przetwory, uprawiane 
w strefie umiarkowanej); 

owoc tego krzewu lub 
drzewka’

nalewka z pigwy

аккумултор, -а; -ы rz. m.

‘urządzenie służące 
wielokrotnemu gromadzeniu 

i dostarczaniu energii’
заряжáть аккумултор 

мобúльника
сел аккумултор

акумулáтор, -и; (два) 
акумулáтора rz. m.

‘urządzenie służące 
wielokrotnemu gromadzeniu 

i dostarczaniu energii’
Акумулáторът се е 

изтощúл.
изтóщен акумулáтор

akumulator, -a; -y rz. 
mnieżyw.

‘urządzenie służące 
wielokrotnemu gromadzeniu 

i dostarczaniu energii’
ładować akumulator 

telefonu komórkowego
Akumulator się rozładował.

аккурáтн|ый przymiotnik

1. ‘(o człowieku) dbający 
o czystość, ład, porządek’

аккурáтный человéк

2. ‘utrzymany w czystości; 
czysty, porządny’

аккурáтный дóмик

спрéтнат przymiotnik

1. ‘(o człowieku) dbający 
o czystość, ład, porządek’

спрéтнат човéк

2. ‘utrzymany w czystości; 
czysty, porządny’
спрéтната кща

schludn|y przymiotnik 

1. ‘(o człowieku) dbający 
o czystość, ład, porządek’

schludny człowiek

2. ‘utrzymany w czystości; 
czysty, porządny’
schludny domek
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акт, -а; -ы rz. m.

1. ofic. ‘działanie, czyn 
(zazwyczaj będący 
urzeczywistnieniem 

jakiegoś zamysłu bądź 
przejawem, wyrazem 

czegoś)’
террористúческий aкт

aкт дóброй вóли
половóй aкт

2. prawn. ‘dokument 
urzędowy, prawny, 

potwierdzający ustalone 
fakty i zdarzenia’
состáвить акт

нотариáльный акт 
обвинúтельный акт 

3. lit. teatr. ‘część utworu 
scenicznego wyodrębniona 
kompozycyjnie, stanowiąca 
pewną całość tematyczną’

пéрвый aкт 
драматúческого 

произведéния
комéдия в пятú áктах

4. ‘dzieło sztuki będące 
reprezentacją nagiego ciała’

жéнский акт

акт, -ове; (два) áкта rz. m.

1. ofic. ‘działanie, czyn 
(zazwyczaj będący 
urzeczywistnieniem 

jakiegoś zamysłu bądź 
przejawem, wyrazem 

czegoś)’
терористúчен акт
акт на добрá вóля

пóлов акт

2. prawn. ‘dokument 
urzędowy, prawny, 

potwierdzający ustalone 
fakty i zdarzenia’
да изгóтвя áкт
нотариáлен акт
обвинúтелен акт 

законодáтелен акт, 

3. lit. teatr. ‘część utworu 
scenicznego wyodrębniona 
kompozycyjnie, stanowiąca 
pewną całość tematyczną’

комéдия в пет áкта

4. ‘dzieło sztuki będące 
reprezentacją nagiego ciała’

позúра за акт

akt, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ofic. ‘działanie, czyn 
(zazwyczaj będący 
urzeczywistnieniem 

jakiegoś zamysłu bądź 
przejawem, wyrazem 

czegoś)’
akt terroru

akt dobrej woli
akt płciowy

2. prawn. ‘dokument 
urzędowy, prawny, 

potwierdzający ustalone 
fakty i zdarzenia’

sporządzić akt
akt urodzenia
akt notarialny 
akt oskarżenia 

3. lit. teatr. ‘część utworu 
scenicznego wyodrębniona 
kompozycyjnie, stanowiąca 
pewną całość tematyczną’

pierwszy akt dramatu
komedia w pięciu aktach

4. ‘dzieło sztuki będące 
reprezentacją nagiego ciała’

namalować akt
pozować do aktu

алимéнт|ы, -ов  
(pl. tantum) 

‘pieniądze, które ktoś 
musi regularnie płacić za 
utrzymanie jakiejś osoby, 

najczęściej własnego 
dziecka’

платúть алимéнты на 
ребёнка 

из држк|а, -и rz. ż.

‘pieniądze, które ktoś 
musi regularnie płacić za 
utrzymanie jakiejś osoby, 

najczęściej własnego 
dziecka’

Toй плáща издржка за 
детéто си. 

aliment|y, -ów  
(pl. tantum) 

‘pieniądze, które ktoś 
musi regularnie płacić za 
utrzymanie jakiejś osoby, 

najczęściej własnego 
dziecka’

płacić alimenty na dziecko
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áлчн|ый przymiotnik

1. ‘taki, który chce więcej 
pieniędzy lub innych rzeczy 

niż potrzebuje’
áлчный к деньгáм / до 

дéнег (чело вéк)
áлчный чело вéк

2. przen. ‘o czymś, co jest 
właściwe takiej osobie’

áлчный взглд

3. brak znaczenia

áлч|ен przymiotnik

1. ‘taki, który chce mieć 
więcej pieniędzy lub innych 

rzeczy niż potrzebuje’
áлчен чóвек 

2. przen. ‘o czymś, co jest 
właściwe takiej osobie’

áлчен пóглед

3. ‘taki, który bardzo chce 
doznawać czegoś, poznawać 

coś’
áлчен за впечатлéния

chciw|y przymiotnik

1. ‘taki, który chce mieć 
więcej pieniędzy lub innych 

rzeczy niż potrzebuje’
chciwy na pieniądze

chciwy człowiek

2. przen. ‘o czymś, co jest 
właściwe takiej osobie’

chciwe spojrzenie

3. ‘taki, który bardzo chce 
doznawać czegoś, poznawać 

coś’
chciwy wrażeń

áл|ый przymiotnik

‘ciemnoczerwony, taki, jak 
kolor krwi’

áлые парусá

áлен przymiotnik

‘ciemnoczerwony, taki, jak 
kolor krwi’
áлен шал 

purpurow|y przymiotnik

‘ciemnoczerwony, taki, jak 
kolor krwi’

purpurowy płaszcz

алыч|á, - (sg. tantum) rz. 
ż. bot.

‘odmiana śliwy (drzewo lub 
krzew); owoc tej śliwy’

В нáшем дворé растýт 
две алычú. 

Алычá кúслая и бáбушка 
добавлет её в суп для 

вкýса.

джáнк|а, -и rz. ż. bot. 

‘odmiana śliwy (drzewo lub 
krzew); owoc tej śliwy’ 

В нáшия двор растáт две 
джáнки.

Джáнките са кúсели, 
защóто всé óще не сá 

узрéли.

ałycz|a, -y; -y rz. ż. bot.

‘odmiana śliwy (drzewo lub 
krzew); owoc tej śliwy’

Na naszym podwórku rosną 
dwie ałycze. 

аллюмниев|ый 
przymiotnik

‘związany z aluminium’
аллюмúниевая фольгá

алумниев  
przymiotnik

‘związany z aluminium’
алумúниева дограмá

aluminiow|y  
przymiotnik

‘związany z aluminium’
folia aluminiowa

аляповáт|ый przymiotnik

‘taki, który jest w złym 
guście, prymitywny, 

nieestetyczny, ale niektórym 
się podoba’

аляповáтая картúна
Одéжда той жéнщины 

аляповáтая. 

кичó з|ен przymiotnik

‘taki, który jest w złym 
guście, prymitywny, 

nieestetyczny, ale niektórym 
się podoba’

Облеклóто на тáзи женá 
е кичóзно.

kiczowat|y przymiotnik 
pejor.

‘taki, który jest w złym 
guście, prymitywny, 

nieestetyczny, ale niektórym 
się podoba’

kiczowaty obraz
Ta kobieta ma kiczowaty 

strój. 
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амбци|я, -и; -и rz. ż.

1. pejor. (zazwyczaj 
w l. mn.) ‘żądza sławy, 

odniesienia sukcesu 
w jakiejś dziedzinie’
человéк с большúми 

амбúциями
удовлетворúть своú 

амбúции 

2. ‘tak duże poczucie 
godności osobistej, honor, 

duma, chęć odniesienia 
sukcesu, że uważa się je za 

niezdrowe i złe’
жéнщина с амбúцией

3. ‘domaganie się czegoś 
(jakichś korzyści, przysług, 

dóbr materialnych), 
zazwyczaj w przekonaniu, 
że to się domagającemu 

należy’
предъявлть амбúции

амбци|я, -и rz. ż.

1. pejor. ‘żądza sławy, 
odniesienia sukcesu 
w jakiejś dziedzinie’

Тóзи човéк е с прекалéно 
голéми амбúции.

 

2. ‘tak duże poczucie 
godności osobistej, honor, 

duma, chęć odniesienia 
sukcesu, że uważa się je za 

niezdrowe i złe’
женá с амбúция

3. brak znaczenia

ambicj|a, -i; -e rz. ż.

1. ‘żądza sławy, odniesienia 
sukcesu w jakiejś 

dziedzinie’
człowiek o dużych 

ambicjach
urażona ambicja

mieć ambicje
zaspokoić swoją ambicję

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

аммиáк, -а (sg. tantum)  
rz. m. chem.

‘bezbarwny gaz o ostrym 
zapachu, występujący 

w przyrodzie jako produkt 
gnicia ciał białkowych 

(związek azotu z wodorem)’
Здéсь пáхнет аммиакóм.

амонк (sg. tantum)  
rz. m. chem.

‘bezbarwny gaz o ostrym 
zapachu, występujący 

w przyrodzie jako produkt 
gnicia ciał białkowych 

(związek azotu z wodorem)’
Тук мирúше на амонк.

amoniak, -u (sg. tantum)  
rz. mnieżyw. chem.

‘bezbarwny gaz o ostrym 
zapachu, występujący 

w przyrodzie jako produkt 
gnicia ciał białkowych 

(związek azotu z wodorem)’ 
Tu pachnie amoniakiem.

анáлиз, -а; -ы rz. m.

1. ‘postępowanie naukowe, 
proces myślowy, którego 

celem jest poznanie czegoś’
анáлиз экономúческой 

ситуáции
грамматúческий анáлиз

анáлиз ситуáции

2. med. ‘zespół czynności, 
metod mających na celu 

skontrolowanie stanu 
zdrowia pacjenta; także: 

wynik takiej kontroli’
aнáлизы крóви

(с)дéлать анáлизы 

анáлиз, -и; (два) анáлиза 
rz. m.

1. ‘postępowanie naukowe, 
proces myślowy, którego 

celem jest poznanie czegoś’
анáлиз на икономúческа 

ситуáция
граматúчен анáлиз

анáлиз на положéнието

2. brak znaczenia 

analiz|a, -y; -y rz. ż.

1. ‘postępowanie naukowe, 
proces myślowy, którego 

celem jest poznanie czegoś’
analiza sytuacji 

gospodarczej
analiza gramatyczna

przeprowadzić analizę

2. med. ‘zespół czynności 
mających na celu 

skontrolowanie stanu 
zdrowia pacjenta; także: 

wynik takiej kontroli’ 
analiza krwi

zrobić analizę
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анс, -а (-у) (sg. tantum) 
rz. m. bot.

1. ‘roślina o drobnych 
kwiatach, uprawiana ze 

względu na owoce i nasiona 
używane do produkcji 

leków, kosmetyków i jako 
przyprawa’
сéять анúс

Онá добавлет анúс 
в кáждое блдо. 

2. ‘gatunek jabłoni dającej 
owoce o kwaśno-słodkim 

smaku’ 
анúс áлый

анасóн (sg. tantum) rz. m. 
bot.

1. ‘roślina o drobnych 
kwiatach, uprawiana ze 

względu na owoce i nasiona 
używane do produkcji 

leków, kosmetyków i jako 
przyprawa’

дa сéя aнасóн
Тя добáвя анасóн на вско 

дене.

2. brak znaczenia

anyż, -u; -e rz. mnieżyw. 
bot.

1. ‘roślina o drobnych 
kwiatach, uprawiana ze 

względu na owoce i nasiona 
używane do produkcji 

leków, kosmetyków i jako 
przyprawa’
siać anyż

Ona dodaje anyż do 
każdego jedzenia.

2. brak znaczenia

ансовк|а, -и (sg. tantum) 
rz. ż.

‘wódka zaprawiona anyżem’
бутлка анúсовки

мастк|а, -и rz. ż. 

‘wódka zaprawiona anyżem’
бутúлка (с) мастúка.

anyżówk|a, -i; -i rz. ż.

‘wódka zaprawiona anyżem’
butelka anyżówki

анкéт|а, -ы; -ы rz. ż.

‘formularz zawierający 
pytania i miejsce na 

odpowiedzi’
запóлнить анкéту

анкéт|а, -и rz. ż.

‘formularz zawierający 
pytania i miejsce na 

odpowiedzi’
поплвам анкéта 

ankiet|a, -y; -y rz. ż.

‘formularz zawierający 
pytania i miejsce na 

odpowiedzi’
wypełnić ankietę

анкéтн|ый przymiotnik

‘związany z ankietą’ 
анкéтные дáнные
анкéтный опрóс

анкéт|ен przymiotnik

‘związany z ankietą’ 
анкéтни дáнни

ankietow|y przymiotnik

‘związany z ankietą’ 
dane ankietowe
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антресóл|ь, -и; -и (zwykle 
l. mn.) rz. ż.

1. ‘górna część 
kondygnacji pomieszczenia 

mieszkalnego lub 
użytkowego, wydzielona 

z niego tak, że można 
ją widzieć z tego 

pomieszczenia i mniejsza od 
niego powierzchnią’
дом с антресóлью

2. ‘służąca do 
przechowywania rzeczy 

szafka pod sufitem, 
której boki tworzą ściany 

pomieszczenia’
прихóжая с антресóлью

гóрен полуетáж (на кща) 
fraza rzeczownikowa m.

1. ‘górna część 
kondygnacji pomieszczenia 

mieszkalnego lub 
użytkowego, wydzielona 

z niego tak, że można 
ją widzieć z tego 

pomieszczenia i mniejsza od 
niego powierzchnią’

кща с гóрен полуетáж 

2. brak znaczenia

antresol|a, -i; -e rz. ż.

1. ‘górna część 
kondygnacji pomieszczenia 

mieszkalnego lub 
użytkowego, wydzielona 

z niego tak, że można 
ją widzieć z tego 

pomieszczenia i mniejsza od 
niego powierzchnią’

dom z antresolą
spać na antresoli

2. brak znaczenia

анчóус, -а; -ы rz. m.

1. zool. ‘niewielka ryba 
morska, żyjąca głównie 
w morzu Śródziemnym, 

Czarnym i Atlantyku’

2. (tylko l. mn.) ‘dania 
(konserwy) z sardeli’

бутербрóд с анчóусами

хамс|я, -и rz. ż. 

1. zool. ‘niewielka ryba 
morska, żyjąca głównie 
w morzu Śródziemnym, 

Czarnym i Atlantyku’

2. ‘dania (konserwy) 
z sardeli’

сáндвич с хамсúя

sardel|a, -i; -e rz. ż.

1. zool. ‘niewielka ryba 
morska, żyjąca głównie 
w morzu Śródziemnym, 

Czarnym i Atlantyku’

2. ‘dania (konserwy) 
z sardeli (częściej: anchois)’

kanapka z sardelą

антины глáзки (pl. 
tantum) bot.

‘jednoroczna lub dwuletnia 
roślina o pięciopłatkowych 

kwiatach, zwykle fioletowo- 
-żółtych, rosnąca na polach, 
wzgórzach i przydrożach’

Во дворé бло полнó 
антиных глáзок.

теменýжк|а, -и rz. ż. bot.

‘jednoroczna lub dwuletnia 
roślina o pięciopłatkowych 

kwiatach, zwykle fioletowo- 
-żółtych, rosnąca na polach, 
wzgórzach i przydrożach’

Двóрът бéше плен с 
теменýжки.

brat|ek, -ka; -ki rz. 
mnieżyw. bot.

‘jednoroczna lub dwuletnia 
roślina o pięciopłatkowych 

kwiatach, zwykle fioletowo- 
-żółtych, rosnąca na polach, 
wzgórzach i przydrożach’

Podwórko było pełne 
bratków.

апартамéнт|ы, -ов (pl. 
tantum) (rzadziej l. poj.)

‘duże luksusowe mieszkanie 
w komfortowym budynku 

lub w hotelu’ 
апартaмéнты в отéле 

президéнтские 
апартaмéнты

апартамéнт, -и; (два) 
апартамéнтa rz. m.

‘duże luksusowe mieszkanie 
w komfortowym budynku 

lub w hotelu’ 
апартамéнт в хотéл

президéнтски 
апартамéнт

apartament, -u; -y rz. 
mnieżyw.

‘duże luksusowe mieszkanie 
w komfortowym budynku 

lub w hotelu’
apartament hotelowy

apartament prezydencki
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апеллци|я, -и; -и rz. ż. 
prawn.

‘odwołanie się od wyroku 
do sądu wyższej instancji’

подáть апеллцию
апеллция на решéние 

судá

апелáци|я rz. ż.  
prawn.

‘odwołanie się od wyroku 
do sądu wyższej instancji’

Напрáви апелáция.
апелáция на съд

apelacj|a, -i; -e rz. ż.  
prawn.

‘odwołanie się od wyroku 
do sądu wyższej instancji’

złożyć apelację
apelacja od wyroku sądu

апелляциóнн|ый 
przymiotnik prawn.

‘związany z apelacją’
апелляциóнный суд

апелляциóнная жáлоба

апелатв|ен  
przymiotnik prawn.

‘związany z apelacją’
апелатúвен съд

апелатúвнa жáлба

apelacyjn|y  
przymiotnik prawn.

‘związany z apelacją’
sąd apelacyjny

skarga apelacyjna

апельсн, -а; -ы rz. m. bot.

‘drzewo cytrusowe mające 
okrągłe owoce o porowatej 

skórce koloru żółtego 
z czerwonym odcieniem, 

okrywającej soczysty, 
aromatyczny miąższ; owoc 

tego drzewa’
вырáщивать апельсúны

портокáл, -и; (два) 
портокáла rz. m. bot.

‘drzewo cytrusowe mające 
okrągłe owoce o porowatej 

skórce koloru żółtego 
z czerwonym odcieniem, 

okrywającej soczysty, 
aromatyczny miąższ; owoc 

tego drzewa’
отглéждам портокáли

pomarańcz|a, -y; -e rz. ż. 
bot.

‘drzewo cytrusowe mające 
okrągłe owoce o porowatej 

skórce koloru żółtego 
z czerwonym odcieniem, 

okrywającej soczysty, 
aromatyczny miąższ; owoc 

tego drzewa’
uprawiać pomarańcze

аппетт, -а; -ы rz. m.

1. (bez l. mn.) ‘chęć 
jedzenia lub przyjemność 

z jedzenia czegoś’
eсть с аппетúтом

Притного аппетúта!
Аппетúт прихóдит во 

врéмя ед .

2. przen. ‘dążenie do 
czegoś, ochota na coś’

Аппетúты фúрмы рослú.

апетт, -и rz. m.
 

1. ‘chęć jedzenia lub 
przyjemność z jedzenia 

czegoś’
ям с апетúт

Добр апетúт! Притен 
апетúт!

Апетúтът úдва с 
денето.

úмам / нмам апетúт

2. przen. ‘dążenie do 
czegoś, ochota na coś’

Апетúтите на фúрмите 
се увеличáваха.

apetyt, -u; -y rz. mnieżyw.

1. (bez l. mn.) ‘chęć 
jedzenia lub przyjemność 

z jedzenia czegoś’
jeść z apetytem
wilczy apetyt

Apetyt rośnie w miarę 
jedzenia.

2. przen. ‘dążenie do 
czegoś, ochota na coś’

Apetyty firmy rosły.
Miał na nią apetyt.
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арáб, -а; -ы rz. m., 
арáбк|а, -и; -и rz. ż.

‘mieszkaniec (-ka) krajów 
arabskich lub przedstawiciel 
(-ka) narodowości arabskiej’

В том райóне Парúжа 
живёт мнóго арáбов.

арáб|ин rz. m., арáбка  
rz. ż., арáб|и

‘mieszkaniec (-ka) krajów 
arabskich lub przedstawiciel 
(-ka) narodowości arabskiej’

В тóзи райóн на Парúж 
живéят мнóго арáби.

Arab, -a; -owie (-i) rz. 
mos., Arabk|a, -i; -i rz. ż.

‘mieszkaniec (-ka) krajów 
arabskich lub przedstawiciel 
(-ka) narodowości arabskiej’

W tej dzielnicy Paryża 
mieszka wielu Arabów.

арáп, -а; -ы rz. m.

1. przestarz. ‘człowiek 
należący do rasy czarnej’

2. pot. ‘człowiek świadomie 
wprowadzający kogoś 

w błąd, oszust’
брать (взять) на арáпа

3. brak znaczenia

арáп|ин, -и rz. m. 

1. przestarz. ‘człowiek 
należący do rasy czarnej’

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

Murzyn, -a; -i rz. mos.

1. ‘człowiek należący do 
rasy czarnej’

2. brak znaczenia

3. pot. ‘ktoś, kto wykonuje 
ciężką pracę za kogoś, 
zwykle za niewielkie 

pieniądze i bez ujawniania 
swego nazwiska’

Szukał murzyna do pisania 
pracy rocznej .

арáхис, -а (sg. tantum) rz. 
m. bot.

‘jadalny orzech w łupince 
o fasolkowym kształcie, 

arachid’
арáхис в сáхаре

фъст|к, -ци; (два) 
фъстка rz. m. bot.

‘jadalny orzech w łupince 
o fasolkowym kształcie, 

arachid’
пéчени фъстци

orzech ziemny fraza 
rzeczownikowa mnieżyw. 

bot.

‘jadalny orzech w łupince 
o fasolkowym kształcie, 

fistaszek, arachid’
orzeszki ziemne w cukrze

арбýз, -а; -ы rz. m. bot.

‘duży owoc o kształcie 
kuli, o zielonej, grubej 

skórze, czerwony i soczysty 
w środku’

спéлый арбýз

дн|я, -и rz. ż. bot.

‘duży owoc o kształcie 
kuli, o zielonej, grubej 

skórze, czerwony i soczysty 
w środku’

узрла дúня

arbuz, -a; -y rz. mnieżyw. 
bot.

‘duży owoc o kształcie 
kuli, o zielonej, grubej 

skórze, czerwony i soczysty 
w środku’

dojrzały arbuz
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арéнд|а, -ы; -ы rz. ż.

1. ‘użytkowanie za 
regularną opłatę czyjejś 
ziemi, pomieszczenia, 

budynku itd. przez ustalony 
w umowie czas, wraz 

z prawem czerpania z nich 
zysku’

взять / брать в арéнду
сдать / сдавáть в арéнду

2. ‘opłata za takie 
użytkowanie’

мéсячная арéнда за 
квартúру

нáем (sg. tantum) rz. m.

1. ‘użytkowanie za 
regularną opłatą czyjejś 
ziemi, pomieszczenia, 

budynku itd. przez ustalony 
w umowie czas, wraz 

z prawem czerpania z nich 
zysku’

взéмам / дáвам жилúще 
под нáем

2. ‘opłata za takie 
użytkowanie’

мéсечен нáем на квартúра

dzierżaw|a, -y (sg. tantum) 
rz. ż. 

1. ‘użytkowanie za 
regularną opłatą czyjejś 
ziemi, pomieszczenia, 

budynku itd. przez ustalony 
w umowie czas, wraz 

z prawem czerpania z nich 
zysku’

wziąć / brać w dzierżawę
oddać / oddawać 

w dzierżawę
dzierżawa budynku

2. ‘opłata za takie 
użytkowanie’

miesięczna dzierżawa 
mieszkania

аренд|овáть I, -ýю, 
-ýешь  vi. state, transitive

1. ‘mieć coś w dzierżawie’
арендовáть зéмлю у сосéда 

2. ‘oddawać coś 
w dzierżawę’

арендовáть пóле сосéду

да взéма|м под нáем fraza 
werbalna lub да наéма|м 

нéщо fraza werbalna

1. ‘mieć coś w dzierżawie’
да наéмам зем / да 

взéмам зем под нáем

2. ‘oddawać coś 
w dzierżawę’

Наéмам нúва на съсéда си.

dzierżaw|ić, -ię, -isz vi. 
state, transitive

1. ‘mieć coś w dzierżawie’
dzierżawić ziemię od 

sąsiada

2. ‘oddawać coś 
w dzierżawę’

dzierżawić pole sąsiadowi

аренд|овáть II, -ýю, -ýешь   
 vp. event, transitive

1. ‘wziąć coś w dzierżawę’
арендовáть у сосéда луг

2. ‘oddać coś w dzierżawę’
арендовáть дом на 

канúкулы

да взéма под нáем fraza 
werbalna lub да наéма 
нéщо fraza werbalna

1. ‘wziąć coś w dzierżawę’
да взéма зем под нáем

2. ‘oddać coś w dzierżawę’
Наé нúва под нáем.

wydzierżaw|ić, -ię, -isz vp. 
event, transitive

1. ‘wziąć coś w dzierżawę’
wydzierżawić od sąsiada 

łąkę 

2. ‘oddać coś w dzierżawę’
wydzierżawić komuś dom na 

wakacje
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арéст, -а; -ы rz. m.

1. ‘zamknięcie kogoś pod 
strażą w ramach kary’

домáшний арéст

2. brak znaczenia

арéст, -и; (два) арéста 
rz. m. 

1. ‘zamknięcie kogoś pod 
strażą w ramach kary’

домáшен арéст
задржам под арéст

2. ‘pomieszczenie, 
w którym przetrzymuje się 

aresztowanych’ 
Той е в арéста.

areszt, -u; -y rz. mnieżyw .

1. ‘zamknięcie kogoś pod 
strażą w ramach kary’

areszt domowy 

2. ‘pomieszczenie, 
w którym przetrzymuje się 

aresztowanych’
przebywać w areszcie

areszt śledczy

артéл|ь, -и; -и rz. ż.

‘zrzeszenie prowadzące 
określoną działalność 

gospodarczą w interesie 
swych członków, 

którzy należą do niego 
dobrowolnie i ponoszą 

koszty działalności’
артéль инвалúдов

сельскохoзяúственная
артéль

Онú сóздaли артéль.

картéл, -и; (два) картéла 
rz. m. 

‘zrzeszenie prowadzące 
określoną działalność 

gospodarczą w interesie 
swych członków, 

którzy należą do niego 
dobrowolnie i ponoszą 

koszty działalności’
Те са основáли картéл.

spółdzieln|ia, -i; -i rz. ż.

‘zrzeszenie prowadzące 
określoną działalność 

gospodarczą w interesie 
swych członków, 

którzy należą do niego 
dobrowolnie i ponoszą 

koszty działalności’
spółdzielnia inwalidów
spółdzielnia rolnicza
założyć spółdzielnię

ассигн|овáть, -ýю, -ýешь 
vp. event, transitive ekon.

‘przeznaczyć pewną sumę 
pieniędzy na jakiś cel’

Правúтельство 
ассигновáло определённую 

сýмму на поддéржку 
культýры.

финансра|м, -ш, -ø vp. 
event, transitive ekon.

‘przeznaczyć pewną sumę 
pieniędzy na jakiś cel’

Бáнката финансúра тóзи 
строéж.

wyasygn|ować, -uję, -ujesz 
vp. event, transitive ekon.

‘przeznaczyć pewną sumę 
pieniędzy na jakiś cel’
Banki wyasygnowały 
pieniądze na budowę.

ассигновáни|е, -я; -я rz. n.

1. ‘przeznaczenie pewnej 
sumy pieniędzy na jakiś cel’
ассигновáние 250 тсяч 
на ремóнт водопровóда

2. ‘pewna suma pieniędzy 
przeznaczona przez kogoś 

na jakiś cel’
получúть ассигновáние 
в размéре 250 тсяч на 

ремóнт водопровóда

финан сран|е, -ия rz. n.

1. ‘przeznaczenie pewnej 
sumy pieniędzy na jakiś cel’

Финансúрането засга 
ремóнта на водопровóда.

2. ‘pewna suma pieniędzy 
przeznaczona przez kogoś 

na jakiś cel’
Te полýчиха финансúране 

за ремóнта на 
водопровóда си.

asygnowani|e, -a; -a rz. n.

1. ‘przeznaczenie pewnej 
sumy pieniędzy na jakiś cel’
asygnowanie 250 tysięcy na 

naprawę wodociągu

2. brak znaczenia
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áстр|а, -ы; -ы rz. ż. bot.

‘fioletowy, niebieski lub 
biały kwiat, z licznymi 
płatkami w kształcie 

igiełek, rurek lub wąskich 
poskręcanych wstążeczek, 

hodowany w ogrodach’
букéт астр

áстр|а, -и rz. ż. bot.

‘fioletowy, niebieski lub 
biały kwiat, z licznymi 
płatkami w kształcie 

igiełek, rurek lub wąskich 
poskręcanych wstążeczek, 

hodowany w ogrodach’
букéт от áстри

ast|er, -ra; -ry rz. mnieżyw. 
bot.

‘fioletowy, niebieski lub 
biały kwiat, z licznymi 
płatkami w kształcie 

igiełek, rurek lub wąskich 
poskręcanych wstążeczek, 

hodowany w ogrodach’
bukiet astrów

атамáн, -а; -ы rz. m. 

1. hist. ‘dowódca wojsk 
i naczelnik osiedli 

kozackich’
Комáндовaл рýсским 

вóйском атамáн Ермáк.

2. ‘przywódca bandy, szajki’
aтамáн шáйки 
разбóйников

атамáн, -и rz. m. 

1. hist. ‘dowódca wojsk 
i naczelnik osiedli 

kozackich’
Koмáндвaщ рýските 

войскú бéше атамáнът 
Ермáк.

2. brak znaczenia

ataman, -a; -i rz. mos.
 

1. hist. ‘dowódca wojsk 
i naczelnik osiedli 

kozackich’
Dowódcą wojsk rosyjskich 

był ataman Jermak.

2. brak znaczenia

áтлас I, -а; -ы rz. m. 

1. ‘wydany w formie książki 
zbiór map, tablic, rysunków 

itd.’
áтлас порóд собáк
áтлас стран мúра

2. brak znaczenia

aтлáс, -и; (два) атлáса 
rz. m.

1. ‘wydany w formie książki 
zbiór map, tablic, rysunków 

itd.’
aтлáс на порóди кýчета

атлáс на държáвитe 
в светá

2. brak znaczenia

atlas, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ‘wydany w formie książki 
zbiór map, tablic, rysunków 

itd.’
atlas ras psów

atlas państw świata

2. sport. ‘przyrząd do 
ćwiczeń całego ciała’

ćwiczyć na atlasie

атлáс II, -а (sg. tantum) 
rz. m. 

‘miękka tkanina, z prawej 
strony gładka i błyszcząca, 

z lewej matowa’
плáтье из aтлáса

атлáз (sg. tantum) rz. m.

‘miękka tkanina, z prawej 
strony gładka i błyszcząca, 

z lewej matowa’
рóкля от атлáз

atłas, -u; -y rz. mnieżyw.

‘miękka tkanina, z prawej 
strony gładka i błyszcząca, 

z lewej matowa’
sukienka z atłasu
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ательé (ndm) rz. n.

1. ‘pracownia artysty- 
-malarza, rzeźbiarza lub 

fotografika’
Пéтя сдéлал в кóмнате 

ательé.
aтельé худóжника 

2. ‘przedsiębiorstwo 
świadczące pewien rodzaj 
usług (usługi krawieckie, 

naprawa obuwia itd.)’
aтельé ремóнта (часóв, 

óбуви и др.)

ателиé, -та rz. n.

1. ‘pracownia artysty- 
-malarza, rzeźbiarza lub 

fotografika’
Пéтърчо напрáви 

в стáята си ателиé. 
aтелиé на худóжник

2. ‘przedsiębiorstwo 
świadczące pewien rodzaj 
usług (usługi krawieckie, 

naprawa obuwia itd.)’
aтелиé за попрáвка (на 
часóвници, обýвки и др.)

златáрско, мóдно ателиé

аtelier (ndm) rz. n.

1. ‘pracownia artysty- 
-malarza, rzeźbiarza lub 

fotografika’
Piotruś urządził w swoim 

pokoju atelier.
atelier malarza

2. brak znaczenia

аттестáт, -а; -ы 
(зрéлости) rz. m.

‘dyplom potwierdzający 
ukończenie szkoły średniej, 

uprawniający do starania 
się o przyjęcie na studia 

wyższe’
торжéственное вручéние 
аттестáтов зрéлости

дплом(а) за срéдно 
образовáние fraza 

rzeczownikowa m. i ż.

‘dyplom potwierdzający 
ukończenie szkoły średniej, 

uprawniający do starania 
się o przyjęcie na studia 

wyższe’
тържéствено врчване 
на дúпломата за срéдно 

образовáние 

świadectwo dojrzałości 
fraza rzeczownikowa n.

‘dyplom potwierdzający 
ukończenie szkoły średniej, 

uprawniający do starania 
się o przyjęcie na studia 

wyższe’
uroczyste rozdanie 

świadectw dojrzałości

аттест|овáть I, -ýю, -ýешь 
vi. state, transitive 

‘wydawać opinię, dawać 
ocenę (zwykle na piśmie) 
wartości kogoś lub czegoś 
ze względu na określony 

cel, charakteryzować kogoś 
w określony sposób’

аттестовáть 
профессионáльные 

кáчества (когó-лúбо) 

атестра|м I, -ш, -ø vi. 
state, transitive

‘wydawać opinię, dawać 
ocenę (zwykle na piśmie) 
wartości kogoś lub czegoś 
ze względu na określony 

cel, charakteryzować kogoś 
w określony sposób’

атестúрам тóзи проéкт

opini|ować, -uję, -ujesz vi. 
state, transitive

‘wydawać opinię, dawać 
ocenę (zwykle na piśmie) 
wartości kogoś lub czegoś 
ze względu na określony 

cel, charakteryzować kogoś 
w określony sposób’
opiniować projekt

opiniować kandydatów
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аттест|овáть II, -ýю, 
-ýешь vp. event, transitive

 
‘wydać opinię, dać ocenę 

(zwykle na piśmie) wartości 
kogoś lub czegoś ze 

względu na określony cel, 
scharakteryzować kogoś 

w określony sposób’
аттестовáть (когó-лúбо) 
как отлúчного рабóтника

атестра|м II, -ш, -ø vp. 
event, transitive

‘wydać opinię, dać ocenę 
(zwykle na piśmie) wartości 

kogoś lub czegoś ze 
względu na określony cel, 
scharakteryzować kogoś 

w określony sposób’
Атестúрах тóзи проéкт.

zaopini|ować, -uję, -ujesz 
vp. event, transitive 

‘wydać opinię, dać ocenę 
(zwykle na piśmie) wartości 

kogoś lub czegoś ze 
względu na określony cel, 
scharakteryzować kogoś 

w określony sposób’
zaopiniować wniosek

аттракциóн, -а; -ы rz. m.

1. ‘coś co budzi duże 
zainteresowanie 
oglądających’

Мы увúдели в цúрке 
интерéсный аттракциóн. 

2. ‘rozrywki różnego typu 
w wesołym miasteczku 

(karuzela, strzelnica itd.)’
аттракциóны в лýна-

пáрке

3. brak znaczenia

атрáкци|я, -и rz. ż.

1. ‘coś co budzi duże 
zainteresowanie 
oglądających’

съврéмeнна атрáкция

2. brak znaczenia

3. ‘coś interesującego, czego 
chce się doświadczyć’

атрáкция за децá

atrakcja, -i; -e rz. ż.

1. ‘coś co budzi duże 
zainteresowanie 
oglądających’

Cyrk oferuje rozmaite 
atrakcje.

2. ‘rozrywki różnego typu 
w wesołym miasteczku 

(karuzela, strzelnica itd.)’
Dzieci chciały skorzystać 

ze wszystkich atrakcji 
wesołego miasteczka.

3. ‘coś interesującego, czego 
chce się doświadczyć’
być atrakcją dla dzieci

аудт, -а; -ы rz. m.

‘kontrola i ocena różnych 
aspektów jakościowych 
przedsiębiorstwa (np. 
procedur, struktury 

organizacyjnej, procesów) 
przeprowadzana przez 

niezależnych ekspertów 
wewnętrznych lub 

zewnętrznych’
проводúть аудúт

аудúт здáний
аудúт кáчества

óдит, -и; (два) óдитa rz. m.

‘kontrola i ocena różnych 
aspektów jakościowych 
przedsiębiorstwa (np. 
procedur, struktury 

organizacyjnej, procesów) 
przeprowadzana przez 

niezależnych ekspertów 
wewnętrznych lub 

zewnętrznych’
да изврша óдит
óдит на сгрáди 

кáчество на óдит

audyt, -u; -y rz. mnieżyw.

‘kontrola i ocena różnych 
aspektów jakościowych 
przedsiębiorstwa (np. 
procedur, struktury 

organizacyjnej, procesów) 
przeprowadzana przez 

niezależnych ekspertów 
wewnętrznych lub 

zewnętrznych’
przeprowadzać audyt

audyt budynków
audyt jakości

audyt wewnętrzny
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аудтор, -а; -ы rz. m. 

‘ten, kto zajmuje się 
badaniem działalności 

gospodarczej firmy, 
sprawdzeniem jej bilansu 

rocznego, wyceną majątku 
itd.’

Аудúтор нашёл 
нетóчность в проведéнии 
процедýры утверждéния 

договóра.

одтор, -и rz. m.

‘ten, kto zajmuje się 
badaniem działalności 

gospodarczej firmy, 
sprawdzeniem jej bilansu 

rocznego, wyceną majątku 
itd.’

Oдúторът е намéрил 
нетóчности в процéса на 
одобрéние на дóговора. 

audytor, -a; -owie rz. mos. 

‘ten, kto zajmuje się 
badaniem działalności 

gospodarczej firmy, 
sprawdzeniem jej bilansu 

rocznego, wyceną majątku 
itd.’

Audytor znalazł nieścisłość 
w przeprowadzaniu 

procedury zatwierdzenia 
umowy.

аýка|ться, -юсь, -ешься 
aux

‘wołać do kogoś przez 
dłuższy czas’ 

Онú дóлго аýкались в лесý.

вка| м, -ш, -ø vi. state, 
transitive 

‘wołać do kogoś przez 
dłuższy czas’ 

Чéсто се вúкаме, за да 
хóдим зáедно на разхóдка.

nawoł|ywać się, -uję, -ujesz 
aux

‘wołać do kogoś przez 
dłuższy czas’ 

Długo nawoływali się 
w lesie.

аукциóн, -а; -ы rz. m.

‘publiczna sprzedaż 
jakichś rzeczy, zazwyczaj 
wartościowych, np. dzieł 

sztuki, których właścicielem 
staje się ten, kto oferuje 

najwyższą cenę’
Интернéт-аукциóн

прода вáть с аукциóна
покупáть с аукциóна 

Картúна былá прóдана на 
аукциóне за 10 миллиóнов.

търг, -ове; (два) трга 
rz. m.

‘publiczna sprzedaż 
jakichś rzeczy, zazwyczaj 
wartościowych, np. dzieł 

sztuki, których właścicielem 
staje się ten, kto oferuje 

najwyższą cenę’
търг чрез наддáване

наддáвам на търг
продáвам, купýвам на 

търг
Картúната е продáдена 
на търг за 10 милиóна. 

aukcj|a, -i; -e rz. ż.

‘publiczna sprzedaż 
jakichś rzeczy, zazwyczaj 
wartościowych, np. dzieł 

sztuki, których właścicielem 
staje się ten, kto oferuje 

najwyższą cenę’
aukcja internetowa

sprzedawać na aukcji
kupować na aukcji

Obraz sprzedano na aukcji 
za 10 milionów.

аýл, -а; -ы rz. m. etn.

‘wieś, osada górali 
kaukaskich oraz niektórych 

dawnych plemion 
koczowniczych w Azii 

Środkowej’
Аýл кишéл детьмú, 

жéнщинами, рáнеными 
солдáтами.

аýл, -и; (два) аýла rz. m. 
etn.

‘wieś, osada górali 
kaukaskich oraz niektórych 

dawnych plemion 
koczowniczych w Azji 

Środkowej’ 
Аýлът гъмжéше от децá, 

женú и ранéни вóйни.

auł, -u; -y rz. mnieżyw. etn.

‘wieś, osada górali 
kaukaskich oraz niektórych 

dawnych plemion 
koczowniczych w Azji 

Środkowej’
Auł roił się od dzieci, kobiet 

i rannych żołnierzy.
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аутентчн|ый przymiotnik

1. ‘taki, który nie jest kopią, 
falsyfikatem ani przeróbką; 

oryginalny’
Сопровождáется то 

заворáживающее зрéлище 
живóй аутентúчной 
япóнской мýзыкой.

аутентúчный текст

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

автентч|ен przymiotnik

1. ‘taki, który nie jest kopią, 
falsyfikatem ani przeróbką; 

oryginalny’
Тóзи спектáкъл úма 
автентúчна япóнска 

мýзика.
автентúчен фолклóр

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

autentyczn|y przymiotnik

1. ‘taki, który nie jest kopią, 
falsyfikatem ani przeróbką; 

oryginalny’
Temu urzekającemu 

widowisku towarzyszy 
autentyczna muzyka 

japońska.
autentyczny tekst

2. ‘taki, który zdarzył 
się naprawdę, istnieje 

w rzeczywistości’
Książka jest oparta 
na autentycznych 

wydarzeniach.

3. ‘szczery, niekłamany’
autentyczne zaangażowanie

Dzieci są autentyczne.

аферст, -а; -ы rz. m. 

‘ten, kto bierze udział 
w nieuczciwym, 

oszukańczym, niezgodnym 
z prawem przedsięwzięciu, 

zazwyczaj w celu 
uzyskania jakichś korzyści 

materialnych’
свáдебный аферúст 

далавéраджи|я, -и rz. m. 

‘ten, kto bierze udział 
w nieuczciwym, 

oszukańczym, niezgodnym 
z prawem przedsięwzięciu, 

zazwyczaj w celu 
uzyskania jakichś korzyści 

materialnych’
далавéраджия на дрéбно

aferzys|ta, -ty; -ci rz. mos.

‘ten, kto bierze udział 
w nieuczciwym, 

oszukańczym, niezgodnym 
z prawem przedsięwzięciu, 

zazwyczaj w celu 
uzyskania jakichś korzyści 

materialnych’
aferzysta dolarowy

афш|а, -ы; -ы rz. ż.

‘plakat informujący 
o wydarzeniu kulturowym 
(koncercie, przedstawieniu, 

spektaklu itd.)’
повéсить афúшу

aфш, -и; (два) афша 
rz. m.

‘plakat informujący 
o wydarzeniu kulturowym 
(koncercie, przedstawieniu, 

spektaklu itd.)’
закáчам афúш

afisz, -a; -e rz. mnieżyw.

‘plakat informujący 
o wydarzeniu kulturowym 
(koncercie, przedstawieniu, 

spektaklu itd.)’
powiesić afisz
afisz filmowy
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ахинé|я, -и (sg. tantum)  
rz. ż. pot.

‘coś, co nie ma sensu,  
co zdaniem mówiącego  

jest głupie’
Что за ахинéя!
нестú ахинéю

безсмсли ц|а, -и rz. ż.

‘coś, co nie ma sensu,  
co zdaniem mówiącego  

jest głupie’ (częściej: 
глýпости, врéли-некипéли)

Каквú глýпости!
Щó за глýпости!

brednie, -i (pl. tantum)

‘coś, co nie ma sensu,  
co zdaniem mówiącego  

jest głupie’
Co za brednie!

wygadywać brednie

аэровокзáл, -а; -ы rz. m.

‘miejsce, gdzie można 
rozpocząć lub zakończyć 

podróż samolotem’

аерогáр|а, -и rz. ż. (сгрáда)

‘miejsce, gdzie można 
rozpocząć lub zakończyć 

podróż samolotem’

dworzec lotniczy fraza 
rzeczownikowa mnieżyw.

‘miejsce, gdzie można 
rozpocząć lub zakończyć 

podróż samolotem’

аэропóрт, -а, Msc. в -ý; 
-ы rz. m. 

‘miejsce, z którego startują 
samoloty, na którym lądują 

i przebywają do odlotu’
междунарóдный аэропóрт

летщ|е, -а rz. n. 

‘miejsce, z którego startują 
samoloty, na którym lądują 

i przebywają do odlotu’
воéнно летúще

lotnisk|o, -a; -a rz. n.

‘miejsce, z którego startują 
samoloty, na którym lądują 

i przebywają do odlotu’
lotnisko wojskowe, 

pasażerskie





 Б





Rosyjski Bułgarski Polski

бáб|а, -ы; -ы rz. ż.

1. posp. ‘kobietа’
Сюдá проихóдят однú 

бáбы. 
молодáя, здорóвая, 

цветýщая, ýмная, хúтрая, 
влáстная, базáрная бáба

2. pejor. lub lekcew. 
‘mężczyzna, który jest zbyt 
delikatny, słaby, nieśmiały’

Не будь бáбой, проявú 
твёрдость!

жен|á, -и rz. ż.

1. posp. ‘kobietа’
Товá е мóята женá.

Тук се събúраха сáмо 
женú с мáлки децá.

2. pejor. lub lekcew. 
‘mężczyzna, który jest zbyt 
delikatny, słaby, nieśmiały’
Той сe държú катó женá!

bab|a, -y; -y rz. ż. pot.

1. posp. ‘kobietа’
Tu spotykały się tylko baby 

z dziećmi.
Głupia baba, znowu kłóci 

się bez powodu.

2. pejor. lub lekcew. 
‘mężczyzna, który jest zbyt 
delikatny, słaby, nieśmiały’

Ale z niego baba!

бабáх|ать, -ю, -ешь vi. 
state, intransitive, pot.

1. ‘wydawać krótki, głośny, 
niski dźwięk’

Вхóдит и бабáхает 
поднóс на стол.

2. ‘spowodować strzał’
Бабáхают пýшки.

гърм|, -ш vi. state, 
intransitive 

1. ‘wydać krótki, głośny, 
niski dźwięk’

Гласт му гърмéше 
в коридóра.

2. ‘spowodować strzał’
Нкъде далéче гърмха 

пýшки.

huka|ć, -m, -sz vi. state, 
intransitive

1. ‘o ptakach: wydawać 
krótki, głośny, niski dźwięk’

Sowa huka w lesie.

2. brak znaczenia

бабáхн|уть, -у, -ешь vp. 
event, intransitive, pot.

1. ‘strzelić z broni dużego 
kalibru’

Вдалекé бабáхнула пýшка.

2. ‘wydać krótki, głośny, 
niski dźwięk’

Вдалекé бабáхнул взрыв.
бабáхнул в дверь, по 

столý кулакóм

грм|на, -еш vp. event, 
intransitive

1. ‘strzelić z broni dużego 
kalibru’

Нкъде далéче грмнаха 
пýшки.

2. ‘wydać krótki, głośny, 
niski dźwięk’

Глáсът му грмна 
в коридóра.

huk|nąć, -nę, -niesz vp. 
event, intransitive pot.

1. ‘strzelić z broni dużego 
kalibru’

W oddali huknęło.
Oni zaraz hukną 

z karabinów .

2. ‘wydać krótki, głośny, 
niski dźwięk’

Jego głos huknął 
w korytarzu.

Sowa hukała za oknem.
W złości huknęła pięścią 

w blat.
Huknął drzwiami.
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бáб|ий przymiotnik pot.

(często lekceważąco lub 
pejoratywnie) ‘właściwy 

kobietom’
бáбье зантие
бáбья фигýра
бáбий гóлос

бáбьи скáзки

жéнск|и przymiotnik pot.

‘właściwy kobietom’
жéнски кл ки

жéнски бóлести
жéнска фúгура
жéнски дрéхи
жéнски глас

babsk|i przymiotnik pot. 

(często lekceważąco lub 
pejoratywnie) ‘właściwy 

kobietom’
babskie plotki

babskie dolegliwości
babska figura

babskie ubrania
babski głos

бáбк|а, -и; -и rz. ż. 

1. ‘matka ojca lub matki’
Её бáбка былá из Лóдзи.

2. lekcew. ‘stara kobietа’
Какáя-то бáбка 

продавáла носкú у вхóда 
в магазúн.

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia

бáбк|а, -и rz. ż.

1. ‘matka ojca lub matki’
Бáбко, дáй ми закýската!

2. ‘stara kobietа’
Видх на ýлицата еднá 

бáбка и едúн ддо . 

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia

babk|a, -i; -i rz. ż.

1. ‘matka ojca lub matki’
Jej babka pochodzi z Łodzi.

2. brak znaczenia

3. ‘kobieta, zwłaszcza 
oceniana pozytywnie’
Równa z niej babka.

4. ‘słodkie ciasto często 
pokryte lukrem’

upiec babkę
babka piaskowa

бáб|ки, -ок (pl. tantum) pot.

‘pieniądze’
дéлать бáбки

Я человéк при бáбках.
У мен мнóго бáбок.

мангзи (pl. tantum) pot.

‘pieniądze’
разполáгам с мнóго 

мангúзи
прáвя мангúзи

forsa, -y (sg. tantum)  
rz. ż. pot.

‘pieniądze’
zrobić na czymś forsę

mieć dużo forsy
mieć forsy jak lodu

бáбник, -а; -и rz. m. pot .

‘mężczyzna nadmiernie 
interesujący się kobietami’

извéстный в гóроде 
бáбник

женкáр, -и rz. m. pot.

‘mężczyzna nadmiernie 
interesujący się kobietami’

Toй e най-голéмият 
женкáр в градá.

babiarz, -a; -e rz. mos. pot.

‘mężczyzna nadmiernie 
interesujący się kobietami’

On jest największym 
babiarzem w mieście.

бáбочк|а, -и; -и rz. ż.

1. zool. ‘owad 
o wydłużonym ciele 

i dużych, zwykle 
kolorowych skrzydłach’
бáбочка-шоколáдница

ночне бáбочки

2. ‘typ krawata wyglądem 
przypominający kokardę’

гáлстук-бáбочка 
бéлая рубáшка с чёрной 

бáбочкой

пе перýд|а, -и rz. ż.

1. zool. ‘owad 
o wydłużonym ciele 

i dużych, zwykle 
kolorowych skrzydłach’

бла пе перýда
нóщна пе перýда

2. brak znaczenia

motyl, -a; -e rz. mżyw.

1. zool. ‘owad 
o wydłużonym ciele 

i dużych, zwykle 
kolorowych skrzydłach’

barwny motyl
nocny motyl

2. brak znaczenia



55Б

бáбушк|а, -и; -и rz. ż.

1. ‘matka ojca lub matki’ 
Мо бáбушка Даниéла 

прóсто чудéсна!
Лéтом в садý у нáшей 

бáбушки цветýт цвет.

2. ‘stara kobieta’
У ключá на лáвочке сидт 

две бáбушки.

3. ‘sposób (forma) 
zwracania się do starszej 

kobiety’
Бáбушка, далекó ли до 

гóрода?

бáб|а, -и rz. ż.

1. ‘matka ojca lub matki’ 
Мóята бáба Даниéла е 

чудéснa!
През лтото в градúната 
на нáшата бáба цъфтт 

цвет. 

2. ‘stara kobietа’
На пéйката седха 

две бáби, умóрени от 
разхóдката.

С тáзи забрáдка 
прилúчаш на бáба!

3. ‘sposób (forma) 
zwracania się do starszej 

kobiety’
Бáбо, как да хвáна 

автобýса за Слúвен? 

babci|a, ø; -e rz. ż. 

1. ‘matka ojca lub matki’ 
Moja babcia Daniela jest 

wspaniała!
Latem w ogrodzie naszej 

babci kwitną kwiaty.

2. ‘stara kobietа’
Na ławce siadły dwie babcie 

zmęczone spacerem.
W tym szaliku wyglądasz jak 

babcia!

3. przestarz. pot., dziś 
często lekcew. ‘sposób 

(forma) zwracania się do 
starszej kobiety’

Babciu, a daleko stąd do 
miasta?

багáж, -á (sg. tantum) rz. 
m. 

1.‘ogólnie: torby, walizki, 
paczki, kufry’

остáвить багáж в кáмере 
хранéния

 
2. przen. pot. ‘zgromadzone 

przez kogoś wiedza lub 
doświadczenie’ 

интеллектуáльный багáж
наýчный багáж

багáж, -и; (два) багáжа 
rz. m.

1.‘ogólnie: torby, walizki, 
paczki, kufry’

Да остáвя ли багá жа (си) 
на гардерóб?

2. przen. pot. ‘zgromadzone 
przez kogoś wiedza lub 

doświadczenie’ 
ýмствен ба гáж

интелектуáлен ба гáж

bagaż, -u; -e rz. mnieżyw.

1.‘ogólnie: torby, walizki, 
paczki, kufry’

Zostawić swój bagaż 
w przechowalni.

2. przen. pot. ‘zgromadzone 
przez kogoś wiedza lub 

doświadczenie’ 
bagaż umysłowy

bagaż intelektualny
bagaż zasług

bagaż łez

багрóв|ый przymiotnik

‘ciemnoczerwony, taki,  
jak kolor krwi’
багрóвое лицó
багрóвый свет

тмночерв|éн przymiotnik

‘ciemnoczerwony, taki,  
jak kolor krwi’

тмночервéна рóкля

szkarłatn|y przymiotnik

‘ciemnoczerwony, taki,  
jak kolor krwi’

szkarłatna suknia 

бáз|а, -ы; -ы rz. ż.

‘to, dzięki czemu coś innego 
istnieje, rozwija się, jest 

realizowane’
социáльная бáза

материáльная бáза

оснóв|а, -и rz. ż.

‘to, dzięki czemu coś innego 
istnieje, rozwija się, jest 

realizowane’
социáлна оснóва

материáлна оснóва

podstaw|a, -y; -y rz. ż.

‘to, dzięki czemu coś innego 
istnieje, rozwija się, jest 

realizowane’
podstawa socjalna

podstawa materialna
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бáза дáнных fraza 
rzeczownikowa ż. inform.

‘zbiór tematycznie 
powiązanych ze sobą 

informacji, zorganizowany 
w sposób umożliwiający 
ich łatwe wyszukiwanie, 

aktualizację i uzupełnianie’
попóлнить бáзу дáнных

бá за дáнни fraza 
rzeczownikowa ż. inform.

‘zbiór tematycznie 
powiązanych ze sobą 

informacji, zorganizowany 
w sposób umożliwiający 
ich łatwe wyszukiwanie, 

aktualizację i uzupełnianie’
Нмaме информáция за 
тóзи клиéнт в бá зата 

дáнни.

baza danych fraza 
rzeczownikowa ż. inform.

‘zbiór tematycznie 
powiązanych ze sobą 

informacji, zorganizowany 
w sposób umożliwiający 
ich łatwe wyszukiwanie, 

aktualizację i uzupełnianie’
uzupełnić bazę danych

базáр, -а; -ы rz. m.

1. ‘plac, na którym 
sprzedaje się i kupuje 

towary’
сельскохозйственный 

базáр
Идý на базáр.

2. (sg. tantum) przen. 
pot. ‘hałas, krzyki, głośne 

mówienie kilku osób naraz’
Что за базáр вы здесь 

устрóили?

пазáр, -и; (два) пазáрa 
rz. m.

1. ‘plac, na którym 
sprzedaje się i kupuje 

towary’
селскостопáнски пазáр

Отúвам на пазáр.
животúнски пазáр

2. brak znaczenia

bazar, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ‘plac, na którym 
sprzedaje się i kupuje 

towary’
wiejski bazar
Idę na bazar.

2. brak znaczenia
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бáз|ис, -а (sg. tantum) rz. m.

1. ekon., filozof. (marksizm) 
‘całokształt stosunków 
produkcji, tworzących 
ekonomiczną strukturę 

społeczeństwa w danym 
okresie historycznym’

2. ‘to, dzięki czemu coś 
innego istnieje, rozwija się, 

jest realizowane’
наýчно-технúческий бáзис

социáльный бáзис
экономúческий бáзис

3. brak znaczenia

бáз|а (sg. tantum) rz. ż. 

1. ekon., filozof. (marksizm) 
‘całokształt stosunków 
produkcji, tworzących 
ekonomiczną strukturę 

społeczeństwa w danym 
okresie historycznym’

2. ‘to, dzięki czemu coś 
innego istnieje, rozwija się, 

jest realizowane’
наýчно-технúческа бáза

социáлна бáза
материáлна бáза

3. ‘miejsce, gdzie znajduje 
się wszystko potrzebne 

do uprawiania danej 
działalności’
воéнна бáза

спóртна бáза
енергúйна бáза
ремóнтна бáза 

мóрска бáза
Университéтът úма 

модéрна бáза.

baz|a, y; -y rz. ż. 

1. ekon., filozof. (marksizm) 
‘całokształt stosunków 
produkcji, tworzących 
ekonomiczną strukturę 

społeczeństwa w danym 
okresie historycznym’

2. ‘to, dzięki czemu coś 
innego istnieje, rozwija się, 

jest realizowane’
baza naukowo-techniczna

baza socjalna
baza materialna

3. ‘miejsce, gdzie znajduje 
się wszystko potrzebne 

do uprawiania danej 
działalności’

baza wojskowa
baza sportowa

baza energetyczna
baza remontowa

baza morska
Uniwersytet ma nowoczesną 

bazę.

бáйк|а, -и; -и rz. ż.

1. (sg. tantum) ‘gruba 
mechata tkanina 

bawełnianiа’
одело из бáйки

2. ‘krótkie opowiadanie, 
zwłaszcza dla dzieci’
расскáзывать бáйки

3. ‘zmyślona, 
nieprawdopodobna historiа’

cлýшать бáйки

бáрхет (sg. tantum) rz. m.

1. ‘gruba mechata tkanina 
bawełnianiа’

Обúчам дрéхи от бáрхет. 

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

ba|ja, -i; -e rz. ż.

1. (sg. tantum) ‘gruba 
mechata tkanina 

bawełnianiа’
Lubię ubrania z bai.

koc z bai

2. dziecięce ‘krótkie 
opowiadanie, zwłaszcza dla 

dzieci’
Opowiedz mi baję.

3. brak znaczenia
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бак I, -а; -и rz. m.

1. ‘to, w czym zbiera 
się i przechowuje dany 

materiał’ 
водянóй бак

мýсорный бак

2. brak znaczenia

pезервоáр, -и; (два) 
резервоáра rz. m.

1. ‘to, w czym zbiera 
się i przechowuje dany 

materiał’
резервоáр на колá
резервоáр за водá

2. brak znaczenia

zbiornik, -a; -i rz. mnieżyw.

1. ‘to, w czym zbiera 
się i przechowuje dany 

materiał’
zbiornik na wodę

2. ‘duży naturalny lub 
sztuczny dół, w którym jest 

wodа’
zbiorniki wodne Warszawy

бак II, -а; -и rz. m.

1. mors., żegl. ‘przednia 
(dziobowa) część górnego 

pokładu statku’
Стáрый рыбáк дóлго 

стол на бáке и смотрéл 
на Сéвер.

2. ‘zbiornik na benzynę; 
także jego zawartość’
израсхóдовать бак 

бензúна

3. brak znaczenia

бак, -ове rz. m.

1. mors., żegl. ‘przednia 
(dziobowa) część górnego 

pokładu statku’
Стáрият рибáр стоéше 

на бáка и глéдаше на 
сéвер.

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

bak, -u; -a (w zn. 3.); -i rz. 
mnieżyw. 

1. mors., żegl. ‘przednia 
(dziobowa) część górnego 

pokładu statku’
Stary rybak długo stał na 
baku i patrzył na Północ.

2. ‘zbiornik na benzynę; 
także jego zawartość’

napełnić bak
pełen bak

3. ‘pas włosów z boku 
twarzy’

Miał długie baki .

бáк|и, D. l. mn. бак  
(pl. tantum) 

‘zwykle długi pasek zarostu 
po obu stronach twarzy, 

zaczynający się od skroni’ 
Он нóсит бáки.

бакенбáрд|и (pl. tantum) 

‘długi pasek zarostu po 
obu stronach twarzy, 

zaczynający się od skroni’
Бакенбáрдите му са мнóго 

тмни.

bokobrody (pl. tantum) 

‘zwykle długi pasek zarostu 
po obu stronach twarzy, 

zaczynający się od skroni’ 
On ma bardzo ciemne 

bokobrody.

баклажáн, -а; -ы rz. m. 
bot.

‘podłużne warzywo 
o fioletowej skórce 
i zielonym miąższu’
варúть баклажáн
сорт баклажáнов

баклажáны с грибáми 

патладжáн, -и; (два) 
патладжáна rz. m. bot.

‘podłużne warzywo 
o fioletowej skórce 

i zielonym miąższu ’
Обúчам имáмбаялд от 

патладжáни.
Имáмбаялд се прáви от 

патладжáни и óлио.
сúни патлáджани

bakłażan, -a; -y  
rz. mnieżyw. bot.

‘podłużne warzywo 
o fioletowej skórce 
i zielonym miąższu’

Lubię turecką potrawę 
z bakłażanów.

fioletowy bakłażan
gotować bakłażany 
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бакс, -ы, -ов rz. m. pot.

‘dolar amerykański’
сто бáксов

поменть бáксы

дóлар, -и; (два) дóлара 
rz. m.

‘dolar amerykański’
сто дóлара

baks, -а; -y rz. mnieżyw. pot.

‘dolar amerykański’
sto baksów

бал, -а; - rz. m. 

1. ‘wielka zabawa taneczna 
wymagająca od obecnych 

pięknego stroju’
новогóдний бал
выпускнóй бал

2. brak znaczenia

бал, -ове; (два) бáла rz. m.

1. ‘wielka zabawa taneczna 
wymagająca od obecnych 

pięknego stroju’
новогодúшен бал

абитуриéнтски бал

2. brak znaczenia

bal, -u;-a (w zn. 2.); -e rz. 
mnieżyw.

1. ‘wielka zabawa taneczna 
wymagająca od obecnych 

pięknego stroju’
bal noworoczny
bal maturalny

2. ‘obrobiony pień grubego 
drzewа’

sosnowe bale
ciężki bal

балдé|ть, -ю, -ешь vi. state, 
intransitive

1. ‘z braku ochoty nie robić 
nic z tego, co powinno się 

robić’
Весь день балдéют и 
дýмают, что дéлать. 

2. pot. ‘być zachwyconym’
балдéть от рок-мýзыки 

бездéлнич|а, -иш vi. state, 
intransitive

1. ‘z braku ochoty nie robić 
nic z tego, co powinno się 

robić’
Вмéсто да ýчи, 

бездéлничи всéки ден. 

2. brak znaczenia

próżn|ować, -uję, -ujesz vi. 
state, intransitive 

1. ‘z braku ochoty nie robić 
nic z tego, co powinno się 

robić’
Cały dzień próżnują, myślą 

co robić.

2. brak znaczenia

бáлк|а, -и; -и rz. ż.

‘długi kawałek obrobionego 
drewna lub betonu, metalu’

деревнная бáлка
металлúческая бáлка

гред|á, -и rz. ż.

‘długi kawałek obrobionego 
drewna lub betonu, metalu’

др вена гредá, 
метáлна гредá

На птя лежéше огрóмна 
гредá. 

belk|a, -i; -i rz. ż.

‘długi kawałek obrobionego 
drewna lub betonu, metalu’

drewniana belka
metalowa belka

Na drodze leżała ogromna 
belka.

балл, -а; -ы rz. m.
 

1. ‘jednostka miary’
подзéмные толчкú сúлой 

в пять бáллов
шторм доходúл до шестú 

бáллов

2. ‘ocena w szkole’
У мен по матемáтике 

пять бáллов.
проходнóй балл

бал, -ове; (два) бáла rz. m.

1. ‘jednostka miary’
шест бáла мóрско 

вълнéние

2. ‘ocena w szkole’
Бáлът на кандидáт-

студéнта е висóк.
минимáлен бал, 
максимáлен бал

stop|ień, -nia; -nie  
rz. mnieżyw.

1. ‘jednostka miary’
trzęsienie ziemi o sile pięciu 

stopni w skali Richtera
sztorm o sile sześciu (stopni) 

w skali Beauforta

2. ‘ocena w szkole’
stopień dostateczny
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бал|овáть, -ýю, -ýешь vi. 
state, transitive

‘być zbyt dobrym, zbyt 
pobłażliwym, dogadzać 

komuś’
баловáть ребёнка

глéз|я, -иш, -и vi. state, 
transitive 

‘być zbyt dobrym, zbyt 
pobłażliwym, dogadzać 

komuś’
да глéзя детéто си

rozpieszcza|ć, -m, -sz vi. 
state, transitive 

‘być zbyt dobrym, zbyt 
pobłażliwym, dogadzać 

komuś’
rozpieszczać swoje dziecko

бáлов|ень, -ня; -ни rz. m. 
pot .

‘ktoś, kto jest rozpieszczany 
lub ktoś, kto lubi pieszczoty’

всеóбщий бáловень
бáловень судь б 

гáлени|к, -ци rz. m.

‘ktoś, kto jest rozpieszczany 
lub ktoś, kto lubi pieszczoty’ 

Той е гáленик на мáма. 
гáленик на съдбáта

pieszczoch, -a; -y rz. mos. 

‘ktoś, kto jest rozpieszczany 
lub ktoś, kto lubi pieszczoty’
On jest pieszczochem mamy.

банк, -а; -и rz. m.

‘instytucja, w której ludzie 
mogą trzymać swoje 

oszczędności i zaciągać 
pożyczki’

госудáрственный банк
чáстный банк

сберегáтельный банк
коммéрчес кий банк

все мúрный банк
вклáдывать дéньги в банк

бáнк|а, -и rz. ż.

‘instytucja, w której ludzie 
mogą trzymać swoje 

oszczędności i zaciągać 
pożyczki’

държáв на бáнка
чáстна бáнка

спестóвна бáнка
търгóвска банка

светóвната бáнка 
внáсям парú в бáнката 

bank, -u; -i rz. mnieżyw.

‘instytucja, w której ludzie 
mogą trzymać swoje 

oszczędności i zaciągać 
pożyczki’

państwowy bank
prywatny bank

Bank Oszczędnościowy
Bank Handlowy
Bank Światowy

wkładać, wpłacać pieniądze 
do banku

бáнк|а, -и; -и rz. ż.

‘zamykane szklane naczynie 
do przechowywania 

jedzenia’
бáнка из-пóд компóта

буркáн, -и; (два) буркáнa 
rz. m.

‘zamykane szklane naczynie 
do przechowywania 

jedzenia’
Kъдé e буркáнът със 

слúвите? 

słoik, -a; -i rz. mnieżyw.  

‘zamykane szklane naczynie 
do przechowywania 

jedzenia’
zakręcić słoik 

słoik majonezu
słoik ze śliwkami

банкр, -а; -ы rz. m.

1. ‘właściciel banku lub 
osoba nim zarządzającа’
Он извéстный банкúр.

2. ‘osoba trzymająca bank 
w grach hazardowych’
Банкúр раскрывáет 

кáрты.

банк|éр, -и rz. m.

1. ‘właściciel banku lub 
osoba nim zarządzającа’

Той е голм банкéр. 

2. brak znaczenia

banki|er, -era; -erzy rz. 
mos.

1. ‘właściciel banku lub 
osoba nim zarządzającа’

On jest znanym bankierem.

2. ‘osoba trzymająca bank 
w grach hazardowych’

Ewa jest dziś bankierem 
podczas naszej gry.
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банкомáт, -а; -ы rz. m.

‘automat bankowy, 
z którego za pomocą karty 

możemy wypłacić pieniądze 
z naszego kontа’

устано вúть банкомáт
получáть, снимáть дéньги 

в банкомáте

банкомáт, -и; (два) 
банкомáта rz. m.

‘automat bankowy, 
z którego za pomocą karty 

możemy wypłacić pieniądze 
z naszego kontа’

монтúрам банко мáт 
Tрбва да (из)тéгля парú 

от банкомáтa.

bankomat, -u; -y rz. 
mnieżyw.

‘automat bankowy, 
z którego za pomocą karty 

możemy wypłacić pieniądze 
z naszego kontа’

montować bankomat
wypłacać pieniądze 

z bankomatu

банкрóт, -а; -ы rz. m.

1. ‘osoba lub 
przedsiębiorstwo, które 
utraciły cały majątek’

объявúть себ банкрóтом

2. przen. ‘osoba, która 
zawiodła i straciła coś, co 

było ważne’ 
В жúзненном плáне он 

банкрóт.

банкрýт, -и; (два) 
банкрýта rz. m.

1. ‘osoba lub 
przedsiębiorstwo, które 
utraciły cały majątek’

да обяв банкрýт

2. przen. ‘osoba, która 
zawiodła i straciła coś, co 

było ważne’
Той е банкрýт.

bankru|t, -ta; -ci rz. mos.

1. ‘osoba lub 
przedsiębiorstwo, które 
utraciły cały majątek’

stać się bankrutem

2. przen. ‘osoba, która 
zawiodła i straciła coś, co 

było ważne’ 
życiowy bankrut

банкрóтств|о, -а  
(sg. tantum) rz. n.

1. ‘stan, w którym ludzie 
nie mogą spłacać swoich 
długów, są niewypłacalni’
объявúть банкрóтство

2. przen. ‘utrata wartości, 
znaczeniа’

политúческое 
банкрóтство

фалт (sg. tantum) rz. n.

1. ‘stan, w którym ludzie 
nie mogą spłacać swoich 
długów, są niewypłacalni’ 

да обяв фалúт

2. przen. ‘utrata wartości, 
znaczeniа’

политúчески фалúт

bankructw|o, -a  
(sg. tantum) rz. n.

1. ‘stan, w którym ludzie 
nie mogą spłacać swoich 
długów, są niewypłacalni’

wykazać bankructwo

2. przen. ‘utrata wartości, 
znaczeniа’

polityczne bankructwo

бант, -а; -ы (zdr. бáнтик) 
rz. m.

1. ‘rodzaj ozdobnej 
tasiemki’

Её вóлосы бли свзаны 
бáнтом. 

2. brak znaczenia

пáнделк|а, -и rz. ż.

1. ‘rodzaj ozdobnej 
tasiemki’ 

Косáта  бéше врзана  
с красúва пáнделка.

2. brak znaczenia

wstążka, -i; -i rz. ż.

1. ‘rodzaj ozdobnej 
tasiemki’

Jej włosy związane były 
piękną wstążką. 

2. ‘rodzaj długiego 
płaskiego makaronu’

ugotować wstążki
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бáн|я, -и; -и rz. ż.

‘wydzielone pomieszczenie 
bądź budynek, gdzie można 
kąpać się w wodzie i parze’

мться в бáне

бáн|я, -и rz. ż.

‘wydzielone pomieszczenie 
bądź budynek, gdzie można 
kąpać się w wodzie i parze’

вóдна бáня
тýрска бáня

łaźni|a, -ø; -e rz. ż. 

‘wydzielone pomieszczenie 
bądź budynek, gdzie można 
kąpać się w wodzie i parze’

łaźnia wodna

барабáнн|ый przymiotnik

‘związany z bębnem’
барабáнный бой

барабáнная перепóнка

барабáн|ен przymiotnik

‘związany z bębnem’
бúене на барабáн(и) 

bębenkow|y przymiotnik

‘związany z bębnem’ 
błona bębenkowa 

барáн, -а; -ы rz. m.

1. zool. ‘samiec owcy’
У того барáна красúвый 

цвет шéрсти.

2. brak znaczenia 

3. pot. i obraźliwie ‘o kimś, 
kogo uważamy za głupiego’

Он барáн.

4. brak znaczenia

овéн, l. mn. овн; (два) 
овéна rz. m.

1. zool. ‘samiec owcy’

2. brak znaczenia 

3. pot. i obraźliwie ‘o kimś, 
kogo uważamy za głupiego’

Той е овéн! 

4. ‘znak Zodiaku ludzi 
urodzonych między 21.03 

a 20.04’ 
Астрологúчен Овéн

Тя е зóдия Овéн.

baran, -a; -y 

1. rz. mżyw. zool. ‘samiec 
owcy’

Ten baran ma piękny kolor 
wełny.

2. (pl. tantum) ‘barany to 
wyprawione skóry baranów’
W Karpaczu kupiłam piękne 

barany.

3. rz. mos. pot. i obraźliwie 
‘ktoś, kogo uważamy za 

głupiego’
Jest uparty jak baran.

On zachowuje się jak baran. 
Co za baran!

4. rz. mnieżyw. ‘znak 
Zodiaku ludzi urodzonych 

między 21.03 a 20.04’ 
Znam dużo ludzi spod znaku 

Barana . 

барáнина (sg. tantum) 
rz. n.

‘baranie mięso’
плов с барáниной

óвнеш ко (sg. tantum)  
rz. n. 

‘baranie mięso’
пéчено óвнешко месó

baranin|a, -y (sg. tantum) 
rz. ż.

‘baranie mięso’
pieczona baranina

барахл|ó, -á (sg. tantum) 
rz. n.  

‘przedmioty domowego 
użytku niepotrzebne, często 

stare i brzydkie, które 
przeszkadzają’ 

Он собирáет барахлó.

партушн|a, -и rz. ż. pot. 

‘przedmioty domowego 
użytku niepotrzebne, często 

stare i brzydkie, które 
przeszkadzają’

Той събúра партушúнa – 
вскакви вехторúи.

grat, -a; -y rz. mnieżyw. pot.

‘przedmioty domowego 
użytku niepotrzebne, często 

stare i brzydkie, które 
przeszkadzają’

Ten stary grat nie chciał 
dziś odpalić. 

Weź stąd swoje graty.



63Б

бáрж|а, -и; -и rz. ż.

‘statek bez napędu 
przeznaczony do przewozu 

towarów’ 
Бáржа загрýжена 

дерéвьями. 

шлеп, -ове; (два) шлéпа 
rz. m. mors.

‘statek bez napędu 
przeznaczony do przewozu 

towarów’ 
Шлéпът е заредéн с 

дървá.

bark|a, -i; -i rz. ż.

‘statek bez napędu 
przeznaczony do przewozu 

towarów’ 
Barka jest załadowana 

drewnem.

бáрин, -а; l. mn. баре 
i бары rz. m.

‘rolnik mający 
gospodarstwo’

Он хорóший бáрин. 

господáр, -и rz. m.

‘rolnik mający 
gospodarstwo’

Той е господáрят на тáзи 
зем.

gospodarz, -a; -e rz. mos.

‘rolnik mający 
gospodarstwo’

On jest gospodarzem tej 
ziemi.

бáрмен, -а; -ы rz. m. 

‘ten, kto pracuje 
i przygotowuje napoje 

w pubie, barze lub 
restauracji’ 

Он бáрмен в ресторáне 
«Рúла».

бáрман, -и rz. m.

‘ten, kto pracuje 
i przygotowuje napoje 

w pubie, barze lub 
restauracji’

Той е бáрман в ресторáнт 
„Рúла”.

barman, -a; -i rz. mos.

‘ten, kto pracuje 
i przygotowuje napoje 

w pubie, barze lub 
restauracji’

On jest barmanem 
w restauracji „Riła”.

бáрск|ий przymiotnik

‘pokazujący, że ktoś ma 
władzę nad innymi i jest 
niezainteresowany opinią 

czy uczuciami innych’
У негó бáрские замáшки. 

господáрск|и przymiotnik

‘pokazujący, że ktoś ma 
władzę nad innymi i jest 
niezainteresowany opinią 

czy uczuciami innych’
Какв е тóзи господáрски 

тон?
úмаш господáрски 

нáвици.

władcz|y przymiotnik

‘pokazujący, że ktoś ma 
władzę nad innymi i jest 
niezainteresowany opinią 

czy uczuciami innych’
Był władczy i nieugięty.
Co to za władczy ton?

Masz wyjątkowo władcze 
nawyki!

бáрхат, -а (sg. tantum) 
rz. m.

1. ‘miękka tkanina 
z krótkim, strzyżonym 

włosem’
Онá чáсто нóсит одéжду 

из бáрхата. 

2. przen. ‘gładkość, 
miękkość, łagodność, głębia 
dające pozytywne odczuciа’

нéжный бáрхат реснúц

кадифé, -та rz. n. 

1. ‘miękka tkanina 
z krótkim, strzyżonym 

włosem’
Тя чéсто нóси дрéхи от 

кадифé. 

2. przen. ‘gładkość, 
miękkość, łagodność, głębia 
dające pozytywne odczuciа’
Тя úма мéка катó кадифé 

кóжа. 

aksamit, -u; -y rz. mnieżyw. 

1. ‘miękka tkanina 
z krótkim, strzyżonym 

włosem’
Ona często nosi ubrania 

z aksamitu.

2. przen. ‘gładkość, 
miękkość, łagodność, głębia 
dające pozytywne odczuciа’

Aksamit jego spojrzenia 
bardzo mi się podoba.
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бассéйн, -а; -ы rz. m.

1. ‘sztuczny zbiornik 
na wodę, zwykle do 

celów rekreacyjnych, 
ale też przemysłowych, 

przeciwpożarowych’
плáватель ный бассéйн
закртый, откртый 

бассéйн
бассéйн для взрóслых 

2. ‘teren, na którym 
znajduje się taki zbiornik’

ходúть в бассéйн

3. geol. ‘wgłębienie 
w skorupie ziemskiej’

бассéйн рекú

басéйн, -и; (два) басéйна 
rz. m.

1. ‘duży sztuczny zbiornik 
na wodę, zwykle do 

celów rekreacyjnych, 
ale też przemysłowych, 

przeciwpożarowych’
плýвен басéйн

закрúт, открúт басéйн
басéйн за взрастни

басéйн за децá

2. ‘teren, na którym 
znajduje się taki zbiornik’
басéйн със затóплена 

водá

3. geol. ‘wgłębienie 
w skorupie ziemskiej’

подзéмен басéйн

basen, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ‘duży sztuczny zbiornik 
na wodę, zwykle do 

celów rekreacyjnych, 
ale też przemysłowych, 

przeciwpożarowych’
zamknięty, otwarty basen

basen dla dorosłych

2. ‘teren, na którym 
znajduje się taki zbiornik’

chodzić na basen

3. geol. ‘wgłębienie 
w skorupie ziemskiej’

podziemny basen
basen sedymentacyjny

баст|овáть, -ýю, -ýешь vi. 
state, intransitive

‘przerwać pracę w celu 
wywalczenia realizacji 
żądań politycznych lub 

ekonomicznych’
Рабóчие ужé две недéли 

бастýют.

стач кýва|м, -ш, -ø vi. state, 
intransitive

‘przerwać pracę w celu 
wywalczenia realizacji 
żądań politycznych lub 

ekonomicznych’
Рабóтниците стачкýват 

вéче две сéдмици.

strajk|ować, -uję, -ujesz vi. 
state, intransitive

‘przerwać pracę w celu 
wywalczenia realizacji 
żądań politycznych lub 

ekonomicznych’ 
Robotnicy już dwa tygodnie 

strajkują.

батарé|я, -и; -и rz. ż.

1. tech. ‘źródło prądu 
elektrycznego lub zbiór 

takich źródeł używane np. 
w aparatach, latarkach’

аккумулторная батарéя
сóлнечная батарéя 

2. woj. ‘artyleryjski 
pododdział taktyczny oraz 

ogniowy’
артиллерúйская батарéя

батéри|я, -и rz. ż. 

1. tech. ‘źródło prądu 
elektrycznego lub zbiór 

takich źródeł używane np. 
w aparatach, latarkach’

електрúческа батéрия 
акумулáторна батéрия

резéрвна батéрия 

2. brak znaczenia

bateri|a, -i; -e rz. ż.

1. tech. ‘źródło prądu 
elektrycznego lub 

zbiór takich źródeł np. 
w aparatach, latarkach’

bateria elektryczna
bateria słoneczna 

2. woj. ‘artyleryjski 
pododdział taktyczny oraz 

ogniowy’
trzecia artyleryjska bateria 
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бáтюшк|а, -и; -и, rz. m.

1. ‘mężczyzna, mający 
dziecko lub dzieci’

Он весь в бáтюшку.

2. brak znaczenia

3. ‘w religii 
chrześcijańskiej: Bóg’
бáтюшка-застýпник

4. ‘nazwa zakonnika 
mającego święcenia 

w kościele’
деревéнский бáтюшка

5 . przest. ‘przyjacielski 
zwrot do rozmówcy’
Бáтюшки! Бедá!

бащ|á, -и rz. m.

1. ‘mężczyzna, mający 
dziecko lub dzieci’
Бащá ú е летéц.

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia 

5 . brak znaczenia

ojc|iec, -a; -owie rz. mos.

1. ‘mężczyzna, mający 
dziecko lub dzieci’

Mój ojciec jest bardzo 
wymagający. 
ojciec Kasi

2. ‘mężczyzna, który coś 
wynalazł, stał się czyimś 

wzorem, itp.’
ojciec motoryzacji

ojciec kościoła

3. ‘w religii 
chrześcijańskiej: Bóg’

Bóg Ojciec

4. ‘nazwa zakonnika 
mającego święcenia 

w kościele’
Ojciec Mateusz jest 

wspaniałym człowiekiem.
Ojciec Święty

5 . brak znaczenia

башмáк, -á; - rz. m.

1. ‘to, co chroni stopę 
podczas chodzeniа’

быть под башмакóм у 
когó-лúбо

2. tech. ‘urządzenie 
nakładane na koła 
i gąsienice w celu 

zwiększenia podstawy 
oparciа’

тормознóй башмáк

обýвк|a, -и (najczęściej 
w l. mn.)

1. ‘to, co chroni stopę 
podczas chodzeniа’

Тéзи обýвки ме стгат.
Еднáта обýвка е по-
голма от дрýгата. 

2. brak znaczenia 

but, -a; -y rz. mnieżyw.

1. ‘to, co chroni stopę 
podczas chodzeniа’
Te buty mnie cisną.

Jeden but jest większy od 
drugiego.

2. brak znaczenia 
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бег, -а, Msc. о -е i на -ý 
rz. m.

1. ‘przemieszczanie się 
naprzód szybkimi krokami’

бег лóшади
бег человéка

2. sport. ‘konkurencja 
polegająca na pokonaniu 
w jak najkrótszym czasie 
danego dystansu szybkimi 

krokami’
бег с прептствиями 

барьéрный бег
бег на корóткие (длúн ные) 

дистáнции 

бган|е, -ия rz. n.

1. ‘przemieszczanie się 
naprzód szybkimi krokami’ 

бгане на к си (длги) 
разстония

бгане на мсто

2. sport. ‘konkurencja 
polegająca na pokonaniu 
w jak najkrótszym czasie 
danego dystansu szybkimi 

krokami’
бгане с препт ствия

bieg, -u; -i rz. mnieżyw. 

1. ‘przemieszczanie się 
naprzód szybkimi krokami’

bieg w miejscu
bieg konia

2. sport. ‘konkurencja 
polegająca na pokonaniu 
w jak najkrótszym czasie 
danego dystansu szybkimi 

krokami’
bieg przez płotki

bieg na krótki (długi) 
dystans 

бéга|ть, -ю, -ешь vi. state, 
intransitive

1. ‘być w biegu; też przen. 
o przedmiotach’

Я бéгаю весь день.
Стрáус бстро бéгает.

2. ‘uprawiać biegi’
Он по утрáм бéгает, 

чтóбы похудéть.

бга|м, -ш, -ø vi. state, 
intransitive  

1. ‘być w biegu; też przen. 
o przedmiotach’

Той бга от рáбота.

2. ‘uprawiać biegi’
Той бга сýтрин, за да 

отслáбне.

biega|ć, -m, -sz vi. state, 
intransitive

1. ‘być w biegu; też przen. 
o przedmiotach’

Cały dzień bez przerwy 
biegam. 

Strusie biegają szybko. 
Oczy i ręce biegały mu 

gorączkowo.

2. ‘uprawiać biegi’
On rano biega, żeby 

schudnąć.

бегемóт, -а; -ы rz. m. zool.

‘żyjące w Afryce duże 
zwierzę o walcowatym 

kształcie ciała żywiące się 
roślinami’

В нáшем зоопáрке нет 
бегемóтов.

xипопотáм, -и; (два) 
хипопотáма rz. m. zool.

‘żyjące w Afryce duże 
zwierzę o walcowatym 

kształcie ciała żywiące się 
roślinami’ 

В нáшата зоологúческа 
градúна нма хипопотáми. 

hipopotam, -a; -y rz. mżyw. 
zool.

‘żyjące w Afryce duże 
zwierzę o walcowatym 

kształcie ciała żywiące się 
roślinami’

W naszym ogrodzie 
zoologicznym nie ma 

hipopotamów.
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бéгл|ый przymiotnik

1. ‘wykonany zbyt szybko, 
bez wnikania w szczegóły’

бéглый просмóтр
бéглое чтéние

2. ‘ten, który dokonał 
ucieczki, w trakcie ucieczki’

бéглый солдáт

бéгъл przymiotnik

1. ‘wykonany zbyt szybko, 
bez wnikania w szczegóły’ 

бéгъл пóглед

2. brak znaczenia

pobieżn|y przymiotnik

1. ‘wykonany zbyt szybko, 
bez wnikania w szczegóły’

pobieżny ogląd sytuacji 

2. brak znaczenia

бéгств|о, -a (sg. tantum) 
rz. n. 

1. ‘uciekanie dokądś, skądś 
lub przed czymś, przed 

kimś’
бéгство жúтелей из зóны 

дéйствий

2. przen. ‘działania, których 
celem jest zapomnienie 

o czymś niemiłym, groźnym 
lub trudnym’

бéгство от житéйских 
вопрóсов

3. sport. ‘w wyścigach 
nagłe przyspieszenie, dające 

znaczną przewagę nad 
przeciwnikiem’

спасáться бéгством

бгств|о, -a rz. n.

1. ‘uciekanie dokądś, skądś 
lub przed czymś, przed 

kimś’
бгство от затвóра, от 

задължéния

2. przen. ‘działania, których 
celem jest zapomnienie 

o czymś niemiłym, groźnym 
lub trudnym’

бгство от проблéми

3. brak znaczenia

ucieczk|a, -i; -i rz. ż. 

1. ‘uciekanie dokądś, skądś 
lub przed czymś, przed 

kimś’
Kiedy go widzę, myślę 

o ucieczce.
ucieczka przed wilkami

2. przen. ‘działania, których 
celem jest zapomnienie 

o czymś niemiłym, groźnym 
lub trudnym’

Ucieczka od tych wydarzeń 
jest jedynym rozwiązaniem.

3. sport. ‘w wyścigach 
nagłe przyspieszenie, dające 

znaczną przewagę nad 
przeciwnikiem’

Ucieczka dała mu 
dwuminutową przewagę 

nad przeciwnikami 
i zagwarantowała mu 

pierwsze miejsce w biegu .

бегýн, -á; - rz. m.

1. sport. ‘ten, kto zawodowo 
biegа’

бегýн на длúнные 
дистáнции

2. brak znaczenia

бегáч, -и rz. m.

1. sport. ‘ten, kto zawodowo 
biegа’

бегáч на длги разстония 
бегáч на кси разстония 

2. brak znaczenia

biegacz, -a; -e rz. mos.

1. rz. mos. sport. ‘ten, kto 
zawodowo biegа’

biegacz długodystansowy

2. rz. mżyw. zool. ‘duży 
chrząszcz drapieżny’
W zoo dzieci po raz 
pierwszy zobaczyły 

biegacza, o którym słyszały 
już na lekcji przyrody .
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бед|á, -; -ы, rz. ż., pot.

‘trudna, ciężka sytuacjа’
попáсть в бедý

бед|á, - rz. ż., pot.

‘trudna, ciężka sytuacjа’
не е голма бедá
попáдам в бедá

bied|a, -y (sg. tantum) rz. 
ż., pot.

‘trudna, ciężka sytuacjа’
W firmie mamy biedę 

z nowym szefem.

бедлáм, -а (sg. tantum) 
rz. m.

1. ‘brak ładu, porządku’
В той кóмнате ужáсный 

бедлáм.

2. ‘brak dyscypliny, zła 
organizacjа’

Ощущéние бедлáма 
в Москвé станóвится 
порóй невыносúмым.

безрéди|е, -я rz. n. pot.

1. ‘brak ładu, porządku’
В нáшата стáя царú 

безрéдие.

2. ‘brak dyscypliny, zła 
organizacjа’

В тéзи състезáния úма 
плно безрéдие. 

nieporząd|ek, -ku; -ki rz. 
mnieżyw.

1. ‘brak ładu, porządku’
W tym pokoju panuje 
straszny nieporządek.

2. ‘brak dyscypliny, zła 
organizacjа’

Nieporządek był przyczyną 
zamknięcia zakładu.

беднé|ть, -ю, -ешь vi. state, 
intransitive, 

1. ‘stawać się ubogim’
Семь Петрá беднéет úзо 

дня в день.

2. ‘stawać się mniej 
licznym, bujnym, 

różnorodnym, obfitym’
Земл постепéнно 

беднéет. 

обедн в|ам, -ш, -а vi. state, 
intransitive

1. ‘stawać się ubogim’ 
Семéйството на Пéтър 

обеднва с всéки измúнат 
ден.

2. brak znaczenia

biednie|ć, -ję, -jesz vi. state, 
intransitive 

1. ‘stawać się ubogim’ 
Rodzina Piotra biednieje 

z dnia na dzień.

2. brak znaczenia

бéдн|ый przymiotnik

1. ‘taki, który nie ma 
wystarczających środków 
materialnych lub pokazuje 

ich brak’
Э́то óчень бéдный 

человéк.
бéдная странá

бéдный дом

2. ‘taki, który wzbudza żal, 
współczucie’

Он, бéдный, так одинóк.

3. ‘świadczący o braku 
czegoś, niebogaty pod 

względem treści, środków 
wyrazu’

бéдная библиотéка

бéд|ен przymiotnik 

1. ‘taki, który nie ma 
wystarczających środków 
materialnych lub pokazuje 

ich brak’ 
Товá е бéден човéк.

2. ‘taki, który wzbudza żal, 
współczucie’ 

Бéдното детé е сирáче. 

3. ‘świadczący o braku 
czegoś, niebogaty pod 

względem treści, środków 
wyrazu’

бéдна библиотéка

biedn|y przymiotnik 

1. ‘taki, który nie ma 
wystarczających środków 
materialnych lub pokazuje 

ich brak’ 
To bardzo biedny człowiek, 

żyje tylko z datków.
biedny dom

2. ‘taki, który wzbudza żal, 
współczucie’ 

Ależ jesteś biedny przez tę 
chorobę.

3. brak znaczenia
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бедокýр|ить, -ю, -ишь vi. 
state, intransitive

1. ‘wyrządzać krzywdę, 
szkodę’ 

В ту знаменúтую ночь 
бузт, бедокýрят, на 
автотрáссах мóгут 

сокрушúть дорóжный 
знак, оттащúть егó 

нéвесть кудá.

2. brak znaczenia

пакост|, -ш vi. state, 
intransitive

1. ‘wyrządzać krzywdę, 
szkodę’ 

Детéто чéсто пакостú 
в кýхнята. 

2. brak znaczenia

szkodz|ić, -ę, -isz vi. state, 
intransitive

1. ‘wyrządzać krzywdę, 
szkodę’ 

Alkohol szkodzi sercu.
To mi szkodzi.

2. ‘negatywnie wpływać 
na czyjś nastrój, czyjeś 
zdrowie, samopoczucie, 

zachowanie’
Takie zajścia szkodziły ich 

karierze.

бедокýр, -а; -ы rz. m.

‘osoba o żywym 
usposobieniu, lubiąca płatać 

figle’
Он оказáлся сáмым 

настощим бедокýром.

пáкостни|к, -ци rz. m.

‘osoba o żywym 
usposobieniu, lubiąca płatać 

figle’
Тя е голм пáкостник.

psotni|k, -ka; -cy rz. mos.

‘osoba o żywym 
usposobieniu, lubiąca płatać 

figle’
To jest jednak straszny 

psotnik!

бе|жáть, -гý, -жшь, -гýт 
vi. state, intransitive

1. ‘być w biegu; też przen. 
o przedmiotach’
Я бегý в шкóлу.

Дни бегýт за днми.
Дорóга бежúт вверх.
Как бежúт врéмя!

2. ‘uprawiać biegi’
бежáть четреста 

мéтров

тча|м, -ш vi. state, 
intransitive

1. ‘być w biegu; też przen . 
o przedmiotach’

Вска сýтрин тúчам за 
хляб.

тúчам за здрáве

2. ‘uprawiać biegi’
Вска сýтрин тúчам  

30 минýти.

bie|c, -gnę, -gniesz vi. state, 
intransitive

1. ‘być w biegu; też przen. 
o przedmiotach’
Biegnę do szkoły. 

Wiosną dni spędzone 
w ogródku biegną 

niezauważenie. 
Tędy biegnie główna droga 

naszego województwa.
Czas biegnie nieubłaganie.

2. ‘uprawiać biegi’
Paweł biegnie na  

100 metrów.
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без i безо 

1. przyimek ‘wyraża 
niedostatek, brak kogoś, lub 

czegoś’
кнúжка без облóжки
рабóтать без ýстали

2. przedrostek ‘łączący 
połączenia z rzeczownikami 

i przymiotnikami’
безгрáмотность

безýмный
безопáсный

без 

1. przyimek ‘wyraża 
niedostatek, brak kogoś, lub 

czegoś’
кнúга без корúци

три без чéтвърт (часá)

2. przedrostek ‘łączący 
połączenia z rzeczownikami 

i przymiotnikami’
безотговóрен 

безопáсен
безýмен

bez 

1. przyimek ‘wyraża 
niedostatek, brak kogoś, lub 

czegoś’
książka bez okładki

pracować bez ustanku

2. przedrostek ‘łączący 
połączenia z rzeczownikami 

i przymiotnikami’
beztalencie
bezrozumny
bezpośredni

безвходн|ый przymiotnik

1. ‘tak zły, że nie można 
spodziewać się, że będzie 

lepszy’
безвходное по ложéние 

2. ‘mijający bez 
wychodzenia gdziekolwiek’
безвходное сидéние дóма

беззход|ен przymiotnik 
przen.

1. ‘tak zły, że nie można 
spodziewać się, że będzie 

lepszy’
безúзходно положéние

2. brak znaczenia

bez wyjścia fraza 
rzeczownikowa przen.

1. ‘tak zły, że nie można 
spodziewać się, że będzie 

lepszy’
położenie bez wyścia

2. brak znaczenia

безделýшк|а, -и; -и rz. ż.

1. ‘mały przedmiot’ 
Я подарúл сестрé 

безделýшку.

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

дре болйк|а, -и rz. ż.

1. ‘mały przedmiot’ 
Подарúх ú тáзи дре-
болúйка за късмéт.

2. ‘coś bez znaczenia, mało 
ważne’ 

Заждаш се за дре болúи. 

3. brak znaczenia

drobiazg, -u; -i rz. mnieżyw. 

1. ‘mały przedmiot’ 
Podarowałem siostrze 

drobiazg.

2. ‘coś bez znaczenia, mało 
ważne’ 

Pomagałam mu wiele razy, 
ale zawsze to był jakiś 

drobiazg.

3. pot. ‘duża ilości małych 
roślin, zwierząt lub rzeczy, 

też o dzieciach’ 
Przyszła do nas ze swoim 

drobiazgiem – sześciorgiem 
maleńkich dzieci.

бездéнежь|е, -я  
(sg. tantum) rz. n. 

‘stan, kiedy nie ma 
pieniędzy’

Он постонно жáлуется 
на бездéнежье.

безпарчие  
(sg. tantum) rz. n. 

‘stan, kiedy nie ma 
pieniędzy’

постонно безпарúчие

brak pieniędzy fraza 
rzeczownikowa mnieżyw.

‘stan, kiedy nie ma 
pieniędzy’

On ciągle narzeka na brak 
pieniędzy.
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бéздн|а, -ы (sg. tantum) 
rz. ż

1. ‘miejsce bardzo duże 
i głębokie’

морскáя бéздна

2. przen. ‘duża różnica 
między kimś lub czymś, 

która sprawia, że nie można 
się porozumieć’

Нас разделет бéздна.

3. przen.‘coś 
niezmierzonego, bez końcа’

У них бéздна дéнег.

бéздн|а, -и rz. ż

1. ‘miejsce bardzo duże 
i głębokie’

мóрска бéздна 

2. przen. ‘duża różnica 
między kimś lub czymś, 

która sprawia, że nie można 
się porozumieć’

Нас ни раздéля бéздна.

3. brak znaczenia

otchła|ń, -ni; -nie rz. ż. 

1. ‘miejsce bardzo duże 
i głębokie’

morska otchłań

2. brak znaczenia

3. przen. ‘coś 
niezmierzonego, bez końcа’

otchłań rozpaczy 

бездóнн|ый przymiotnik

1. ‘niezmiernie głęboki’
бездóнное нéбо
бездóнные глазá

2. brak znaczenia

бездн|ен przymiotnik 

1. ‘niezmiernie głęboki’
безднна прóпаст
безднен клáденец

2. brak znaczenia

bezdenn|y przymiotnik

1. ‘niezmiernie głęboki’ 
bezdenna przepaść
bezdenna studnia
bezdenna otchłań

2. przen. ‘taki, który ma 
duże nasilenie i jest czymś 

złym lub przykrym’
bezdenna głupota
bezdenna pustka

бездорóжь|е, -я  
(sg. tantum) rz. n.

1. ‘miejsce bez dróg lub 
z drogami trudnymi do 

przebyciа’
éхать по бездорóжью

из-за бездорóжья трýдно 
пройтú

2. brak znaczenia

безптиц|а (sg. tantum) 
rz. ż.

1. ‘miejsce bez dróg lub 
z drogami trudnymi do 

przebyciа’ 
Изпáдна в безптица. 
На безптица съм – не 
знáя каквó да прáвя! 

2. przen. ‘ta część 
działalności umysłowej, 
która jest mało znana, 
nie prowadzi donikąd 
i jako taka może być 

niebezpiecznа’
интелектуáлна 

безптица

bezdroż|e, -a; -a rz. n.

1. ‘miejsce bez dróg lub 
z drogami trudnymi do 

przebyciа’
jechać po bezdrożach

2. przen. ‘ta część 
działalności umysłowej, 
która jest mało znana, 
nie prowadzi donikąd 
i jako taka może być 

niebezpieczná’
bezdroża twórczości
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беззабóтн|ый przymiotnik

1. ‘taki, w którym nie ma 
trosk’

беззабóтная жизнь
беззабóтное дéтство

2. ‘taki, który nie przejmuje 
się niczym, nie ma 

skłonności do martwienia 
się’

беззабóтный человéк

безгрж|ен przymiotnik 

1. ‘taki, w którym nie ma 
trosk’

безгрúжен живóт
безгрúжнo дéтство, детé

2. brak znaczenia

beztrosk|i przymiotnik

1. ‘taki, w którym nie ma 
trosk’

beztroskie życie
beztroskie dzieciństwo

2. ‘taki, który nie przejmuje 
się niczym, nie ma 

skłonności do martwienia 
się’

beztroski z niego 
młodzieniec

беззастéнчив|ый 
przymiotnik

‘taki, który nie odczuwa
wstydu i lekceważy zasady 

przyzwoitości lub taki, który 
świadczy o wspomnianej 

postawie’
беззастéнчивая жéнщина
беззастéнчивое поведéние

безсрáм|ен  
przymiotnik

‘taki, który nie odczuwa
wstydu i lekceważy zasady 

przyzwoitości lub taki, który 
świadczy o wspomnianej 

postawie’
Той е безсрáмен цинúк.

bezwstydn|y  
przymiotnik 

‘taki, który nie odczuwa
wstydu i lekceważy zasady 

przyzwoitości lub taki, który 
świadczy o wspomnianej 

postawie’
Mama Ani jest bezwstydną 

kobietą.
Jego czyn był bezwstydny.

безостанóвочн|ый 
przymiotnik

‘trwający, niemający 
przerw’

безостанóвочное 
движéние

безспр|ен  
przymiotnik 

‘trwający, niemający 
przerw’

безспúрно движéние

nieprzerwan|y  
przymiotnik

‘trwający, niemający 
przerw’

nieprzerwany ruch

безотвéтственност|ь, -и 
(sg. tantum) rz. ż.

‘brak odpowiedzialności’ 
Безотвéтственность 
моегó сна явлется 

причúной проблéм всей 
семьú.

без отговóрност  
(sg. tantum) rz. ż.

‘brak odpowiedzialności’
Без отговoрносттá на 

родúтелите вóди до съд.

nieodpowiedzialnoś|ć, -ci; 
-ci rz. ż.

‘brak odpowiedzialności’
Nieodpowiedzialność 

mojego syna jest powodem 
problemów całej rodziny.

безотрáдн|ый przymiotnik 

‘taki, który doświadcza 
smutku, też: wyrażający 

przygnębienie lub do niego 
doprowadzjący’

безотрáдное дéтство
безотрáдная жизнь

печáл|ен przymiotnik 

‘taki, który doświadcza 
smutku, też: wyrażający 

przygnębienie lub do niego 
doprowadzjący’

печáлен ден

ponur|y przymiotnik

‘taki, który doświadcza 
smutku, też: wyrażający 

przygnębienie lub do niego 
doprowadzjący’

Czemu jesteś taki ponury?
Film, który polecają krytycy 
jest moim zdaniem ponury .
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безошбочн|ый 
przymiotnik

‘taki, w którym nie ma 
błędu lub błędów’

безошúбочное решéние

безпогрéш|ен  
przymiotnik

‘taki, w którym nie ma 
błędu lub błędów’

безпогрéшно решéние
безпогрéшен úзбор

bezbłędn|y  
przymiotnik

‘taki, w którym nie ma 
błędu lub błędów’ 
bezbłędna decyzja

безрукáвк|а, -и; -и rz. ż.

‘kamizelka bez rękawów’
носúть безрукáвку

елé|че, -та rz. n.

‘kamizelka bez rękawów’
Я, подáй ми, мила мамо, 

сúньото елéче... 

bezrękawnik, -a; -i rz. 
mnieżyw.

‘kamizelka bez rękawów’ 
nosić bezrękawnik

безрýк|ий przymiotnik

‘taki, który nie ma ręki lub 
rąk’

безрýкий солдáт

безрк przymiotnik 

‘taki, który nie ma ręki lub 
rąk’

безрк войнúк

bezręk|i przymiotnik

‘taki, który nie ma ręki lub 
rąk’

bezręki żołnierz

безýдержн|ый przymiotnik

1. ‘bardzo silny i trudny do 
powstrzymaniа’

безýдержный смех

2. ‘taki, który nie zna 
w niczym umiaru’

безýдержный весельчáк

неудър ж|м przymiotnik 

1. ‘bardzo silny i trudny do 
powstrzymaniа’

неудър жúм плач 
неудър жúм смях

2. ‘taki, który nie zna 
w niczym umiaru’

неудър жúма фантáзия
неудър жúм пóрив

niepowstrzyman|y 
przymiotnik

1. ‘bardzo silny i trudny do 
powstrzymaniа’

niepowstrzymany śmiech

2. brak znaczenia

безукорзненн|ый 
przymiotnik

‘taki, o którym nie można 
powiedzieć niczego złego’
безукорúзненная рабóта

безýпрeч|ен przymiotnik

‘taki, o którym nie można 
powiedzieć niczego złego’

без ýпрeчна рáбота

nienagann|y przymiotnik

‘taki, o którym nie można 
powiedzieć niczego złego’

nienaganna praca

безýмн|ый przymiotnik

1. ‘taki, który jest 
pozbawiony rozsądku 

i rozumu’
безýмный постýпок
безýмный человéк

2. ‘taki który osiągnął duży 
stopień natężeniа’

безýмная страсть
безýмная устáлость

побркан przymiotnik pot. 

1. ‘taki, który jest 
pozbawiony rozsądku 

i rozumu’
побркана постпка

побркан човéк

2. brak znaczenia
 

szalon|y przymiotnik

1. ‘taki, który jest 
pozbawiony rozsądku 

i rozumu’
szalony czyn

szalony człowiek
szalona impreza

2. ‘taki, który osiągnął duży 
stopień natężeniа’

szalona namiętność
szalone zmęczenie
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безымнн|ый przymiotnik

‘taki, który nie ma nazwy’
безымнная могúла
безымнный пáлец 

безмен|ен przymiotnik 

‘taki, który nie ma nazwy’
безúменен гроб 

безúменен пръст

bezimienn|y przymiotnik

‘taki, który nie ma nazwy’
bezimienny grób

безысхóдн|ый przymiotnik

‘taki, że nie daje nadziei na 
ratunek’

безысхóдное положéние

беззход|ен przymiotnik

‘taki, że nie daje nadziei na 
ratunek’

безúзходно положéние 

beznadziejn|y przymiotnik

‘taki, że nie daje nadziei na 
ratunek’

beznadziejna sytuacja

белé|ть, -ю, -ешь vi. state, 
intransitive

‘stawać się białym’
нéбо белéет

побелва|м, -ш vi. state, 
intransitive

‘stawać się białym’
побелвам от грúжи

biel|eć, -eję, -ejesz vi. state, 
intransitive

‘stawać się białym’
niebo bieleje

белизн|á, - (sg. tantum) 
rz. ż.

1. ‘oślepiająco biały kolor 
czegoś’

белизнá снéга

2. brak znaczenia

белот|á (sg. tantum) rz. ż.

1. ‘oślepiająco biały kolor 
czegoś’

белотáтa нa снегá

2. brak znaczenia

biel, -i (sg. tantum) rz. ż.

1. ‘oślepiająco biały kolor 
czegoś’

biel śniegu

2. ‘biały ubiór’
Ukazała się nam cała 

w bieli .

бел|ть, -, -ишь vi. state, 
transitive

‘robić coś białym’
белúть стéны

белóсва|м, -ш vi. state, 
transitive

‘robić coś białym’
белóсвам тавáна 

biel|ić, -ę, -isz vi. state, 
transitive

‘robić coś białym’
bielić ściany

бéлк|а, -и; -и rz. ż.

1. zool. ‘niewielkie zwierzę 
z grupy gryzoni o rudym, 
czarnym lub popielatym 

futerku i puszystym ogonie, 
żyjące na drzewach’

вертéться (крутúться) 
как бéлка в колесé

2. brak znaczenia

3. ‘futro lub skóra z tego 
zwierzęcia i wyrób z niego’

воротнúк из бéлки

кáтериц|а, -и rz. ż. 

1. zool. ‘niewielkie zwierzę 
z grupy gryzoni o rudym, 
czarnym lub popielatym 

futerku i puszystym ogonie, 
żyjące na drzewach’
В пáрка úма мнóго 

кáтерици. 

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

wiewiórk|a, -i; -i rz. ż.

1. zool. ‘niewielkie zwierzę 
z grupy gryzoni o rudym, 
czarnym lub popielatym 

futerku i puszystym ogonie, 
żyjące na drzewach’

Wiewiórka wzięła orzeszki.

2. pot. ‘o osobie mającej 
rude włosy’

Ale z niej wiewiórka.

3. brak znaczenia
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белкóв|ый  
przymiotnik

‘zbudowany z białek’
белкóвое веществó

белтч|ен  
przymiotnik

‘zbudowany z białek’
белтчен състáв

białkow|y  
przymiotnik

‘zbudowany z białek’
substancja białkowa

бел|óк, -кá; -к rz. m.

1. ‘przezroczysta ciecz 
otaczająca żółtko ptasiego 

jajа’
взбить белóк

2. anat. ‘wypukła część 
gałki ocznej białego koloru’
белкú у негó голубовáтые

3. ‘złożony związek 
organiczny występujący 
we wszystkich żywych 

organizmach’
просте белкú

белтк, -ци (на яйцé) 
rz. m.

1. ‘przezroczysta ciecz 
otaczająca żółtko ptasiego 

jajа’
отдéлям белтка от 

жълтка 

2. brak znaczenia 

3. brak znaczenia

białko, -a; -a rz. n.

1. ‘przezroczysta ciecz 
otaczająca żółtko ptasiego 

jajа’
ubić białko

2. anat. ‘wypukła część 
gałki ocznej białego koloru’

Białka zaszły mu krwią.

3. ‘złożony związek 
organiczny występujący 
we wszystkich żywych 

organizmach’
białka proste

белокрóви|е, -я (sg. 
tantum) rz. n. 

‘rodzaj choroby 
nowotworowej 

spowodowanej nadmiernym 
wytwarzaniem się białych 

krwinek’
умерéть от белокрóвия

левкем|я (sg. tantum) 
rz. ż. 

‘rodzaj choroby 
nowotworowej 

spowodowanej nadmiernym 
wytwarzaniem się białych 

krwinek’
Тя почúна от левкемúя. 

białaczk|a, -i; -i (l. mn . 
potencjalna, najczęściej 

używa się fraz typu 
zachorowania na białaczkę) 

rz. ż.

‘rodzaj choroby 
nowotworowej 

spowodowanej nadmiernym 
wytwarzaniem się białych 

krwinek’
umrzeć na białaczkę

белокýр|ый przymiotnik

‘taki, który ma włosy 
o jasnym kolorze’

белокýрый мужчúна

рус човéк fraza 
rzeczownikowa m.

‘taki, który ma włosy 
o jasnym kolorze’

рýса красáвица, женá

jasnowłos|y przymiotnik

‘taki, który ma włosy 
o jasnym kolorze’

jasnowłosy mężczyzna

белорýчк|а, -и; -и rz. ż. 
pot. iron. 

‘osoba unikająca pracy 
fizycznej, trudnej i brudnej’
Он настощий белорýчка. 

готовáнк|о, -овци rz. m. 
pot. iron.

‘osoba unikająca pracy 
fizycznej, trudnej i brudnej’
Амáн от готовáнковци!
Той е голм готовáнко!

paniczyk z białymi 
rączkami | panienka 

z białymi rączkami fraza 
rzeczownikowa mos. / ż.

‘osoba unikająca pracy 
fizycznej, trudnej i brudnej’ 
Jej syn to paniczyk z białymi 

rączkami.
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бéл|ый przymiotnik

‘o jasnej barwie, koloru 
mleka, śniegu i kredy’

бéлая горчка
бéлый гриб
бéлое мсо

бéлый тáнец
бéлый флаг

бял przymiotnik

‘o jasnej barwie, koloru 
mleka, śniegu i kredy’

бял хляб
бло винó

бло месó (на кокóшка)
бéли стихове 
бло знáме 

посрéд бял ден 
бял цвят

biał|y przymiotnik

‘o jasnej barwie, koloru 
mleka, śniegu i kredy’

biała gorączka
białe mięso
biała flaga

бель|ё, - (sg. tantum) rz. n.

1. ‘część ubrania noszona 
bezpośrednio na gołym 

ciele’
нúжнее бельё

2. ‘wyroby z tkaniny 
używane do potrzeb 

domowych’
постéльное бельё
столóвое бельё

рться, копáться в чьём-
нибýдь грзном бельé

бельó (sg. tantum) rz. n.

1. ‘część ubrania noszona 
bezpośrednio na gołym 

ciele’
мрсно, дáмско, дéтско 

бельó 

2. ‘wyroby z tkaniny 
używane do potrzeb 

domowych’
спáлно бельó (чаршáфи и 

калфки)

bielizn|a, -y (sg. tantum) 
rz. ż.

1. ‘część ubrania noszona 
bezpośrednio na gołym 

ciele’
bielizna osobista

2. ‘wyroby z tkaniny 
używane do potrzeb 

domowych’
bielizna pościelowa

bielizna stołowa

бельм|ó, -á; -а rz. n.

1. med. ‘biała plama na 
oku w postaci zmętnienia 

rogówki powstała w wyniku 
zapalenia lub urazu’
как бельмó на глазý

2. brak znaczenia

3. pot. ‘o zdziwionych 
szeroko otwartych oczach’

втаращить бéльма 
(бéльмы) 

пердé на окóто fraza 
rzeczownikowa

1. med. ‘biała plama na 
oku w postaci zmętnienia 

rogówki powstała w wyniku 
zapalenia lub urazu’

оперáция на пердé (на 
окóто)

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

bielm|o, -a; -ø rz. n.

1. med. ‘biała plama na 
oku w postaci zmętnienia 

rogówki powstała w wyniku 
zapalenia lub urazu’
zachodzić bielmem
mieć bielmo na oku

2. bot. ‘tkanka w nasionach 
roślin, zawierająca 

zapasowe substancje 
odżywcze, potrzebne do 

rozwoju zarodkа’
jądrowe, komórkowe bielmo

3. brak znaczenia
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бельэтáж, -а; -и rz. m.

1. ‘najniższa kondygnacja 
budynku niebędąca poniżej 

poziomu gruntu’
сидéть в бельэтáже

2. ‘najniższy balkon 
w teatrze’

лóжа бельэтáжа
поднться в бельэтáж

први етáж (над пáртера) 

1. ‘najniższa kondygnacja 
budynku niebędąca poniżej 

poziomu gruntu’
Живéя над пáртера, на 

првия етаж.

2. ‘najniższy balkon 
w teatrze’

parter, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ‘najniższa kondygnacja 
budynku niebędąca poniżej 

poziomu gruntu’
mieszkać na parterze

wysoki parter
bilety na parterze

2. brak znaczenia

бéрег, -а, Msc. о -е i на -уý; 
-á rz. m.

1. ‘ten kawałek lądu, który 
jest wzdłuż zbiornika 

wodnego’
бéрег мóря
бéрег óзера

идтú бéрегом
рекá вшла из берегóв

2. ‘miejscowość lub kraj 
położony nad zbiornikiem 

wodnym’
приéхать с берегóв 

Чёрного мóря
жить и учúться на берегý 

Нев

3. brak znaczenia

бряг, l. mn. брeгoвé, (два) 
брга rz. m.

1. ‘ten kawałek lądu, który 
jest wzdłuż zbiornika 

wodnego’
мóрски бряг
бряг на éзеро 

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

brzeg, -u; -i rz. mnieżyw.

1. ‘ten kawałek lądu, który 
jest wzdłuż zbiornika 

wodnego’
brzeg morza
brzeg jeziora
iść brzegiem

2. brak znaczenia

3. ‘krawędź przedmiotów’
postawić na brzegu stołu

бережлв|ый przymiotnik

1. ‘taki, który używa 
pieniędzy tylko wtedy, gdy 

naprawdę trzebа’
бережлúвый хозин

2. ‘taki, który zużywa 
niewiele jakichś zasobów 

lub środków’
бережлúвое расхóдование 
госудáрственных средств 

3. ‘taki, który jest 
wykorzystywany 

w niewielkim stopniu’
бережлúвое испóльзование 

трáнспорта

пестелв przymiotnik

1. ‘taki, który używa 
pieniędzy tylko wtedy, gdy 

naprawdę trzebа’
Те са пестелúви хóра.

2. ‘taki, przy którym 
zużywa się niewiele jakichś 

zasobów lub środków’
пестелúв в оцéнките си

3. brak znaczenia

oszczędn|y przymiotnik

1. ‘taki, który używa 
pieniędzy tylko wtedy, gdy 

naprawdę trzebа’
oszczędny gospodarz

2. ‘taki, który zużywa 
niewiele jakichś zasobów 

lub środków’
oszczędny w słowach
oszczędny tryb pracy

oszczędne wyposażenie

3. brak znaczenia



78 Б

берéт, -а; -ы rz. m.

‘okrągłe i płaskie nakrycie 
głowy’

ходúть в берéте
зелёные берéты

барéт|а, -и rz. ż.

‘okrągłe i płaskie nakrycie 
głowy’

нóся барéта 
бла барéта

beret, -u; -y rz. mnieżyw.

‘okrągłe i płaskie nakrycie 
głowy’

chodzić w berecie
zielone berety

бер|éчь, -егý, -ежёшь, 
-егýт, cz. przeszły -ёг, -еглá 

vi. state, transitive

‘robić wszystko, aby ktoś 
lub coś było bezpieczne’

бережёного (и) бог 
бережёт

пáз|я, -иш vi. state, 
transitive

‘robić wszystko, aby ktoś 
lub coś było bezpieczne’

Пáзя здрáвето си.
Пазú се, че и гóспод да те 

пáзи!

strze|c, -egę, -eżesz vi. 
state, transitive

‘robić wszystko, aby ktoś 
lub coś było bezpieczne’

strzec od złego, przed złym
strzec tajemnic

Strzeżonego Pan Bóg strzeże.

бес, -а; -ы rz. m. lud.

‘zły duch’
Он хúтрый как бес.

бяс, бeсовé rz. m. lud.

‘zły duch’
Хвáнали са го бесовé. 

bies, -a; -y rz. mżyw. lud.

‘zły duch’
On jest uparty jak bies. 

бе|сться, -шýсь, -сишься 
vi. state, intransitive

1. ‘stawać się bardzo 
zdenerwowanym’

Он без пóвода бéсится

2. ‘zachorować  
na wściekliznę’

Корóва бéсится.

беснé|я, -еш vi. state, 
intransitive 

1. ‘stawać się bardzo 
zdenerwowanym’

Дирéкторката пáк 
беснéе.

2. brak znaczenia

wścieka|ć się, -m, -sz vi. 
state, intransitive

1. ‘stawać się bardzo 
zdenerwowanym’

wściekać się na dzieci
wściekać się z nudów

Wszystko mnie wścieka.
On bez powodu się wścieka.

2. ‘zachorować  
na wściekliznę’

Krowa się wściekła.

беспардóнн|ый 
przymiotnik

‘taki, który nie dba o to, jak 
należy coś robić w danej 

sytuacji’
беспардóнный посетúтель

безóчлив  
przymiotnik

‘taki, który nie dba o to, jak 
należy coś robić w danej 

sytuacji’
Тя е безóчлива женá.

bezceremonialn|y 
przymiotnik

‘taki, który nie dba o to, jak 
należy coś robić w danej 

sytuacji’
bezceremonialne powitanie
bezeremonialny stosunek do 

władzy
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беспересáдочн|ый 
przymiotnik

1. ‘taki, że pomiędzy 
dwoma elementami nie ma 

niczego innego’
беспересáдочное 

сообщéние

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

дирéкт|ен  
przymiotnik

1. ‘taki, że pomiędzy 
dwoma elementami nie ma 

niczego innego’
дирéктен влак

дирéктно пътýване
дирéктна врзка 
(транспóртна)

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

bezpośredni  
przymiotnik

1. ‘taki, że pomiędzy 
dwoma elementami nie ma 

niczego innego’
połączenie bezpośrednie

bezpośredni wpływ
bezpośredni przełożony

2. ‘taki, który jest najbliżej’
z bezpośredniego otoczenia

3. ‘taki, który mówi wprost, 
co myśli i czuje’
Janek jest bardzo 

bezpośredni, nie wszyscy to 
lubią.

bezpośredni w obejściu

беспéчност|ь, -и  
(sg. tantum) rz. ż.

1. ‘niemyślenie 
o konsekwencjach, 

możliwych problemach’
Егó упрекáют 
в беспéчности. 

2. ‘atmosfera bez 
zmartwień, trosk’

Онá потерла рáдость 
в беспéчности. 

безгржие (sg. tantum) 
rz. n.

1. ‘niemyślenie 
o konsekwencjach, 

możliwych problemach’
Безгрúжието го спасú от 

смрт.

2. ‘atmosfera bez 
zmartwień, trosk’

безгрúжие на младосттá

beztrosk|a, -i (sg. tantum) 
rz. ż. 

1. ‘niemyślenie 
o konsekwencjach, 

możliwych problemach’
zgubna beztroska

2. ‘atmosfera bez 
zmartwień, trosk’

W domu panowała 
beztroska.

beztroska młodości

бесповорóтн|ый 
przymiotnik

‘taki, którego nie można 
zmienić i uniknąć’

бесповорóтное решéние

окончáтел|ен  
przymiotnik

‘taki, którego nie można 
zmienić i uniknąć’

окончáтелно решéние

nieodwołaln|y  
przymiotnik

‘taki, którego nie można 
zmienić i uniknąć’

nieodwołalna decyzja

беспордочн|ый 
przymiotnik

1. ‘taki, w którym nie ma 
ładu’

беспордочные зáписи 
лéкций

2. ‘taki, który nie 
przestrzega porządku’

беспордочный человéк

безразбóр|ен  
przymiotnik

1. ‘taki, w którym nie ma 
ładu’

безразбóрни мúсли

2. ‘taki, który nie 
przestrzega porządku’

безразбóрен човéк (без 
ред)

nieuporządkowan|y 
przymiotnik

1. ‘taki, w którym nie ma 
ładu’

nieuporządkowane notatki 
z wykładów

2. ‘taki, który nie 
przestrzega porządku’

nieuporządkowany człowiek
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беспредéльн|ый 
przymiotnik

1. ‘tak duży, że wydaje się 
bez granic’

беспредéльный океáн
беспредéльная власть

2. ‘taki, który ma duże 
nasilenie’

беспредéльная любóвь

безгранч|ен  
przymiotnik

1. ‘taki, który nie posiada 
granic’

безгранúчни възмóжности

2.‘taki, który ma duże 
nasilenie’

безгранúчна любóв

bezgraniczn|y  
przymiotnik 

1. ‘tak duży, że wydaje się 
bez granic’

bezgraniczny ocean
bezgraniczna władza

2. ‘taki, który ma duże 
nasilenie’

bezgraniczna miłość

беспрервн|ый 
przymiotnik 

‘taki, który trwa bez 
przerwy’

беспрервные поéздки

непрекснат  
przymiotnik

‘taki, który trwa bez 
przerwy’

непрекснат шум

bezustann|y  
przymiotnik

‘taki, który trwa bez 
przerwy’

bezustanne wyjazdy

беспрóволочн|ый 
przymiotnik

‘taki, który nie wymaga 
przewodów do działania’
беспрóволочная связь

безжч|ен  
przymiotnik

‘taki, który nie wymaga 
przewodów do działania’

безжúчен телефóн, 
интернéт

bezprzewodow|y 
przymiotnik

‘taki, który nie wymaga 
przewodów do działania’
łączność bezprzewodowa

беспроцéнтн|ый 
przymiotnik

‘taki, od którego nie trzeba 
płacić procentów’

беспроцéнтная ссýда

безлхв|ен  
przymiotnik

‘taki, od którego nie trzeba 
płacić procentów’
безлúхвен заем

nieoprocentowan|y 
przymiotnik

‘taki, od którego nie trzeba 
płacić procentów’

nieoprocentowana pożyczka

бессвзн|ый przymiotnik

‘taki, który jest pozbawiony 
logicznej konsekwencji, 

uporządkowaniа’
бессвзный расскáз

несврзан przymiotnik

‘taki, który jest pozbawiony 
logicznej konsekwencji, 

uporządkowaniа’
несврзан рáзговор

chaotyczn|y przymiotnik 

‘taki, który jest pozbawiony 
logicznej konsekwencji, 

uporządkowaniа’
chaotyczne opowiadanie

бесстдн|ый przymiotnik 
pot. 

‘taki, który nie odczuwa 
wstydu i lekceważy zasady 

przyzwoitości lub taki, który 
świadczy o wspomnianej 

postawie’
бесстдное поведéние

безсрáм|ен przymiotnik

‘taki, który nie odczuwa 
wstydu i lekceważy zasady 

przyzwoitości lub taki, który 
świadczy o wspomnianej 

postawie’
безсрáмен лъжéц, човéк

безсрáмно повéдение

bezwstydn|y przymiotnik

‘taki, który nie odczuwa 
wstydu i lekceważy zasady 

przyzwoitości lub taki, który 
świadczy o wspomnianej 

postawie’
bezwstydny chłopak

bezwstydne zachowanie
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бестолкóв|ый przymiotnik

1. ‘który ma trudności ze 
zrozumieniem czegoś’
бестолкóвый ученúк

2. ‘niejasny i trudny do 
zrozumieniа’

бестолкóвое письмó

3. ‘taki, który nie przynosi 
pożytku’

бестолкóвый день

недосетлв przymiotnik

1. ‘który ma trudności ze 
zrozumieniem czegoś’

недосетлúв човéк 

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

niepojętn|y przymiotnik

1. ‘który ma trudności ze 
zrozumieniem czegoś’

niepojętny uczeń

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

бесхтростн|ый 
przymiotnik

‘taki, którego cechuje 
prostota, szczerość 
i łatwowierność’

бесхúтростный харáктер
бесхúтростная улбка
бесхúтростный расскáз

простодýш|ен  
przymiotnik

‘taki, którego cechuje 
prostota, szczerość 
i łatwowierność’

простодýшен човéк

prostoduszn|y  
przymiotnik

‘taki, którego cechuje 
prostota, szczerość 
i łatwowierność’

prostoduszny człowiek
prostoduszna rada

prostoduszne żądanie

бесхозйственност|ь, -и 
(sg. tantum) rz. ż.

’brak umiejętności 
zarządzania czymś’

Егó упрекáют 
в бесхозйстенности.

безстопáнственост  
(sg. tantum) rz. ż.

‘brak umiejętności 
zarządzania czymś’

Тук царú 
безстопáнственост. 

niegospodarnoś|ć, -i; -i 
rz. ż.

’brak umiejętności 
zarządzania czymś’

zarzucać komuś 
niegospodarność

бéшен|ый przymiotnik 

1. ‘chory na wściekliznę’
бéшеная собáка

2. pot. ‘taki, który łatwo się 
denerwuje’

бéшеный харáктер

3. pot. ‘taki, który dziwi 
swoją wielkością, siłą, 

natężeniem’
бéшеный урагáн
бéшеные дéньги
бéшеные цéны

бéс|ен przymiotnik 

1. ‘chory na wściekliznę’
бсно кýче 

2. przen. ‘taki, który łatwo 
się denerwuje’

бéсен харáктер 

3. pot. ‘taki, który dziwi 
swoją wielkością, siłą, 

natężeniem’
бéсен втър 

wściekł|y przymiotnik

1. ‘chory na wściekliznę’
wściekły pies

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia 



82 Б

бигуд|, -ей  
(pl. tantum)

1. ‘owalny obiekt, na który 
nawija się włosy, aby były 

kręcone’
накрутúть вóлосы на 

бигудú 

2. brak znaczenia

рóлки (pl. tantum) 

1. ‘owalny obiekt, na który 
nawija się włosy, aby były 

kręcone’
рóлки за навúване на косá

термúчни рóлки

2. brak znaczenia

wał|ek, -ka; -ki rz. mnieżyw.

1. ‘owalny obiekt, na który 
nawija się włosy, aby były 

kręcone’
nakręcić włosy na wałki

grube wałki

2. ‘podłużny owalny obiekt’
wałek do ciasta
wałek do spania
wałki tłuszczu

бзнес, -а (sg. tantum) 
rz. m.

1. ‘działalność handlowa, 
która ma przynieść zysk’

мáлый, большóй, теневóй 
бúзнес

занимáться бúзнесом
дéлать бúзнес на чём-

лúбо

2. brak znaczenia

бзнес, -и; (два) бзнеса 
rz. m.

1. ‘działalność handlowa, 
która ma przynieść zysk’

реклáмен, семеéн, 
незакóнен бúзнес

мáлък бúзнес
éдър бúзнес

2. brak znaczenia

biznes, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ‘działalność handlowa, 
która ma przynieść zysk’

dochodowy, opłacalny 
biznes

rodzinny biznes
biznes alkoholowy
rozkręcać biznes

zajmować się biznesem

2. ‘czyjś interes, przedmiot 
zainteresowaniа’
Nie twój biznes!

Jaki masz w tym biznes, 
żeby mu pomagać?
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билéт, -а; -ы rz. m.

1. ‘dokument powierdzający 
prawo do korzystania 

z czegoś, zwiedzenia czegoś 
lub udziału w czymś’
трамвáйный билéт

билéт в кинó
билéт на спектáкль

2. ‘dokument 
potwierdzający 

przynależność do jakiejś 
organizacji lub grupy 

społecznej’
члéнский билéт

студéнческий билéт

3. ‘papierowy znak 
pieniężny’

казначéйский билéт

4. ‘kartka z pytaniami, 
na które powinien 

odpowiedzieć 
egzaminowany’
тащúть билéт
трýдный билéт

5. brak znaczeniа

билéт, -и; (два) билéта 
rz. m.

1. ‘dokument powierdzający 
prawo do korzystania 

z czegoś, zwiedzenia czegoś 
lub udziału w czymś’

еднопосóчен, двупосóчен 
билéт

билéт за óпера, теáтър, 
концéрт, излóжба

билéт за влак, автобýс, 
самолéт

2. brak znaczenia 

 

3. brak znaczenia

4. ‘kartka z pytaniami, 
na które powinien 

odpowiedzieć 
egzaminowany’
úзпитен билéт

5. brak znaczeniа

bilet, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ‘dokument powierdzający 
prawo do korzystania 

z czegoś, zwiedzenia czegoś 
lub udziału w czymś’

bilet tramwajowy
bilet do kina

bilet na spektakl
bilet miesięczny

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia

5 . daw. ‘mała kartka 
z imieniem i nazwiskiem 
nadawcy i często krótką 

wiadomością’ 
Dała mu swój bilet.

bilet wizytowy

брж|а, -и; -и rz. ż.

1. ekon. ‘regularne sesje 
kupna i sprzedaży papierów 

wartościowych, walut, 
kruszców’

игрáть на бúрже
рост, падéние цен на 

бúрже

2. ‘miejsce sprzedaży 
określonych towarów’

товáрная бúржа

3. brak znaczenia

бóрс|а, -и rz. ż.

1. ekon. ‘regularne sesje 
kupna i sprzedaży papierów 

wartościowych, walut, 
kruszców’

фóндова, валýтна, 
трýдова бóрса

 

2. brak znaczenia

3. ‘działalność nielegalna’
чéрна бóрса 

giełd|a, -y; -y rz. ż.

1. ekon. ‘regularne sesje 
kupna i sprzedaży papierów 

wartościowych, walut, 
kruszców’

grać na giełdzie
spadek, wzrost cen na 

giełdzie
notowania na giełdzie

2. ‘miejsce sprzedaży 
określonych towarów’

giełda rolno-ogrodnicza

3. brak znaczenia
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бирюз|á, - (sg. tantum) 
rz. ż.

1. ‘minerał, kamień 
szlachetny o niebieskawym 

lub niebieskozielonym 
kolorze’

сéрьги из бирюз

2. bez l. mn. pot. ‘kolor tego 
minerału’

Мóре отливáет бирюзóй. 

тюркоáз, -и; (два) 
тюркоáза rz. m.

1. ‘minerał, kamień 
szlachetny o niebieskawym 

lub niebieskozielonym 
kolorze’

прстен с тюркоáз

2. bez l. mn. pot. ‘kolor tego 
minerału’

цвят на тюркоáз

turkus, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ‘minerał, kamień 
szlachetny o niebieskawym 

lub niebieskozielonym 
kolorze’

naszyjnik z turkusami
wysadzany turkusami

2. bez l. mn. pot. ‘kolor tego 
minerału’

Morze zachwyciło mnie 
swym turkusem.

бсер, -а  
(sg. tantum) rz. ż.

1. ‘mała okrągła kulka, 
którą można nawlec na 

nitkę’
разноцвéтный бúсер
вышивáть бúсером

2. ‘drobne krople czegoś’
бúсер пóта

мънсто, -а r. n.

1. ‘mała okrągła kulka, 
którą można nawlec na 

nitkę’
червéни мънúста 

2. brak znaczenia

pacior|ek, -ka; -ki  
rz. mnieżyw.

1. ‘mała okrągła kulka, 
którą można nawlec na 

nitkę’
szklany paciorek

korale z paciorków
paciorek różańca
sznur paciorków

2. brak znaczenia

бисквт, -а; -ы rz. m. 

1. ‘lekkie, puszyste ciasto, 
bez tłuszczu, z dużą ilością 
cukru i jajek; także ciastko 

o tym smaku’
испéчь бисквúт

бисквúт с крéмом

2. ‘porcelanowy niepokryty 
malunkiem wyrób po 

dwukrotnym wypalaniu’ 
изготóвить бисквúт

бисквт|а, -и rz. ż.

1. ‘lekkie, puszyste ciasto, 
bez tłuszczu, z dużą ilością 
cukru i jajek; także ciastko 

o tym smaku’
бисквúта с мармалáд

пакéт бисквúти
 

2. brak znaczenia

biszkopt, -a; -y rz. mnieżyw.

1. ‘lekkie, puszyste ciasto, 
bez tłuszczu, z dużą ilością 
cukru i jajek; także ciastko 

o tym smaku’
upiec biszkopt

przełożyć biszkopt kremem

2. brak znaczenia
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бтв|а, -ы; -ы rz. ż.

1. ‘starcie dwóch wrogich 
sił’ 

виграть бúтву

2. brak znaczenia

бтк|а, -и rz. ż.

1. ‘starcie dwóch wrogich 
sił’ 

мóрска бúтка
тéжка бúтка

2. pot. ‘walka wręcz dwóch 
lub więcej osób’
бúтка с тоги

bitw|a, -y; -y rz. ż.

1. ‘starcie dwóch wrogich 
sił’ 

bitwa morska
decydująca bitwa

bitwa o klienta
toczyć bitwę
pole bitwy

2. pot. ‘walka wręcz dwóch 
lub więcej osób’ 

Doszło do bitwy między 
nimi.

битóч|ек, -а; -и rz. m.

‘kotlet z rozbitego mięsа’
битóчки в грибнóм сóусе

кюфтé, -та rz. n. 

‘kotlet z rozbitego mięsа’
кюфтé от свúнско месó

bitk|a, -i; -i rz. ż.

‘kotlet z rozbitego mięsа’
mięso na bitki
bitki wołowe

бт|ый przymiotnik 

1. ‘stłuczony na kawałki, 
uszkodzony od upadku 

i uderzeń, któremu zadano 
ciosy’

бúтое стеклó
бúтая посýда

2. ‘zabity lub uśmiercony’
бúтая птúца

3. ‘zdobyty w grze starszą 
kartą lub wzięty przez 

przeciwnikа’
бúтая кáрта

счýп|ен przymiotnik

1. ‘stłuczony na kawałki, 
uszkodzony od upadku 

i uderzeń, któremu zadano 
ciosy’

счýпена чáша
счýпен пръст

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

zbit|y przymiotnik

1. ‘stłuczony na kawałki, 
uszkodzony od upadku 

i uderzeń, któremu zadano 
ciosy’

zbite lustro
zbite kolano
zbity pasem

2. brak znaczenia

3. ‘zdobyty w grze starszą 
kartą lub wzięty przez 

przeciwnikа’
zbita karta
zbita piłka
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бить, бью, бьёшь, imper. 
бей vi. state, transitive

1. ‘wykonywać uderzeniа’
бить кулакáми
бить в ладóши
бить ребёнка

2. ‘być od kogoś lepszym’
бить рекóрды

3. ‘zabijać wystrzałem lub 
urzerzeniem’
бить скот

4. ‘strzelać z broni’
бить из орýдий

5. ‘rozbijać coś na kawałki’
бить посýду

6. ‘wydawać dźwięk – 
o czymś, co ma dzwon 
lub element do dzwonu 

podobny’
час бьют пóлночь

7. ‘z dużą siłą wydobywać 
się ze źródłа’

там бьёт роднúк

8. ‘wywoływać dreszcze’
мен бьёт лихорáдка

9. ‘wytwarzać coś z metalu 
mającego wizerunek’

бить монéту

б|я, -еш vi. state, 
transitive

1. ‘wykonywać uderzeniа’
Бúя детéто си.

2. ‘być od kogoś lepszym’
бúя рекóрди

3. brak znaczenia

4. ‘strzelać z broni’
Артилéрията бúе 

надалéч.

5 . brak znaczenia

6. ‘wydawać dźwięk – 
o czymś, co ma dzwon 
lub element do dzwonu 

podobny’
Часóвник бúе.
Бúе барабáн.
Камбáна бúе .

7. brak znaczenia 

8 . brak znaczenia

9 . brak znaczenia
 

bi|ć, -ję, -jesz vi. state, 
transitive

1. ‘wykonywać uderzeniа’
bić dzieci po łapach

bić pasem
bić w stół

serce bije równym rytmem
deszcz bije o szyby

2. ‘być od kogoś lepszym’
bić brata na głowę

bić rekordy

3. ‘zabijać wystrzałem lub 
uderzeniem’
bić świnie

4. ‘strzelać z broni’
armaty biją

5. ‘rozbijać coś na kawałki’
bić kieliszki

6. ‘wydawać dźwięk – 
o czymś, co ma dzwon 
lub element do dzwonu 

podobny’
zegar bije godziny

bić na alarm
dzwony kościelne biją

7. ‘z dużą siłą wydobywać 
się ze źródłа’

Woda bije ze skały.
Dym bił prosto w górę.

Stęchlizna bije z tej szafy.

8 . brak znaczenia

9. ‘wytwarzać coś z metalu 
mającego wizerunek’

bić monety
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благодар przyimek z C.

‘to, o czym mowa, jest 
możliwe dlatego, że prawdą 

jest to’
Он нашёл рабóту 
благодар своúм 
спосóбностям.

Он нашёл рабóту 
благодр томý, что он 

спосóбный. 

благодарéние на przyimek

‘to, o czym mowa, jest 
możliwe dlatego, że prawdą 

jest to’
Той намéри рáбота 

благодарéние на 
специализáцията си.

dzięki przyimek z C.

‘to, o czym mowa, jest 
możliwe dlatego, że prawdą 

jest to’
Znalazł pracę dzięki swoim 

zdolnościom.
Znalazł pracę dzięki temu, 

że był zdolny.
Jest zdolny i dzięki temu 

znalazł pracę.

блаж|ь, -и (sg. tantum) 
rz. ż.

1. ‘coś, czego ktoś chce 
nagle i krótko’

блажь нашлá на когó-то

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

капрз, -и; (два) капрза 
rz. m.

1. ‘coś, czego ktoś chce 
nagle i krótko’

капрúзи на балерúна
капрúзи на съдбáта

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

kaprys, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ‘coś, czego ktoś chce 
nagle i krótko’

chwilowy kaprys
zrobić coś dla kaprysu

2. przen. ‘coś, co 
zmienia się często i jest 

nieprzyjemne’
mieć kaprysy

kaprysy pogody

3. muz. ‘krótki pogodny 
utwór’

kaprysy na skrzypce

бланк, -а; -и rz. m. 

‘arkusz z przygotowanymi 
rubrykami do wypełnienia 

lub z wydrukowanym 
nagłówkiem’

запóлнить бланк

блáнк|а, -и rz. ż.

‘arkusz z przygotowanymi 
rubrykami do wypełnienia 

lub z wydrukowanym 
nagłówkiem’

поплнена блáнка

blankiet, -u; -y rz. mnieżyw.

‘arkusz z przygotowanymi 
rubrykami do wypełnienia 

lub z wydrukowanym 
nagłówkiem’

wypełnić blankiet
blankiet urzędowy

блёкл|ый przymiotnik 

‘taki, który stracił 
wyrazistość, intensywność’

блёклая травá
блёклое лицó

избелл przymiotnik

‘taki, który stracił 
wyrazistość, intensywność’

избелл цвят 

wyblakł|y przymiotnik

‘taki, który stracił 
wyrazistość, intensywność’

wyblakły kolor
wyblakłe wspomnienie
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ближáйш|ий przymiotnik 
superlativus

1. ‘taki, który jest najmniej 
odległy od czegoś, kogoś 

lub który ma nastąpić 
w niedalekim czasie’

в ближáйшем бýдущем
ближáйшая цель
при ближáйшем 

рассмотрéнии вопрóса

2. ‘bezpośredni’
при ближáйшем учáстии

3. ‘taki, który jest z kimś 
związany lub jest komuś 

drogi’
ближáйший сотрýдник

най-блзък przymiotnik 
superlativus

1. ‘taki, który jest najmniej 
odległy od czegoś, kogoś 

lub który ma nastąpić 
w niedalekim czasie’
в най-блúзко бдеще

2. brak znaczenia

3. ‘taki, który jest z kimś 
związany lub jest komuś 

drogi’
най-блúзък прител

najbliższ|y przymiotnik 
superlativus

1. ‘taki, który jest najmniej 
odległy od czegoś, kogoś 

lub który ma nastąpić 
w niedalekim czasie’

w najbliższej przyszłości
najbliższy prawdzie
najbliższy czwartek
najbliższy bankomat

2. brak znaczenia

3. ‘taki, który jest z kimś 
związany lub jest komuś 

drogi’
najbliższy krewny
najbliższy znajomy

najbliższy współpracownik

блжн|ий przymiotnik 

1. ‘położony 
w bezpośredniej bliskości 

od kogoś lub czegoś 
w czasie i przestrzeni’

блúжний магазúн

2. ‘najkrótszy i nieoddalony’
éхать блúжним путём

блз|ък, -ки przymiotnik

1. ‘położony 
w bezpośredniej bliskości 

od kogoś lub czegoś 
w czasie i przestrzeni’
Отúвам до блúзкия 

магазúн.  

2. ‘najkrótszy i nieoddalony’
Избрáх блúзкия път.

poblisk|i przymiotnik

1. ‘położony 
w bezpośredniej bliskości 

od kogoś lub czegoś 
w czasie i przestrzeni’
pobliska restauracja

2. brak znaczenia

близ przyimek z D.

‘niedaleko od miejsca, 
w którym coś się znajduje’

близ стáнции

блзо до przyimek

‘niedaleko od miejsca, 
w którym coś się znajduje’

блúзо до óгъня

blisko przyimek z D.

‘niedaleko od miejsca, 
w którym coś się znajduje’

mieszkać blisko 
skrzyżowania
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блзк|ий przymiotnik

1. ‘położony
w bezpośredniej bliskości 

od kogoś lub czegoś
w czasie i przestrzeni’
блúзкое расстоние

2. ‘mający nastąpić 
w niedalekiej przyszłości’

блúзкий отъéзд

3. ‘znajdujący się 
w bezpośrednim 
pokrewieństwie’

блúзкий рóдственник

4. ‘bezpośrednio dotyczący 
kogoś lub czegoś’

блúзкие мне интерéсы

5. ‘posiadający zbieżne 
cechy z czymś’

блúзкий по содержáнию 

6. ‘w takim stanie lub 
kondycji, że prawie dzieje 

się to, o czym mowа’
блúзкий к пóлному крáху

блз|ък, -ки przymiotnik

1. ‘położony
w bezpośredniej bliskości 

od kogoś lub czegoś
w czasie i przestrzeni’
блúзко разстоние 

2. ‘mający nastąpić 
w niedalekiej przyszłości’

блúзко бдеще

3. ‘znajdujący się 
w bezpośrednim 
pokrewieństwie’
блúзък прител

4. ‘bezpośrednio dotyczący 
kogoś lub czegoś’
блúзки интерéси

5. ‘posiadający zbieżne 
cechy z czymś’

блúзки харáктери

6. brak znaczenia

blisk|i przymiotnik

1. ‘położony
w bezpośredniej bliskości 

od kogoś lub czegoś
w czasie i przestrzeni’

bliski domu

2. ‘mający nastąpić 
w niedalekiej przyszłości’
bliski koniec negocjacji

3. ‘znajdujący się 
w bezpośrednim 
pokrewieństwie’

bliski krewny
bliski współpracownik

utrzymywać bliskie kontakty 
z kimś

4. ‘bezpośrednio dotyczący 
kogoś lub czegoś’

bliski prawdy

5. ‘posiadający zbieżne 
cechy z czymś’

To, co mówisz, jest bliskie 
temu, co tu napisano.

6. ‘w takim stanie lub 
kondycji, że prawie dzieje 

się to, o czym mowа’
bliski płaczu

bliski wygranej

близнец|, -óв l. mn. 
(l. poj. -éц, -á) 

1. ‘dzieci urodzone 
jednocześnie przez tę samą 

matkę’
брáтья-близнец

2. ‘jeden z dwunastu 
gwiazdozbiorów Zodiaku 

z dwoma blisko położonymi 
wobec siebie gwiazdami’ 

(pisane tylko z dużej litery), 
a także osoba urodzona pod 

tym znakiem’
Пётр I родúлся под 

знáком Зодиáка 
Близнец. 

близнá|ци l. mn. (l. poj. -áк)

1. ‘dzieci urodzone 
jednocześnie przez tę samą 

matkę’
брáтя близнáци

2. ‘jeden z dwunastu 
gwiazdozbiorów Zodiaku 

z dwoma blisko położonymi 
wobec siebie gwiazdami’ 

(pisane tylko z dużej litery), 
a także osoba urodzona pod 

tym znakiem’
Зóдия Близнáци

bliźnięta, bliźniąta, 
bliźniaki, -ów  

(l. poj. bliźnię, bliźniak, 
bliźniaczka)

1. ‘dzieci urodzone 
jednocześnie przez tę samą 

matkę’
bliźnięta jednojajowe

2. ‘jeden z dwunastu 
gwiazdozbiorów Zodiaku 

z dwoma blisko położonymi 
wobec siebie gwiazdami’ 

(pisane tylko z dużej litery), 
a także osoba urodzona pod 

tym znakiem’
On jest spod znaku Bliźniąt. 
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близорýк|ий przymiotnik

1. ‘taki, który źle widzi to, 
co jest daleko’

близорýкие глазá

2. ‘pozbawiony zdolności 
przewidywania i wynikający 

z braku tej zdolności’
близорýкая полúтика

късоглéд przymiotnik

1. ‘taki, który źle widzi to, 
co jest daleko’

късоглéд човéк с очилá

2. ‘pozbawiony zdolności 
przewidywania i wynikający 

z braku tej zdolności’
късоглéда полúтика

krótkowzroczn|y 
przymiotnik

1. ‘taki, który źle widzi to, 
co jest daleko’

krótkowzroczny chłopiec 

2. ‘pozbawiony zdolności 
przewidywania i wynikający 

z braku tej zdolności’
krótkowzroczny 
przedsiębiorca

krótkowzroczna polityka

блин I, -á; - rz. m.

‘cienki placek z rzadkiego 
ciasta usmażony na patelni’

печь блин

блин (pl. tantum) 

‘cienki placek z rzadkiego 
ciasta usmażony na patelni’

Тук сервúрат блинú.

blin, -a; -y rz. mnieżyw.

‘cienki placek z rzadkiego 
ciasta usmażony na patelni’

nasmażyć blinów

блин II partykuła żarg.

‘używane przy 
wyrażaniu zdziwienia, 
zmartwienia, irytacji, 

niezadowolenia (uważane za 
eufemistyczne)’

Блин, как я моглá емý 
повéрить!

Блин, вот то машúна!

двол да го взéме 
wykrzyknik żarg.

‘używane przy 
wyrażaniu zdziwienia, 
zmartwienia, irytacji, 

niezadowolenia (uważane za 
eufemistyczne)’ 

Пак ме излгаха, двол да 
го взéме!

kurczę wykrzyknik

‘używane przy 
wyrażaniu zdziwienia, 
zmartwienia, irytacji, 

niezadowolenia (uważane za 
eufemistyczne)’

Kurczę, jak mogłam w to 
uwierzyć!

O kurczę, ale samochód!

блнчик|и, -ов  
(l. poj. блнчик, -а)

1. ‘cienki placek smażony 
na patelni, podawany 

z cukrem bądź nadzieniem’
блúнчики с варéньем

2. pot. ‘rozchodzące się 
na wodzie kręgi powstałe 

w wyniku rzucenia 
płaskiego kamienia na 
powierzchnię wody’
пускáть блúнчики

палачнк|и  
(l. poj. палачнка)

1. ‘cienki placek smażony 
na patelni, podawany 

z cukrem bądź nadzieniem’
палачúнки със слáдко

2. brak znaczenia

naleśnik|i, -ów  
(l. poj. naleśnik, -a)

1. ‘cienki placek smażony 
na patelni, podawany 

z cukrem bądź nadzieniem’
naleśniki z twarogiem

2. brak znaczenia 
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блок, -а; -и rz. m.

1. ‘płaski walec z rowkiem 
na obwodzie, w którym 

przesuwa się lina 
umożliwiająca podnoszenie 

ciężarów’ 
бетóнный блок

2. ‘zjednoczenie się państw, 
partii i organizacji w celu 

wspólnych działań’
вступúть в политúческий 

блок

3. ‘ogół podobnych 
obiektów tworzących pewną 

całość’
блок новостéй
блок цилúндров

4. ‘gotowa składana część 
bunynku wykorzystywna 

w budownictwie 
mieszkaniowym’

монтáж дóма из блóков

5. ‘duża regularna bryła 
substancji’

пустотéлый блок

6. brak znaczenia

7. brak znaczenia

8 . sport. ‘blokada zrobiona 
z rąk zawodników ponad 

siatką’
стáвить блок

блок, -ове; (два) блóка 
rz. m.

1. ‘płaski walec z rowkiem 
na obwodzie, w którym 

przesuwa się lina 
umożliwiająca podnoszenie 

ciężarów’ 
бетóнен блок

2. ‘zjednoczenie się państw, 
partii i organizacji w celu 

wspólnych działań’
държáви от 

социалистúческия блок 

3. ‘ogół podobnych 
obiektów tworzących pewną 

całość’
нов телевизиóнен блок 

4. brak znaczenia

5 . brak znaczenia

6. ‘jeden z budynków 
pewnej całości, duży 

i wielopomieszczeniowy’
Те живéят в блок.

7. ‘złączone kartki papieru 
przeznaczonego do 

rysowaniа’
блок за рисýване

цвéтен глáнцов блок 

8 . brak znaczenia

blok, -u; -i rz. mnieżyw.

1. ‘płaski walec z rowkiem 
na obwodzie, w którym 

przesuwa się lina 
umożliwiająca podnoszenie 

ciężarów’ 
blok z betonu

2. ‘zjednoczenie się państw, 
partii i organizacji w celu 

wspólnych działań’
blok państw socjalistycznych

3. ‘ogół podobnych 
obiektów tworzących pewną 

całość’
blok programów 
przyrodniczych
blok urządzeń

4. brak znaczenia

5. ‘duża regularna bryła 
substancji’

bloki skalne
blok czekolady

6. ‘jeden z budynków 
pewnej całości, duży 

i wielopomieszczeniowy’
mieszkać w bloku
blok energetyczny

blok śmierci w obozie 
koncentracyjnym

Skazańcy trzymani są 
w bloku C.

7. ‘złączone kartki papieru 
przeznaczonego do 

rysowaniа’
blok techniczny

8 . sport. ‘blokada zrobiona 
z rąk zawodników ponad 

siatką’
założyć blok
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блокнóт, -а; -ы rz. m.

‘mały zeszyt do robienia 
notatek, z którego można 

wyrywać kartki’
записáть в блокнóте

белéжник, -ци; (два) 
белéжника rz. m.

‘mały zeszyt do robienia 
notatek, z którego można 

wyrywać kartki’
Загýбих белéжника си.

notes, -u; -y rz. mnieżyw.

‘mały zeszyt do robienia 
notatek, z którego można 

wyrywać kartki’
notes oprawiony w skórę

zapisać w notesie

блох|á, -; -и rz. ż.

1. ‘mały skaczący owad 
żywiący się krwią zwierząt 

lub ludzi’
вычёсывать у собáки блох

2. obraźliwie ‘o nędznym 
i pustym człowieku’

Он блохá.

бълх|á, - rz. ż.

1. ‘mały skaczący owad 
żywiący się krwią zwierząt 

lub ludzi’
ухáпване на бълхá

2. brak znaczenia

pchł|a, -y; -y rz. ż.

1. ‘mały skaczący owad 
żywiący się krwią zwierząt 

lub ludzi’
mieć pchły

2. brak znaczenia

блýз|а, -ы; -ы rz. ż.

‘rodzaj luźnego 
wierzchniego ubrania, które 

nie wkłada się do spodni’
надéть блýзу 

блýз|а, -и rz. ż.

‘rodzaj luźnego 
wierzchniego ubrania, które 

nie wkłada się do spodni’
моршка блýза

bluz|a, -y; -y rz. ż.

‘rodzaj luźnego 
wierzchniego ubrania, które 
nie wkłada się do spodni’

bluza z kapturem
bluza sportowa

блдечк|о, -а; -а, 
i блдц|е, rz. n.

‘talerzyk, na który stawia 
się szklankę lub filiżankę’
поднестú (подáть) на 

блдечке

чинйк|а, -и rz. ż. 
deminutivum

‘talerzyk, na którym stawia 
się szklankę lub filiżankę’

чáена чинúйка
кафéна чинúйка

чинúйка за слáдко

spodecz|ek, -ka; -ki  
rz. mnieżyw. deminutivum

‘talerzyk, na którym stawia 
się szklankę lub filiżankę’
spodeczek porcelanowy

блд|о, -а; -а rz. n.

1. ‘duży płaski talerz 
przeznaczony do podawania 

potraw na stół’
фарфóровое блдо

блдо для мса

2. ‘przyrządzone 
odpowiednio jedzenie’

пéрвое блдо
заказáть блдо

блд|о, -а rz. n.

1. ‘duży płaski talerz 
przeznaczony do podawania 

potraw na stół’
Блдото е голма овáлна 

илú елипсовúдна
чинúя. 

2. ‘przyrządzone 
odpowiednio jedzenie’

Блдото бéше изúскано.

półmis|ek, -ka; -ki  
rz. mnieżyw.

1. ‘duży płaski talerz 
przeznaczony do podawania 

potraw na stół’
półmisek wędlin

półmisek z rybami

2. brak znaczenia
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блю|ст, -дý, -дёшь, cz. 
przeszły -л, -лá vi. state, 

transitive

1. ‘robić wszystko, aby ktoś 
lub coś było bezpieczne’

блюстú óбщие интерéсы

2. ‘zachowywać się zgodnie 
z jakimiś normami’
блюстú пордок

пáз|я, -иш vi. state, 
transitive

1. ‘robić wszystko, aby ktoś 
lub coś było bezpieczne’

Пáзя достóйнството си.

2. ‘zachowywać się zgodnie 
z jakimiś normami’

Пáзя ред.

piln|ować, -uję, -ujesz vi. 
state, transitive

1. ‘robić wszystko, aby ktoś 
lub coś było bezpieczne’

pilnować interesów

2. brak znaczenia

боб, -á; - rz. m. bot.

1. ‘strąk lub jadalne 
nasienie rośliny z rodziny 

bobowatych’
Принцéсса на бобáх.

2. ‘szybkie sanki 
z kierownicą i hamulcem do 

zjazdów torowych’
двухмéстный боб

боб (sg. tantum) rz. m. bot. 

1. ‘strąk lub jadalne 
nasienie rośliny z rodziny 

bobowatych’
Мóга всéки ден да ям боб.

2. brak znaczenia

bób, bobu (sg. tantum) rz. 
mnieżyw. bot.

1. ‘strąk lub jadalne 
nasienie rośliny z rodziny 

bobowatych’
jeść bób

2. brak znaczenia

бобр, -á; - rz. m. 

1. zool. ‘gryzoń żyjący 
w leśnych rzekach 
i budujący tamy’
Бобр полéзны. 

2. brak znaczenia

бóбър, -и rz. m.

1. zool. ‘gryzoń żyjący 
w leśnych rzekach 
i budujący tamy’

Бóбрите са полéзни.

2. brak znaczenia

bóbr, bobra; bobry 

1. rz. mżyw. zool. ‘gryzoń 
żyjący w leśnych rzekach 

i budujący tamy’
Tę tamę zbudowały bobry.

2. rz. mnieżyw. pot. 
‘włosy na częściach 
intymnych kobiety’
Czas ogolić bobra .

бог, -а, Voc. Бóже; -и, -óв 
rz. m.

1. ‘istota nadprzyrodzona, 
stworzyciel i pan 

wszechświata, będący 
przedmiotem kultu’

Бог Отéц
бог войн

2. ‘ktoś lub coś czczone bez 
namysłu’

Он кулинáрный бог. 

бог, -oвé, Voc. Бóже rz. m.

1. ‘istota nadprzyrodzona, 
stworzyciel i pan 

wszechświata, będący 
przedmiotem kultu’

Бог е всемогщ.

2. ‘ktoś lub coś czczone bez 
namysłu’

Той е за нéя бог.

bóg, boga, Voc. boże; 
bogowie a . bogi rz. m.

1. ‘istota nadprzyrodzona, 
stworzyciel i pan 

wszechświata, będący 
przedmiotem kultu’

Bóg Ojciec
bóg wojny

2. ‘ktoś lub coś czczone bez 
namysłu’

Mój szef był dla mnie 
bogiem.
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богатé|ть, -ю, -ешь vi. 
state, intransitive

‘stawać się bogatym’
богатéть любми 

спóсобами

забогатв|ам, -ш vi. state, 
intransitive

‘stawać się bogatym’
Знáе как да забогатва.

bogac|ić się, -ę, -isz vi. 
state, intransitive

‘stawać się bogatym’
bogacić się na różne 

sposoby

богáч, -á; - rz. m.

‘człowiek bogaty’
стать богачóм

богатáш, -и rz. m.

‘człowiek bogaty’
нов богатáш

bogacz, -a; -e rz. mos.

‘człowiek bogaty’
stać się bogaczem

богорóдская травá fraza 
rzeczownikowa ż. bot.

‘aromatyczna roślina 
o drobnych liściach 

i kwiatach zebranych 
w główki, wykorzystywana 
w lecznictwie, przemyśle 

perfumeryjnym 
i spożywczym’

мáщерк|а, -и rz. ż. bot.

‘aromatyczna roślina 
o drobnych liściach 

i kwiatach zebranych 
w główki, wykorzystywana 
w lecznictwie, przemyśle 

perfumeryjnym 
i spożywczym’

macierzanka piaskowa 
fraza rzeczownikowa ż. bot.

‘aromatyczna roślina 
o drobnych liściach 

i kwiatach zebranych 
w główki, wykorzystywana 
w lecznictwie, przemyśle 

perfumeryjnym 
i spożywczym’

бодá|ть, -ю, -ешь vi. state, 
transitive 

‘uderzać czymś ostrym’
бодáть рогáми

бод|á, -éш vi. state, 
transitive

‘uderzać czymś ostrym’
Бодá с рогáта си.

bóść, bodę, bodziesz vi. 
state, transitive

‘uderzać czymś ostrym’
bóść rogami

бодр|ть, -, -шь vi. 
state, transitive

‘dodać rześkości, pobudzać 
siłę i energię’ 

Морóз бодрúт.

ободрва|м vi. state, 
transitive

‘dodać rześkości, pobudzać 
siłę i energię’

Кóка-кóлата ободрва.

orzeźwia|ć, -m, -sz vi. state, 
transitive

‘dodać rzeskości, pobudzać 
siłę i energię’

Orzeźwiło nas zimne 
powietrze.

боевк I, -á; - rz. m.

‘członek organizacji 
bojowej działającej 

w interesie jakieś grupy 
społecznej lub politycznej’
террористúческие áкции 

боевикóв

боéц, l. mn. бойц, rz. m.

‘członek organizacji 
bojowej działającej 

w interesie jakieś grupy 
społecznej lub politycznej’

стар боéц

bojow|iec, -ca; -cy rz. mos.

‘członek organizacji 
bojowej działającej 

w interesie jakieś grupy 
społecznej lub politycznej’

bojowiec UWO
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боевк II, -á; - rz. m.

‘gatunek filmu 
przedstawiającego 

wydarzenia o tematyce 
związanej z walką, bójkami 

i morderstwami’
На экрáны вшел нóвый 

боевúк.

приключéнски филм 
fraza rzeczownikowa m.

‘gatunek filmu 
przedstawiającego 

wydarzenia o tematyce 
związanej z walką, bójkami 

i morderstwami’
Обúча приключéнските 

фúлми .

film sensacyjny fraza 
rzeczownikowa mnieżyw.

‘gatunek filmu 
przedstawiającego 

wydarzenia o tematyce 
związanej z walką, bójkami 

i morderstwami’
film sensacyjny w reżyserii 

Ridleya Scotta

боев|óй przymiotnik

1. ‘mający związek z walką 
zbrojną, działaniami 

wojennymi i służbą w armii’
боевáя готóвность

боевáя мощь

2. ‘taki, że jest gotowy 
i chętny do konfliktu’

боевóй пáрень

бó|ен przymiotnik

1. ‘mający związek z walką 
zbrojną, działaniami 

wojennymi i służbą w armii’
бóйна готóвност

2. brak znaczenia

bojow|y przymiotnik

1. ‘mający związek z walką 
zbrojną, działaniami 

wojennymi i służbą w armii’
gotowość bojowa

sprzęt bojowy
wóz bojowy

chrzest bojowy

2. ‘taki, że jest gotowy 
i chętny do konfliktu’

bojowy charakter
mieć bojową minę

бо|й I, -я, Msc. о -е i в -; 
-, -ёв rz. m.

‘ciężka walkа’
воздýшный бой
финáльный бой

бой за справедлúвость
вступúть в бой с 

оппонéнтом 

бой I, -еве rz. m. książk .

‘ciężka walkа’
взéмам нéщо с бой 

Предизвúквам те на бой!

bój, boju; boje rz. mnieżyw. 
książk.

‘ciężka walkа’
zażarty, zacięty, zaciekły bój

bój z wrogiem o ziemię
toczyć boje

бо|й II, -я (sg. tantum)  
rz. m. 

‘dźwięki wydawane poprzez 
uderzeniа’
бой часóв

барабáнный бой

бене (sg. tantum) rz. n.

‘dźwięki wydawane poprzez 
uderzeniа’

бúене на часóвник

bici|e, -a; -a rz. n.

‘dźwięki wydawane poprzez 
uderzeniа’

bicie zegara

бо|й III, -я; -и, -ев rz. m.

‘chłopiec do posługi 
i na posyłki zwłaszcza 

w hotelach’
бой в гостúнице 

бой II rz. m.

‘chłopiec do posługi  
i na posyłki zwłaszcza  

w hotelach’
бой в хотéл ,,Зáпад”

boy, -a; -e rz. mos.

‘chłopiec do posługi 
i na posyłki zwłaszcza 

w hotelach’
boy hotelowy
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бой-бáб|а, -ы; -ы rz. ż. 

‘kobieta silna, energiczna, 
czasem zbyt stanowcza’

Онá бой-бáба.

ербáп женá fraza 
rzeczownikowa ż.

‘kobieta silna, energiczna, 
czasem zbyt stanowczа’

Тáзи бегáчка е ербáп женá 
(to samo co мжка Гáна).

herod-bab|a, -y; -y rz. ż.

‘kobieta silna, energiczna, 
czasem zbyt stanowczа’
Z niej jest herod-baba.

бóйк|ий przymiotnik

1. ‘pełen energii, 
zdecydowaniа’

бóйкий ребёнок

2. brak znaczenia

3. ‘intensywny, wyraźny’
бóйкая торгóвля

бóйкая ýлица

4. brak znaczenia

жив przymiotnik

1. ‘pełen energii, 
zdecydowaniа’

жив, пргав мóмък

2. ‘taki, który żyje’
жив човéк

3. ‘intensywny, wyraźny’
жив цвят

4. ‘taki, który nie jest 
udawany i który przejawia 

zaangażowanie’
жив интерéс

żyw|y przymiotnik

1. ‘pełen energii, 
zdecydowaniа’
żywe dziecko

żywe usposobienie

2. ‘taki, który żyje’
istota żywa

3. ‘intensywny, wyraźny’
żywe kolory

żywe wspomnienie
żywa akcja

4. ‘taki, który nie jest 
udawany i który przejawia 

zaangażowanie’
żywe zainteresowanie

żywa dyskusja

бóйн|я, -и; -и, боен rz. ż.

1. ‘ubój zwierząt’
сдавáть свинéй на бóйню 

2. ‘masowe zabijanie ludzi’
кровáвая бóйня

касáпниц|а, -и rz. ż.

1. ‘ubój zwierząt’
стрáшна касáпница 

2. ‘masowe zabijanie ludzi’
касáпница по врéме 

на Септемврúйското 
въстáние

rze|ź, -zi; -zie rz. ż.

1. ‘ubój zwierząt’
rzeź krów

2. ‘masowe zabijanie ludzi’
krwawa rzeź 

dokonać rzezi mieszkańców



97Б

бок, -а i -у, Msc. о -е i на 
-ý; -á rz. m.

1. ‘prawa lub lewa część 
tułowia człowieka lub 

zwierzęciа’
спать на лéвом бокý

2. ‘jedna ze stron 
przedmiotu zwykle 

w stosunku do jego górnej, 
dolnej, przedniej lub tylniej 

części’
Стакáн упáл нá бок. 

3. pot. ‘punkt widzenia, 
pogląd lub aspekt czegoś’

Мóжно взглянýть на то 
откртие с другóго бóка.

стран|á (tantum) rz. ż.

1. ‘prawa lub lewa część 
tułowia człowieka lub 

zwierzęciа’
Спя на лвата си странá.

2. ‘jedna ze stron 
przedmiotu zwykle 

w stosunku do jego górnej, 
dolnej, przedniej lub tylniej 

części’
Обърнú товá на дрýгата 

странá!

3. pot. ‘punkt widzenia, 
pogląd lub aspekt czegoś’

От еднá странá е такá, а 
от дрýга не е такá.

bok, -u; -i rz. mnieżyw.

1. ‘prawa lub lewa część 
tułowia człowieka lub 

zwierzęciа’
spać na lewym boku
Boli mnie w boku.

2. ‘jedna ze stron 
przedmiotu zwykle 

w stosunku do jego górnej, 
dolnej, przedniej lub tylniej 

części’
bok trójkąta

bok szafy

3. brak znaczenia

бокáл, -а; -ы rz. m.

1. ‘naczynie na nóżce, 
zazwyczaj ozdobne, 

przeznaczone do picia 
trunków np. wina oraz 

ilość cieczy zawartej w tym 
naczyciu’

хрустáльный бокáл
поднть бокáл

2. brak znaczenia

чáш|а, -и rz. ż.

1. ‘naczynie na nóżce, 
zazwyczaj ozdobne, 

przeznaczone do picia 
trunków np. wina oraz 

ilość cieczy zawartej w tym 
naczyciu’

вдúгна чáша
чáша за винó, шампáнско, 

кафé, чай

2. brak znaczenia

kielich, -a; -y rz. mnieżyw.

1. ‘naczynie na nóżce, 
zazwyczaj ozdobne, 

przeznaczone do picia 
trunków np. wina oraz 

ilość cieczy zawartej w tym 
naczyciu’

kryształowy kielich
kielich mszalny

napełnić, wznieść, wychylić 
kielich

2. bot. ‘część kwiata 
przypominająca takie 

naczynie’
kielich tulipana

боков|óй przymiotnik

1. ‘znajdujący się na boku, 
skierowany w bok’

боковáя ýлица
боковáя плóскость

2. ‘drugorzędny i poboczny’
боковáя лúния родствá

странч|ен przymiotnik

1. ‘znajdujący się na boku, 
skierowany w bok’
странúчна ýлица

2. ‘drugorzędny i poboczny’
странúчен въпрóс

boczn|y przymiotnik

1. ‘znajdujący się na boku, 
skierowany w bok’

boczny tor
skłon boczny

2. ‘drugorzędny i poboczny’
boczna droga

boczna linia rodziny



98 Б

бóком przysłówek

‘odwrócony na prawo lub 
na lewo’

сидéть бóком

странчно przysłówek

‘odwrócony na prawo lub 
na lewo’

върв странúчно 

bokiem przysłówek

‘odwrócony na prawo lub 
na lewo’

odwrócić się bokiem

бóлее przysłówek

‘forma przysłówka używana 
do wyrażenia stopnia 

wyższego przymiotnika  
(w postaci analitycznej)’

бóлее ýмный 

пóвече przysłówek

‘forma przysłówka używana
do wyrażenia stopnia

wyższego przymiotnika
(w postaci analitycznej)’

пóвече от eдúн час

 

bardziej przysłówek 
comparativus

‘forma przysłówka bardzo 
używana do wyrażenia 

stopnia wyższego 
przymiotnika (w postaci 

analitycznej)’
bardziej inteligentna

болéзненн|ый przymiotnik 

1. ‘taki, który często choruje 
lub świadczy o tym’

болéзненный ребёнок

2. ‘przyczyniający ból’
болéзненный укóл

3. ‘wychodzący poza 
granice normalności’

болéзненное самолбие

болéзн|ен przymiotnik

1. ‘taki, który często choruje 
lub świadczy o tym’

болéзнено състоние

2. ‘przyczyniający ból’
болéзнено убóждане 

болéзнен ýдар

3. brak znaczenia

chorowit|y przymiotnik

1. ‘taki, który często choruje 
lub świadczy o tym’
chorowite dziecko
chorowita bladość

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia 

болéзн|ь, -и; -и rz. ż.

1. ‘stan, kiedy organizm źle 
funkcjonuje i kiedy ktoś 

czuje się źle’
морскáя болéзнь

óтпуск по болéзни

2. ‘stan, kiedy dzieje się coś 
złego, nienormalnego’
Скýпость – болéзнь 

стáрости.

3. brak znaczenia

бóлест, -и rz. ż.

1. ‘stan, kiedy organizm źle 
funkcjonuje i kiedy ktoś 

czuje się źle’
мóрска бóлест

óтпуска по бóлест

2. przen. ‘stan, kiedy 
dzieje się coś złego, 

nienormalnego’
Товá е бóлест на XXI век.

3. brak znaczenia

chorob|a, -y; -y rz. ż.

1. ‘stan, kiedy organizm źle 
funkcjonuje i kiedy ktoś 

czuje się źle’
choroba morska, nerwowa, 
zawodowa, cywilizacyjna

2. przen. ‘stan, kiedy 
dzieje się coś złego, 

nienormalnego’
Przeciążenie informacyjne 
to choroba naszych czasów.

3. eufem. ‘używane, gdy 
nadawca jest w stanie 

pobudzenia emocjonalnego, 
ale nie chce mówić brzydko’

O choroba, zapomniałem 
telefonu.
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болéльщик, -а; -и rz. m.

‘miłośnik zawodów 
sportowych sympatyzujący 

określonej dyscyplinie 
sportu i drużynie’

футбóльные болéльщики

запалнко, -овци rz. m.

 ‘miłośnik zawodów 
sportowych sympatyzujący 

określonej dyscyplinie 
sportu i drużynie’

спóртен запалнко 

kibic, -a; -e rz. mos.

‘miłośnik zawodów 
sportowych sympatyzujący 

określonej dyscyplinie 
sportu i drużynie’
zagorzały kibic

kibice piłki nożnej

болé|ть I, -ю, -ешь vi. state, 
intransitive

1. ‘być w stanie choroby’
болéть ангúной

2. ‘przebywać w stanie 
niepokoju’

болéть всей душóй

3. ‘przyglądać się 
i dopingować uczestników 
rozgrywek sportowych lub 

innych wydarzeń’
болéть за комáнду

4. brak znaczenia

боледýва|м, -ш vi. state, 
intransitive

1. ‘być w stanie choroby’
боледýвам от грип

 

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia

chor|ować, -ujе, -ujesz vi. 
state, intransitive

1. ‘być w stanie choroby’
chorować na anginę
chorować na serce

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

4. przen. ‘bardzo czegoś 
pragnąć’

Chorowałam na te buty od 
dawna.

болéть II, -т, -т vi. state, 
intransitive, tylko 3 osoba  

l. poj. i l. mn.

‘odczuwać ból fizyczny lub 
psychiczny’

У мен болúт головá.

бол vi. state, transitive, 
tylko 3 osoba

‘odczuwać ból fizyczny lub 
psychiczny’

Цял ден ме болú главáта.

boleć, -i vi. state, transitive, 
tylko 3 osoba l. poj. i l. mn.

‘odczuwać ból fizyczny lub 
psychiczny’

Boli mnie głowa.
Bolą go twoje słowa.

болóт|о, -а; -а rz. n.

1. ‘trwale podmokły obszar 
zarośnięty trzciną lub trawą’

торфянóе болóто

2. brak znaczenia

блáт|о, -а rz. n.

1. ‘trwale podmokły obszar 
zarośnięty trzciną lub trawą’

Предú годúни тук бéше 
блáтo.

2. brak znaczenia

bagn|o, -a; -a rz. n.

1. ‘trwale podmokły obszar 
zarośnięty trzciną lub trawą’

grząskie bagno

2. przen. ‘sytuacja, która nie 
jest moralnie dobrа’

wpakować się w bagno
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болтá|ть I, -ю, -ешь vi. 
state, transitive

1. ‘mącić ciecz’
болтáть лóжечкой чай

2. ‘wykonywać ruchy 
z jednej strony na drugą lub 

do przodu i do tyłu’
болтáть ногáми

разклáщ|ам, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘mącić ciecz’
разклáщам тéчност

2. ‘wykonywać ruchy 
z jednej strony na drugą lub 

do przodu i do tyłu’ 
разклáщам ллката

bełta|ć, -m, -sz vi. state, 
transitive

1. ‘mącić ciecz’
bełtać zupę 

2. brak znaczenia

болтá|ть II, -ю, -ешь vi. 
state, transitive

1. ‘dużo mówić zwykle 
o byle czym i bez sensu’

болтáть вздор 
болтáть без ýмолку 

2. brak znaczenia

дрнка|м, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘dużo mówić zwykle 
o byle czym i bez sensu’

дрнкам врéли-некипéли
дрнкам глýпости

 
2. brak znaczenia

pleść, plotę, pleciesz vi. 
state, transitive

1. ‘dużo mówić zwykle 
o byle czym i bez sensu’
pleść bzdury, głupstwa, 

androny

2. ‘łączyć pasma 
przekładając jeden przez 

drugi’
pleść warkocz
pleść wianki

болтá|ться, -юсь, -ешься 
vi. aux

1. ‘powoli wykonywać 
ruchy w jedną lub drugą 

stronę’
Калúтка болтáется на 

однóй петлé . 

2. ‘o cieczy: przemieszczać 
się w jakimś pojemniku’
В бутлке болтáются 

остáтки вод. 

3. ‘chodzić bez celu’
болтáться по гóроду

лшка|м се, -ш се vi. aux 
 

1. ‘powoli wykonywać 
ruchy w jedną lub drugą 

stronę’
Лшкам се катó пин.

2. brak znaczenia 

3. brak znaczenia

koły|sać się, -szę, -szesz 
vi. aux 

1. ‘powoli wykonywać 
ruchy w jedną lub drugą 

stronę’
Lampa się kołysze.

kołysać się w hamaku

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

болтлв|ый przymiotnik

‘ten, który lubi dużo mówić’
болтлúвая сосéдка

приказлв przymiotnik

‘ten, który lubi dużo mówić’
приказлúва съсéдка

gadatliw|y przymiotnik

‘ten, który lubi dużo mówić’
gadatliwa sąsiadka
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болтовн|, - (sg. tantum) 
rz. ż. pot.

1. ‘mówienie o czymś 
nieważnym, czego nie 

traktuje się serio’ 
болтовн детéй
однá болтовн

2. ‘kłamliwa wiadomość’
Не бло такóго, болтовн 

всё то.

дърдóрене (sg. tantum)  
rz. n. pot.

1. ‘mówienie o czymś 
nieważnym, czego nie 

traktuje się serio’ 
глýпаво дърдóрене

2. brak znaczenia

gadanin|a, -y; gadanin 
rz. ż.

1. ‘mówienie o czymś 
nieważnym, czego nie 

traktuje się serio’ 
czcza gadanina

2. brak znaczenia

болтýн, -á; - rz. m. pot.

‘ten, który dużo gadа i nie 
umie dotrzymać tajemnicy’

Ну и болтýн он!

дърдóрко, -овци rz. m.

‘ten, który dużo gadа i nie 
umie dotrzymać tajemnicy’

голм дърдóрко

gaduł|a, -y; gaduł rz. mos. 
i ż.

‘ten, który dużo gadа i nie 
umie dotrzymać tajemnicy’

straszny gaduła

бол|ь, -и; -и rz. ż.

1. ‘uczucie cierpienia 
fizycznego’

головнáя боль
зубнáя боль 

2. ‘poczucie zmartwienia 
i goryczy’

с бóлью в сéрдце

бóлк|а, -и rz. ż.

1. ‘uczucie cierpienia 
fizycznego’

стрáшна бóлка в крста

2. ‘poczucie zmartwienia 
i goryczy’

с бóлка в сърцéто

ból, -u; -e rz. mnieżyw.

1. ‘uczucie cierpienia 
fizycznego’

ból głowy, zęba
ostry ból

Chwycił mnie ból.

2. ‘poczucie zmartwienia 
i goryczy’

z bólem serca
ból po śmierci matki

бóльше przysłówek

1. stopień wyższy od 
большóй i мнóго

бóльше дéнег
бóльше рабóтать

2. w zdaniach z negacją ‘coś 
się zdarzyło wcześniej, ale 
po danym czasie nigdy się 

już nie zdarza’
Я бóльше не могý. 
и ничегó бóльше

3. z zaimkami всегó, всех 
stopień najwyższy

Что ты лбишь бóльше 
всегó?

Он кричáл бóльше всех.

пóвече przysłówek

1. stopień wyższy мнóго
Не мóга пóвече!

2. w zdaniach z negacją ‘coś 
się zdarzyło wcześniej, ale 
po danym czasie nigdy się 

już nie zdarza’
нúщо пóвече 

3. brak znaczenia

więcej przysłówek

1. stopień wyższy od dużo 
i wiele

więcej pieniędzy
więcej pracować

2. w zdaniach z negacją ‘coś 
się zdarzyło wcześniej, ale 
po danym czasie nigdy się 

już nie zdarza’
Nie chcę cię więcej widzieć.
Nigdy więcej tego nie zrobił.

3. brak znaczenia
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больш|óй przymiotnik

1. ‘większy od przeciętnego’
большóе влиние
большúе чаеве

большóй успéх, срок, 
вбор, секрéт, футбóл, 

гурмáн, начáльник
большáя скóрость

2. ‘dorosły’
Он ужé большóй. 

гол|м przymiotnik

1. ‘większy od przeciętnego’
голм товáр
голма кща
голма любóв

голма, глáвна бýква

2. ‘dorosły’
голм син 

duż|y przymiotnik

1. ‘większy od przeciętnego’
duży wpływ, sukces, wybór, 
napiwek, brzuch, obszar, 

pies

2. ‘dorosły’
Jesteś już duży.

бор, -а, Msc. о -е i в -ý; - 
rz. m.

‘stary i gęsty las’
соснóвый бор

бóрова горá fraza 
rzeczownikowa ż.

‘stary i gęsty las’
бóрова горá

bór, boru; bory rz. 
mnieżyw.

‘stary i gęsty las’
bór sosnowy

бород|á, -; -ы 

1. ‘owłosienie na dolnej 
części twarzy mężczyzny’

седáя бородá 
отрастúть, носúть 

бóроду

2. brak znaczenia

брад|á, -и rz. ż.

1. ‘owłosienie na dolnej 
części twarzy mężczyzny’

бла брадá
пýсна си брадá
хóдя с брадá 

2. ‘część twarzy poniżej ust’
двóйна брадá

brod|a, -y; -y rz. ż.

1. ‘owłosienie na dolnej 
części twarzy mężczyzny’

zapuścić, nosić, ogolić 
brodę

siwa broda 

2. ‘część twarzy poniżej ust’
spiczasta broda

борт, -а, Msc. о -е i на -ý; 
-á rz. m.

1. ‘boczna lub górna 
krawędź łodzi lub statku’

вбросить за борт
человéк за бортóм 

2. ‘lewy lub prawy brzeg 
ubrania zwykle z guzikami 

do zapinaniа’
отпáрить бортá пальтó

борд, -ове; (два) бóрда 
rz. m.

1. ‘boczna lub górna 
krawędź łodzi lub statku’

борд на кóраб

2. brak znaczenia

burt|a, -y; -y rz. ż.

1. ‘boczna lub górna 
krawędź łodzi lub statku’

lewa, prawa burta
wypaść za burtę

2. brak znaczenia

бортпроводнц|а, -ы; -ы 
rz. ż.

‘kobieta obsługująca 
pasażerów na pokładzie 
statku lub w samolocie’

стюардéс|а, -и rz. ż.

‘kobieta obsługująca 
pasażerów na pokładzie 
statku lub w samolocie’

stewardes|a, -y; -y rz. ż.

‘kobieta obsługująca 
pasażerów na pokładzie 
statku lub w samolocie’
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борщ, -á; - rz. m. 

1. ‘zupa z buraków’
украúнский борщ

2. brak znaczenia

борш (sg. tantum) rz. m.

1. ‘zupa z buraków’
Обúчам украúнски борш.

2. brak znaczenia

barszcz, -u; -e rz. mnieżyw.

1. ‘zupa z buraków’
barszcz czerwony, biały, 

ukraiński

2. ‘roślina zielna o dużych, 
pierzastych liściach 

i drobnych kwiatach’
barszcz Sosnowskiego

босикóм przysłówek

‘bez butów i skarpet’
ходúть босикóм

бос przymiotnik

‘bez butów i skarpet’
хóдя бос

boso przysłówek

‘bez butów i skarpet’
iść boso

босонóжк|и, -жек (l. poj. 
босонóжка) rz. ż. 

‘rodzaj letniego obuwia 
posiadającego wierzch 

z pasków’
жéнские босонóжки

сандáл, -и; (два) сандáла

‘rodzaj letniego obuwia 
posiadającego wierzch 

z pasków’
Сандáлите са лéки 

обýвки.

sandał|y, -ów (l. poj. 
sandał, -a) rz. mnieżyw. 

‘rodzaj letniego obuwia 
posiadającego wierzch 

z pasków’
skórzane sandały

ботн|ок, -ка; -ки,  -ков 
rz. m.

‘obuwie na niskim obcasie 
zawiązywane na sznurówki 

lub zapinane na guziki 
lub zamek błyskawiczny, 

pokrywające nogi do kostki 
lub wyżej’

кóжаные ботúнки

ботнк|а, -и rz. ż.

‘obuwie na niskim obcasie 
zawiązywane na sznurówki 

lub zapinane na guziki 
lub zamek błyskawiczny, 

pokrywające nogi do kostki 
lub wyżej’

бéли ботúнки

trzewik|i, -ów (l. poj. 
trzewik, -a) rz. m.

‘obuwie na niskim obcasie 
zawiązywane na sznurówki 

lub zapinane na guziki 
lub zamek błyskawiczny, 

pokrywające nogi do kostki 
lub wyżej’

sznurowane trzewiki

бóчк|а, -и; -и rz. ż.

1. ‘duże naczynie drewniane 
z dwoma płaskimi dnami 

i wypukłymi ścianami 
ściśniętymi metalową 

obręczą’
пороховáя бóчка

2. ‘rodzaj akrobacji 
samolotowej, gdy samolot 
obraca się wokół własnej 

osi’
сдéлать бóчку

бчв|а, -и rz. ż.

1. ‘duże naczynie drewniane 
z dwoma płaskimi dnami 

i wypukłymi ścianami 
ściśniętymi metalową 

obręczą’
бчва винó

2. brak znaczenia

beczk|a, -i; -i rz. ż.

1. ‘duże naczynie drewniane 
z dwoma płaskimi dnami 

i wypukłymi ścianami 
ściśniętymi metalową 

obręczą’
beczka prochu

2. ‘rodzaj akrobacji 
samolotowej, gdy samolot 
obraca się wokół własnej 

osi’
robić beczkę
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брáв|ый przymiotnik 

‘ktoś, kto ma dużo energii 
do działania, także coś, co 

o tym świadczy’
брáвый мужчúна

напéт przymiotnik

‘ktoś, kto ma dużo energii 
do działania, także coś, co 

o tym świadczy’
напéт мóмък

dziarsk|i przymiotnik

‘ktoś, kto ma dużo energii 
do działania, także coś, co 

o tym świadczy’
dziarski staruszek

dziarski krok

брак I, -а; -и rz. m.

1. ‘rodzinny związek 
mężczyzny i kobiety 
zawarty formalnie’
брак по расчёту 
вступúть в брак

растóргнуть брак

2. brak znaczenia

брак І, -ове; (два) брáка 
rz. m.

1. ‘rodzinny związek 
mężczyzny i kobiety 
zawarty formalnie’

църкóвен, грáждански 
брак

встпя в брак 
разтрóгна брáка си

2. brak znaczenia 

małżeństwo, -a; -a rz. n.

1. ‘rodzinny związek 
mężczyzny i kobiety 
zawarty formalnie’

małżeństwo z rozsądku
małżeństwo konkordatowe
zawrzeć małżeństwo z kimś

rozwiązać, unieważnić 
małżeństwo 

2. ‘para pozostająca w takim 
związku’

małżeństwo Kowalskich

брак II, -а; -и rz. m.

‘zepsute i nieodpowiadające 
standardowi wyroby 

i towary’
отбрáсывать брак
костм с брáком

брак II, rz. m. бракýвани 
товáри l. mn.

‘zepsute i nieodpowiadające 
standardowi wyroby 

i towary’
Тáзи стóка е брак.

braki (zwykle l. mn.,  
w l. poj. D. -a)

‘zepsute i nieodpowiadające 
standardowi wyroby 

i towary’
wypuścić braki

бран|ть, -, -шь vi. 
state, transitive

‘oceniać kogoś lub coś źle 
i mówić o nim niedobrze’

бранúть детéй

ругá|я, -еш vi. state, 
transitive

‘oceniać kogoś lub coś źle 
i mówić o nim niedobrze’

Ругáе мъжá си.

ruga|ć, -m, -sz vi. state, 
transitive

‘oceniać kogoś lub coś źle 
i mówić o nim niedobrze’
rugać dziecko za lenistwo

бран|ь, -и (sg. tantum) rz. ż. 

1. ‘wulgarne lub obelżywe 
słowа’

набрóситься с брáнью на 
когó-лúбо

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

ругатн| (l. mn., l. poj. 
ругатн|)

1. ‘wulgarne lub obelżywe 
słowа’

От съсéда се чýват кавгú 
и ругатнú. 

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia 

przekleństw|o, -a; -a rz. n.

1. ‘wulgarne lub obelżywe 
słowа’

obrzucić przekleństwami

2. ‘słowa wzywające 
siły nadprzyrodzone do 
zrobienia czegoś złego’

rzucić na kogoś 
przekleństwo

3. ‘coś, co jest dla kogoś złe 
i go powoli niszczy’

Związek z Mariolą stał się 
moim przekleństwem.
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браслéт, -а; -ы rz. m.

‘ozdoba w kształcie obręczy 
noszona na nadgarstku’

браслéт из янтар

грвн|а, -и rz. ż.

‘ozdoba w kształcie obręczy 
noszona na nadgarstku’

злáтна, срéбърна грúвна

bransolet|a, -y; -y rz. ż.

‘ozdoba w kształcie obręczy 
noszona na nadgarstku’

złota bransoleta
bransoleta z bursztynami

брат, -а; -ья,  
-ьев rz. m. 

1. ‘syn tych samych 
rodziców, co dana osobа’

двородный, 
трородный, свóдный, 

нáзваный брат

2. ‘ktoś, kto jest komuś 
bardzo bliski jako przyjaciel 
lub członek tej samej grupy’

брáтья по орýжию

брат, -я rz. m.

1. ‘syn tych samych 
rodziców, co dana osobа’

рóден брат 
довéден брат

2. ‘ktoś, kto jest komuś 
bardzo bliski jako przyjaciel 
lub członek tej samej grupy’

пóвече от брат

brat, -a; bracia rz. mos.

1. ‘syn tych samych 
rodziców, co dana osobа’

starszy, młodszy brat
rodzony, przyrodni brat

2. ‘ktoś, kto jest komuś 
bardzo bliski jako przyjaciel 
lub członek tej samej grupy’

bracia w Panu

брать, берý, берёшь vi. 
state, transitive

1. ‘chwycić kogoś lub coś 
w taki sposób, aby można 

go było trzymać’
брать двум рукáми

брать пáльцами
брать ребёнка на рýки

2. ‘zmieniać miejsce kogoś 
lub czegoś’

брать рабóту нá дом
брать друзéй в похóд
брать пассажúров на 

борт самолёта

3. ‘zrobić kogoś lub coś 
swoim’

брать ребёнка на 
воспитáние

брать в сво комáнду
брать зéмлю в арéдну

брать кредúт

взéма|м, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘chwycić kogoś lub coś 
w taki sposób, aby można 

go było trzymać’
взéмам под ръкá

2. ‘zmieniać miejsce kogoś 
lub czegoś’

взéмам хляб
взéмам таксú

3. ‘zrobić kogoś lub coś 
swoim’

взéмам зáем

brać, biorę, bierzesz vi. 
state, transitive

1. ‘chwycić kogoś lub coś 
w taki sposób, aby można 

go było trzymać’
brać coś szczypcami

brać za nogę, za uzdę, za 
klamkę

brać na ręce, w ręce, na 
barana, na plecy

2. ‘zmieniać miejsce kogoś 
lub czegoś’

brać książkę z półki
brać psa ze sobą na spacer

brać siostrę do kina

3. ‘zrobić kogoś lub coś 
swoim’

brać w dzierżawę
brać psa ze schroniska

brać kogoś na 
współpracownika
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бревн|ó, -á; l. mn. брёвна, 
брёвен rz. n.

1. ‘drzewo, które zostało 
ścięte i przygotowane do 

użytku’
пилúть брёвна

2. ‘przyrząd gimnastyczny 
do ćwiczeń w utrzymywaniu 

równowagi’
упражнéния на бревнé

гред|á, -и rz. ż.

1. ‘drzewo, które zostało 
ścięte i przygotowane do 

użytku’
стáра гредá 

 

2. ‘przyrząd gimnastyczny 
do ćwiczeń w utrzymywaniu 

równowagi’
упражнéния на гредá

drewn|o, -a; -a rz. n.

1. ‘drzewo, które zostało 
ścięte i przygotowane do 

użytku’
drewno opałowe, 

kominkowe
rąbać drewno

2. brak znaczenia

бред, -а, Msc. о -е i в -ý 
(sg. tantum) rz. m. 

‘to, co mówimy, kiedy 
nie jesteśmy zupełnie 

przytomni; także to, co ktoś 
inny za takie słowa uważа’

больнóй в бредý

бълнýван|е, -ния rz. n.

‘to, co mówimy, kiedy 
nie jesteśmy zupełnie 

przytomni; także to, co ktoś 
inny za takie słowa uważа’

бълнýване при 
температýрa

bredzeni|e, -a; -a rz. n.

‘to, co mówimy, kiedy 
nie jesteśmy zupełnie 

przytomni; także to, co ktoś 
inny za takie słowa uważа’

bredzenie szaleńca

брé|дить, брéжу, брéдишь 
vi. state, transitive

1. ‘mówić coś, kiedy 
nie jesteśmy zupełnie 

przytomni; także kiedy ktoś 
inny uważa, że dana osoba 

nie mówi z sensem’
Он брéдит во сне. 

2. ‘mieć bzika na punkcie 
czegoś’

Он брéдит мýзыкой.

бълнýва|м, -ш vi. state, 
transitive 

1. ‘mówić coś, kiedy 
nie jesteśmy zupełnie 

przytomni; także kiedy ktoś 
inny uważa, że dana osoba 

nie mówi z sensem’
бълнýвам нéщо насн 

2. brak znaczenia

bredz|ić, -ę, -isz vi. state, 
intransitive

1. ‘mówić coś, kiedy 
nie jesteśmy zupełnie 

przytomni; także kiedy ktoś 
inny uważa, że dana osoba 

nie mówi z sensem’
bredzić w gorączce, przez 

sen
bredzić o wiecznej miłości

bredzić niestworzone 
historie

2. brak znaczenia

брéзга|ть, -ю, -ешь 
i брéзг|овать, -ую, -уешь 

vi. state, intransitive

czuć silny wstręt wobec 
kogoś lub czegoś i dlatego 

źle go lub to traktować’
брéзгать сырóй водóй
Он ничéм не брéзгает.
брéзгать вытирáться 

чужúм полотéнцем

гнус| се, -ш се vi. state, 
aux

‘czuć silny wstręt wobec 
kogoś lub czegoś i dlatego 

źle go lub to traktować’
гнус се от нéго 

brzydz|ić się, -ę, -isz vi. 
state, aux

‘czuć silny wstręt wobec 
kogoś lub czegoś i dlatego 

źle go lub to traktować’
brzydzić się kłamstwem
brzydzić się jeść mięso
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бр|ест, -едý, -едёшь, cz. 
przeszły -ёл, -елá vi. state, 

intransitive 

1. ‘iść powoli i z trudem 
przez niełatwy teren’

Он бредёт по дорóге. 

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia

брóд|я, -иш vi. state, 
intransitive

1. ‘iść powoli i z trudem 
przez niełatwy teren’

брóдя по птя 

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

4. ‘chodzić bez celu’
брóдя из горáта

brn|ąć, -ę, -iesz vi. state, 
intransitive 

1. ‘iść powoli i z trudem 
przez niełatwy teren’

brnąć w śniegu
brnąć przez błoto

2. ‘iść dalej w coś, zagłębiać 
się, zwłaszcza w coś, co 

wydaje się trudne, nieznane, 
straszne’

brnąć w ciemny las
brnąć przez stary tekst 

modlitw

3. przen. ‘swoimi czynami 
sprawiać, że jest się w coraz 

gorszej sytuacji’
brnąć w długi

4. brak znaczenia

бреш|ь, -и; -и rz. ż.

1. ‘miejsce, w którym nie 
ma czegoś, co powinno tam 

być’
брешь в стенé

2. przen. ‘coś, czego brakuje 
w czymś’

У нас брешь в бюджéте.

дýпк|а, -и rz. ż.

1. ‘miejsce, w którym nie 
ma czegoś, co powinno tam 

być’
дýпка в стенáта

2. przen. ‘coś, czego brakuje 
w czymś’

В бюджéта úма дýпка.

luk|a, -i; -i rz. ż.

1. ‘miejsce, w którym nie 
ma czegoś, co powinno tam 

być’
luki w uzębieniu

luka w ogrodzeniu
wypełnić lukę

2. przen. ‘coś, czego brakuje 
w czymś’

luka w wykształceniu
mieć luki

бртв|а, -ы; -ы rz. ż.

1. ‘przedmiot podobny 
do noża, który służy do 

goleniа’
безопáсная брúтва

2. brak znaczenia

бръснá|ч, -и; (два) 
бръснáча rz. m.

1. ‘przedmiot podobny 
do noża, który służy do 

goleniа’
óстър бръснáч

2. brak znaczenia

brzytw|a, -y; -y rz. ż.

1. ‘przedmiot podobny 
do noża, który służy do 

goleniа’
ostra brzytwa

2. przen. ‘ktoś, kto dużo wie 
i jest wymagający wobec 

innych’
Ta nauczycielka to brzytwa.
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бр|ить, -éю, -éешь vi. state, 
transitive

1. ‘usuwać włosy’
брить бóроду
брить щёки

брить шéю машúнкой

2. brak znaczenia

брсн|а, -еш vi. state, 
transitive

1. ‘usuwać włosy’
брсна брадáта си

 
2. brak znaczenia

gol|ić, -ę, -isz vi. state, 
transitive 

1. ‘usuwać włosy’
golić brodę, zarost, nogi

golić komuś głowę
golić kogoś, golić się

2. pot. ‘w sprytny sposób 
pozbawiać pieniędzy’

golić naiwniaków

бров|ь, -и; -и rz. ż.

‘pas włosów rosnący nad 
okiem’

хмýрить брóви
тóнкие брóви 

вéжд|а, -и rz. ż.

‘pas włosów rosnący nad 
okiem’

гсти вéжди

brew, brwi; brwi rz. ż.

‘pas włosów rosnący nad 
okiem’

zrośnięte brwi
regulować brwi
zmarszczyć brew

бр|одть I, -ожý, -óдишь 
vi. state, intransitive 

1. ‘chodzić bez celu’
бродúть по гóроду

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

брóд|я, -иш vi. state, 
intransitive

1. ‘chodzić bez celu’
брóдя из горáта 

2. brak znaczenia

3. ‘iść powoli i z trudem
przez niełatwy teren’

брóдя по пъ́тя 

włócz|yć się, -ę, -ysz vi. 
state, intransitive

1. ‘chodzić bez celu’
włóczyć się po lesie

2. ‘niepotrzebnie ciągnąć się 
za kimś’

Tren włóczył się za nią.

3. brak znaczenia

брод|ть II, -ит vi. state, 
intransitive

1. ‘podlegać fermentacji’
Винó брóдит.

2. brak znaczenia

3. ‘odczuwać i przejawiać się’
мóлодость брóдит

ферментра|м, -ш vi. 
state, intransitive

 
1. ‘podlegać fermentacji’
Винóто ферментúра.

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

ferment|ować, -uję, -ujesz 
vi. state, intransitive

1. ‘podlegać fermentacji’
Wino fermentuje.

2. przen. ‘burzliwie się 
toczyć’

Gniew społeczny fermentuje.

3. brak znaczenia

бродг|а, -и; -и rz. ż.

1. ‘człowiek, który chodzi 
bez celu’

бездóмный как бродга

2. brak znaczenia

сктни|к, -ци rz. m.

1. ‘człowiek, który chodzi 
bez celu’

нещáстен скúтник

2. brak znaczenia

włóczęg|a, -i; -i rz. ż.

1. ‘człowiek, który chodzi 
bez celu’

bezdomny włóczęga

2. ‘chodzenie bez celu’
letnia włóczęga
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бродч|ий przymiotnik

‘taki, który wędruje 
lub podczas którego się 

wędruje’
бродчий музыкáнт 

сктнишк|и przymiotnik

‘taki, który wędruje 
lub podczas którego się 

wędruje’
скúтнишки живóт

wędrown|y przymiotnik

‘taki, który wędruje 
lub podczas którego się 

wędruje’
wędrowny grajek
obóz wędrowny

брожéни|е, -я (sg. tantum) 
rz. n. 

1. ‘rozpad substancji pod 
wpływem enzymów’

молóчно-кúслое брожéние 

2. ‘zbiorowy przejaw 
niezadowolenia’

политúческое брожéние

ферментáци|я, -и rz. ż.

1. ‘rozpad substancji pod 
wpływem enzymów’

ферментáция на млкото

2. brak znaczenia

fermentacj|a, -i; -e rz. ż.

1. ‘rozpad substancji pod 
wpływem enzymów’
fermentacja mleka

2. brak znaczenia

брóкер, -а; -ы rz. m. 

‘ten, kto pośredniczy w grze 
na giełdzie’

брóкер, -и rz. m. 

‘ten, kto pośredniczy w grze 
na giełdzie’

broker, -a; -zy rz. mos.

‘ten, kto pośredniczy w grze 
na giełdzie’

бронр|овать, -ую, -уешь 
vi. state, transitive

1. ‘zapewniać sobie 
możliwość skorzystania 

z czegoś’ 
бронúровать нóмер 

в гостúнице

2. ‘mieć coś w rezerwie’ 
бронúровать врéмя

резервра|м, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘zapewniać sobie 
możliwość skorzystania 

z czegoś’ 
резервúрам мсто във 

влак, стáя в хотéл

2. ‘mieć coś w rezerwie’ 
резервúрам врéме

rezerw|ować, -uję, -ujesz 
vi. state, transitive

1. ‘zapewniać sobie 
możliwość skorzystania 

z czegoś’
rezerwować pokój
rezerwować bilet

2. ‘mieć coś w rezerwie’
rezerwować czas na 

naprawę auta

брон|, -; -и rz. ż.

‘to, co chroni przed 
zniszczeniem’
брон тáнка

покрть бронёй

брóн|я, -и rz. ż.

‘to, co chroni przed 
zniszczeniem’

брóня на танк

pancerz, -a; -e rz. mnieżyw.

‘to, co chroni przed 
zniszczeniem’

pancerz rycerza, żółwia, 
statku

pancerz obojętności
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бросá|ть, -ю, -ешь vi. state, 
transitive

1. ‘wprawiać w ruch przez 
chwilowe umieszczenie 

czegoś w powietrzu’
бросáть мяч

бросáть спасáтельный 
круг

бросáть нá пол
бросáть окýрки в ýрну

2. ‘podczas jazdy 
gwałtownie poruszać kimś 

lub czymś na boki’
Машúну бросáло то вверх, 

то вниз.

3. ‘wysłać coś gdzieś’
бросáть войскá в бой

4. brak znaczenia

5. ‘krótko zrobić coś 
związanego z komunikacją’

бросáть рéплику
бросáть взгляд

хврля|м, -яш vi. state, 
transitive

1. ‘wprawiać w ruch przez 
chwilowe umieszczenie 

czegoś w powietrzu’
хврлям камк 

в прозóреца 

2. ‘podczas jazdy 
gwałtownie poruszać kimś 

lub czymś na boki’
хврлям във вздуха

3. ‘wysłać coś gdzieś’
хврлям ги на смърт

4. ‘emitować’
хврлям светлинá

5. ‘krótko zrobić coś 
związanego z komunikacją’

хврлям пóглед

rzuca|ć, -m, -sz vi. state, 
transitive

1. ‘wprawiać w ruch przez 
chwilowe umieszczenie 

czegoś w powietrzu’
rzucać piłkę
rzucać piłką

rzucać o ścianę, na podłogę

2. ‘podczas jazdy 
gwałtownie poruszać kimś 

lub czymś na boki’
Na wybojach autobusem 

bardzo rzucało.
W pociągu zawsze rzuca 

pasażerami.

3. ‘wysłać coś gdzieś’
Rzucić dywizjon do walki.

4. ‘emitować’
rzucać światło

rzucać cień

5. ‘krótko zrobić coś 
związanego z komunikacją’

rzucać spojrzenie
rzucać myśl

rzucać pytanie

брóск|ий przymiotnik 

‘taki, którego nie sposób nie 
zobaczyć’

брóская красотá

рък przymiotnik

‘taki, którego nie sposób nie 
zobaczyć’

рка изва

rzucający się w oczy fraza 
przymiotnikowa

‘taki, którego nie sposób nie 
zobaczyć’

budowla rzucająca się 
w oczy

брóсов|ый przymiotnik pot. 

‘tak zły, że się do niczego 
nie nadaje’

брóсовый товáр

кáлпав przymiotnik

‘tak zły, że się do niczego 
nie nadaje’

кáлпава стóка 

lich|y przymiotnik

‘tak zły, że się do niczego 
nie nadaje’

lichy chłopiec
liche zdrowie
lichy materiał

liche tłumaczenie
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брос|óк, -кá; -к rz. m. 

‘wprawienie w ruch przez 
chwilowe umieszczenie 

czegoś w powietrzu’
бросóк вперёд

сúльный бросóк
бросóк чéрез бедрó

мтан|е, -ия rz. n.

‘wprawienie w ruch przez 
chwilowe umieszczenie 

czegoś w powietrzu’
мтане на кóпие

rzut, -u; -y rz. mnieżyw.

‘wprawienie w ruch przez 
chwilowe umieszczenie 

czegoś w powietrzu’
rzut piłką

rzut oszczepem
celny rzut

rzut do kosza
rzut karny

rzut monetą

бруснк|а, -и (sg. tantum) 
rz. ż. bot. 

‘niski krzak z okrągłymi 
fioletowymi owocami; też 

owoc tej rośliny’

червéна боровнка fraza 
rzeczownikowa ż.

‘niski krzak z okrągłymi 
fioletowymi owocami; też 

owoc tej rośliny’

borówk|a, -i; -i rz. ż. bot.

‘niski krzak z okrągłymi 
fioletowymi owocami; też 

owoc tej rośliny’

брусчáтк|а, -и (sg. tantum) 
rz. ż.

‘kwadratowe kamienie 
układane jako nawierzchnia 

dróg’
вмостить брусчáткой 

плóщадь

павé, -та rz. n. 

‘kwadratowe kamienie 
układane jako nawierzchnia 

dróg’
плзгави павéта

kostka brukowa fraza 
rzeczownikowa ż.

‘kwadratowe kamienie 
układane jako nawierzchnia 

dróg’
wyłożyć ulicę kostką 

brukową

брз|гать, -жу, -жешь 
i -гаю, -гаешь vi. state, 

intransitive 

1. ‘o płynie: wydobywać się 
skądś gwałtownie’
фонтáн брзжет

2. brak znaczenia

прска|м, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘o płynie: wydobywać się 
skądś gwałtownie’

прскам водá
прскам с водá

2. brak znaczenia

tryska|ć, -m, -sz vi. state, 
intransitive

1. ‘o płynie: wydobywać się 
skądś gwałtownie’

Fontanna tryska wodą.
Krew tryska z rany.

2. przen. ‘o emocjach: 
być silnym i wyraźnie się 

przejawiać’
tryskać optymizmem

брзн|уть, -у, -ешь vp. 
event, intransitive

‘o płynie: wydobyć się 
skądś gwałtownie’

кровь брзнула из рáны

блк|на, -еш vp. event, 
intransitive

‘o płynie: wydobyć się 
skądś gwałtownie’

Блúкна водá от úзвора.

trys|nąć vp. event, 
intransitive

‘o płynie: wydobyć się 
skądś gwałtownie’

Fontanna trysnęła wodą.
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брюзж|áть, -ý, -шь vi. 
state, intransitive

‘wyrażać swoje 
niezadowolenie w sposób, 
który innych denerwuje’

брюзжáть на детéй

мърмóр|я, -иш vi. state, 
transitive

‘wyrażać swoje 
niezadowolenie w sposób, 
który innych denerwuje’

Той вéчно нéщо мърмóри.

zrzędzić, -ę, -isz vi. state, 
intransitive 

‘wyrażać swoje 
niezadowolenie w sposób, 
który innych denerwuje’

zrzędzić na małżonka

бркв|а, -ы (sg. tantum) 
rz. ż. bot.

‘roślina ogrodowa z rodziny 
kapustowatych podobna do 
buraka, koloru jasnożółtego 
lub białego, uprawiana na 

pasze i jako warzywo’
сажáть бркву

бла рпа fraza 
rzeczownikowa ż. bot.

‘roślina ogrodowa z rodziny 
kapustowatych podobna do 
buraka, koloru jasnożółtego 
lub białego, uprawiana na 

pasze i jako warzywo’
Блата рпа е полéзно 

кореноплóдно.

bru|kiew, -kwi; -kwie rz. 
ż. bot.

‘roślina ogrodowa z rodziny 
kapustowatych podobna do 
buraka, koloru jasnożółtego 
lub białego, uprawiana na 

pasze i jako warzywo’
uprawa brukwi

брк|и, D. l mn. брюк  
(pl. tantum)

‘dolna część wierzchniego 
ubrania składająca 
się z górnej części 

pokrywającej pas i dwóch 
części pokrywających nogi’

мужскúе брки

панталóн, -и rz. m. 

‘dolna część wierzchniego 
ubrania składająca 
się z górnej części 

pokrywającej pas i dwóch 
części pokrywających nogi’

дáмски костм с 
панталóн 

spodn|ie, -i (pl. tantum)

‘dolna część wierzchniego 
ubrania składająca 
się z górnej części 

pokrywającej pas i dwóch 
części pokrywających nogi’

chodzić w spodniach

брх|о, -а; -а rz. n. pot.

‘dolna część ludzkiego lub 
zwierzęcego tułowia na 

wysokości żołądkа’
лежáть на брхе

търбýх, -си; (два) търбýха 
rz. m. pot.

‘dolna część ludzkiego lub 
zwierzęcego tułowia na 

wysokości żołądkа’
плен търбýх

brzuch, -a; -y rz. mnieżyw.

‘dolna część ludzkiego lub 
zwierzęcego tułowia na 

wysokości żołądkа’
pusty brzuch

wydęty, wydatny, płaski 
brzuch

leżeć na brzuchu
burczy w brzuchu

pozbyć się brzucha

бýб|ен, -на; -ы rz. m., muz.

‘instrument perkusyjny 
z błoną napiętą na obręczy, 

w której umieszczone są 
dzwoneczki lub brzęczące 

blaszki’
плясáть под бýбен

дайрé, -та rz. n., muz.

‘instrument perkusyjny 
z błoną napiętą na obręczy, 

w której umieszczone są 
dzwoneczki lub brzęczące 

blaszki’
Танцýвам с дайрé.

tamburyn, -u; -y rz. 
mnieżyw., muz.

‘instrument perkusyjny 
z błoną napiętą na obręczy, 

w której umieszczone są 
dzwoneczki lub brzęczące 

blaszki’
uderzać w tamburyn
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бýблик, -а; -и rz. m.

‘wyrób z ciasta uformowany 
w wałek i zwinięty w kółko’

бýблик с мáком

геврéк, -ци; (два) геврéка 
rz. m.

‘wyrób z ciasta uformowany 
w wałek i zwinięty w kółko’
Вска сýтрин ям геврéк.

obarzan|ek lub 
obwarzan|ek, -ka; -ki rz. 

mnieżyw.

‘wyrób z ciasta uformowany 
w wałek i zwinięty w kółko’

obwarzanki z sezamem

бýб|ны, D. l mn. -ён i -ен  
(pl. tantum)

‘kolor w kartach oznaczony 
czerwonym rombem’

корóль бýбен

карó rz. n. 

‘kolor w kartach oznaczony 
czerwonym rombem’

поп карó

karo, -a; -a rz. n.

‘kolor w kartach oznaczony 
czerwonym rombem’

królowa karo

буг|óр, -рá; -р rz. m.

1. ‘niewielkie wzniesienie 
terenu’

Дом стоúт на бугрé. 

2. pot. ‘zagranica’
уéхать за бугóр

хълм, -ове; (два) хлма 
rz. m. 

1. ‘niewielkie wzniesienie 
terenu’

И́мат кща зад тóзи 
хълм.

2. brak znaczenia

pagór|ek, -ka; -ki rz. 
mnieżyw.

1. ‘niewielkie wzniesienie 
terenu’

stać na pagórku

2. brak znaczenia

бу|дть, -жý, -дишь vi. 
state, transitive

1. ‘powodować, że ktoś 
przestaje spać’

будúть ребёнка

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

бýд|я, -иш vi. state, 
transitive

1. ‘powodować, że ktoś 
przestaje spać’
Будú детéто!

2. brak znaczenia

3. przen. ‘rozpoczynać się’
Прирóдата се бýди.

budz|ić, -ę, -isz vi. state, 
transitive

1. ‘powodować, że ktoś 
przestaje spać’
budzić dziecko

2. przen. ‘sprawiać, że ktoś 
coś czuje’

budzić w kimś nienawiść

3. przen. ‘rozpoczynać się’
Przyroda budzi się do życia.

бýдн|и, -ей (pl. tantum)

1. ‘dni z wyjątkiem niedziel 
i świąt, w czasie których się 

pracuje’
рабóтать в бýдни

2. ‘zwykłe codzienne życie’
сéрые бýдни семéйной 

жúзни

дéлни|к, -ци; (два) 
дéлника rz. m. 

1. ‘dni z wyjątkiem niedziel 
i świąt, w czasie których się 

pracuje’
Понедéлник е дéлник. 

2. brak znaczenia

dni powszednie fraza 
rzeczownikowa mnieżyw.

1.‘dni z wyjątkiem niedziel 
i świąt, w czasie których się 

pracuje’
pracować w dni powszednie

2. brak znaczenia
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бýдничн|ый i бýднишн|ий 
przymiotnik

‘taki, który jest zwyczajny’ 
бýдничная жизнь 

бýдничный костм

дéлничен przymiotnik

‘taki, który jest zwyczajny’ 
дéлничен ден 

powszedni przymiotnik

‘taki, który jest zwyczajny’
sprawy powszednie

dni powszednie

будорáж|ить, -у, -ишь vi. 
state, transitive

1. ‘sprawiać, że ktoś czuje 
złe napięcie’

мýзыка будорáжит дýшу

2. brak znaczenia

безпоко|, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘sprawiać, że ktoś czuje 
złe napięcie’

Той чéсто ни безпокоú.

2. brak znaczenia

niepoko|ić, -ję, -jesz vi. 
state, transitive

1. ‘sprawiać, że ktoś czuje 
złe napięcie’

niepokoić swoim płaczem, 
zachowaniem

2. ‘wielokrotnie lub 
o niewłaściwej porze 

zakłócać czyjść spokój’
niepokoić sąsiadów 

o wczesnej porze

бýдто 

1. partykuła ‘mówiący 
wskazuje, że to, o czym 

mowa nie jest takie w pełni, 
ale takie przypomina’

Лицó бýдто знакóмое.

2. spójnik ‘mówiący 
wskazuje na wydarzenie 

hipotetyczne lub nierealne’
Бýдто ничегó не 

случúлось. 

скаш

1. partykuła ‘mówiący 
wskazuje, że to, o czym 

mowa nie jest takie w pełni, 
ale takie przypomina’
Тя е скаш пo-добрé.

2. spójnik ‘mówiący 
wskazuje na wydarzenie 

hipotetyczne lub nierealne’
Скаш нúщо не се е 

слýчило.

jakby

1. partykuła ‘mówiący 
wskazuje, że to, o czym 

mowa nie jest takie w pełni, 
ale takie przypomina’

Janek jakby nie zdawał 
sobie z tego sprawy.

Była jakby zdziwiona.

2. spójnik ‘mówiący 
wskazuje na wydarzenie 

hipotetyczne lub nierealne’
Zdenerwowałabyś się, 

jakbym ci powiedziała, że 
jadę?

Jakbym miała stadninę, to 
bym codziennie jeździła 

konno.

бýдущ|ее przymiotnik

1. ‘to, co będzie’
стрóить плáны на 

бýдущее
в бýдущем 

2. ‘to, co przyniesie komuś 
lub czemuś coś dobrego’

У негó большóе бýдущее.

бдеще rz. n. bez l. mn. 

1. ‘to, co będzie’
Прáвя си плáнове за 

бдещето.

2. ‘to, co przyniesie komuś 
lub czemuś coś dobrego’

Той úма бдеще.

przyszłoś|ć, -ci (sg. tantum) 
rz. ż. 

1. ‘to, co będzie’
niedaleka przyszłość
budować plany na 

przyszłość

2. ‘to, co przyniesie komuś 
lub czemuś coś dobrego’

Młodzież przyszłością 
narodu.
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бýдущ|ий przymiotnik

‘taki, który będzie’
бýдущий мéсяц

бýдущая рабóта
бýдущее врéмя 

бдещ przymiotnik

‘taki, który będzie’
бдещ ýчен

бдеще врéме (на глагóла)
бдещи плáнове
бдеща рáбота

przyszł|y przymiotnik

‘taki, który będzie’
przyszły miesiąc
przyszła praca
przyszły mąż
czas przyszły

буженн|а, -ы (sg. tantum) 
rz. ż. 

‘danie z mięsa wieprzowego 
przyprawione różnymi 

przyprawami’
домáшняя буженúна

свнско przymiotnik

‘danie z mięsa wieprzowego 
przyprawione różnymi 

przyprawami’
(варéно) свúнско месó

wieprzowina, -y 
(przygotowana w specjalny 
sposób) (sg. tantum) rz. ż.

‘danie z mięsa wieprzowego 
przyprawione różnymi 

przyprawami’
duszona wieprzowina

бýйвол, -а; -ы rz. m. zool.

‘duży ssak parzystokopytny 
z rodziny krętorogich 

podobny do bydła 
domowego’

африкáнские бýйволы
здорóвый как бýйвол

бвол, -и rz. m. zool.

‘duży ssak parzystokopytny 
z rodziny krętorogich 

podobny do bydła 
domowego’
стар бúвол

baw|ół, -ołu; -oły rz. mżyw. 
zool.

‘duży ssak parzystokopytny 
z rodziny krętorogich 

podobny do bydła 
domowego’

bawół afrykański

букáшк|а, -и; -и rz. ż. zool.

‘drobne zwierzę bezkręgowe 
o wydłużonym ciele, także 
pasożyt; potocznie często 
na określenie wszystkich 

owadów i małych  
stworzeń’

собирáтель букáшек

буболéчк|а, -и rz. ż. zool.

‘drobne zwierzę bezkręgowe 
o wydłużonym ciele, także 
pasożyt; potocznie często 
na określenie wszystkich 

owadów i małych  
stworzeń’

Плáша се от буболéчки.

robak, -a; -i rz. mżyw. zool.

‘drobne zwierzę bezkręgowe 
o wydłużonym ciele, także 
pasożyt; potocznie często 
na określenie wszystkich 

owadów i małych  
stworzeń’

mieć robaki
maliny z robakami

бýкв|а, -ы; -ы rz. ż.
 

1. ‘znak graficzny będący 
częścią alfabetu, zwykle 
odpowiadający głosce’

прописнáя бýква
стрóчная бýква

2. ‘dosłowne brzmienie 
przepisu’

бýква закóна 

бýкв|а, -и rz. ż.

1. ‘znak graficzny będący 
częścią alfabetu, zwykle 
odpowiadający głosce’

глáвна бýква
мáлка бýква 

2. brak znaczenia

liter|a, -y; -y rz. ż.

1. ‘znak graficzny będący 
częścią alfabetu, zwykle 
odpowiadający głosce’

duża, mała litera

2. ‘dosłowne brzmienie 
przepisu’

litera prawa
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булав|á, -; - rz. ż.

1. hist. ‘w Polsce i na 
Ukrainie krótka laska 

zakończona ozdobną gałką, 
będąca dawniej symbolem 

władzy hetmańskiej, 
obecnie oznaką władzy 

marszałkowskiej; też: urząd, 
godność, władza, których 

zewnętrzną oznaką jest taka 
laskа’

гéтманская булавá

2. ‘starożytna broń 
obuchowa z uchwytem 

w postaci pałki z z grubym 
koncem nabijanym ostrymi 
kamieniami lub metalem’

сразúть булавóй

3. ‘przybór gimnastyczny 
w kształcie butelki’

жонглúровать булавáми

боздугáн, -и rz. m. 

1. hist. ‘w Polsce i na 
Ukrainie krótka laska 

zakończona ozdobną gałką, 
będąca dawniej symbolem 

władzy hetmańskiej, 
obecnie oznaką władzy 

marszałkowskiej; też: urząd, 
godność, władza, których 

zewnętrzną oznaką jest taka 
laskа’

хéтмански боздугáн

2. ‘starożytna broń 
obuchowa z uchwytem 

w postaci pałki z z grubym 
koncem nabijanym ostrymi 
kamieniami lub metalem’
Избрá сам боздугáна си.

3. brak znaczenia

buław|a, -y; -y rz. ż.

1. hist. ‘w Polsce i na 
Ukrainie krótka laska 

zakończona ozdobną gałką, 
będąca dawniej symbolem 

władzy hetmańskiej, 
obecnie oznaką władzy 

marszałkowskiej; też: urząd, 
godność, władza, których 

zewnętrzną oznaką jest taka 
laskа’

buława hetmańska

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

булáвк|а, -и; -и rz. ż.

‘metalowa wygięta 
igła o jednym końcu 

zaopatrzonym w zaczep 
i drugim wkładanym w ten 

zaczep’
заколóть булáвкой

булáвка для гáлстука
англúйская булáвка 

карфц|а, -и rz. ż.

‘metalowa wygięta 
igła o jednym końcu 

zaopatrzonym w zaczep 
i drugim wkładanym w ten 

zaczep’
Карфúцата е безопáсна 

иглá. 

agrafk|a, -i; -i rz. ż.

‘metalowa wygięta 
igła o jednym końcu 

zaopatrzonym w zaczep 
i drugim wkładanym w ten 

zaczep’
zapiąć na agrafkę

spiąć agrafką

бýлк|а, -и; -и rz. ż. 

‘gatunek białego pieczywa 
pszennego, zwykle okrągłej 

lub owalnej formy’
купúть бýлку

кфл|а, -и rz. ż.

‘gatunek pieczywa, zwykle 
małej okrągłej lub owalnej 

formy’
Не яж тóлкова кúфли!

bułk|a, -i; -i rz. ż.

‘gatunek pieczywa, zwykle 
małej okrągłej lub owalnej 

formy’
pszenna, orkiszowa bułka

maślana bułka
bułka z serem

бýлочн|ая przymiotnik 
w zn. rz. ż.

‘sklep, w którym sprzedaje 
się pieczywo’

сходúть в бýлочную за 
хлéбом

хлебáрниц|а, -и rz. ż.

‘sklep, w którym sprzedaje 
się pieczywo’

Товá е хлебáрница, а не 
фýрна.

piekarnia, -i; -ie (sklep) 
rz. ż. 

‘sklep, w którym sprzedaje 
się pieczywo’

iść do piekarni po chleb



117Б

бýлочник, -а; -и rz. m. pot.

‘ktoś, kto robi chleb’
óпытный бýлочник

пекáр, -и rz. m.

‘ktoś, kto robi chleb’
Óпитен пекáр е!

piekarz, -a; -e rz. mos.

‘ktoś, kto robi chleb’
pracować jako piekarz

бумáг|а, -и; -и rz. ż.

1. ‘cienki materiał służący 
do pisania, rysowania, 

pakowania itp.’
копировáльная бумáга

наждáчная бумáга
обёрточная бумáга

цéнные бумáги

2. ‘pismo urzędowe lub 
dokument’

подáть бумáги на пóдпись

харт|я, -и rz. ż.

1. ‘cienki materiał służący 
do pisania, rysowania, 

pakowania itp.’
хаб хартúя 

амбалáжна хартúя 
тоалéтна хартúя

2. brak znaczenia

papier, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ‘cienki materiał służący 
do pisania, rysowania, 

pakowania itp.’
papier pakowy, toaletowy
papier czerpany, kredowy

kartka papieru

2. ‘pismo urzędowe lub 
dokument’

papiery rozwodowe
papier wartościowy

бумáжн|ый przymiotnik 

1. ‘z papieru’
бумáжный стакáн

бумáжная волокúта

2. ‘taki, że przypomina 
papier’

бумáжная кóжа

3. brak znaczenia

хартен przymiotnik

1. ‘z papieru’
хартúен боклýк

хартúена торбúчка

2. brak znaczenia
 

3. brak znaczenia

papierow|y przymiotnik

1. ‘z papieru’
torba papierowa

ręcznik papierowy

2. ‘taki, że przypomina 
papier’

papierowa skóra

3. ‘taki, że nie wydaje się 
prawdziwy’

papierowy bohater
papierowe obietnice

бурáв, -а; -ы rz. m.

‘narzędzie do wiercenia 
otworów’

сверлúть бурáвом

сврéдел, -и rz. m.

‘narzędzie do wiercenia 
otworów’ 

сврéдел за дървó

świd|er, -ra; -ry rz. 
mnieżyw.

‘narzędzie do wiercenia 
otworów’

wiertło świdra

бурáн, -а; -ы rz. m. 

‘silny wiatr ze śniegiem’

виéлиц|а, -и rz. ż.

‘silny wiatr ze śniegiem’

burza śnieżna fraza 
rzeczownikowa ż.

‘silny wiatr ze śniegiem’

бýрка|ть, -ю, -ешь vi. 
state, transitive

‘mówić niewyraźnie i cicho’
бýркать что-то себé под 

нос

мнка|м, -ш vi. state, 
transitive

‘mówić niewyraźnie i cicho’
мнкам нéщо недовóлно

мнкам нéщо под носá си

mamro|tać, -czę, -czesz vi. 
state, transitive

‘mówić niewyraźnie i cicho’
mamrotać pod nosem 
mamrotać przez sen

mamrotać wyrazy bez sensu
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бурл|ть, -т vi. state, 
intransitive

1. przen. ‘pienić się i kłębić’
мóре бурлúт

2. przen. ‘dziać się 
szybko, intensywnie, 
odzwierciedlając silne 

emocje’
толпá бурлúт

3. brak znaczenia 

кип|, -úш vi. 
state,intransitive

1. przen. ‘pienić się’ 
Той кипú от яд.

2. przen. ‘dziać się 
szybko, intensywnie, 
odzwierciedlając silne 

emocje’
Тук живóтът кипú.

3. ‘zamieniać się w parę’
На пéчката кипú водá.

kipi|eć, -ę, -sz vi. state, 
intransitive

1. przen. ‘pienić się i kłębić’
mleko kipi

2. przen. ‘dziać się 
szybko, intensywnie, 
odzwierciedlając silne 

emocje’
kipieć ze złości

kipieć od pomysłów

3. brak znaczenia

бýр|ый przymiotnik

‘kolor ciemnobrązowy 
z odcieniem szarawym, 

rudym lub czerowonawym’
бýрый медвéдь

сиво-кафв przymiotnik

‘kolor ciemnobrązowy 
z odcieniem szarawym, 

rudym lub czerowonawym’
сиво-кафва мéчка

brunatn|y przymiotnik

‘kolor ciemnobrązowy 
z odcieniem szarawym, 

rudym lub czerowonawym’
niedźwiedź brunatny

бýс|ы, D. l mn. бус  
(pl. tantum)

‘okrągłe paciorki noszone 
jako ozdoba’

янтáрные бýсы

гердáн, -и rz. m.

‘okrągłe paciorki noszone 
jako ozdoba’

 красúв гердáн

koral|e, -li l. mn. (l. poj. 
koral, -a; -u rz. mnieżyw.)

‘okrągłe paciorki noszone 
jako ozdoba’

czerwone korale

бухгáлтер, -а; -ы rz. m.

‘osoba zajmująca się 
prowadzeniem ksiąg 

rachunkowych’
рабóтать бухгáлтером

счетоводтел, -и rz. m.

‘osoba zajmująca się 
prowadzeniem ksiąg 

rachunkowych’
Той е счетоводúтел.

buchalter, -a; -rzy rz. mos. 
przestarz.

‘osoba zajmująca się 
prowadzeniem ksiąg 

rachunkowych’
Jest buchalterem.

бухгалтéри|я, -и; -и rz. ż. 

1. ‘teoria i praktyka 
prowadzenia ksiąg, 

rachunkowych 
przedsiębiorstw i instytucji’

вестú бухгалтéрию

2. ‘dział przedsiębiorstwa 
lub instytucji zajmujący 
się prowadzeniem ksiąg 

rachunkowych’
рабóтать в бухгалтéрии

счетовóдств|о, -а rz. n.

1. ‘teoria i praktyka 
prowadzenia ksiąg, 

rachunkowych 
przedsiębiorstw i instytucji’

вóдя счетовóдство на 
фúрма

2. ‘dział przedsiębiorstwa 
lub instytucji zajmujący 
się prowadzeniem ksiąg 

rachunkowych’ 
Тя рабóти 

в счетовóдството.

buchalteri|a, -i; -e rz. ż.

1. przestarz. ‘teoria 
i praktyka prowadzenia 
ksiąg, rachunkowych 

przedsiębiorstw i instytucji’ 
prowadzić buchalterię

2. brak znaczenia
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бýхт|а, -ы; -ы rz. ż. 

1. ‘część morza lub jeziora 
wcinająca się w ląd 

najczęściej wykorzystywana 
do postoju statków’

войтú в бýхту

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

зáлив, - и; (два) залва 
rz. ż.

1. ‘część morza lub jeziora 
wcinająca się w ląd 

najczęściej wykorzystywana 
do postoju statków’

мáлък мóрски зáлив

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

zatok|a, -i; -i rz. ż.

1. ‘część morza lub jeziora 
wcinająca się w ląd 

najczęściej wykorzystywana 
do postoju statków’
wpłynąć do zatoki

2. ‘pusta przestrzeń w kości’
zatoki nosowe

3. ‘część jezdni wchodząca 
w chodnik jako miejsce 
zatrzymania pojazdu’
zatoka autobusowa

бывáл|ый przymiotnik

‘taki, który dużo zobaczył 
i doświadczył’

бывáлый человéк

óпит|ен przymiotnik

‘taki, który dużo zobaczył 
i doświadczył’
óпитен човéк

óпитен учúтел

bywał|y przymiotnik

‘taki, który dużo zobaczył 
i doświadczył’

bywały człowiek
bywały w świecie

бывá|ть, -ю, -ешь vi. state, 
intransitive

1. ‘być co pewien czas’
Я там и рáньше бывáл.

Он рéдко бывáет 
откровéнным.

2. bez 1 i 2 osoby ‘zdarzać 
się’

бывáют и чéстные лди
в жúзни вское бывáет

бва|м, -ш vi. state, 
intransitive

1. ‘być co pewien czas’
бúвам обикновéно

бúвам чéсто

2. brak znaczenia

bywa|ć, -m, -sz vi. state, 
intransitive

1. ‘być co pewien czas’
bywać w teatrze
bywać smutnym

bywać gościem u nich

2. bez 1 i 2 osoby ‘zdarzać 
się’ 

Bywa różnie.
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бык, -á; - rz. m.

1. ‘duże zwierzę z bydła 
domowego z gatunku 

ssaków parzystokopytnych, 
samiec krowy’

племеннóй бык

2. ‘duży silny mężczyznа’
Муж у неё натощий бык.

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia

бик, -ове; (два) бка  
rz. m.

1. ‘duże zwierzę z bydła 
domowego z gatunku 

ssaków parzystokopytnych, 
samiec krowy’

хвáна бúка за рогáта 

2. brak znaczenia 

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia

byk, -a; -i 

1. rz. mżyw. zool. ‘duże 
zwierzę z bydła domowego 

z gatunku ssaków 
parzystokopytnych, samiec 

krowy’
byk rozpłodowy

2. rz. mos. ‘duży silny 
mężczyznа’

Ale z niego rosły byk.

3. rz. mnieżyw. ‘jeden ze 
znaków zodiaku, a także 
osoba spod tego znaku’

zodiakalny Byk

4. rz. mnieżyw. ‘oczywisty 
błąd w tekście’

robić byki

был|óй przymiotnik książk.

‘taki, który minął, był’
быле временá

мнал przymiotnik

‘taki, który minął, był’
мúнала слáва 
мúнало врéме

minion|y przymiotnik 
książk.

‘taki, który minął, był’
minione czasy

miniony tydzień
dawno miniony

быстрот|á, - (sg. tantum) 
rz. ż.

‘cecha określająca, jak coś 
jest szybkie’

с быстротóй мóлнии 

бързин|á (sg. tantum) rz. ż.

‘cecha określająca, jak coś 
jest szybkie’

светкáвична бързинá

szybkoś|ć, -ci; -cie rz. ż.

‘cecha określająca, jak coś 
jest szybkie’

szybkość wiatru, transferu
maksymalna szybkość
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бстр|ый przymiotnik

1. ‘następujący z dużą 
prędkością lub w niedługim 

czasie’
бстрая ездá

бстрый темп

2. ‘robiący coś z dużą 
prędkością’

бстый лжник

3. ‘przebywający większą 
odległość lub trwający 

krócej niż zwykle’
бстрый ум

бстрая реáкция

бърз przymiotnik

1. ‘następujący z dużą 
prędkością lub w niedługim 

czasie’
бърз растéж

2. ‘robiący coś z dużą 
prędkością’

бърз комптър

3. ‘przebywający większą 
odległość lub trwający 

krócej niż zwykle’
брзи движéния

брзо хóдене 

szybk|i przymiotnik

1. ‘następujący z dużą 
prędkością lub w niedługim 

czasie’
szybka jazda
szybkie tempo

2. ‘robiący coś z dużą 
prędkością’

szybki łyżwiarz
szybki komputer

3. ‘przebywający większą 
odległość lub trwający 

krócej niż zwykle’
szybki puls

szybki oddech
szybki rozwój

szybki prysznic

быт, -а, Msc. о -е i в -ý  
(sg. tantum) rz. m. 

1. książk. ‘istnienie’
Быт определет 

сознáние. 

2. brak znaczenia

3. ‘życie codzienne 
człowieka i troski’
домáшний быт

бит (sg. tantum) rz. m.

1. książk. ‘istnienie’ 
Такв е битт  

на хóрата. 

2. brak znaczenia

3. ‘życie codzienne 
człowieka i troski’
ежеднéвен бит

byt, -u; -y rz. mnieżyw.

1. książk. ‘istnienie’
byt narodu

pośmiertny byt
Byt określa świadomość.

2. ‘warunki materialne 
czyjegoś życiа’

dobre warunki bytu
byt codzienny

3. brak znaczenia
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быть czasownik posiłkowy

1. ‘istnieć’
В начáле бло Слóво.

2. ‘znajdować się gdzieś’
В тéксте бли ошúбки.

3. ‘być obecnym gdzieś’
быть на концéрте

4. ‘przychodzić 
i przyjeżdżać z wizytą’

быть у врачá

5. ‘odbywać się’
Вчерá былá встрéча.

6. ‘znajdować się w jakimś 
stanie, mieć jakąś cechę’

быть в востóрге
быть берéменным

7. ‘należeć do jakiejś grupy’
быть студéнтом 

бда, съм, си czasownik 
posiłkowy

1. ‘istnieć’
В начáлото бé Слóвото.

2. ‘znajdować się gdzieś’
Детéто е на двóра.

3. ‘być obecnym gdzieś’
Ще бда на тóзи концéрт.

4. ‘przychodzić 
i przyjeżdżać z wizytą’

Аз съм на гóсти.
На лéкар съм 

в поликлúниката. 

5. ‘odbywać się’
Срéщата бéше вчéра

6. ‘znajdować się w jakimś 
stanie, mieć jakąś cechę’

брéменна си
бóлна съм
нéрвна съм

7. ‘należeć do jakiejś grupy’
Той е пианúст.

być, jestem, jesteś 
czasownik posiłkowy

1. ‘istnieć’
Na początku było słowo.

2. ‘znajdować się gdzieś’
W tekście były błędy.

3. ‘być obecnym gdzieś’
być na koncercie

być w kinie
być u cioci

4. ‘przychodzić 
i przyjeżdżać z wizytą’

być u lekarza

5. ‘odbywać się’
Wczoraj był wykład.

6. ‘znajdować się w jakimś 
stanie, mieć jakąś cechę’

być w ciąży
być szczęśliwym

7. ‘należeć do jakiejś grupy’
być studentem

бюстгáльтер, -а; -ы rz. m.

‘bielizna damska 
podtrzymująca piersi’

надéть бюстгáльтер

сутиéн, -и; (два) сутиéна 
rz. m.

‘bielizna damska 
podtrzymująca piersi’

Тя е без сутиéн.

biustonosz, -a; -e rz. 
mnieżyw.

‘bielizna damska 
podtrzymująca piersi’

ubrać biustonosz 



 В





Rosyjski Bułgarski Polski

в i во (przed 2 
spółgłoskami) przyimek 

1. ‘przyłącza nazwę miejsca 
danych działań’
жить в дерéвне

гулть в лесý
купáться в мóре

2. ‘przyłącza nazwę obiektu, 
wyznaczającego kierunek 

czegoś’
отпрáвиться в гóрод

вйти в пóле

3. ‘przyłącza nazwę obiektu, 
z którym dotyka się inny 
obiekt w danej czynności’

удáриться в колéно

4. ‘przyłącza nazwę czasu 
wydarzenia’

в ночь с четвергá на 
птницу

óтпуск в áвгусте

в przyimek

1. ‘przyłącza nazwę miejsca 
danych działań’

Вéче ýча в тéхникум. 
Живéя в Сóфия.

2. ‘przyłącza nazwę obiektu, 
wyznaczającego kierunek 

czegoś’
влúзам в кщата
влúзам в бáнята

3. ‘przyłącza nazwę obiektu, 
z którym dotyka się inny 
obiekt w danej czynności’

удáря се в колното  

4. ‘przyłącza nazwę czasu 
wydarzenia’

в срда
в недéля  

w i we (przed 2 
spółgłoskami) przyimek

1. ‘przyłącza nazwę miejsca 
danych działań’

mieszkać w bloku
siedzieć w fotelu

wakacje w górach

2. ‘przyłącza nazwę obiektu, 
wyznaczającego kierunek 

czegoś’
patrzeć w stronę słońca
biec w kierunku domu

3. ‘przyłącza nazwę obiektu, 
z którym dotyka się inny 
obiekt w danej czynności’

uderzyć w twarz
kopnąć w ścianę

4. ‘przyłącza nazwę czasu 
wydarzenia’

w poniedziałek, w maju, 
w 2008 roku

w czasie wojny, w trakcie 
studiów

вагóн, -а, -ы rz. m. 

‘część pociągu, tramwaju, 
kolejki, w której jadą ludzie 

lub towary’
откртый, 

пассажúрский, почтóвый, 
багáжный, товáрный 

вагóн

вагóн, -и; (два) вагóна 
rz. m.

‘część pociągu, tramwaju, 
kolejki, w której jadą ludzie 

lub towary’
вагóн с купéта

първоклáсен вагóн 
вагóн със запáзени местá
вагóн прва, втóра клáса

спáлен вагóн

wagon, -u; -y rz. mnieżyw.

‘część pociągu, tramwaju, 
kolejki, w której jadą ludzie 

lub towary’
wagon sypialny, osobowy, 

bydlęcy, towarowy
wagon pierwszej klasy
doczepić, podstawić, 
wyładować wagony

вагоновожáт|ый 
przymiotnik

‘ten, kto kieruje tramwajem’
рабóтать 

вагоноважáтым

вáтман, -и rz. m.

‘ten, kto kieruje tramwajem’
Попúтай вáтмана úма ли 

билéти! 

motornicz|y, -ego; -owie 
rz. mos.

‘ten, kto kieruje tramwajem’ 
motorniczy tramwaju
Motorniczy kieruje 

tramwajem.
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вáз|а, -ы; -ы rz. ż.

‘naczynie na cięte kwiaty’
постáвить цвет в вáзу

хрустáльная, 
керамúческая вáза

вáз|а, -и rz. ż.

‘naczynie na cięte kwiaty’
китáйска вáза 
кристáлна вáза

порцелáнова вáза

wazon, -u; -y rz. mnieżyw.

‘naczynie na cięte kwiaty’
wstawić kwiaty do wazonu

вакáнси|я, -и; -и rz. ż.

‘wolne stanowisko 
czekające na obsadzenie’
вакáнсия начáльника 

отдéла
открлась вакáнсия
запóлнить вакáнсию 

вакáнтна длжност fraza 
rzeczownikowa

‘wolne stanowisko 
czekające na obsadzenie’

Нма вакáнтна 
длжност.

wakat, rzadziej 
vacat [wym. wakat], -u; -y 

rz. mnieżyw.

‘wolne stanowisko 
czekające na obsadzenie’

wakat na stanowisku 
prezesa

objąć wakat

вал, -a Msc. о -е i на -ý;  
l. mn. - rz. m.

1. ‘podłużne wzniesienie’
крепостнóй, городскóй 

вал 
оборонúтельный вал

2. ‘podłużna część maszyny, 
która się obraca wokół 

własnej osi lub maszyna 
o tym kształcie’

колéнчатый, мéльничный, 
гребнóй вал

вал, l. mn. вáлове; (два) 
вáла rz. m. 

1. ‘podłużne wzniesienie’
вал срещý наводнéние

2. ‘podłużna część maszyny, 
która się obraca wokół 

własnej osi lub maszyna 
o tym kształcie’
машúнен вал

 

wał, -u; -y 

1.  rz. mnieżyw. ‘podłużne 
wzniesienie’

wał przeciwpowodziowy, 
nadbrzeżny, kolejowy

wał ziemny
usypać wał

2. rz. mnieżyw. ‘podłużna 
część maszyny, która się 

obraca wokół własnej 
osi lub maszyna o tym 

kształcie’
wał korbowy

wał napędowy

валéжник, -а (sg. tantum) 
rz. m. 

1. ‘suche małe gałęzie’
собирáть валéжник для 

кострá

2. brak znaczenia

счки l. mn. (l. poj. счка 
rz. ż)

1. ‘suche małe gałęzie’
Съберú счки за óгъня!

2. brak znaczenia

chrust, -u rz. nieżyw.

1. (sg. tantum) ‘suche małe 
gałęzie’

zbierać chrust

2. ‘smażone w głębokim 
tłuszczu kruche ciastka (to 

samo, co faworki)’
smażyć chrust
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валéт, -а rz. m. 

1. ‘najniższa figura 
w kartach do gry’

козырнóй, крестóвый 
валéт

2. brak znaczenia

валé, -та rz. n.

1. ‘najniższa figura 
w kartach do gry’

валé пúка

2. brak znaczenia

walet, -a; -y

1. rz. mnieżyw. ‘najniższa 
figura w kartach do gry’

walet kier

2. pot. rz. mos. ‘osoba 
mieszkająca bez meldunku 

u kogoś w domu 
akademickim’

Przez rok mieszkał u mnie 
na waleta.

вал|ть I, -, -ишь vi. 
state, transitive

‘przewracać kogoś lub coś’
Урагáн вáлит дерéвья. 

Бýря валúла с ног.

повáля|м, -яш vi. state, 
transitive

‘przewracać kogoś lub coś’
Ти ме повалú с тáзи 

новинá.
Урагáнът повалú мнóго 

дървéта.

powala|ć, -m, -sz vi. state, 
transitive

‘przewracać kogoś lub coś’
Huragan powala drzewa.

вал|ть II, -ит vi. state, 
intransitive

‘iść, jechać, zwłaszcza 
tłumnie, gromadnie – 

szybko i zdecydowanie’
Толпá вáлит на плóщадь.

Снег вáлит хлóпьями. 
Нарóд вáлом вáлит.

нахлýва|м, -аш vi. state, 
intransitive

‘iść, jechać, zwłaszcza 
tłumnie, gromadnie – 

szybko i zdecydowanie’
Тълпáта решúтелно 

нахлýва.
От ýтре ще нахлýва 

студéн втър 
в странáта.

wal|ić, -ę, -isz  vi. state, 
intransitive

‘iść, jechać, zwłaszcza 
tłumnie, gromadnie – 

szybko i zdecydowanie’
Wali tłum.

Dym wali z komina.

валт|а, -ы; -ы rz. ż.

‘jednostka monetarna 
będąca podstawą systemu 

pieniężnego w danym kraju’
пáдающая валта

твёрдая, конвертúруемая, 
обратúмая валта 

валýт|а, -и rz. ż.

‘jednostka monetarna 
będąca podstawą systemu 

pieniężnego w danym kraju’
плáщам с валýта

чýжда валýта
кýрс на валýта

walut|a, -y; -y rz. ż.

‘jednostka monetarna 
będąca podstawą systemu 

pieniężnego w danym kraju’
wymienić walutę
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вал|ться, -юсь, -ешься 
vi. state, aux 

1. ‘w sposób niezamierzony 
zmieniać pozycję’

Ребятúшки валются 
в снегý. 

валться по пóлу

2. ‘zmienić pozycję podczas 
leżenia’

валться на дивáне 
цéлыми днми

валться недéлю в бредý
валться в постéли с 

грúппом

3. ‘upaść i leżeć po 
upuszczeniu’ 

Кнúги валются по всей 
кóмнате. 

Карандáш есть?  
– Валется гдé-то.

търкáля|м се, -яш се vi. 
state, aux

1. ‘w sposób niezamierzony 
zmieniać pozycję’
Мáлките децá се 

търкáлят на пóда.

2. ‘zmienić pozycję podczas 
leżenia’

Търкáлям се в леглóто.

3. ‘upaść i leżeć po 
upuszczeniu’

Дрéхите се търкáлят на 
пóда.

przewraca|ć się, -m, -sz vi. 
state, aux

1. ‘w sposób niezamierzony 
zmieniać pozycję’

przewracać się na śliskiej 
drodze

przewracać się na rowerze

2. ‘zmienić pozycję podczas 
leżenia’

przewracać się na drugi 
bok, na plecy, na wznak, na 

grzbiet

3. brak znaczenia

вáнн|а, -ы; -ы rz. ż.

‘duży, głęboki pojemnik 
w łazience, w którym 

można się kąpać’
мться в вáнне
сесть в вáнну  
дéтская вáнна 

вáн|а, -и rz. ż.

‘duży, głęboki pojemnik 
w łazience, w którym 

można się kąpać’
Те нмат вáна в бáнята.

wann|a, -y; -y rz. ż.

 ‘duży, głęboki pojemnik 
w łazience, w którym 

można się kąpać’
kąpiel w wannie
napuścić wannę

вáнн|ая, -ой rz. ż.

1. ‘miejsce, w którym 
można się myć’

пóлочка для вáнной
принть душ в вáнной

2. brak znaczenia

бáн|я, -и rz. ż.

1. ‘miejsce, w którym 
można się myć’
Той е в бáнята.

2. ‘wydzielone 
pomieszczenie

bądź budynek, gdzie można 
kąpać się w wodzie i parze’ 
вóдна бáня тýрска бáня

łazienk|a, -i; -i rz. ż.

1. ‘miejsce, w którym 
można się myć’

Łazienka jest zajęta przez 
moją siostrę.

2. brak znaczenia

варéнь|е, -я; -я, -ний rz. n.

‘smażone owoce w gęstym 
syropie z cukru’

клубнúчное варéнье
варéнье из чёрной 

сморóдины
Варéнье засахарúлось.

Пей чай с варéньем.

слáдк|о, -а rz. n.

‘smażone owoce w gęstym 
syropie z cukru’

слáдко от вúшни

konfitur|a, -y; -y rz. ż. 
(często używane w l. mn.) 

‘smażone owoce w gęstym 
syropie z cukru’
smażyć konfitury

konfitury wiśniowe
konfitury z wiśni



129В

вар|ть, -, -ишь vi. state, 
transitive

‘poddawać produkt 
działaniu wysokiej 
temperatury; też: 

doprowadzać płyn do stanu 
wrzenia lub utrzymywać go 

w tym stanie’
варúть кáшу, варéнье

варúть кóфе, пúво, брáгу
варúть обéд, ýжин

варúть картóфель, мсо

вар|, -ш vi. state, 
transitive

‘poddawać produkt 
działaniu wysokiej 
temperatury; też: 

doprowadzać płyn do stanu 
wrzenia lub utrzymywać go 

w tym stanie’
вар боб, сýпа

got|ować, -uję, -ujesz  
vi. state, transitive

‘poddawać produkt 
działaniu wysokiej 
temperatury; też: 

doprowadzać płyn do stanu 
wrzenia lub utrzymywać go 

w tym stanie’
gotować zupę, wodę na 

herbatę, fasolę

вáт|а, -ы rz. ż. (sg. tantum)

1. ‘luźna masa cienkich 
włókien’

гигроскопúческая вáта 
стерúльная вáта 
пальтó на вáте

асбéстовая, стеклнная, 
целлюлóзная вáта

2. brak znaczenia

вáт|а rz. ż. (sg. tantum) 

1. ‘luźna masa cienkich 
włókien’

Палтóто е подплатéно 
с вáта.

2. brak znaczenia

wat|a, -y; -y rz. ż.

1. ‘luźna masa cienkich 
włókien’

wata bawełniana
wata kosmetyczna, 

opatrunkowa, krawiecka

2. ‘wypowiedź, która nic nie 
wnosi do tematu’

Wypełniła swoją wypowiedź 
watą.

ватáг|а, -и; -и rz. ż.

‘duża grupa ludzi, 
postrzegana jako 

niebezpieczna i uciążliwa’
ватáга ребятúшек, 

сорванцóв
шýмная ватáга

бáнд|а, -и rz. ż.

‘duża grupa ludzi, 
postrzegana jako 

niebezpieczna i uciążliwa’
бáндата на Ивáн
бáнда хулигáни

watah|a, -y; -y rz. ż.

‘duża grupa ludzi, 
postrzegana jako 

niebezpieczna i uciążliwa’
wataha pijanych kibiców

вáфл|я, -и; -и rz. ż.

1. ‘cienkie, łamliwe ciastko’
Морóженое съел, а вáфлю 

остáвил.

2. ‘podłużny baton 
z paru warstw takiego 

ciastka i masy pomiędzy 
warstwami’

лимóнные, кофéйные 
вáфли

вáфл|а, -и rz. ż.

1. ‘cienkie, łamliwe ciastko’
Марúя обúча вáфли.  
шоколáдова вáфла

2. ‘podłużny baton 
z paru warstw takiego 

ciastka i masy pomiędzy 
warstwami’

Тóрта от вáфли и какáо.

wafel, -la; -le rz. mnieżyw.

1. ‘cienkie, łamliwe ciastko’
lody w waflu

2. ‘podłużny baton 
z paru warstw takiego 

ciastka i masy pomiędzy 
warstwami’

wafel kakaowy
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вбивá|ть, -ю, -ешь vi. 
state, transitive

‘za pomocą uderzeń 
sprawiać, że coś znajduje 

się w czymś innym’
вбивáть гвоздь в стéну 

вбва|м, -ш vi. state, 
transitive

‘za pomocą uderzeń 
sprawiać, że coś znajduje 

się w czymś innym’
вбúвам гвóздей в стенá, 

в дървó

wbija|ć, -m, -sz vi. state, 
transitive 

‘za pomocą uderzeń 
sprawiać, że coś znajduje 

się w czymś innym’
wbijać gwóźdź w deskę 

вбить, вобь, вобьёшь vp. 
event, transitive

‘za pomocą uderzeń 
sprawić, że coś znajduje się 

w czymś innym’ 
вбить гвоздь

вб|я, -еш vp. event, 
transitive

‘za pomocą uderzeń 
sprawić, że coś znajduje się 

w czymś innym’
вбúя гвóздей в стенá, 

в дървó

wbi|ć, -ję, -jesz vp. event, 
transitive 

‘za pomocą uderzeń 
sprawić, że coś znajduje się 

w czymś innym’
wbić gwóźdź

вблиз przysłówek 
i przyimek

‘niedaleko od tego, o czym 
mowa’

стоть вблизú 
отдыхáть вблизú мóря

жить вблизú гóрода

блзо przysłówek 
i przyimek

‘niedaleko od tego, o czym 
mowa’

блúзо до горáта, до градá 

w pobliżu przysłówek 
i przyimek

‘niedaleko od tego, o czym 
mowa’

w pobliżu domu

введéни|е, -я; -я rz. n.

1. ‘przedmowa do czegoś’
написáть введéние к кнúге

Диссертáция состоúт 
из введéния, трёх глав и 

заключéния.

2. ‘podstawowe informacje 
dotyczące jakiejś dziedziny 

wiedzy’
введéние в филосóфию
введéние в языкознáние

въведéни|е, -я rz. n.

1. ‘przedmowa do czegoś’
добрó въведéние

2. ‘podstawowe informacje 
dotyczące jakiejś dziedziny 

wiedzy’
въведéние към 
езикознáнието

wprowadzeni|e, -a; -a rz. n.

1. ‘przedmowa do czegoś’
wprowadzenie do książki

2. ‘podstawowe informacje 
dotyczące jakiejś dziedziny 

wiedzy’
wprowadzenie do wiedzy 

o teatrze

ввез|т, -ý, -ёшь vp. event, 
transitive

‘sprawić, że coś znajdzie się 
gdzieś, przywożąc to’
ввезтú нелегáльных 

иммигрáнтов
ввезтú дровá во двор

ввезтú на гóру  

внес|á, -éш vp. event, 
transitive 

‘sprawić, że coś znajdzie się 
gdzieś, przywożąc to’

Трбва да внесá детéто 
в стáята.

wwieźć, wwiozę, wwieziesz 
vp. event, transitive 

‘sprawić, że coś znajdzie się 
gdzieś, przywożąc to’
wwieźć ludzi na górę

wwieźć narkotyki do kraju
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ввéр|ить, -ю, -ишь vp . 
event, transitive 

1. ‘powiedzieć coś komuś 
w zaufaniu’

ввéрить сво тáйну

2. ‘pozwolić komuś czymś 
się zająć, pokazując w ten 

sposób zaufanie do tej 
osoby’

ввéрить учреждéние

повер|, -ш vp. event, 
transitive

1. ‘powiedzieć coś komuś 
w zaufaniu’

Тя ú поверú тáйната си.

2. ‘pozwolić komuś czymś 
się zająć, pokazując w ten 

sposób zaufanie do tej 
osoby’

повер фúрмата  
на упрáвителя

powierz|yć, -ę, -ysz vp. 
event, transitive 

1. ‘powiedzieć coś komuś 
w zaufaniu’

powierzyć sekret siostrze

2. ‘pozwolić komuś czymś 
się zająć, pokazując w ten 

sposób zaufanie do tej 
osoby’

powierzyć bratu 
prowadzenie firmy

powierzyć koledze swoje 
dobra

вверх przysłówek

1. ‘w kierunku wzwyż’
глядéть вверх

брóсить мяч вверх 

2. ‘tak, że to, co zazwyczaj 
jest na dole, znajdzie się 

wyżej’
перевернýть чáшку вверх 

дном
стоть вверх ногáми

нагóре przysłówek

1. ‘w kierunku wzwyż’
с кракáта нагóре

2. brak znaczenia

do góry przysłówek

1. ‘w kierunku wzwyż’
kierować się, iść, patrzeć 

do góry

2. ‘tak, że to, co zazwyczaj 
jest na dole, znajdzie się 

wyżej’
leżeć brzuchem do góry

odwrócić książkę spodem 
do góry

вве|ст, -дý, -дёшь vp. 
event, transitive

‘sprawić, że coś znajdzie się 
gdzieś, prowadząc to’

ввестú подсудúмого в зал 
заседáний

ввестú войскá в зóну 
конфлúкта

въвед|á, -éш vp. event, 
transitive 

‘sprawić, że coś znajdzie się 
gdzieś, prowadząc to’

въведá рéд вкщи

wprowadz|ić, -ę, -isz vp. 
event, transitive

‘sprawić, że coś znajdzie się 
gdzieś, prowadząc to’

wprowadzić więźnia do sądu 
na salę rozpraw
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ввидý przyimek

1. ‘przyłącza nazwę tego, 
co sprawiło, że stało się to, 

o czym mowa w zdaniu’
ввидý недостáтка 

врéмени
Ввидý плохóй 

успевáемости ученúк 
остáвлен на вторóй год.  

2. brak znaczenia

предвд przyimek

1. ‘przyłącza nazwę tego, 
co sprawiło, że stało się to, 

o czym mowa w zdaniu’
предвúд на товá

2. brak znaczenia

wobec przyimek

1. ‘przyłącza nazwę tego, 
co sprawiło, że stało się to, 

o czym mowa w zdaniu’
Wobec zmian w prawie firmy 
zmieniły profil działalności.

2. ‘przyłącza nazwę tego, do 
czego odnosi się to, o czym 

mowa w zdaniu’
Karę zastosowano wobec 

wszystkich uczniów.

ввóдн|ый przymiotnik

‘taki, który jest na początku’
ввóдная стать
ввóдное слóво 

ýводен przymiotnik

‘taki, który jest na początku’
ýводна стáтия 

wstępn|y przymiotnik

‘taki, który jest na początku’
rozmowy wstępne
wstępny projekt
wstępna selekcja

ввоз, -а; -ы rz. m.

‘to, że przywozi się towary 
do kraju’

Ввоз товáров превсил их 
ввоз.

внос rz. m. 

‘to, że przywozi się towary 
do kraju’

внос на чýжди стóки
безмúтен внос

нелегáлен внóс на стóки

wwóz, wwozu; wwozy rz. 
mnieżyw.

‘to, że przywozi się towary 
do kraju’

nielegalny wwóz wyrobów 
tytoniowych

вглyбь przysłówek 
i przyimek

‘w kierunku do środka 
czegoś’

продвúнуться вглубь 
распространться вглубь 

и вширь
вглубь лéса

навтре przysłówek 
i przyimek

‘w kierunku do środka 
czegoś’

навтре в горáта
Децáта влúзат навтре 

в морéто.

w głąb przysłówek 
i przyimek

‘w kierunku do środka 
czegoś’

wchodzić w głąb lasu

вдалекé, вдал przysłówek

‘tak, że z danego miejsca 
jest duża odległość’

Вдалекé раздáлся раскáт 
грóма. 

Вдалú виднéется лес. 

далéче przysłówek

‘tak, że z danego miejsca 
jest duża odległość’

далéче от родúната, от 
домá

w oddali przysłówek

‘tak, że z danego miejsca 
jest duża odległość’

Dom widniał w oddali.
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вдaль przysłówek

‘w takim kierunku, żeby być 
daleko od danego miejsca’
смотрéть, глядéть вдаль

надалéч przysłówek

‘w takim kierunku, żeby być 
daleko od danego miejsca’

глéдам надалéч 

w dal przysłówek

‘w takim kierunku, żeby być 
daleko od danego miejsca’

patrzeć w dal
odejść w siną dal

вдвóе przysłówek

1. ‘o wielkości: tak, że 
jest pod danym względem 

połową czegoś innego’
Час идýт вдвóе быстрéе.

купúть вдвóе дешéвле
продáть вдвóе дорóже
вдвóе увелúчить срок 

слýжбы двúгателя

2. brak znaczenia

двóйно przysłówek

1. ‘o wielkości: tak, że 
jest pod danym względem 

połową czegoś innego’
двóйно пo-éвтин

2. brak znaczenia

dwukrotnie przysłówek

1. ‘o wielkości: tak, że 
jest pod danym względem 

połową czegoś innego’
dwukrotnie tańszy

2. ‘tak, że to, o czym mowa, 
zdarzyło się już raz i dzieje 

się znowu’
dwukrotnie wygrać 
mistrzostwa świata

вдвоём przysłówek

‘tak, że robi się coś razem 
z drugą osobą’
жить вдвоём 

обéдать вдвоём 
Вдвоём лéгче принть 

решéние.

двáма(та) przysłówek

‘tak, że robi się coś razem 
z drugą osobą’

И двáмата са на рáбота.
Срéщнах на ýлицата 

двáма дýши.

we dwoje, we dwójkę, we 
dwóch, we dwie przysłówek

‘tak, że robi się coś razem 
z drugą osobą’

Poszliśmy tam we dwoje.

вдвойнé przysłówek 

‘o wielkości: tak, że jest pod 
danym względem dwa razy 

większy’
заплатúть вдвойнé
почýвствовать себ 

сильнéе вдвойнé
виновáт вдвойнé

Ты мне дóрог вдвойнé.

двóйно przysłówek

‘o wielkości: tak, że jest pod 
danym względem dwa razy 

większy’
Ще платú двóйно за 

стáята.

podwójnie przysłówek

‘o wielkości: tak, że jest pod 
danym względem dwa razy 

większy’
materiał podwójnie ciężki 

od wody
Po spacerze podwójnie 
odczuwał zmęczenie.

вдов|á, -; -ы rz. ż.

‘kobieta, której mąż umarł’
остáться вдовóй

вдовц|а, -и rz. ż.

‘kobieta, której mąż umarł’
млáда вдовúца

wdow|a, -y; -y rz. ż.

‘kobieta, której mąż umarł’
czarna wdowa

wdowa po Janku
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вдоль przyimek

‘przyłącza nazwę tego, 
równolegle do długości 

czego coś się dzieje’
идтú вдоль забóра

Вдоль бéрега тнется лес.
Вдоль лба пролеглá 
глубóкая морщúна.

край przyimek

‘przyłącza nazwę tego, 
równolegle do długości 

czego coś się dzieje’
край рекáта

wzdłuż przyimek 

‘przyłącza nazwę tego, 
równolegle do długości 

czego coś się dzieje’
iść wzdłuż brzegu
stać wzdłuż muru

вдох, -а; -и rz. m.

‘wciągnięcie powietrza  
do płuc’ 

глубóкий водх 
сдéлать вдох  
Вдох – вдох!

вдшван|е, -ия  
rz. odczasownikowy 

‘wciągnięcie powietrza  
do płuc’ 

дълбóко вдúшване

wdech, -u; -y rz. mnieżyw.

‘wciągnięcie powietrza  
do płuc’

wziąć wdech
głęboki wdech

вдрéбезги przysłówek

1. ‘tak, że z czegoś zostały 
tylko małe i trudne do 
rozpoznania elementy’
разбúться вдрéбезги

2. brak znaczenia

на парчéта przysłówek

1. ‘tak, że z czegoś zostały 
tylko małe i trudne do 
rozpoznania elementy’
Чáшата се счyпú на 

парчéта.

2. brak znaczenia

do szczętu przysłówek

1. ‘tak, że z czegoś zostały 
tylko małe i trudne do 
rozpoznania elementy’

spłonąć do szczętu
zostać zburzonym do szczętu

wylenieć do szczętu

2. ‘coś zaszło do takiego 
stopnia, że nie ma 

możliwości, aby wróciło do 
stanu poprzedniego’
zgłupieć do szczętu

Światło go do szczętu 
rozproszyło.

вдрyг przysłówek

‘tak, że nikt się nie 
spodziewał’

Вдруг раздáлся крик. 
Вдруг из-за поворóта 
вскочила машúна.

изведнж przysłówek

‘tak, że nikt się nie 
spodziewał’

Мáлкото детé изведнж 
заплáка.

Изведнж усéтих бóлка 
в гърбá.

nagle przysłówek

‘tak, że nikt się nie 
spodziewał’

przyjść, krzyknąć, kaszlnąć 
nagle

usłyszeć nagle krzyk
poczuć nagle ból

Nagle ucichł wiatr 
i rozpętała się burza.
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вдýмчив|ый przymiotnik

‘taki, który myśli 
intensywnie tak, aby dobrze 
wszystko zrozumieć; także 

świadczący o tym’
вдýмчивый читáтель, 

исслéдователь

задълбоч|éн przymiotnik

‘taki, który myśli 
intensywnie tak, aby dobrze 
wszystko zrozumieć; także 

świadczący o tym’
задълбочéн óтговор, 

анáлиз

wnikliw|y przymiotnik

‘taki, który myśli 
intensywnie tak, aby dobrze 
wszystko zrozumieć; także 

świadczący o tym’
wnikliwy człowiek

wnikliwe spojrzenie, pytanie
wnikliwa analiza

вдыхá|ть, -ю, -ешь vi. 
state, transitive

‘wciągać nosem lub ustami 
gaz do płuc’

вдыхáть вóздух

поéма вздух vi. state, 
transitive

‘wciągać nosem lub ustami 
gaz do płuc’

На стáрата женá ú бéше 
трýдно да поéме вздух. 

wdycha|ć, -m, -sz vi. state, 
transitive

‘wciągać nosem lub ustami 
gaz do płuc’

wdychać powietrze, opary, 
dym

ведр|ó, -á; вёдра,  
вёдер rz. n. 

‘walcowate naczynie 
z uchwytem służące do 

noszenia czegoś; także jego 
zawartość’

мýсорное ведрó
цúнковое, эмалирóванное 

ведрó
принестú в ведрé вод

кóф|а, -и rz. ż. 

‘walcowate naczynie 
z uchwytem służące do 

noszenia czegoś; także jego 
zawartość’

кóфа за смет

wiadr|o, -a; -a rz. n.

‘walcowate naczynie 
z uchwytem służące do 

noszenia czegoś; także jego 
zawartość’

nieść wiadro
wiadro na wodę

ведýщ|ий przymiotnik

1. ‘który jest z przodu’
ведýщий самолёт, крéйсер

2. ‘taki, który jest 
najważniejszy’

ведýщий инститýт
ведýщая óтрасль 
промшленности

ведýщие специалúсты  
ведýщие сúлы теáтра

3. brak znaczenia

вóдещ przymiotnik

1. ‘który jest z przodu’
вóдещ хорóто

2. ‘taki, który jest 
najważniejszy’

Назначúха го за вóдещ на 
прогрáма.

3. brak znaczenia

czołow|y przymiotnik

1. ‘który jest z przodu’
czołowy oddział

2. ‘taki, który jest 
najważniejszy’

czołowy przedstawiciel 
krytyki, zawodnik, ekspert

czołowa gazeta

3. ‘związany z czołem’
kość czołowa
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ведь partykuła

‘nadawca uważa, że to, 
co mówi, powinno być 

wiadome rozmówcy 
i podaje powód, dla którego 

tak sądzi’
Вы ведь всё равнó не 

пойдёте. 

нал partykuła

‘nadawca uważa, że to, 
co mówi, powinno być 

wiadome rozmówcy 
i podaje powód, dla którego 

tak sądzi’
Налú ще дóйдеш?

przecież partykuła

‘nadawca uważa, że to, 
co mówi, powinno być 

wiadome rozmówcy 
i podaje powód, dla którego 

tak sądzi’
Uspokój się, przecież 

zdążymy.
Wczoraj nie mogłem z nim 

rozmawiać, przecież on 
był na konferencji i miał 

wyłączony telefon.

вéдьм|а, -ы; -ы rz. ż.

‘w baśniach i opowieściach: 
zła, brzydka kobieta, która 

czyni innym zło’
охóта на ведьм, за 

вéдьмами

вéщиц|а, -и rz. ż.

‘w baśniach i opowieściach: 
zła, brzydka kobieta, która 

czyni innym zło’
лов на вéщици

wiedźm|a, -y; -y rz. ż.

‘w baśniach i opowieściach: 
zła, brzydka kobieta, która 

czyni innym zło’
zła wiedźma

вéер, -а; -á rz. m. 

1. ‘płaski, lekki przedmiot, 
rozkładany półkoliście 
w ręku, używany do 
chłodzenia się przez 
powodowanie ruchu 

powietrza’
бумáжный, китáйский, 

театрáльный вéер 
обмáхиваться вéером

2. brak znaczenia

ветрл|о, -а rz. n.

1. ‘płaski, lekki przedmiot, 
rozkładany półkoliście 
w ręku, używany do 
chłodzenia się przez 
powodowanie ruchu 

powietrza’
дáмско ветрúло

2. brak znaczenia

wachlarz, -a; -e rz. 
mnieżyw.

1. ‘płaski, lekki przedmiot, 
rozkładany półkoliście 
w ręku, używany do 
chłodzenia się przez 
powodowanie ruchu 

powietrza’
koronkowy wachlarz z piór

2. przen. ‘duży wybór 
obiektów danego typu’

pełen wachlarz możliwości

вездé przysłówek

‘tak, że nie ma miejsca,
którego coś nie dotyczy’ 
Вездé ужé лежúт снег. 

Вездé побывáл. 

навскъде przysłówek

‘tak, że nie ma miejsca,
którego coś nie dotyczy’ 
Навскъде úма хóра.

wszędzie przysłówek

‘tak, że nie ma miejsca,
którego coś nie dotyczy’ 
Wszędzie nosi ze sobą jej 

zdjęcie.
Pojadę za tobą wszędzie.
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вез|т I, -ý, -ёшь vi. state, 
transitive

‘przemieszczać coś lub 
kogoś z miejsca na miejsce 
za pomocą jakiegoś środka 

lokomocji’
везтú тáчку с пескóм

везтú ребёнка в колске
везтú вéщи на машúне  

вóз|я, -иш vi. state, 
transitive

‘przemieszczać coś lub 
kogoś z miejsca na miejsce 
za pomocą jakiegoś środka 

lokomocji’
вóзя в еднá посóка, 

еднокрáтно

wieźć, wiozę, wieziesz vi. 
state, transitive

‘przemieszczać coś lub 
kogoś z miejsca na miejsce 
za pomocą jakiegoś środka 

lokomocji’
wieźć towary

вез|т II, -ёт bezosobowe 
state intransitive

pot. ‘mieć w życiu tylko 
dobre chwile, nigdy złe’

Нам везёт с тим 
сосéдом.

връв, l. mn. врви 3 osoba 
l. poj. bezosobowe state 

intransitive

‘mieć w życiu tylko dobre 
chwile, nigdy złe’

Вървú ни с тóзи съсéд-
мнóго се разбúраме!

powodzić się 
bezosobowe aux state

‘mieć w życiu tylko dobre 
chwile, nigdy złe’

Jemu to się powodzi!

век, -а; -á rz. m.

1. ‘okres stu lat’
двадцáтый век
в прóшлом вéке

Прошлá чéтверть вéка.

2. brak znaczenia

век, l. mn. -ове; (два) вéка 
rz. m.

1. ‘okres stu lat’
изград солúдно за вековé 

напрéд 
предú век, предú вековé

в начáлото на векá 
предú двá вéка

мúналия век, слéдващия 
век

двáдесети век

2. brak znaczenia

wiek, -u; -i rz. mnieżyw.

1. ‘okres stu lat’
przełom wieków

Trzy wieki temu moi 
przodkowie przybyli do 

Europy.

2. (sg. tantum) ‘miara tego, 
ile ktoś żyje’
sędziwy wiek

wiek szkolny, rozrodczy, 
poborowy

вéк|о, -а; -и rz. n.

‘ruchoma fałda skórna 
zakończona rzęsami, 
chroniąca oko przed 
urazami, zbyt silnym 

światłem itp.’
вéрхнее, нúжнее вéко 

опýхшие, покраснéвшие 
вéки 

клепáч, -и; (два) клепáча 
rz. m.

‘ruchoma fałda skórna 
zakończona rzęsami, 
chroniąca oko przed 
urazami, zbyt silnym 

światłem itp.’
клепáч на окó

powiek|a, -i; -i rz. ż.

‘ruchoma fałda skórna 
zakończona rzęsami, 
chroniąca oko przed 
urazami, zbyt silnym 

światłem itp.’
zacisnąć powieki
cień do powiek
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веков|óй przymiotnik

1. ‘liczący lub trwający 
bardzo wiele lat’

вековóй дуб
векове традúции

2. brak znaczenia

векóв|ен przymiotnik

1. ‘liczący lub trwający 
bardzo wiele lat’

векóвен дъб

2. brak znaczenia

wiekow|y przymiotnik

1. ‘liczący lub trwający 
bardzo wiele lat’
wiekowy człowiek

wiekowy samochód

2. ‘będący w określonym 
przedziale wiekowym’

grupa wiekowa

вéксел|ь, -я; - rz. m. 

‘dokument stanowiący 
pisemne zobowiązanie 

wystawcy lub wskazanej 
przez niego osoby do 
zapłacenia określonej 

sumy pieniędzy osobie 
wymienionej w dokumencie 

lub jego okazicielowi 
w oznaczonym terminie’ 

учéсть, погасúть, 
опротестовáть, 

оплатúть вéксель

пóлиц|а rz. ż.

‘dokument stanowiący 
pisemne zobowiązanie 

wystawcy lub wskazanej 
przez niego osoby do 
zapłacenia określonej 

sumy pieniędzy osobie 
wymienionej w dokumencie 

lub jego okazicielowi 
w oznaczonym terminie’ 

изплатéна пóлица 
изплáщам пóлица за колá

weks|el, -la; -le  
rz. mnieżyw.

‘dokument stanowiący 
pisemne zobowiązanie 

wystawcy lub wskazanej 
przez niego osoby do 
zapłacenia określonej 

sumy pieniędzy osobie 
wymienionej w dokumencie 

lub jego okazicielowi 
w oznaczonym terminie’

weksel in blanco, bez 
pokrycia, krótkoterminowy

вел|éть, -, -шь vp. event, 
intransitive

‘chcieć, aby ktoś coś zrobił 
i oczekiwać tego’

Велú накрывáть на стол. 
Дéлайте, что велт!

Велéл, чтóбы чéрез час 
вернýлся.

заповда|м, -ш vp. event, 
intransitive

‘chcieć, aby ktoś coś zrobił 
i oczekiwać tego’

заповдам на нкого да 
напрáви нéщо

Ще заповдам на слугúте 
да почúстят обóрите.

kazać, każę, każesz vp. 
event, intransitive

 ‘chcieć, aby ktoś coś zrobił 
i oczekiwać tego’

kazać bratu kupić chleb
Kazał sobie podać śniadanie 

do łóżka.

вéлик, -а; -и rz. m.

pot. ‘pojazd napędzany 
przez mięśnie nóg za 

pomocą pedałów, mający 
zwykle dwa koła, siodełko 

i kierownicę’
купúть нóвый вéлик

колел|ó, -а rz. n.

‘pojazd napędzany przez 
mięśnie nóg za pomocą 
pedałów, mający zwykle 

dwa koła, siodełko 
i kierownicę’
скпо колелó

rower, -u; -y rz. mnieżyw.

‘pojazd napędzany przez 
mięśnie nóg za pomocą 
pedałów, mający zwykle 

dwa koła, siodełko 
i kierownicę’

rower miejski, crossowy, 
górski, damski
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велк|ий przymiotnik

1. ‘znacznie przewyższający 
swymi zdolnościami, 

znaczeniem, umysłem, 
zasługami’

велúкая цель
велúкое откртие

велúкий рýсский язк
Пётр Велúкий

2. ‘zwracający uwagę 
swoim rozmiarem’

óстров óчень велúк 
велúкая удáча
велúкий грех

С велúким трудóм мы 
вбрались из лéса.

велк przymiotnik

1. ‘znacznie przewyższający 
swymi zdolnościami, 

znaczeniem, umysłem, 
zasługami’

велúк писáтел
велúко открúтие

2.  brak znaczenia

wielki przymiotnik

1. ‘znacznie przewyższający 
swymi zdolnościami, 

znaczeniem, umysłem, 
zasługami’

wielka rzecz
wielki przywódca
Kazimierz Wielki

2. ‘zwracający uwagę 
swoim rozmiarem’

wielki facet, dom, mróz
wielka rzeka, kłótnia

величин|á, -; -ы  
rz. ż.

1. ‘rozmiar czegoś’
величинá здáния, 

стадиóна
величинóй с булáвку
величинóй в ладóнь 

  

2. ‘bycie ponadprzeciętnym’
мировáя величинá 

Блок – то величинá!

големин|á, -и  
rz. ż.

1. ‘rozmiar czegoś’
Не ми харéсва големинáта 

на тáзи стáя. 

2. brak znaczenia

wielkoś|ć, -ci; -cie  
rz. ż.

1. ‘rozmiar czegoś’
samochód wielkości domu
domy tej samej wielkości

domy różniące się 
wielkością dachu

nieskończona wielkość 
miłości

2. (sg. tantum) ‘bycie 
ponadprzeciętnym’

wielkość narodu

вельвéт, -а (sg. tantum) 
rz. m. 

‘miękka tkanina
z krótkim, strzyżonym 

włosem’
бка из вельвéта

кадифé, -та rz. n . 

‘miękka tkanina
z krótkim, strzyżonym 

włosem’
рúпсено, памýчно кадифé

sztruks, -u (sg. tantum)  
rz. mnieżyw.

‘miękka tkanina
z krótkim, strzyżonym 

włosem’ 
spodnie ze sztruksu

вeнгр, -а; -ы rz. m., 
венгéрк|а, -и rz. ż.; 

вéнгры

‘obywatel(ka) Węgier’

унгáрец rz. m., унгáрка  
rz. ż., l. mn. унгáрци

‘obywatel(ka) Węgier’

Węg|ier, -ra; -rzy, rz. mos.,  
Węgierk|a, -i; -i rz. ż.

‘obywatel(ka) Węgier’
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вен|éц, -цá; -ц rz. m.

1. ‘złota obręcz 
z kamieniami szlachetnymi 
będąca symbolem władzy 

królewskiej; także obiekt ją 
przypominający’
цáрский венéц

тернóвый венéц
идтú под венéц

Конéц – дéлу венéц.

2. brak znaczenia
 

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia

корóн|а, -и rz. ż.

1.‘złota obręcz 
z kamieniami szlachetnymi 
będąca symbolem władzy 

królewskiej; także obiekt ją 
przypominający’ 
цáрска корóна

2. ‘władza królewska; też: 
królestwo’

Тежка е цáрската корóна.
наследвам корóната

откáзвам се от корóната

 3. ‘górne rozgałęzienie 
drzewa’

корóна на дървó

4. ‘górna część zęba’
корóна на зъб

koron|a, -y; -y rz. ż.

1. ‘złota obręcz 
z kamieniami szlachetnymi 
będąca symbolem władzy 

królewskiej; także obiekt ją 
przypominający’
korona królewska
korona cierniowa

2. ‘władza królewska; też: 
królestwo’

zrzec się korony
dziedziczyć koronę
korona brytyjska

3. ‘górne rozgałęzienie 
drzewa’

korona drzewa
rozłożysta korona

4. ‘górna część zęba’
korona zęba

вéник, -а; -и rz. m.

‘narzędzie do zamiatania 
w postaci pęku rózeg 

związanych z jednej strony 
w kształt trzonka lub 

przymocowanych do kija’
вмести мýсор вéником 

кýхонный вéник

метл|á, -и rz. ż.

‘narzędzie do zamiatania 
w postaci pęku rózeg 

związanych z jednej strony 
w kształt trzonka lub 

przymocowanych do kija’
кщна метлá

Обикновéно метá двóра с 
метлá.

miotł|a, -y; -y rz. ż.

‘narzędzie do zamiatania 
w postaci pęku rózeg 

związanych z jednej strony 
w kształt trzonka lub 

przymocowanych do kija’
miotła brzozowa
zamiatać miotłą

вен|óк, -кá; - rz. m.

‘okrągła plecionka 
z kwiatów noszona na 

głowie’
возложúть венóк к 

пáмятнику 
дéвичий венóк
плестú венóк

лаврóвый венóк 

венéц l. mn. венц rz. m.

‘okrągła plecionka 
z kwiatów noszona na 

głowie’
венéц от теменýжки

wian|ek, -ka; -ki  
rz. mnieżyw.

‘okrągła plecionka 
z kwiatów noszona na 

głowie’
wianek z polnych kwiatów

puszczać wianki
wić, splatać wianek
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вепр|ь, -я rz. m. zool.

‘zwierzę o brunatnej, 
szczeciniastej sierści 
i wydłużonej głowie 
zakończonej ryjem 
uzbrojonym w kły’

убúть вéпря

глигáн, -и; (два) глигáна 
rz. m. zool.

‘zwierzę o brunatnej, 
szczeciniastej sierści 
i wydłużonej głowie 
zakończonej ryjem 
uzbrojonym w kły’

убúвам глигáн

dzik, -a; -i rz. mżyw. zool.

‘zwierzę o brunatnej, 
szczeciniastej sierści 
i wydłużonej głowie 
zakończonej ryjem 
uzbrojonym w kły’

zabić dzika

верблд, -а; -ы rz. m.

1. zool. ‘duże zwierzę 
z jednym lub dwoma 

garbami, o długiej szyi, 
wysokich nogach i ciele 

pokrytym wełnistą sierścią, 
żyjące w Azji i Afryce’
азиáтский верблд

вынóслив, как верблд 

2. brak znaczenia

камл|а, -и rz. ż .

1. zool. ‘duże zwierzę 
z jednym lub dwoma 

garbami, o długiej szyi, 
wysokich nogach i ciele 

pokrytym wełnistą sierścią, 
żyjące w Azji i Afryce’

влна от камúла
двугрба камúла

2. brak znaczenia

wielbłąd, -a; -y 

1. rz. mżyw. zool. ‘duże 
zwierzę z jednym lub 

dwoma garbami, o długiej 
szyi, wysokich nogach 

i ciele pokrytym wełnistą 
sierścią, żyjące w Azji 

i Afryce’
wielbłąd dwugarbny

2. rz. mos. przen. ‘człowiek, 
który dużo dźwiga’

nadźwigać się jak wielbłąd

верёвк|а, -и; -и rz. ż.

1. ‘duża ilość skręconych 
albo splecionych długich 

nici lub włókien lnu, konopi 
itp.

бельевáя верёвка 
перевязáть тюк верёвкой

2. brak znaczenia

врв; l. mn. врви rz. ż.

1. ‘duża ilość skręconych 
albo splecionych długich 

nici lub włókien lnu, konopi 
itp.

конóпена връв

2. brak znaczenia

sznur, -a; -y rz. mnieżyw.

1. ‘duża ilość skręconych 
albo splecionych długich 

nici lub włókien lnu, konopi 
itp.’

sznur lniany

2. ‘duża liczba obiektów 
danego typu umieszczonych 

jeden za drugim’
sznur ciężarówek, pereł, 

gęsi
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веренц|а, -ы; -ы rz. ż.

1. duża liczba obiektów 
danego typu umieszczonych 

w linii’
веренúца гусéй, машúн, 

облакóв

2. brak znaczenia

върволц|а, -и rz. ż.

1. duża liczba obiektów 
danego typu umieszczonych 

w linii’
върволúца (хóра, 

живóтни)

2. brak znaczenia

szereg, -u; -i rz. mnieżyw.

1. duża liczba obiektów 
danego typu umieszczonych 

w linii’
szereg domów

ustawić się w szeregu

2. mat. ‘wyrażenie mające 
postać sumy skończonej 
lub nieskończonej liczby 

składników’
szereg geometryczny

вертельная грáмота 
fraza rzeczownikowa

‘dokument wystawiany 
dla przedstawiciela 
dyplomatycznego’

получúть верúтельную 
грáмоту

акредитвно писмó fraza 
rzeczownikowa

‘dokument wystawiany 
dla przedstawiciela 
dyplomatycznego’ 

акредитúвно писмó на 
дипломáт

list uwierzytelniający fraza  
mnieżyw. rzeczownikowa

‘dokument wystawiany 
dla przedstawiciela 
dyplomatycznego’

wystawić list 
uwierzytelniający

вéр|ить, -ю, -ишь vi. state, 
intransitive

‘uznawać, że coś jest 
prawdą bez dowodów na to’
вéрить в Бóга, в бýдущее, 

в побéду, в успéх 

врва|м, -ш vi. state, 
intransitive

‘uznawać, że coś jest 
prawdą bez dowodów na to’

Врвам 
в справедливосттá.

Не врвам на очúте си!
врвам в късмéта си

врвам на нкого
врвам в бдещето си

wierz|yć, -ę, -ysz vi. state, 
intransitive

‘uznawać, że coś jest 
prawdą bez dowodów na to’

wierzyć w Boga
wierzyć na słowo

wierzyć komuś

вермишéл|ь, -и; -и rz. ż. 

‘długie kawałki ciasta, 
gotowane, podawane 

z sosem’
яúчная, молóчная 

вермишéль
суп с вермишéлью  

фидé, -та rz. n.

‘długie kawałki ciasta, 
gotowane, podawane 

z sosem’
Фидéто изгор.

сýпа с фидé

makaron (nitki), -u; -y  
rz. mnieżyw.

‘długie kawałki ciasta, 
gotowane, podawane 

z sosem’
makaron z sosem 

pomidorowym
makaron jajeczny

вéрно przysłówek

‘tak, że nie można mieć 
wątpliwości, że to dobrze’

Час идýт вéрно.  
Задáча решенá вéрно.    
Ты всё вéрно пóнял.

врно przysłówek

‘tak, że nie można mieć 
wątpliwości, że to dobrze’

слýжа врно

słusznie przysłówek

‘tak, że nie można mieć 
wątpliwości, że to dobrze’
słusznie postąpić, ocenić 

swoje możliwości, 
zauważyć, rozumować
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верн|ýться, -ýсь, -ёшься 
vp. event, aux

1. ‘zjawić się w miejscu, 
z którego się wyszło lub 

wyjechało’
вернýться с рабóты

вернýться из óтпуска  
вернýться домóй  

2. ‘zacząć coś po przerwie’  
вернýться к разговóру 
вернýться к прéжней 

дéятельности

врн|а се, -еш се vp. event, 
aux

1. ‘zjawić się w miejscu, 
z którego się wyszło lub 

wyjechało’
врна се у домá

врна се в учúлище

2. ‘zacząć coś po przerwie’
Да се врнем към въпрóса, 

по кóйто говóрехме.

wróc|ić, -ę, -isz vp. event, 
transitive 

1. ‘zjawić się w miejscu, 
z którego się wyszło lub 

wyjechało’
wrócić z wyprawy do domu

wrócić po klucz

2. ‘zacząć coś po przerwie’
wrócić do badań nad 

asymilacją emigrantów
Wróćmy jednak do początku.

вéртел, -а; -á  
rz. m.

‘metalowy pręt do pieczenia 
mięsa nad ogniem; też: 

piecyk elektryczny 
z obracającym się wewnątrz 

prętem’
жáрить цыплёнка на 

вéртеле

шиш, l. mn. -ове; (два) 
ш́иша rz. m.

‘metalowy pręt do pieczenia 
mięsa nad ogniem; też: 

piecyk elektryczny 
z obracającym się wewnątrz 

prętem’
шиш за пéчене на месó

roż|en, -na; -ny  
rz. mnieżyw.

‘metalowy pręt do pieczenia 
mięsa nad ogniem; też: 

piecyk elektryczny 
z obracającym się wewnątrz 

prętem’
kurczak z rożna

вер|тéть, -чý, -тишь  
vi. state, transitive

‘sprawiać, że coś się rusza, 
poruszając tym w koło’

вертéть рýчку кофемóлки 
вертéть на тáлии óбруч
вертéть в рукáх ключú 

върт|, -ш vi. state, 
transitive

‘sprawiać, że coś się rusza, 
poruszając tym w koło’

върт кормúлото

kręc|ić, -ę, -isz vi. state, 
transitive

‘sprawiać, że coś się rusza, 
poruszając tym w koło’

kręcić głową, kierownicą, 
pokrętłem, biodrami

вертýш|ка, -и; -и  
rz. ż. pot. 

‘taki przedmiot, którego 
główny element kręci się 
dookoła własnej osi, lub 

każda prosta maszynka na 
korbkę’

Дверь-вертýшка.

въртелéжк|а, -и  
rz. ż. pot.

‘taki przedmiot, którego 
główny element kręci się 
dookoła własnej osi, lub 

każda prosta maszynka na 
korbkę’

върт се като 
въртелéжка 

Децáта игрáят на 
въртелéжката.

kręcioł|ek, -ka, -ki  
rz. mnieżyw. pot.

‘taki przedmiot, którego 
główny element kręci się 
dookoła własnej osi, lub 

każda prosta maszynka na 
korbkę’

Bawił się kolorowym 
kręciołkiem.
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верф|ь, -и; -и rz. ż.

‘zakład przemysłowy 
zajmujący się budową, 

remontem lub konserwacją 
statków; też: część portu, 

w której się ten zakład 
znajduje’

судостроúтельная верфь

корабостротелниц|а, -и 
rz. ż.

‘zakład przemysłowy 
zajmujący się budową, 

remontem lub konserwacją 
statków; też: część portu, 

w której się ten zakład 
znajduje’

корабостроúтелницата 
на Бургáс

stoczn|ia, -i; -ie rz. ż.

‘zakład przemysłowy 
zajmujący się budową, 

remontem lub konserwacją 
statków; też: część portu, 

w której się ten zakład 
znajduje’

Stocznia Gdańska

верх, -а, Msc. о -е  
i на -ý; - rz. m.

1. ‘najwyższa część góry, 
rzadziej cała góra’

поднться на верх гор

2. ‘najwyższa część czegoś 
wysokiego’

верх дóма, гор, мáчты
машúна с откиднм 

вéрхом

3. ‘najwyższy stopień 
intensywności, nasilenia 

czegoś’
верх совершéнства, 

глýпости
быть на верхý 
блажéнства

4. ‘spotkanie przedstawicieli 
najwyższych władz 

państwowych dwóch lub 
więcej państw’

встрéча в верхáх

връх, l. mn. върховé;  
(два) врха rz. m.

1. ‘najwyższa część góry, 
rzadziej cała góra’

Товá е връх в Стáра 
планинá.

2. ‘najwyższa część czegoś 
wysokiego’

връх на елхá

3. ‘najwyższy stopień 
intensywności, nasilenia 

czegoś’
връх на глупосттá

4. ‘spotkanie przedstawicieli 
najwyższych władz 

państwowych dwóch lub 
więcej państw’

срéща на върхá (на най-
висóко равнúще)

szczyt, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ‘najwyższa część góry, 
rzadziej cała góra’

zdobyć szczyt

2. ‘najwyższa część czegoś 
wysokiego’
szczyt sosny
szczyt dachu

szczyt schodów

3. ‘najwyższy stopień 
intensywności, nasilenia 

czegoś’
szczyt upałów, głupoty, 

chamstwa
godziny szczytu

4. ‘spotkanie przedstawicieli 
najwyższych władz 

państwowych dwóch lub 
więcej państw’

spotkanie na szczycie
szczyt ONZ

вéрхн|ий przymiotnik

‘taki, który jest na górze lub 
na zewnątrz’

вéрхний этáж, вéрхняя 
пáлуба, вéрхняя пóлка, 

вéрхняя чéлюсть

гóрен przymiotnik

‘taki, który jest na górze lub 
na zewnątrz’
гóрен етáж
гóрна дрéха 

wierzchni przymiotnik

‘taki, który jest na górze lub 
na zewnątrz’

okrycie wierzchnie
wierzchnia warstwa
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верхóм przysłówek

‘tak, że jest się na koniu’
éздить верхóм

яздешкóм przysłówek

‘tak, że jest się na koniu’
Пристúгнах яздешкóм.

konno przysłówek

‘tak, że jest się na koniu’
jechać konno

весéнн|ий przymiotnik

‘związany z wiosną’
весéнний сев 

прóлетен przymiotnik

‘związany z wiosną’
прóлетен дъжд

wiosenn|y przymiotnik

‘związany z wiosną’
wiosenny deszczyk

вéс|ить, -шу, -сишь vi. 
state, intransitive

‘mieć jakąś wagę’
Груз вéсит дéсять 

килогрáммов. 

теж|á, -ш vi. state, 
intransitive

‘mieć jakąś wagę’
Мнóго тежúш!

waż|yć I, -ę, -ysz vi. state, 
intransitive

‘mieć jakąś wagę’
ważyć 10 kilo

вéск|ий przymiotnik

‘taki, który ma duże 
znaczenie’

вéский дóвод
вéская причúна

вéское основáние

значтел|ен przymiotnik

‘taki, który ma duże 
znaczenie’

значúтелен аргумéнт

ważki przymiotnik

‘taki, który ma duże 
znaczenie’

ważki problem

весн|á, -; вёсны,  
вёсен rz. ż.

‘pora roku między zimą 
a latem’

рáнняя, холóдная, 
дрýжная веснá

прóлет, -и rz. ż.

‘pora roku między zimą 
a latem’

бýйна прóлет
прва прóлет

астрономúческа прóлет

wiosn|a, -y; -y rz. ż.

‘pora roku między zimą 
a latem’

kalendarzowa wiosna

веснóй przysłówek 

‘kiedy jest wiosna’
Цвет цветýт веснóй.

през пролеттá przysłówek

‘kiedy jest wiosna’
През пролеттá боледýвам 

мнóго.

wiosną przysłówek

‘kiedy jest wiosna’
Kwiaty kwitną wiosną.

вéстерн, -а; -ы rz. m.

‘film przygodowy, którego 
bohaterami są kowboje 

i którego akcja rozgrywa się 
na Dzikim Zachodzie’
смотрéть вéстерн

уéстърн, -и; (два) 
уéстърна rz. m.

‘film przygodowy, którego 
bohaterami są kowboje 

i którego akcja rozgrywa się 
na Dzikim Zachodzie’

добр уéстърн

western, -u; 
-y [wym. estern] 

‘film przygodowy, którego 
bohaterami są kowboje 

i którego akcja rozgrywa się 
na Dzikim Zachodzie’

spaghetti western
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ве|ст, -дý, -дёшь vi. state, 
transitive

1. ‘zmierzać wraz z kimś, 
wskazując mu drogę’
Он ведёт нас в лес. 
вестú сна за рýку, 
хулигáна в милúцию

2. ‘kierować czymś’
вестú каравáн, войскá 
в бой, нарóд за собóй, 

железнодорóжный 
состáв, машúну, самолёт

3. ‘otwierać i wskazywać 
drogę dokądś’

Дорóга ведёт в лес. 
Лéстница ведёт на 

чердáк.
 

4. ‘sprawiać, że ktoś 
zaczyna myśleć o czymś 

jako о rezultacie czy 
wyniku’

Алкоголúзм ведёт к 
деградáции лúчности. 

Ложь к добрý не ведёт.

5 . ‘być najlepszym w jakiejś 
konkurencji’

вестú в счёте

вóд|я, -иш vi. state, 
transitive

1. ‘zmierzać wraz z kimś, 
wskazując mu drogę’
Тя ни вoдú в горáта.

2. ‘kierować czymś’
вóдя кореспондéнция на 

фúрма
вóдя кореспондéнция с 

нкого

3. ‘otwierać i wskazywać 
drogę dokądś’

Товá вóди към нещáстие.

4. ‘sprawiać, że ktoś 
zaczyna myśleć o czymś 

jako о rezultacie czy 
wyniku’

вóдя борбá за мир

5. ‘być najlepszym w jakiejś 
konkurencji’

вóдя в турнúра

prowadz|ić, -ę, -isz vi. state, 
transitive

1. ‘zmierzać wraz z kimś, 
wskazując mu drogę’

prowadzić dziecko za rękę, 
psa na smyczy, babcię pod 

rękę
prowadzić grupę przez las

2. ‘kierować czymś’
prowadzić samochód, 

autobus, pióro, smyczek
prowadzić firmę, sprzedaż 

hurtową
prowadzić badania, akcję 

charytatywną

3. ‘otwierać i wskazywać 
drogę dokądś’

Te drzwi prowadzą do 
tajemniczej komnaty.

 

4. ‘sprawiać, że ktoś 
zaczyna myśleć o czymś 

jako о rezultacie czy 
wyniku’

Pytania te prowadzą do 
jednego wniosku: ona nie 
nadaje się na kierownika.
Do tego właśnie prowadzi 

taka nieostrożność.
Palenie prowadzi do raka.

5. ‘być najlepszym w jakiejś 
konkurencji’

prowadzić w rozgrywkach
W klasyfikacji generalnej 

prowadzi CCC Polsat.
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вест|ь, -и; -и 
rz. ż .

‘to, co się mówi o czymś 
innym po raz pierwszy’ 
рáдостная, недóбрая, 

благáя весть
весть о побéде 

вéсти из Россúи  
пропáсть бeз вéсти

вест, -и rz. ż.

‘to, co się mówi o czymś 
innym po raz pierwszy’ 

изчéзна без вест
нóва вест

И́мам рáдостна вест.

wieść, -ci; -ci  rz. ż.

‘to, co się mówi o czymś 
innym po raz pierwszy’ 
wieść hiobowa, gminna, 

radosna, sensacyjna

вес|, -óв (pl. tantum)

1. ‘to, czym mierzy się, jaki 
jest ciężar czegoś, kogoś’

лаборатóрные, 
аптéкарские, 

электрóнные вес

2. brak znaczenia

везн (pl. tantum)

1. ‘to, czym mierzy się, jaki 
jest ciężar czegoś, kogoś’

везнú за лекáрства

2. brak znaczenia

wag|a, -i; -i rz. ż.

1. ‘to, czym mierzy się, jaki 
jest ciężar czegoś, kogoś’
położyć towar na wadze

2. ‘to, ile coś waży’
Jaka jest waga tej szafy?

весь, вся, всё, все 
przymiotnik

1. ‘obejmujący wszystkie 
części składowe’

отдыхáть всё лéто
во всём мúре

Весь день шёл дождь.
Погúб весь урожáй.

2. pot. ‘przejawiający 
charakterystyczne dla siebie 

lub kogoś cechy’
весь в мать

цял, цéлият przymiotnik

1. ‘obejmujący wszystkie 
części składowe’

През цéлия ден вал дъжд.

2. pot. ‘przejawiający 
charakterystyczne dla siebie 

lub kogoś cechy’
Цéлият се е мéтнал на 

бащá си.

cał|y przymiotnik

1. ‘obejmujący wszystkie 
części składowe’

cały tydzień
cała prawda

z całego serca
na cały głos

Cały dom był zapuszczony.

2. pot. ‘przejawiający 
charakterystyczne dla siebie 

lub kogoś cechy’
Rozkochać i porzucić – oto 

cały Janek.

весьмá przysłówek 

książk. ‘w wysokim stopniu, 
mocno, dużo’

весьмá возмóжно
весьмá рад вас вúдеть 

тврде przysłówek

‘w wysokim stopniu, 
mocno, dużo’

тврде е възмóжно

bardzo  przysłówek

‘w wysokim stopniu, 
mocno, dużo’
bardzo dużo

bardzo kochać
bardzo głupi
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ветв|ь, -и; -и,  
-éй rz. ż.

1. ‘pęd wyrastający z pnia 
drzewa’

шум ветвéй
вéтви берёзы

2. ‘dział nauki i kierunek 
działalności w sferze nauki, 

sztuki, religii itp.’
вéтви христиáнства, 

буддúзма
нóвая ветвь медицúны 

клон, клóни, клóнове, 
клóнища; (два) клóна 

rz. m.

1. ‘pęd wyrastający z pnia 
drzewa’

клон на дървó

2. ‘dział nauki i kierunek 
działalności w sferze nauki, 

sztuki, religii itp.’
клон на бáнката 

gałąź, gałęzi; gałęzie  
rz. ż.

1. ‘pęd wyrastający z pnia 
drzewa’

gałąź drzewa

2. ‘dział nauki i kierunek 
działalności w sferze nauki, 

sztuki, religii itp.’
gałąź medycyny

вéт|ер, -ра, Msc. о -е  
i на -ý; -ы rz. m.

‘ruch powietrza 
powstający na skutek 

nierównomiernego rozkładu 
ciśnienia atmosferycznego 

na powierzchni Ziemi’
встрéчный вéтер  
попýтный вéтер

слáбый, порвистый, 
урагáнный, штормовóй 

вéтер
сéверный, юго-зáпадный 

вéтер

втър, вятровé rz. m.

‘ruch powietrza 
powstający na skutek 

nierównomiernego rozkładu 
ciśnienia atmosferycznego 

na powierzchni Ziemi’
насрéщен втър
поптен втър 

дýха втър
Желáя ти поптен втър! 

wiatr, -u; -y rz. mnieżyw.

‘ruch powietrza 
powstający na skutek 

nierównomiernego rozkładu 
ciśnienia atmosferycznego 

na powierzchni Ziemi’
porywisty, silny, lodowaty 

wiatr
wiatr wieje, hula, dmucha

вéтк|а, -и; -и rz. ż.

‘mała gałąź’
вéтка сирéни

цветýщая вéтка черёмухи
вéтка виногрáда

клóнче, l. mn. -ета rz. n. 

‘mała gałąź’
клóнче лляк

gałązk|a, -i; -i rz. ż.

‘mała gałąź’
gałązka bzu

вéтош|ь, -и (sg. tantum) 
rz. ż. 

1. ‘zniszczony kawał 
tkaniny; też: podarte, 
zniszczone ubranie’

сдать вéтошь 
в утильсырьё

протерéть станóк 
вéтошью

2. brak znaczenia

вехтор|я, -и rz. ż

1. ‘zniszczony kawał 
tkaniny; też: podarte, 
zniszczone ubranie’

нóси вехторúи

2. brak znaczenia

gałgan, -a; -y 

1. rz. mnieżyw. ‘zniszczony 
kawał tkaniny; też: podarte, 

zniszczone ubranie’
nosić stare gałgany

2. rz. mos. żart. 
‘niegrzeczny chłopak’
Co z niego za gałgan!
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вéтрен|ый przymiotnik

‘taki, że często wieje wiatr’
вéтреная погóда
вéтреный день
вéтреная зимá

ветровт przymiotnik

‘taki, że często wieje wiatr’
ветровúт ден

wietrzn|y przymiotnik

‘taki, że często wieje wiatr’
wietrzny dzień, region kraju

ветрóвк|а, -и; -и rz. ż.

1. ‘lekka kurtka 
zabezpieczająca przed 
wiatrem i deszczem’
мужскáя, жéнская, 
дéтская ветрóвка

2. brak znaczenia

винтг|а, -и rz. ż.

1. ‘lekka kurtka 
zabezpieczająca przed 
wiatrem i deszczem’

стáра винтга 

2. brak znaczenia

wiatrówk|a, -i; -i rz. ż.

1. ‘lekka kurtka 
zabezpieczająca przed 
wiatrem i deszczem’

nosić wiatrówkę

2. ‘broń palna wyrzucająca 
pociski za pomocą 

sprężonego powietrza’
strzelić z wiatrówki

вéтряная óспа fraza 
rzeczownikowa

‘wirusowa choroba 
zakaźna wieku dziecięcego 

o łagodnym przebiegu’
cимптóмы и лечéние 

вéтряной óспы

варицéл|а (sg. tantum) 
rz. ż.

‘wirusowa choroba 
zakaźna wieku dziecięcego 

o łagodnym przebiegu’
Детéто в момéнта 

боледýва от варицéла .

ospa wietrzna fraza  
rzeczownikowa ż.

‘wirusowa choroba 
zakaźna wieku dziecięcego 

o łagodnym przebiegu’
Na ospę wietrzną chorują 
najczęściej dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. 

вéтх|ий przymiotnik 

‘taki, który ma dużo lat lub 
o tym świadczący’

вéтхий дом
вéтхая одéжда, крóвля

Вéтхий Завéт 
вéтхий старúк

вехт przymiotnik

‘taki, który ma dużo lat lub 
o tym świadczący’

вéхта дрéха

star|y przymiotnik

‘taki, który ma dużo lat lub 
o tym świadczący’

stary człowiek, budynek
stara tradycja, biżuteria

stara znajomość
stare ubranie

ветчин|á, - (sg. tantum) 
rz. ż.

‘tylna część półtuszy 
wieprzowej przeznaczona 
do jedzenia po uprzednim 

przyrządzeniu lub w postaci 
gotowej wędliny’ 

бутербрóд с ветчинóй

шýнк|а (sg. tantum) rz. ż. 

‘tylna część półtuszy 
wieprzowej przeznaczona 
do jedzenia po uprzednim 

przyrządzeniu lub w postaci 
gotowej wędliny’ 
сáндвич с шýнка
пýешка шýнка

szynk|a, -i; -i rz. ż.

‘tylna część półtuszy 
wieprzowej przeznaczona 
do jedzenia po uprzednim 

przyrządzeniu lub w postaci 
gotowej wędliny’

upiec szynkę
pokroić szynkę w plastry
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вéчером przysłówek

‘w porze wieczornej’
сегóдня вéчером
вчерá вéчером 

вeчертá przysłówek

‘w porze wieczornej’ 
Пристúгна чак вeчертá.

wieczorem przysłówek

‘w porze wieczornej’
Przyjdę do ciebie 

wieczorem.

вéшалк|а, -и; -и rz. ż. 

‘to, na czym można coś 
powiesić; także część 
ubrania o tej funkcji’

повéсить, постáвить 
в прихóжей вéшалку 
Снимú полотéнце с 

вéшалки.
деревнная, 

пластмáссовая, складнáя 
вéшалка

закачáлк|а, -и rz. ż.

‘to, na czym można coś 
powiesić; także część 
ubrania o tej funkcji’

стéнна, стоща 
закачáлка

закачáлка за дрéхи
закачáлка за крпи

wieszak, -a; -i rz. mnieżyw.

‘to, na czym można coś 
powiesić; także część 
ubrania o tej funkcji’

wieszak na ręczniki, na 
ubranie

wieszak stojący
Urwał mi się wieszak.

вéша|ть I, -ю, -ешь vi. 
state, transitive

1. ‘zaczepiać coś na czymś 
tak, aby zwisało’

вéшать объявлéние, 
штóры, картúны на 

стéну, пальтó в шкаф  

2. ‘uśmiercać kogoś 
za pomocą stryczka 
umocowanego do 
szubienicy, belki’
вéшать убúйцу  

закáча|м, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘zaczepiać coś na czymś 
tak, aby zwisało’

Закáчам картúна на 
стенáта.

Закáчам дрéхата 
в гардерóба.

 
2. brak znaczenia

wiesza|ć, -m, -sz vi. state, 
transitive

1. ‘zaczepiać coś na czymś 
tak, aby zwisało’
wieszać koszulę

2. ‘uśmiercać kogoś 
za pomocą stryczka 
umocowanego do 
szubienicy, belki’
wieszać mordercę

вéша|ть II, -ю, -ешь vi. 
state, transitive

‘określać, jaka jest waga 
czegoś’

вéшать конфéты, товáр 
на электрóнных весáх

тéгл|я, -иш vi. state, 
transitive

‘określać, jaka jest waga 
czegoś’

тéгля плодовé на кантáр 
przen. тeглó тéгля

Áма си úмал тeглó да 
тéглиш!

waż|yć II, -ę, -ysz vi. state, 
transitive

‘określać, jaka jest waga 
czegoś’

ważyć owoce
W dłoni ważył sztabkę złota.
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вещ|ь, -и; -и,  
-éй rz. ż.

1. ‘to, co jest materialne’
тёплые, носúльные вéщи

бьщаяся вещь 
собрáть, уложúть своú 

вéщи

2. ‘to, o czym mowa’
внúкнуть в суть вещéй  
обсудúть сложúвшееся 

положéние вещéй 
вспóмнить однý вещь  

3. ‘treść jakiejś wypowiedzi, 
utworu, rozważań 

filozoficznych’
слáбая, сúльная вещь

сочинúть оригинáльную 
вещь

вещ rz. ż., l. mn. вéщи

1. ‘to, co jest materialne’
Къдé са нéговите вéщи?

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

rzecz, -y; -y rz. ż.

1. ‘to, co jest materialne’
wszystkie rzeczy tego świata

rzeczy używane, osobiste

2. ‘to, o czym mowa’
rzecz wiadoma, dziwna, 

oczywista
Rzecz przedstawia się 

następująco: wy idziecie po 
opał, my zabijamy prosiaka.
Miłość i seks to dwie różne 

rzeczy.

3. ‘treść jakiejś wypowiedzi, 
utworu, rozważań 

filozoficznych’
Rzecz opowiada o awansie 

i upadku emigracji.

взбáлтыват|ь, -ю, -ешь vi. 
state, transitive

1. ‘silnie poruszać czymś 
parokrotnie tak, że to coś 

drga’
взбáлтывать микстýру

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia 

разклáща|м, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘silnie poruszać czymś 
parokrotnie tak, że to coś 

drga’
разклáщам лекáрството

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

wstrząsa|ć, -m, -sz vi. state, 
transitive

1. ‘silnie poruszać czymś 
parokrotnie tak, że to coś 

drga’
wstrząsać butelką

2. ‘sprawiać, że ktoś 
odczuje silne emocje’
Takie wiadomości mną 

wstrząsają.

3. ‘sprawiać, że to, co 
było spokojne i normalne 
nagle stanie się inne niż 

dotychczas’
Fala morderstw wstrząsa 

mieszkańcami .
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взбeгá|ть, -ю, -ешь vi. 
state, intransitive

1. ‘dostawać się wyżej 
biegiem’

взбегáть на холм

2. brak znaczenia

изтчва|м, -ш vi. state, 
intransitive

1. ‘dostawać się wyżej 
biegiem’

изтúчвам нагóре

2. ‘dostawać się dokądś 
biegiem’

изтúчвам до вкщи

wbiega|ć, -m, -sz vi. state, 
intransitive

1. ‘dostawać się wyżej 
biegiem’

wbiegać na górę

2. ‘dostawać się dokądś 
biegiem’

wbiegać do domu

взбе|сть, -шý, -сишь vi. 
event, transitive

‘sprawić, że ktoś stał się 
wściekły’

Твоú словá мен взбесúли.

вбес|, -ш vp. event, 
transitive

‘sprawić, że ktoś stał się 
wściekły’

вбес нкого
Поведéнието ти ме вбесú!

rozwściecz|yć, -ę, -ysz vp. 
event, transitive 

‘sprawić, że ktoś stał się 
wściekły’

Twoje słowa tylko go 
rozwścieczyły.

взбе|сться, -шýсь, 
-сишься vp. event, aux

1.  ‘zacząć być złym’
Он взбесúлся из-за того. 

2. med. ‘zachorować na 
wściekliznę’

Собáка взбесúлась.

вбес| се, -ш cе vp. event, 
aux

1. ‘zacząć być złym’
вбес се от д

2. brak znaczenia

wściec się, wścieknę, 
wściekniesz vp. event, aux

1.  ‘zacząć być złym’
wściec się na dziecko

2. med. ‘zachorować na 
wściekliznę’

Pies się wściekł.

взбeшённ|ый przymiotnik 

‘taki, który jest bardzo zły 
lub o tym świadczący’
взбешённый мужчúна

побеснл przymiotnik

‘taki, który jest bardzo zły 
lub o tym świadczący’
побеснл от яд човéк

rozwścieczon|y przymiotnik

‘taki, który jest bardzo zły 
lub o tym świadczący’

rozwścieczony mężczyzna
mówić rozwścieczonym 

głosem

взбир|áться, -юсь, -ешься 
vi. state, aux

‘dostać się na górę czegoś 
wysokiego’

взбирáться на гóру

изкáчва|м (се), -ш (се) vi. 
state, aux

‘dostać się na górę czegoś 
wysokiego’

изкáчвам се на връх
изкáчвам връх

Изкáчвам връх Вúхрен 
вско лто.

wspina|ć się, -m, -sz vi. 
state, aux

‘dostać się na górę czegoś 
wysokiego’

wspiąć się na szczyt
wspiąć się po schodach
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взбодр|ть, -, -шь vp. 
event, transitive

1. ‘sprawić, że ktoś zaczynie 
żyć lub sprawi takie 

wrażenie’
Сон взбодрúл егó.

2. brak znaczenia

ободр|, -ш vp. event, 
transitive

1. brak znaczenia

2. ‘sprawić, że coś stanie się 
bardziej żywe’

Водáта я ободрú.

ożywi|ć, -ę, -sz vp. event, 
transitive 

1. ‘sprawić, że ktoś zacznie 
żyć lub sprawi takie 

wrażenie’ 
ożywić ptaka

2. ‘sprawić, że coś stanie się 
bardziej żywe’

ożywić atmosferę
ożywić gospodarkę

ożywić pokój kolorowymi 
plakatami

взвé|сить, -шу, -сишь vp. 
event, transitive

1. ‘określić, jaka jest waga 
czegoś’

взвéсить товáр, багáж, 
ребёнка

2. ‘brać coś pod uwagę’
взвéсить все 

обстотельства делá, 
кáждое слóво

претéгл|я, -иш vp. event, 
transitive

1. ‘określić, jaka jest waga 
czegoś’

претéгля бълките

2.  ‘brać coś pod uwagę’
претéгля вска дýма
В тáзи деликáтна 
ситуáция човéкът 

трбваше да претéгли 
вска свóя дýма.

zważ|yć, -ę, -ysz vp. event, 
transitive

1. ‘określić, jaka jest waga 
czegoś’

zważyć owoce
W dłoni zważył sztabkę 

złota.

2. ‘brać coś pod uwagę’
nie zważać na nic

Zważywszy na ostatnie 
wydarzenia, muszę 

przemyśleć naszą przyjaźń.
Nie zważając na 

okoliczności, podał się do 
dymisji.

взволн|овáть, -ýю, -ýешь 
vp. event, transitive

1. ‘sprawić, że ktoś będzie 
niespokojny’

взволновáть роднх
Собтие всех 
взволновáло.

2. ‘sprawić, że coś 
przestanie być jednolite 

i ułożone’
Вéтер взволновáл мóре.

развълнýва|м, -ш vp. 
event, transitive

1. ‘sprawić, że ktoś będzie 
niespokojny’

развълнýвам пýбликата
изтчвам до вкщи

2. ‘sprawić, że coś 
przestanie być jednolite 

i ułożone’
Бýрята развълнýва 

морéто.

wzburz|yć, -ę, -ysz vp. 
event, transitive

1. ‘sprawić, że ktoś będzie 
niespokojny’

Wzburzyła go informacja 
o jej ślubie.

2. ‘sprawić, że coś 
przestanie być jednolite 

i ułożone’
wzburzyć wodę, włosy
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взгляд, -а; -ы rz. m.

1. ‘wzrok w chwili 
patrzenia’

проводúть взглдом когó-
лúбо  

обратúть свой взгляд 
кудá-лúбо 

2. ‘to, jak się coś postrzega’
прáвильный, трéзвый, 

ошúбочный, устовшийся 
взгляд на вéщи

пóглед, -и; (два) пóгледа 
rz. m.

1. ‘wzrok w chwili 
patrzenia’

обгрна с пóглед
от пръв пóглед

2. ‘to, jak się coś postrzega’
прáвилен, трéзв, пóглед

Сегá úмам прáвилен 
пóглед върхý нещáта.

spojrzeni|e, -a; -a rz. n.

1. ‘wzrok w chwili 
patrzenia’

pytające, uważne, 
porozumiewawcze, karcące, 

zdziwione, lodowate, 
chmurne, piorunujące, 

przelotne, rzucić spojrzenie

2. ‘to, jak się coś postrzega’
trzeźwe spojrzenie na 

rzeczywistość

взглян|ýть, -ý, -ешь vp. 
event, intransitive

1. ‘zacząć patrzeć na coś, 
kogoś’

взглянýть в зéркало, 
в окнó, в глазá комý-лúбо, 

исподлóбья

2. ‘zacząć myśleć o czymś 
w nowy sposób’

взглянýть на дéло прóсто, 
на когó-лúбо другúми 

глазáми

поглéдн|а, -еш vp. event, 
transitive

1. ‘zacząć patrzeć na coś, 
kogoś’

поглéдна нкого в очúте
поглéдна детéто

2. ‘zacząć myśleć o czymś 
w nowy sposób’

поглéдна с дрýги очú
Тя обектúвно поглéдна 

ситуáцията.

spojrz|eć, -ę, -ysz vp. event, 
intransitive

1. ‘zacząć patrzeć na coś, 
kogoś’

spojrzeć na miasto
spojrzeć komuś w oczy

2. ‘zacząć myśleć o czymś 
w nowy sposób’

spojrzeć na sprawę inaczej, 
obiektywnie, spokojnie, 

całościowo

вздoр, -а; -ы rz. m.

1. ‘coś, co nie ma sensu, co 
zdaniem mówiącego jest 

głupie’ 
молóть вздор

2. ‘coś niezbyt ważnego’
Э́то вздор!

глýпост, -и rz. ż.

1. ‘coś, co nie ma sensu, co 
zdaniem mówiącego jest 

głupie’ 
дрнкам глýпости

2. ‘coś niezbyt ważnego’
Прáвиш глýпости от 

нúщо!

głupstw|o, -a; -a rz. n.

1. ‘coś, co nie ma sensu, co 
zdaniem mówiącego jest 

głupie’ 
wygadywać,  
opowiadać,  

wypisywać głupstwa

2. ‘coś niezbyt ważnego’
Oj, z takich bzdur robisz 

wielką sprawę.

вздох, -а; -и rz. m .

‘długi, głośny oddech 
wskazujący na jakieś 

uczucie’
глубóкий вздох

въздшк|а, -и rz. ż.

‘długi, głośny oddech 
wskazujący na jakieś 

uczucie’
дълбóка въздúшка

westchnieni|e, -a; -a rz. n. 

‘długi, głośny oddech 
wskazujący na jakieś 

uczucie’
wydać głośne westchnienie
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вздохн|ýть, -ý, -ёшь vi. 
event, intransitive

1.‘długo, głośno odetchnąć, 
wskazując na jakieś uczucie’
вздохнýть с облегчéнием  

2. pot. ‘trochę odpocząć 
i wrócić do normalnego 

stanu’  
вхдохнýть нéкогда  

въздхн|а, -еш vi. event, 
intransitive

1.‘długo, głośno odetchnąć, 
wskazując na jakieś uczucie’

въздхна с тъгá
въздхна от бóлка

Момúчето въздхна с 
облекчéние.

2. brak znaczenia

westchn|ąć, -ę, -iesz vi. 
event, intransitive 

1. ‘długo, głośno odetchnąć, 
wskazując na jakieś uczucie’

westchnąć z ulgą
Westchnęła cicho na wieść 

o śmierci babki.

2. brak znaczenia

вздрáгива|ть, -ю, -ешь vi. 
state, intransitive

1. ‘wykonywać szybkie, 
ledwie widoczne ruchy’

вздрáгивать всем тéлом 
от хóлода

Вздрáгивает плáмя свечú.  

2. brak znaczenia

потрепéрва|м, -ш  vi. state, 
intransitive

1. ‘wykonywać szybkie, 
ledwie widoczne ruchy’
потрепéрвам от студ

2. ‘o dźwięku: przerywać 
się na krótko’

Гласт ѝ потрепéрваше 
от вълнéние.

drga|ć, -m, -sz vi. state, 
intransitive 

1. ‘wykonywać szybkie, 
ledwie widoczne ruchy’

drgać z zimna
Płomień drgał na wietrze.

2. ‘o dźwięku: przerywać 
się na krótko’

Głos jej drgał z nerwów.

вздремн|ýть, -ý, -ёшь vp. 
event, intransitive

‘dać sobie czas na krótki 
sen’

вздремнýть часóк

подрéмн|а, -еш vp. event, 
intransitive

‘dać sobie czas na krótki 
sen’ 

подрéмна мáлко

zdrzemn|ąć się, -ę, -iesz vp. 
event, aux

‘dać sobie czas na krótki 
sen’

Zdrzemnąłem się po pracy.

вздрóгн|уть, -у, -ешь vp. 
event, intransitive

1. ‘wykonać szybkie, ledwie 
widoczne ruchy’

вздрóгнуть всем тéлом 
от хóлода

2. brak znaczenia

3. żart. ‘wypić alkohol’
Вздрóгнем!

потрепéр|я, -еш vp. event, 
intransitive

1. ‘wykonać szybkie, ledwie 
widoczne ruchy’

потрепéря от студ

2. ‘o dźwięku: przerwać się 
na krótko’

Гласт  потрепéри от 
вълнéние .

3. brak znaczenia

drgn|ąć, -ę, -iesz vp. event, 
intransitive

1. ‘wykonać szybkie, ledwie 
widoczne ruchy’
drgnąć z zimna

drgnąć nerwowo
ani drgnąć

2. ‘o dźwięku: przerwać się 
na krótko’

Głos jej drgnął z nerwów.

3. brak znaczenia
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вздýти|е, -я; -я rz. n.

1. ‘zebranie się gazów 
w brzuchu i w efekcie jego 

powiększenie’
вздýтие животá

2. ‘wypełnienie się 
powietrzem’

вздýтие асфáльтового 
покртия   

вздýтия на повéрхности 
линóлеума

подýван|е rz. n.

1. ‘zebranie się gazów 
w brzuchu i w efekcie jego 

powiększenie’
подýване на корéм

подýване на кракáта

2. brak znaczenia

wzdęcie, -a; -a rz. n.

1. ‘zebranie się gazów 
w brzuchu i w efekcie jego 

powiększenie’
mieć wzdęcia

2. ‘wypełnienie się 
powietrzem’
wzdęcie żagli

взлáмыва|ть, -ю, -ешь vi. 
event, transitive

‘siłą sprawiać, że coś 
przestaje być zamknięte’

взлáмывать дверь  

разбва|м, -ш vi. event, 
transitive

‘siłą sprawiać, że coś 
przestaje być zamknięte’
разбúвам вратá, кáса, 
комптърна защúта

 wyłam|ywać, -uję, 
-ujesz vi. event, transitive

‘siłą sprawiać, że coś 
przestaje być zamknięte’

wyłamać zamek, drzwi, furtę

взлёт, -а; -ы rz. m.

1. ‘lot w górę’
стрелть птиц на взлёте

2. ‘moment, kiedy jest się 
w najlepszej formie’

взлёт твóрческой мсли, 
наýчного твóрчества

излтан|е, -ия rz. n. 

1. ‘lot w górę’
излúтане на самолéт
излúтане на птúците

2. brak znaczenia

wzlot, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ‘lot w górę’
wzlot ptaka

2. ‘moment, kiedy jest się 
w najlepszej formie’

wzloty i upadki

взлетá|ть, -ю, -ешь vi. 
state, intransitive

‘zaczynać być ponad ziemią 
dzięki własnym siłom’

взлетáть в нéбо 

излта|м, -ш vi. state, 
intransitive

‘zaczynać być ponad 
ziemią’

Излúтам нагóре със 
самолéт.

wzbija|ć się, -m, -sz vi. 
state, intransitive

‘zaczynać być ponad ziemią 
dzięki własnym siłom’
wzbijać się w powietrze

взлóмщик, -и; -и rz. m.

‘ten, kto wchodzi do 
budynku, który nie jest jego, 

aby ukraść coś’
óпытный взлóмщик

задержáть взлóмщика  

касоразбивáч, -и rz. m. 

‘ten, kto wchodzi do 
budynku, który nie jest jego, 

aby ukraść coś’
Касоразбивáчът е крадéц, 

кóйто влúза с взлом.

włamywacz, -a; -e rz. mos.

‘ten, kto wchodzi do 
budynku, który nie jest jego, 

aby ukraść coś’
Włamywacz zasnął na 

kanapie.
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взмáхива|ть, -ю, -ешь vi. 
event, intransitive

1. ‘wykonywać szybkie 
ruchy czymś w jedną 

i drugą stronę’
взмáхивать вёслами

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

мáха|м, -ш vi. event, 
intransitive

1. ‘wykonywać szybkie 
ruchy czymś w jedną 

i drugą stronę’
мáхам (с крилé, шáпка, 

ръкá) 

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

macha|ć, -m, -sz vi. event, 
intransitive

1. ‘wykonywać szybkie 
ruchy czymś w jedną 

i drugą stronę’
machać ręką, chusteczką, 

nogami, skrzydłami
machać do kogoś na 

powitanie

2. pot. ‘robić coś szybko 
i przez to nie najlepiej’

machać jeden artykuł za 
drugim

3. pot. ‘pracować fizycznie’
machać łopatą

взмóрь|е, -я; -я rz. n.

‘obszar nad morzem lub 
oceanem’

рúжское взмóрье
жить, отдыхáть на 

взмóрье

мóрско крайбрéжие fraza 
rzeczownikowa

‘obszar nad morzem lub 
oceanem’

Мóрското крайбрéжие на 
Вáрна е прекрáсно!

wybrzeże, -a; -a rz. n.

‘obszar nad morzem lub 
oceanem’

wybrzeże morskie
u wybrzeża

взнос, -а; -ы rz. m.

1. ‘regularna wpłata na jakiś 
cel’

члéнские, страхове 
взнóсы

2. brak znaczenia

внóск|а, -и rz. ż.

1. ‘regularna wpłata na jakiś 
cel’

първоначáлна внóска
послéдна внóска

погасúтелна внóска

2. brak znaczenia

składk|a, -i; -i rz. ż.

1. ‘regularna wpłata na jakiś 
cel’

składka na ofiary powodzi
opłacać składkę, 

składka członkowska, 
ubezpieczeniowa, 

chorobowa

2. ‘arkusz papieru 
odpowiednio złożony na 

przewidziany format’
Przygotowali składkę do 

drukarni.
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взoр, -а; -ы rz. m.

1. książk. ‘wyraz oczu, 
spojrzenie’

лáсковый, нéжный взор
окúнуть взóром  

2. brak znaczenia

пóглед, -и rz. m.

1. ‘wyraz oczu, spojrzenie’
внимáтелен пóглед

хврлям пóглед
брз пóглед

Тóй отпрáви към мен 
изпитáтелен пóглед.

2. ‘zmysł, którego narządem 
są oczy’

Женáта обгрна с пóглед 
стáята. 

wzrok, -u (sg tantum)  
rz. mnieżyw.

1. ‘wyraz oczu, spojrzenie’
badawczy, mętny, ufny, 
ponury, szklany wzrok
przykuwać, przyciągać 

wzrok
opuścić, odwrócić, oderwać 

wzrok

2. ‘zmysł, którego narządem 
są oczy’

sokoli, słaby wzrok
męczyć, stracić, odzyskać, 

wytężyć wzrok

взорв|áть, -ý, -ёшь vp. 
event, transitive 

1. ‘spowodować, że coś się 
rozpadnie’

взорвáть мúну, 
снард, мост, здáние, 

сложúвшуюся ситуáцию

2. brak znaczenia

взрив|, -ш vp. event, 
transitive

1.‘spowodować, że coś się 
rozpadnie’

взрив магазúн

2. brak znaczenia

wysadz|ić, -ę, -isz vp. event, 
transitive

1. ‘spowodować, że coś się 
rozpadnie’

wysadzić dom w powietrze
Wysadziło korki.

2. ‘kazać komuś wysiąść 
z pojazdu’

Wysadził mnie na stacji.

взрóсл|ый przymiotnik

‘taki, który jest na takim 
etapie rozwoju, że nie 

można go nazwać dzieckiem 
lub o tym świadczący‘
у них взрóслые дéти

ребёнку нýжно слýшаться 
взрóслых

взраст|ен przymiotnik

‘taki, który jest na takim 
etapie rozwoju, że nie 

można go nazwać dzieckiem 
lub o tym świadczący‘

взрастни хóра
Детéто трбва да слýша 

взрастните. 
Филмът е предназначéн 

за взрастни.

dorosł|y przymiotnik

‘taki, który jest na takim 
etapie rozwoju, że nie 

można go nazwać dzieckiem 
lub o tym świadczący‘

dorosły osobnik
dorosłe zachowanie
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взрвчат|ый przymiotnik

1. ‘taki, który może 
wybuchnąć’

взрвчатые веществá
взрвчатая смесь

2. przen. ‘taki, który 
objawia swoje uczucia 

w sposób gwałtowny; też: 
właściwy takiej osobie’
взрвчатая натýра

избухлв przymiotnik

1. ‘taki, który może 
wybuchnąć’

избухлúви веществá
 

2. przen. ‘taki, który 
objawia swoje uczucia 

w sposób gwałtowny; też: 
właściwy takiej osobie’

Той е избухлúв.
Марúн úма избухлúв 

харáктер.

wybuchow|y przymiotnik

1. ‘taki, który może 
wybuchnąć’

materiał, ładunek 
wybuchowy

2. przen. ‘taki, który 
objawia swoje uczucia 

w sposób gwałtowny; też: 
właściwy takiej osobie’

wybuchowy człowiek
wybuchowy charakter

взъерóш|ить, -у, -ишь vp. 
event, transitive 

‘o włosach: podnieść do 
góry’ 

Петýх взъерóшил пéрья.

разчóрл|я, -иш vp. event, 
transitive

‘o włosach: podnieść do 
góry’

разчóрля косáта си

nastrosz|yć, -ę, -ysz vp. 
event, transitive

‘o włosach: podnieść do 
góry’

Gołąb nastroszył pióra.

взывá|ть, -ю, -ешь vi. 
state, intransitive

1. ‘być znakiem do 
rozpoczęcia określonych 

działań’
взывáть о пóмощи

2. brak znaczenia 

призовáва|м, -ш vi. state, 
transitive

1. brak znaczenia

2. ‘słownie kazać komuś 
gdzieś przyjść lub coś 

zrobić’
Призовáвам децáта за 

пóмощ.

wzywa|ć, -m, -sz vi. state, 
transitive

1. ‘być znakiem do 
rozpoczęcia określonych 

działań’
Werble wzywają na 

polowanie.

2. ‘słownie kazać komuś 
gdzieś przyjść lub coś 

zrobić’
Często wzywał studenta do 

siebie na rozmowę.
UE kilka razy wzywała 
Rosję do zaprzestania 

zbrojeń.
wzywać policję

взти|е, -я (sg. tantum) 
rz. n. 

‘to, że się coś zdobyło’
взтие гóрода

превзéман|е (sg. tantum) 
rz. n.

‘to, że się coś zdobyło’
Превзéмането на 

крепосттá се окáза мнóго 
трýдно.

zdobyci|e, -a; -a rz. n.

‘to, że się coś zdobyło’
Zdobycie szczytu wiele nas 

kosztowało.
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взтк|а, -и; -и rz. ż.

‘to, co się komuś daje, aby 
dostać coś w zamian mimo, 
że prawo przewiduje inną 

drogę uzyskania tego’
давáть, брать взтки 

взток не берёт кто-лúбо 

рушвéт, -и; (два) рушвéта 
rz. m.

‘to, co się komuś daje, aby 
dostać coś w zamian mimo, 
że prawo przewiduje inną 

drogę uzyskania tego’
дáвам, взéмам рушвéт
(pot.) бýтам рушвéт

łapówk|a, -i; -i rz. ż.

‘to, co się komuś daje, aby 
dostać coś w zamian mimo, 
że prawo przewiduje inną 

drogę uzyskania tego’
dać, wręczać, brać łapówkę

взять, возьмý, возьмёшь 
vp. event, transitive

1. ‘chwycić, objąć kogoś 
lub coś, przystosowując do 

niesienia lub trzymania’
взять газéту со столá

2. ‘zabrać kogoś ze sobą 
gdzieś’

взять детéй на экскýрсию 
в музéй

3. ‘użyć czegoś’
взять таксú

взять кнúгу в библиотéке, 
дéньги в долг

4. ‘zabrać coś wbrew 
czyjejś woli’
взять в плен

5 . ‘zgodzić się być jedynym 
odpowiedzialnym’

взять на себ мнóго 
рабóты

взéм|а, -eш vp. event, 
transitive

1. ‘chwycić, objąć kogoś 
lub coś, przystosowując do 

niesienia lub trzymania’
взéма чáнтата 
взéма с ръкáта 

2. ‘zabrać kogoś ze sobą 
gdzieś’

взéма детéто

3. ‘użyć czegoś’
взéма таксú

4. ‘zabrać coś wbrew 
czyjejś woli’
взéма в плен

Войнúците взéха в плен 
протúвниците си.

5. ‘zgodzić się być jedynym 
odpowiedzialnym’

взéма винáта върхý сéбе 
си 

wziąć, wezmę, weźmiesz 
vp. event, transitive

1. ‘chwycić, objąć kogoś 
lub coś, przystosowując do 

niesienia lub trzymania’
wziąć za rękę, pod rękę, na 
kolana, na ramiona, pod 

pachę
wziąć zakupy do torby

2. ‘zabrać kogoś ze sobą 
gdzieś’

wziąć dzieci do teatru
wziąć klasę na wycieczkę

3. ‘użyć czegoś’
wziąć taksówkę, autobus

wziąć pożyczkę

4. ‘zabrać coś wbrew 
czyjejś woli’

wziąć jeńców w niewolę
wziąć pannę siłą

5. ‘zgodzić się być jedynym 
odpowiedzialnym’

wziąć na siebie winę, pracę, 
nowe obowiązki
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в|деть, -жу, -дишь vi. 
state, transitive

1. ‘używać oczu 
do rozpoznawania 

rzeczywistości’
вúдеть птиц, гóры

Вúдел, как произошлá 
авáрия.

2. ‘spotkać się z kimś’  
Вúжу теб рéдко. 
Могý ли я вúдеть 

редáктора?

3. ‘wiedzieć, że coś się 
dzieje’

вúдеть происходщие 
изменéния

4. ‘dostrzegać coś w kimś, 
czymś’

вúдеть герóя в ком-лúбо
не вúдеть пóльзы, смсла 

в чём-лúбо
Не вúжу в том ничегó 

осóбенного.

вжда|м, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘używać oczu 
do rozpoznawania 

rzeczywistości’
Вúждам добрé с тéзи 

очилá.
вúждам далéче, наблúзо

2. ‘spotkać się z kimś’
Вúждам го рдко.

Те чéсто се вúждат 
в óбедната си почúвка.

3. ‘wiedzieć, że coś się 
dzieje’

Вúждам нéйната промна.

4. ‘dostrzegać coś w kimś, 
czymś’

Вúжда в нéго светéц.

widz|ieć, -ę, -isz vi. state, 
transitive

1. ‘używać oczu 
do rozpoznawania 

rzeczywistości’
widzieć łodzie

widzieć wystawę
widzieć, że drzwi się 

otwierają
widzieć, jak umiera człowiek

Nie widziałam, czy on też 
tam był.

2. brak znaczenia

3. ‘wiedzieć, że coś się 
dzieje’

Widziała zmiany w zespole 
i nie podobały się jej one.

4. ‘dostrzegać coś w kimś, 
czymś’

Widzę w tobie wodza.
Widzę cię na stanowisku 

dyrektorskim.

вдимост|ь, -и; -и rz. ż.

‘możliwość widzenia 
oddalonych przedmiotów 
i warunki zapewniające tę 

możliwość’
прекрáсная, плохáя 

вúдимость

вдимост (sg. tantum) rz. ż.

‘możliwość widzenia 
oddalonych przedmiotów 
i warunki zapewniające tę 

możliwość’
слáба, ограничéна, 

намалéна вúдимост

widzialnoś|ć, -ci (sg. 
tantum) rz. ż.

‘możliwość widzenia 
oddalonych przedmiotów 
i warunki zapewniające tę 

możliwość’
słaba widzialność

вз|а, -ы; -ы rz. ż. 

‘zezwolenie na 
przekroczenie granicy 

i pobyt cudzoziemca na 
terytorium danego państwa’ 

однорáзовая, 
многорáзовая, въезднáя, 
выезднáя, транзúтная 

вúза
получúть вúзу

вз|а, -и rz. ż.

‘zezwolenie na 
przekroczenie granicy 

i pobyt cudzoziemca na 
terytorium danego państwa’ 

получáвам вúза
еднокрáтна вúза 

многокрáтна вúза 
транзúтна вúза

wiz|a, -y; -y rz. ż.

‘zezwolenie na 
przekroczenie granicy 

i pobyt cudzoziemca na 
terytorium danego państwa’

otrzymać wizę
wiza tranzytowa, 

turystyczna, pobytowa
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визг, -а; -и rz. m.

‘cienki, przenikliwy dźwięk’
издавáть, испускáть визг

визг тормозóв

 псък l. mn., псъци; 
(два) псъка rz. m.

‘cienki, przenikliwy dźwięk’
пúсък на женá

Чýвам стрáнен пúсък 
отвн .

pisk, -u; -i rz. mnieżyw.

‘cienki, przenikliwy dźwięk’
pisk dziecka, kurczaka, opon

визж|áть, -ý, -шь vi. 
state, intransitive

‘wydawać cienki, 
przenikliwy głos, dźwięk’

Щенóк рáдостно визжúт.  
Пилá во дворé визжúт. 

пищ|, -ш vi. state, 
intransitive

‘wydawać cienki, 
przenikliwy głos, dźwięk’

Детéто пищú.
Момчéто пищéше от 

бóлка.

piszcz|eć, -ę, -ysz vi. state, 
intransitive

‘wydawać cienki, 
przenikliwy głos, dźwięk’
piszczeć z bólu, z radości

визт, -а; -ы rz. m.

1. ‘spotkanie towarzyskie 
u jednej ze stron’

дрýжеский визúт
прибть с чáстным, 

госудáрственным 
визúтом

2. ‘spotkanie pacjenta 
i lekarza w celu omówienia 

leczenia’
визúт врачá 

визт|а, -и rz. ż.

1. ‘spotkanie towarzyskie 
u jednej ze stron’

Делегáция от ООН 
пристúгна на официáлна 

визúта.

2. ‘spotkanie pacjenta 
i lekarza w celu omówienia 

leczenia’
Лéкарят трбва да úма 

нколко визúти при 
бóлния.

wizyt|a, -y; -y rz. ż.

1. ‘spotkanie towarzyskie 
u jednej ze stron’

wizyta ciotki
przyjść z wizytą do babci

2. ‘spotkanie pacjenta 
i lekarza w celu omówienia 

leczenia’
umówić się na wizytę do 

lekarza

влк|а, -и; -и rz. ż.

‘przedmiot w kształcie 
widełek, służący do 

nabierania i podnoszenia do 
ust kawałków jedzenia’

серéбряная, мельхиóровая 
вúлка

влиц|а, -и rz. ż.

‘przedmiot w kształcie 
widełek, służący do 

nabierania i podnoszenia do 
ust kawałków jedzenia’

срéбърна вúлица

widel|ec, -ca; -ce rz. 
mnieżyw.

‘przedmiot w kształcie 
widełek, służący do 

nabierania i podnoszenia do 
ust kawałków jedzenia’

nadziać mięso na widelec

вл|ы, D. l. mn. вил  
(pl. tantum)

‘narzędzie o postaci trzech 
równoległych  metalowych 

prętów na trzonku’
вúлами по водé пúсано  

вл|а, -и rz. ż.

‘narzędzie o postaci trzech 
równoległych  metalowych 

prętów na trzonku’
вúла за сенó

widły, wideł (pl. tantum)

‘narzędzie o postaci trzech 
równoległych  metalowych 

prętów na trzonku’
przerzucać widłami gnój
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внн|ый przymiotnik

1. ‘dotyczący wina’
вúнный зáпах

вúнная бутлка
вúнный склад

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

4. ‘koloru ciemno 
czerwonego’

годы вúнного цвéта

вн|ен przymiotnik

1. ‘dotyczący wina’
вúнен склад
вúнен оцéт

вúнен сóрт грóзде

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia

winn|y przymiotnik

1. ‘dotyczący wina’
szlak winny

2. ‘taki, że jest słodki 
i kwaśny równocześnie’

jabłka winne

3. ‘taki, który zrobił coś 
złego’ 

winny przestępstwa 

4. brak znaczenia

винó, -á; -а rz. n.

1. ‘alkohol otrzymywany ze 
sfermentowanych owoców’
вдержанное, игрúстое, 
хлéбное, бéлое, крáсное, 

сухóе, креплёное, 
столóвое, десéртное винó 

2. brak znaczenia

вн|ó, -á rz. n.

1. ‘alkohol otrzymywany ze 
sfermentowanych owoców’

отлежáло винó, 
шампанизúрано, слáдко, 
сýхо, полусýхо, стáро, 

червéно, бло винó 

2. brak znaczenia

win|o, -a; -a rz. n.

1. ‘alkohol otrzymywany ze 
sfermentowanych owoców’

młode wino
wino musujące, wytrawne, 
słodkie, grzane, stołowe

2. pot. ‘kolor w kartach’
Ja mam króla, a przeciwnik 

damę wino.

виногрáд, -а; -ы rz. m. 

1. ‘pnąca roślina o kwiatach 
i owocach zebranych 

w grona’
чёрный, дúкий виногрáд

2. ‘owoce tej rośliny’
сбор виногрáда

грóзд|е rz. n. 

1. ‘pnąca roślina o kwiatach 
i owocach zebranych 

w grona’
дúво грóзде

2. ‘owoce tej rośliny’
слáдко грóзде
кúсело грóзде

десéртно грóзде 

winorośl, -i; -e rz. ż.

1. ‘pnąca roślina o kwiatach 
i owocach zebranych 

w grona’
Winorośl pięła się po 

młodym drzewie.

2. brak znaczenia

виногрáдник, -а; -и rz. m. 

‘miejsce, gdzie uprawia się 
winorośle na wino’

имéть виногрáдник

лóз|е rz. n., l. mn. лоз

‘miejsce, gdzie uprawia się 
winorośle na wino’

úмам лóзе
глéдам, отглéждам лóзе

winnic|a, -y; -e rz. ż. 

‘miejsce, gdzie uprawia się 
winorośle na wino’
posiadać winnicę
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ви|сéть, -шý, -сшь vi. 
state, intransitive

1. ‘być ponad ziemią, 
częścią siebie dotykając 

czegoś’
Над столóм висúт лáмпа. 
Картúна висúт на стенé.  
Бельё висúт на верёвке.  
Штóры в той кóмнате 

вист давнó.

2. pot. ‘o ubraniu: być zbyt 
dużym’

Пальтó висúт на нём, как 
на вéшалке.

вис|, -ш vi. state, 
intransitive

1. ‘być ponad ziemią, 
częścią siebie dotykając 

czegoś’
Вис му на врaтá по цл 

дéн.
вис на кóсъм от 

смърттá 

2. ‘o ubraniu: być zbyt 
dużym’

Отслáбна и дрéхите  
ѝ вист. 

wi|sieć, -szę, -isz vi. state, 
intransitive

1. ‘być ponad ziemią, 
częścią siebie dotykając 

czegoś’
wisieć na gałęzi

wisieć na wieszaku
Zasłony wiszą w oknie, 

ubranie wisi w szafie, obraz 
wisi na ścianie.

2. ‘o ubraniu: być zbyt 
dużym’

Wszystko na nim wisiało – 
tak schudł.

висч|ий przymiotnik

‘taki, który wisi’
висчий замóк
висчая лáмпа  
висчий мост

висщ przymiotnik

‘taki, który wisi’ 
висща лáмпа

wisząc|y przymiotnik

‘taki, który wisi’
półka wisząca

вить, вью, вьёшь vi. state, 
transitive

‘robić coś z długich 
elementów, łącząc je razem’

вить гнездó
вить верёвки из когó-

лúбо, чегó-лúбо

в|я, -еш vi. state, 
transitive

‘robić coś z długich 
elementów, łącząc je razem’

вúя (вéнeц, гнездó)

wi|ć, -ję, -jesz vi. state, 
transitive

‘robić coś z długich 
elementów, łącząc je razem’

wić wianek, gniazdo

втяз|ь, -я; -и rz. m.

1. daw. ‘dzielny rycerz, 
wojownik’

могýчий вúтязь

2. brak znaczenia

юнá|к, -ци rz. m.

1. ‘dzielny rycerz, 
wojownik’

Товá детé ще стáне юнáк.

2. brak znaczenia

wite|ź, -zia; -zie 

1. daw. rz. mos. ‘dzielny 
rycerz, wojownik’

krzepki witeź

2. rz. mżyw. zool. ‘duży 
motyl dzienny o barwnych 
skrzydłach z oryginalnym 

deseniem’
Barwne witezie latały nam 

nad głowami.
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вихр|ь, -я; -и rz. m.

1. ‘bardzo silny wiatr’
налетéл, поднлся, 

закружúл вихрь

2. ‘coś, co wywołuje silne, 
gwałtowne zmiany’
в вúхре собтий 

вихрь мслей, чувств, 
перемéн

вихрýшк|а, -и rz. ż .

1. ‘bardzo silny wiatr’
Над селóто се извú 

вихрýшка.

2. ‘coś, co wywołuje silne, 
gwałtowne zmiany’
във вихрýшката на 

събúтията 

wich|er, -ru; -ry rz. 
mnieżyw.

1. ‘bardzo silny wiatr’
wicher dmie, wieje

2. ‘coś, co wywołuje silne, 
gwałtowne zmiany’

wichry historii, namiętności

вклáдыва|ть, -ю, -ешь vi. 
state, transitive 

1. ‘wnosić kwotę pieniężną 
lub określone wartości 
rzeczowe jako udział 
do przedsiębiorstwa, 
spółdzielni, spółki’

вклáдывать 
капитáл в жилúщное 

строúтельство, все своú 
сбережéния в áкции

Он в хозйство копéйки 
не вложúл.

2. ‘zrobić dużo, aby coś 
było dobre’

вклáдывать дýшу, любóвь

3. ‘sprawiać, że coś znalazło 
się w czymś’

вклáдывать письмó 
в конвéрт, в кармáн 

носовóй платóк

влáга|м, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘wnosić kwotę pieniężną 
lub określone wartości 
rzeczowe jako udział 
do przedsiębiorstwa, 
spółdzielni, spółki’

влáгам парú
влáгам срéдства, капитáл 

във фúрма

2. ‘zrobić dużo, aby coś 
było dobre’

влáгам мúсъл, чýвство
Влáгам мнóго усúлия 

в тóзи проéкт.

3.  brak znaczenia

wkłada|ć, -m, -sz vi. state, 
transitive

1. ‘wnosić kwotę pieniężną 
lub określone wartości 
rzeczowe jako udział 
do przedsiębiorstwa, 
spółdzielni, spółki’

wkładać pieniądze do banku
Włożył w ten biznes cały 

swój majątek.

2. ‘zrobić dużo, aby coś 
było dobre’

wkładać całą swoją energię 
w wychowanie dziecka
wkładać w coś serce

3. ‘sprawiać, że coś znalazło 
się w czymś’

wkładać buty, ubranie
wkładać pierścionek  

na palec
wkładać list do koperty

вклéива|ть, -ю, -ешь vi. 
state, transitive

‘za pomocą kleju sprawiać, 
że coś będzie w czymś’
вклéивать врванный 

лист в тетрáдь
вклéивать в лúчное дéло 

спрáвку

залéпва|м, -ш  vi. state, 
transitive

‘za pomocą kleju sprawiać, 
że coś będzie w czymś’

залéпвам (втре в нéщо)
залéпвам снúмки в албýма

залéпвам счýпена чáша

wkleja|ć, -m, -sz vi. state, 
transitive 

‘za pomocą kleju sprawiać, 
że coś będzie w czymś’

wkleić zdjęcie do albumu
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вкопá|ть, -ю, -ешь vp. 
event, transitive

1. ‘sprawić, że coś będzie 
częściowo w ziemi’

вкопáть столб 

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia 

вкопá|я, -еш vp. event, 
transitive

1. ‘sprawić, że coś będzie 
częściowo w ziemi’

вкопáя прът в земта

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

wkop|ać, -ię, -iesz vp. event, 
transitive

1. ‘sprawić, że coś będzie 
częściowo w ziemi’

wkopać pal

2. ‘sprawić, że coś znajdzie 
się gdzieś, kopiąc to nogą’
wkopać piłkę do bramki

3. pot. ‘sprawić, że ktoś 
musi wziąć udział w  czymś, 

na co nie miał ochoty’
Brat wkopał mnie 

w organizację jego wieczoru 
kawalerskiego.

вкось przysłówek

‘tak, że nie dzieje się to 
wzdłuż tego, o czym się 

myśli’
смотрéть вкось

настран przysłówek

‘tak, że nie dzieje się to 
wzdłuż tego, o czym się 

myśli’
глéдам настранú

na ukos przysłówek

‘tak, że nie dzieje się to 
wzdłuż tego, o czym się 

myśli’
iść przez pole na ukos

вкрáдыва|ться, -юсь, 
-ешься vi. state, aux

1. ‘przenikać gdzieś tak, że 
nikt nas nie zobaczył’

вкрáдываться в гостúную 
на цпочках

2. przen. ‘w sposób 
niezauważalny przenikać 

gdzieś’
В гóлову мне 

вкрáдывается сомнéние.

пронква|м, -ш vi. state, 
intransitive

1. ‘przenikać gdzieś tak, że 
nikt nas nie zobaczył’ 

Крадéцът пронúкваше 
брзо в кщата.

2. przen. ‘w sposób 
niezauważalny  znaleźć się 

gdzieś’
В душáта  пронúкваше 

съмнéние далú е 
постпила добрé.

wkrada|ć się, -m, -sz vi. 
state, aux

1. ‘zaczynać być gdzieś tak, 
żeby nikt nas nie zobaczył’

wkraść się do domu

2. przen. ‘w sposób 
niezauważalny znaleźć się 

gdzieś’
Do naszego zycia wkradł się 

smutek.
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вкyс, -а; -ы rz. m.

1. ‘to, co pozwala wiedzieć, 
jakie jest jedzenie’

гóрький, кúслый, слáдкий, 
солёный вкус
Вкус у рбы 

отвратúтельный! 
Ел и не чýвствовал вкýса .  

2. brak znaczenia

3. ‘poczucie piękna, 
harmonii i elegancji’

изощрённый, 
взыскáтельный, 

утончённый, 
музыкáльный, 

худóжественный вкус

вкyс, l. mn. вкýсове; (два) 
вкýса rz. m.

1. ‘to, co pozwala wiedzieć, 
jakie jest jedzenie’

вкус на чéсън
притен вкус

слáдък, горчúв вкус

2. brak znaczenia

3. ‘poczucie piękna, 
harmonii i elegancji’

За вкýсовете не се спoрú.
Всéки си úма свой вкус.

Млáдата дáма е облéчена 
с вкус.

smak, -u; -i rz. mnieżyw.

1. ‘to, co pozwala wiedzieć, 
jakie jest jedzenie’

ostry, mdły, ziemisty, 
korzenny, kwaśny, słodki, 
słony, wykwintny smak

jeść ze smakiem
smak cebuli

2. ‘chcieć coś zjeść’
mieć smak na truskawki

3. ‘poczucie piękna, 
harmonii i elegancji’

Cechowało ja wyjątkowe 
poczucie smaku.

zrobiony ze smakiem

владéл|ец, -ьца  
rz. m.

‘ten, kto ma prawo do 
posiadania czegoś’

владéлец магазúна, кнúги

сóбствени|к, -ци  
rz. m.

‘ten, kto ma prawo do 
posiadania czegoś’

сóбственик на заведéние, 
имóт

właściciel, -a; -e  
rz. mos.

‘ten, kto ma prawo do 
posiadania czegoś’

właściciel domu

власт|ь, -и; -и rz. ż.

(sg. tantum) ‘możliwość 
kontrolowania kogoś lub 

czegoś’
исполнúтельная власть 

законодáтельная власть
прийтú к влáсти 

быть (находúться) у 
влáсти

власт, -и  rz. ż.

‘możliwość kontrolowania 
kogoś lub czegoś’

власт (законодáтелна, 
съдéбна, изпълнúтелна)

władz|a, -y; -y rz. ż.

 ‘możliwość kontrolowania 
kogoś lub czegoś’

władza ustawodawcza, 
państwowa, rodzicielska, 

absolutna
mieć władzę nad ludźmi
mieć władzę w nogach

być we władzy namiętności

влe|чь, -кý, -чёшь vi. state, 
transitive

1. ‘coś interesuje kogoś’
Матемáтика егó не 

влечёт.

2. ‘mieć konsekwencje’
Преступлéние влечёт за 

собóй наказáние.
влечь за собóй

вле|кá, -чéш vi. state, 
transitive

1. ‘coś interesuje kogoś’
влечé ме

Литератýрата ме влечé.

2. ‘mieć konsekwencje’
влечé след сéбе си 

(послéдици)

pociąga|ć, -m, -sz vi. state, 
transitive

1. ‘coś interesuje kogoś’
pociągać kogoś swoim 

bogactwem
pociąga mnie matematyka

2. brak znaczenia
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вмéсте przysłówek
 

1. ‘nie samemu’
жить вмéсте

отдыхáть вмéсте
смешáть всё вмéсте

2. ‘nie samo’
Письмó и телегрáмма 

пришлú вмéсте. 

3. brak znaczenia 

зáедно przysłówek

1. ‘nie samemu’
Данó гóстите дóйдат 

зáедно.

2. ‘nie samo’ 
Товá продáват зáедно.

3. ‘poprzedza sumę 
dokonanego wcześniej 

obliczenia’
Всúчко, взéто зáедно, 

стрýва пет лéва.

razem przysłówek 

1. ‘nie samemu’
iść do kina razem z siostrą

Razem myśleliśmy nad 
rozwiązaniem.

2. ‘nie samo’
kupić odtwarzacz razem ze 

słuchawkami
Spakuj wszystko razem.

3. ‘poprzedza sumę 
dokonanego wcześniej 

obliczenia’
Słonina za 2,30 i chleb za 
1,50 daje razem niecałe 

cztery złote.

вме|стть, -щý, -стшь 
vp. event, transitive

‘sprawić, ze wszystkie 
obiekty są w danym 

miejscu’
Зал не мог вместúть всех 

желáющих.
вместúть все кнúги 

в шкаф
вместúть все товáры на 

двух пóлках

побер|á, -éш vp. event, 
transitive

‘sprawić, ze wszystkie 
obiekty są w danym 

miejscu’
Зáлата нма да поберé 

всúчки. 

pomieścić vp. event, 
transitive 

‘sprawić, ze wszystkie 
obiekty są w danym 

miejscu’
Sala pomieściła wszystkich 

gości.

вмешáтельств|о, -а; -а 
rz. n.

‘zabranie głosu w czymś, co 
nie jest naszą sprawą’
вмешáтельство во 

внýтренние делá какóй-
лúбо держáвы 

положúть конéц 
вмешáтельству полúтики 

в вопрóсы эконóмики 

намéс|а, -и rz. ż.

‘zabranie głosu w czymś, co 
nie jest naszą sprawą’

намéса (във втрешните 
рáботи) 

хирургúческа намéса
брза намéса

ingerencj|a, -i; -e rz. ż.

‘zabranie głosu w czymś, co 
nie jest naszą sprawą’

Potrzebna jest ingerencja 
UE w sprawy wewnętrzne 

Syrii.

внаём i внайм 
przysłówek

‘oddanie komuś lub wzięcie 
od kogoś do czasowego 

użytkowania pewnej 
własności za zapłatą’
отдáть дом внаём

сдать кóмнату внаём 
сдаётся внаём

под нáем przysłówek

‘oddanie komuś lub wzięcie 
od kogoś do czasowego 

użytkowania pewnej 
własności za zapłatą’

дáва се под нáем
дáвам под нáем стáя

wynaj|em, -mu; -my rz. 
mnieżyw.

‘oddanie komuś lub wzięcie 
od kogoś do czasowego 

użytkowania pewnej 
własności za zapłatą’

na wynajem
wynajem mieszkań
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вне przyimek

1. ‘przyłącza nazwę miejsca 
lub obiektu, o którym 

wiadomo, że to, o czym 
mowa, nie dzieje się w jego 

granicach’
жить вне гóрода

находúться вне дóма

2. brak znaczenia

вън przyimek

1. ‘przyłącza nazwę miejsca 
lub obiektu, o którym 

wiadomo, że to, o czym 
mowa, nie dzieje się w jego 

granicach’
вън от кщи

вън от вскакво съмнéние 

2. brak znaczenia

poza przyimek

1. ‘przyłącza nazwę miejsca 
lub obiektu, o którym 

wiadomo, że to, o czym 
mowa, nie dzieje się w jego 

granicach’
spędzać wakacje poza 

krajem
siedzieć poza obrębem 

ogródka piwnego
Jestem poza domem.

2. ‘przyłącza nazwę miejsca 
lub obiektu, którego nie 

dotyczy to, o czym mowa’
Lubię wszystkich poza tobą.

внеочередн|óй przymiotnik 

1. ‘taki, który nie był 
przewidziany’

внеочереднóй óтпуск
внеочереднáя сéссия 

парлáмента 

2. brak znaczenia

извънрéд|ен przymiotnik

1. ‘taki, który nie był 
przewidziany’

извънрéден конгрéс
извънрéден труд

2. brak znaczenia

nadzwyczajn|y przymiotnik

1. ‘taki, który nie był 
przewidziany’

sytuacja nadzwyczajna

2. ‘taki, który jest lepszy niż 
standard’

nadzwyczajny artysta
nadzwyczajne szczęście
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внес|т, -ý, -ёшь vp. event, 
transitive

1. ‘sprawić, że coś jest 
gdzieś, niosąc to’

внестú вéщи в кату
внестú чáйник в кóмнату

2. ‘sprawić, że pojawi 
się nowy element w tym, 

o czym mowa’
внестú в договóр нóвый 

парáграф 
внестú в законопроéкт 
изменéния и дополнéния

3. brak znaczenia

4. ‘zapłacić należną kwotę’
внестú плáту за обучéние

внес|á, -éш vp. event, 
transitive

1. ‘sprawić, że coś jest 
gdzieś, niosąc to’ 

внесá стóла в кýхнята

2. ‘sprawić, że pojawi 
się nowy element w tym, 

o czym mowa’
внесá нéщо нóво 

в дискусията
 

3. brak znaczenia

4. ‘zapłacić należną kwotę’
внесá сýма в бáнка

внесá сýма по крéдит

wnieść, wniosę, 
wniesiesz vp. event, 

transitive

1. ‘sprawić, że coś jest 
gdzieś, niosąc to’

wnieść szafę na drugie 
piętro

wnieść po schodach na górę
wnieść błoto do przedpokoju

2. ‘sprawić, że pojawi 
się nowy element w tym, 

o czym mowa’
wnieść swój wkład w coś

Wniosła radość do mojego 
życia.

3. ‘oficjalnie poprosić  
o coś’

wnieść o zmianę przepisów
wnieść pozew, podanie, 

skargę, sprzeciw

4. ‘zapłacić należną kwotę’
wnieść opłatę sądową

вниз przysłówek 

‘w kierunku niżej niż się 
jest’

лежáть вниз лицóм
спустúться на лúфте 

вниз

надóлу przysłówek

‘w kierunku niżej niż się 
jest’

слза надóлу
поглéдна надóлу 

w dół przysłówek

‘w kierunku niżej niż się 
jest’

kierować się, iść, patrzeć 
w dół

внизý przysłówek

‘niżej niż inne obiekty’
жить внизý

дóлу przysłówek

‘niżej niż inne obiekty’
Почáкай ме дóлу!

na dole przysłówek 

‘niżej niż inne obiekty’
być na dole

вничь przysłówek

‘tak, że jest remis’ 
закóнчить пáртию 

вничь
сыгрáть вничь

нарáвно przysłówek

‘tak, że jest remis’
Мáчът заврши нарáвно.

remisowo przysłówek

‘tak, że jest remis’
Mecz zakończył się 

remisowo.
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вно|сть, -шý, -сишь vi. 
state, transitive

1. ‘sprawiać, że coś jest 
gdzieś, niosąc to’

вносúть рáненого 
в перевзочную

2. ‘sprawiać, że pojawi 
się nowy element w tym, 

o czym mowa’
вносúть в текст попрáвку 

вносúть фамúлию 
в спúски

3. brak znaczenia
 

4. ‘płacić należną kwotę’
вносúть пéрвый взнос за 
кооператúвную квартúру

внáс|ям, -яш vi. state, 
transitive

1. ‘sprawiać, że coś jest 
gdzieś, niosąc to’
внáсям мéбели

2. ‘sprawiać, że pojawi 
się nowy element w tym, 

o czym mowa’
внáсям нóви идéи

Момúчето внéсе мнóго 
рáдост в домá ми .

3. brak znaczenia

4. ‘płacić należną kwotę’
внáсям парú в бáнка

внáсям парú по крéдит

wno|sić, -szę, -sisz vi. state, 
transitive

1. ‘sprawiać, że coś jest 
gdzieś, niosąc to’

wnosić szafę na drugie 
piętro

wnosić po schodach na górę
wnosić błoto do przedpokoju

2. ‘sprawiać, że pojawi 
się nowy element w tym, 

o czym mowa’
wnosić swój wkład w coś

Wnosiła radość do mojego 
życia.

3. ‘oficjalnie poprosić o coś’
wnosić o zmianę przepisów

wnosić pozew, podanie, 
skargę, sprzeciw

4. ‘płacić należną kwotę’
wnosić opłatę sądową

внýтренн|ий przymiotnik

1. ‘taki, który jest w środku 
czegoś’

внýтренний двор
внýтренняя дверь

внýтренний кармáн 
пиджакá

внýтреннее убрáнство 
дворцá

2.  ‘taki, że jest związany 
z przeżyciami psychicznymi 

człowieka’
внýтренний мир

внýтреннее побуждéние
внýтреннее достóинство

3. ‘część większej nazwy na 
określenie czegoś będącego 
elementem większej części’

внýтреннее положéние 
госудáрства 

внýтренняя полúтика 
стран

втреш|ен przymiotnik

1. ‘taki, który jest w środku 
czegoś’

втрешна вратá, 
търговúя, политúка

2.  ‘taki, że jest związany 
z przeżyciami psychicznymi 

człowieka’
втрешен свят

3. ‘część większej nazwy na 
określenie czegoś będącego 
elementem większej części’

втрешни óргани 
втрешен отдéл във 

фúрма
втрешен ред

wewnętrzn|y przymiotnik

1. ‘taki, który jest w środku 
czegoś’

sprawy wewnętrzne
narządy wewnętrzne

audyt, dziedziniec, krwotok, 
rynek, ład wewnętrzny

2.  ‘taki, że jest związany 
z przeżyciami psychicznymi 

człowieka’
wewnętrzna dyscyplina, 

cenzura
rozterki wewnętrzne

monolog, spokój, głos 
wewnętrzny

3. ‘część większej nazwy na 
określenie czegoś będącego 
elementem większej części’

oddział wewnętrzny
telefon wewnętrzny
Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych
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внутр przysłówek

‘przyłącza nazwę tego, 
w środku czego jest to, 

o czym mowa’
покрáсить дом снарýжи и 

внутрú
внутрú бло тúхо

втре przysłówek 

‘przyłącza nazwę tego, 
w środku czego jest to, 

o czym mowa’
Втре в стáята е тóпло. 

wewnątrz przysłówek

‘przyłącza nazwę tego, 
w środku czego jest to, 

o czym mowa’
Oni są wewnątrz. 

вóвремя przysłówek

‘tak, że nie jest za późno 
i nie jest za wcześnie’
прийтú, вернýться 

вóвремя

наврéме przysłówek

‘tak, że nie jest za późno 
i nie jest za wcześnie’

úдвам наврéме 

w porę przysłówek

‘tak, że nie jest za późno 
i nie jest za wcześnie’

w samą porę
Opamiętała się w porę.

вод|á, -, B. -у;  
-ы rz. ż.

1. ‘przezroczysta, 
bezbarwna ciecz, niezbędny 

składnik organizmów 
żywych’

речнáя, морскáя водá 
кипячёная водá

стакáн вод

2. ‘naturalne lub sztuczne 
zbiorowisko tej cieczy 

w przyrodzie’
рабóтать под водóй 

Водá вшла из берегóв. 
высóкая водá

3. brak znaczenia

4. ‘o słowach bez treści’
лить вóду 

Доклáд – сплошнáя водá.
В егó статьé мнóго вод.

вод|á, -и rz. ż.

1. ‘przezroczysta, 
bezbarwna ciecz, niezbędny 

składnik organizmów 
żywych’

чешмна водá

2. ‘naturalne lub sztuczne 
zbiorowisko tej cieczy 

w przyrodzie’
слáдка водá, течáща водá 

мóрска, вода за пúене
водá на рекáта

канáлни, óтпадни водú 
минерáлна, лековúта водá 

3. ‘płyn surowiczy 
zbierający się w jamach 
ciała na skutek procesów 

chorobowych’
водá в колното

4. brak znaczenia.

wod|a, -y; -y rz. ż.

1. ‘przezroczysta, 
bezbarwna ciecz, niezbędny 

składnik organizmów 
żywych’

woda pitna, źródlana, 
mineralna, twarda, 

krystaliczna, przegotowana, 
deszczowa, mętna

2. ‘naturalne lub sztuczne 
zbiorowisko tej cieczy 

w przyrodzie’
wody gruntowe, słodkie, 

słone, podziemne, 
terytorialne

3. ‘płyn surowiczy 
zbierający się w jamach 
ciała na skutek procesów 

chorobowych’
mieć wodę w kolanie

4. ‘o słowach bez treści’
lać wodę

водтел|ь, -я; -и rz. m.

‘ten, kto prowadzi pojazd’
водúтель таксú, 

автóбуса, трамвáя

шофьóр, -и rz. m.

‘ten, kto prowadzi pojazd’
шофьóр на автобýс

млáд, óпитен шофьóр

kierowca, -y; -y rz. mos.

‘ten, kto prowadzi pojazd’
kierowca bolidu
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водтельские правá fraza 
rzeczownikowa

‘dokument uprawniający 
do prowadzenia pojazdów 

mechanicznych’
получúть водúтельские 

правá

шофьóрска кнжка fraza 
rzeczownikowa

‘dokument uprawniający 
do prowadzenia pojazdów 

mechanicznych’
кáрам колá без 

шофьóрска кнúжка

prawo jazdy fraza 
rzeczownikowa n.

‘dokument uprawniający 
do prowadzenia pojazdów 

mechanicznych’
prawo jazdy kategorii C

zdać na prawo jazdy

во|дть, -жý, -дишь vi. 
state, transitive

1. ‘zmierzać wraz z kimś, 
wskazując mu drogę’

водúть детéй на прогýлку 
водúть к себé прителей

водúть экскýрсии по 
гóроду  

2. ‘kierować czymś’ 
водúть машúну, самолёт, 

автóбус, троллéйбус 
Водúть умéешь?

3. brak znaczenia

вóд|я, -иш vi. state, 
transitive

1. ‘zmierzać wraz z kimś, 
wskazując mu drogę’

вóдя детéто на разхóдка

2.  ‘kierować czymś’
вóдя кореспондéнция  

на фúрма
вóдя кореспондéнция  

с нúкого

3. ‘otwierać i wskazywać 
drogę dokądś’

Тáзи вратá вóди към 
мазéто.

Птят вóди към сéлото 
ми. 

prowadz|ić, -ę, -isz vi. state, 
transitive

1. ‘zmierzać wraz z kimś, 
wskazując mu drogę’

prowadzić dziecko za rękę, 
psa na smyczy, babcię pod 

rękę
prowadzić grupę przez las

2. ‘kierować czymś’
prowadzić samochód, 

autobus, pióro, smyczek
prowadzić firmę, sprzedaż 

hurtową
prowadzić badania, akcję 

charytatywną

3. ‘otwierać i wskazywać 
drogę dokądś’

Te drzwi prowadzą do 
tajemniczej komnaty.

вóдн|ый przymiotnik 

‘związany z wodą’
вóдная гóрка 

вóд|ен przymiotnik

‘związany z wodą’
вóден път

вóден транспóрт
вóдна пързáлка 

wodn|y przymiotnik

‘związany z wodą’
para, zapora wodna

młyn, transport, ptak,  
znak wodny
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водоворóт, -а; -ы rz. m.

1. ‘szybki ruch cząstek 
jakiejś substancji wokół 

danej osi’
речнóй водоворóт

2. brak znaczenia

3. ‘duża ilość wydarzeń, 
która sprawia, że ktoś musi 

żyć intensywnie’
водоворóт страстéй

жúзненный водоворóт

водовъртéж, -и (два) 
водовъртéжа rz. m.

1.‘szybki ruch cząstek 
jakiejś substancji wokół 

danej osi’
сúлни водовъртéжи

2. brak znaczenia

3. ‘duża ilość wydarzeń, 
która sprawia, że ktoś musi 

żyć intensywnie’
водовъртéж на живóта
И такá минáват днúте 
ни във водовъртéжа на 

живóта.

wir, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ‘szybki ruch cząstek 
jakiejś substancji wokół 

danej osi’
wiry wodne, powietrzne

2. ‘szybki ruch obiektu 
wokół własnej osi przy 
wykonywaniu jakiejś 

czynności’
wir tańca

3. ‘duża ilość wydarzeń, 
która sprawia, że ktoś musi 

żyć intensywnie’
rzucić się w wir pracy

водокáч|ка, -и; -и rz. ż.

‘urządzenie, które tłoczy 
substancję z miejsca na 

miejsce’
пóльзоваться водокáчкой

пóмп|а, -и rz. ż.

‘urządzenie, które tłoczy 
substancję z miejsca na 

miejsce’
вóдна, добрá пóмпа

pompa, -y; -y rz. ż. 

‘urządzenie, które tłoczy 
substancję z miejsca na 

miejsce’
pompa wodna, ssąca

водолáзк|а, -и; -и rz. ż.

1. ‘sweter bez rozpięcia, 
z wysokim kawałkiem 

materiału przylegającym 
do szyi’

носúть водолáзку

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia

пулóвер, -и; (два) 
пулóвера rz. m.

1. ‘sweter bez rozpięcia, 
z wysokim kawałkiem 

materiału przylegającym 
do szyi’

тнък пулóвер

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia

golf, -u; -a; -y rz. mnieżyw.

1. ‘sweter bez rozpięcia, 
z wysokim kawałkiem 

materiału przylegającym 
do szyi’

założyć golf

2. ‘wysoki kawałek 
materiału przylegający do 

szyi’
sweter z golfem

3. sport. ‘gra polegająca 
na wbijaniu piłki do dołka 

długim kijem’
grać w golfa

4. ‘samochód marki 
volkswagen’

przyjechać golfem
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водянст|ый przymiotnik

‘taki, w którym jest za dużo 
wody’

водянúстая землянúка
водянúстый картóфель

вoднст przymiotnik

‘taki, w którym jest za dużo 
wody’

вoднúста кáша

wodnist|y przymiotnik

‘taki, w którym jest za dużo 
wody’

wodnista zupa

водян|óй I przymiotnik

‘związany z wodą’
водянáя мéльница 

водянóй знак 

вóд|ен przymiotnik

‘związany z wodą’
вóден път

вóден транспóрт
вóдна пързáлка

wodn|y przymiotnik 

‘związany z wodą’
para, zapora wodna

młyn, transport, ptak,  
znak wodny

водян|óй II rz. m.

1. ‘zmyślona postać żyjąca 
w wodzie’

жéртвы водянóго

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

вóден дух fraza 
rzeczownikowa

1. ‘zmyślona postać żyjąca 
w wodzie’

вóден дух в славнската 
митолóгия

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

wodnik, -a; -i 

1. rz. m. żyw. ‘zmyślona 
postać żyjąca w wodzie’

Wodnik Szuwarek

2. rz. m. żyw. zool. ‘ptak 
o brunatnym, plamistym 

upierzeniu’
Wodniki są w Polsce pod 

ścisłą ochroną.

3. Wodnik ‘jeden ze 
znaków zodiaku; też: osoba 
urodzona pod tym znakiem’

być spod znaku Wodnika

вóжж|и, -eй l. mn. (l. poj. 
вожж|á rz. ż.) 

‘długi kawałek mocnego 
materiału służący do 
kierowania koniem’  

держáть вóжжи в рукáх

юзд (pl. tantum)

‘długi kawałek mocnego 
materiału służący do 
kierowania koniem’

юздú на кон

lejce (pl. tantum)

‘długi kawałek mocnego 
materiału służący do 
kierowania koniem’

trzymać lejce

возбу|дть, -жý, -дшь vp. 
event, transitive

‘sprawić, że ktoś zacznie 
czuć coś określonego 
lub zachowywać się 
w określony sposób’

возбудúть любоптство, 
интерéс, сомнéние, 

аппетúт
возбудúть дéло

възбýд|я, -диш vp. event, 
transitive

‘sprawić, że ktoś zacznie 
czuć coś określonego 
lub zachowywać się 
w określony sposób’

възбýдя интерéс към 
литератýрата 

Учúтелката възбýди 
интерéса на детéто към 

истóрията.

wzbudz|ić, -ę, -isz vp. event, 
transitive

‘sprawić, że ktoś zacznie 
czuć coś określonego 
lub zachowywać się 
w określony sposób’

wzbudzić w kimś zazdrość, 
litość, podziw
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во|зть, -жý, -зишь vi. 
state, transitive

1. ‘wiele razy wieźć kogoś, 
coś’

возúть пассажúров, 
пóчту

возúть на машúне
возúть в гóры
возúть к врачý

2. ‘z kimś w pojeździe 
objeżdżać wiele miejsc’ 

возúть по гóроду

вóз|я, -иш vi. state, 
transitive

1. ‘wiele razy wieźć kogoś, 
coś’                    

вóзя всéки ден птници, 
стóка

2. ‘z kimś w pojeździe 
objeżdżać wiele miejsc’
Той ни вóзи из градá 

нколко чáса.

wozić, wożę, wozisz vi. 
state, transitive

1. ‘wiele razy wieźć kogoś, 
coś’

wozić pasażerów, zakupy

2. ‘z kimś w pojeździe 
objeżdżać wiele miejsc’

wozić po mieście

возн|, - (sg. tantum) rz. ż.

‘robienie żwawo wielu 
rzeczy w odniesieniu do 

jednego obiektu’
С пирогáми мнóго вознú.

разправ|я, -и  rz. ż. 

‘robienie żwawo wielu 
rzeczy w odniesieniu do 

jednego obiektu’
Пригóтвянето на обд 

в такúва услóвия е голма 
разправúя.

krzątanin|a, -y (sg. tantum) 
rz. ż. 

‘robienie żwawo wielu 
rzeczy w odniesieniu do 

jednego obiektu’
krzątanina wokół chorego
krzątanina przy chorym
codzienna krzątanina

вóзраст, -а (sg. tantum) 
rz. m.

1. ‘miara tego, ile ktoś żyje’
дéтский, ношеский, 

преклóнный, перехóдный 
вóзраст

2. brak znaczenia

взраст (sg. tantum) rz. ż. 

1. ‘miara tego, ile ktoś żyje’
взраст (млáда, 

напрéднала)
в учúлищна взраст

2. brak znaczenia

wiek, -u; -i rz. mnieżyw.

1. (sg. tantum) ‘miara tego, 
ile ktoś żyje’ 
sędziwy wiek

wiek szkolny, rozrodczy, 
poborowy

2. ‘okres stu lat’
przełom wieków 

Trzy wieki temu moi 
przodkowie przybyli do 

Europy.

возрастá|ть, -ет; -ют vi. 
state, intransitive

1. ‘stawać się pod jakimś 
względem większym’
Возрастáют дохóды 

населéния.
Возрастáет колúчество 

учáщихся.

2. ‘stawać się dorosłym’
Дéти возрастáют. 

раст|á, -éш vi. state, 
intransitive

1. ‘stawać się pod jakimś 
względem większym’
Ценúте постонно 

растáт.

2. ‘stawać się dorosłym’
Ивáнчо растé брзо.

wzrasta|ć, -m, -sz vi. state, 
intransitive

1. ‘stawać się pod jakimś 
względem większym’
wzrasta liczebność, 

temperatura
wzrastają ceny

wzrasta niezadowolenie

2. ‘stawać się dorosłym’
Wzrastała na wsi, wśród 

dzieci, w atmosferze zabawy.
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войт, войдý, войдёшь vp. 
event, intransitive

1. ‘zacząć być w danym 
miejscu’

войтú в дом, в пóезд

2. brak znaczenia

3. ‘stać się członkiem 
jakiejś grupy’

войтú в еврозóну

влз|а, -еш vp. event, 
intransitive

1. ‘zacząć być w danym 
miejscu’

влза в кýхнята, у домá

2. ‘nadepnąć na coś’
 влза в лóквата

 

3. ‘stać się członkiem 
jakiejś grupy’

влза в пáртията

wejść, wejdę, wejdziesz vp. 
event, intransitive

1. ‘zacząć być w danym 
miejscu’

wejść do domu, do pociągu
wejść po schodach

wejść w las
Rdza weszła w metal.

Śruba weszła w ścianę.

2. ‘nadepnąć na coś’
wejść w kupę

wejść komuś na nogę

3. ‘stać się członkiem 
jakiejś grupy’

wejść w towarzystwo

вокзáл, -а; -ы rz. m.

‘miejsce, w którym 
można rozpocząć 

i zakończyć podróż 
środkami komunikacji 

międzymiastowej 
i międzynarodowej’
железнодорóжный, 

речнóй, морскóй вокзáл 
купúть билéт на вокзáле

гáр|а, -и rz. ż.

‘miejsce, w którym 
można rozpocząć 

i zakończyć podróż 
środkami komunikacji 

międzymiastowej 
i międzynarodowej’

автобýсна, железоптна, 
междунарóдна гáра

dwo|rzec, -rca; -rce rz. 
mnieżyw.

‘miejsce, w którym 
można rozpocząć 

i zakończyć podróż 
środkami komunikacji 

międzymiastowej 
i międzynarodowej’
dworzec PKP, PKS

dworzec autobusowy, 
kolejowy

вокрýг przyimek

1. ‘przyłącza nazwę obiektu, 
z którego wszystkich stron 

coś się dzieje’
сесть вокрýг столá
вокрýг дóма забóр

2. ‘przyłącza nazwę tego, 
czego dotyczy to, o czym 

mowa’
Спор разгорéлся вокрýг 

полúтики.

наóкoло przyimek

1. ‘przyłącza nazwę obiektu, 
z którego wszystkich stron 

coś się dzieje’
наóкoлo кщата 

2. brak znaczenia

dookoła przyimek

1. ‘przyłącza nazwę obiektu, 
z którego wszystkich stron 

coś się dzieje’
chodzić dookoła sklepu
Dookoła targu panował 

bałagan.
Książki leżały dookoła 

łóżka.

2. ‘przyłącza nazwę tego, 
czego dotyczy to, o czym 

mowa’
Jego myśli krążą dookoła 

nocy poślubnej.
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вóлей-невóлей przysłówek

‘tak, że robi się coś bez 
względu na to, czy się tego 

chce’
Вóлей-невóлей пришлóсь с 

ним согласúться.

ща не ща przysłówek

‘tak, że robi się coś bez 
względu na to, czy się tego 

chce’
Съгласúх се, ща не ща, да 

остáна.

chcąc nie chcąc przysłówek

‘tak, że robi się coś bez 
względu na to, czy się tego 

chce’
Chcąc nie chcąc oddała 

nam pieniądze.

волк, -а; -и rz. m.

1. ‘dzikie zwierzę 
wyglądające jak duży pies’

стáя волкóв
степнóй волк

2. brak znaczenia

вълк, (два) влка rz. m., 
влци l. mn.

1. ‘dzikie zwierzę 
wyglądające jak duży pies’

Вълк кýче не стáва.
стар вълк

2. brak znaczenia

wilk, -a; -i rz. mżyw. zool.

1. ‘dzikie zwierzę 
wyglądające jak duży pies’

wycie wilków

2. pot. ‘owczarek niemiecki 
lub alzacki’

Przyprowadził swojego 
wilka na smyczy.

вóлосы, D. l. mn . вoлóс,  
l. poj. вóлос, rz. m.

‘podobne do nici pokrycie 
skóry człowieka’
длúнные, седе, 

вьщиеся, пряме, 
волнúстые вóлосы

кос|á, -и rz. ż.

‘podobne do nici pokrycie 
skóry człowieka’

длга, побелла, кдрава 
косá

настрхна (ми) косáта 

włosy, -a; -y rz. mnieżyw.  

‘podobne do nici pokrycie 
skóry człowieka’

włosy na głowie, na nogach
ścinać włosy
golić włosy

puszyste, miękkie, kręcone, 
blond, cienkie, lśniące 

волосáт|ый przymiotnik

‘taki, który ma dużo 
włosów’

волосáтый мужчúна
волосáтая грудь

космáт przymiotnik

‘taki, który ma dużo 
włosów’

космáт мъж
космáти ръцé

owłosion|y przymiotnik

‘taki, który ma dużo 
włosów’

owłosiony facet
owłosione ręce

волоч|ть, -ý, -ишь vi. 
state, transitive

‘sprawić, że coś, co nie 
ma woli iść, się porusza, 

ciągnąć to’
волочúть мешóк по землé

волочúть на верёвке 
щенкá

влáч|а, -иш vi. state, 
transitive

‘sprawić, że coś, co nie 
ma woli iść, się porusza, 

ciągnąć to’
едвá си влáча кракáта 

wlec, wlokę, wleczesz vi. 
state, transitive

‘sprawić, że coś, co nie 
ma woli iść, się porusza, 

ciągnąć to’
wlec flagę po ziemi

wlec za sobą całą rodzine
Nie chce mi się wlec tej 

torby.
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волнк|а, -и; -и rz. ż., etn. 
muz.

1. ‘instrument dęty zrobiony 
ze skóry’

игрáть на волнке

2. pot. ‘to, co jest 
przeciągane w czasie 

i robione wolno’
тянýть волнку

гáйд|а, -и rz. ż., etn. muz.

1. ‘instrument dęty zrobiony 
ze skóry’

Гáйдар свúри на гáйда.

2. brak znaczenia

dudy (pl. tantum) etn. muz.

1. ‘instrument dęty zrobiony 
ze skóry’

grać na dudach

2. brak znaczenia

вóльност|ь, -и rz. ż.

1. ‘to, że można robić co się 
chce bez zakazów z czyjejś 

strony’
В перевóде допýщена 

нéкоторая вóльность.
поэтúческая вóльность

2. ‘to, że coś wydaje 
się naturalne dla kogoś’       
Вы позволете себé 

вóльности!

свобод|á rz. ż.

1. ‘to, że można robić co się 
chce bez zakazów z czyjejś 

strony’
Той úма плна свободá.

2. ‘to, że coś wydaje się 
naturalne dla kogoś’

Той се държú със свободá.

swobod|a, -y; -y rz. ż.

1. ‘to, że można robić co się 
chce bez zakazów z czyjejś 

strony’
mieć duże swobody

mieć swobodę w wyborze 
męża

swoboda zachowania
na swobodzie

2. ‘to, że coś wydaje się 
naturalne dla kogoś’

swoboda w sposobie bycia

вóл|я, -и (sg. tantum) rz. ż. 

1. ‘zdolność psychiczna 
człowieka do świadomego 

i celowego regulowania 
swego postępowania’

сúла вóли
усúлие вóли

желéзная, слáбая вóля
нет вóли у когó-лúбо

2. ‘czyjaś chęć, aby dany 
człowiek zrobił określoną 
rzecz, zwłaszcza człowiek 
w jakiś sposób od danej 

osoby zależny’
вйти зáмуж прóтив 

родúтельской вóли
считáться с вóлей 

избирáтелей
Вóля нарóда – закóн.

вóл|я, -и rz. ż. 

1. ‘zdolność psychiczna 
człowieka do świadomego 

i celowego regulowania 
swego postępowania’

вóля (желзна, слáба)
по свóя вóля

2. ‘czyjaś chęć, aby dany 
człowiek zrobił określoną 
rzecz, zwłaszcza człowiek 
w jakiś sposób od danej 

osoby zależny’
по вóлята на господáря

Протúв вóлята си 
момúчето се омжи за 

друг. 

wol|a, -i; -e rz. ż.

1. ‘zdolność psychiczna 
człowieka do świadomego 

i celowego regulowania 
swego postępowania’

wolna, dobra, silna, ostatnia 
wola

siła woli
z własnej woli

2. ‘czyjaś chęć, aby dany 
człowiek zrobił określoną 
rzecz, zwłaszcza człowiek 
w jakiś sposób od danej 

osoby zależny’
Wyjdziesz za niego za mąż – 

taka jest wola ojca.
narzucić swoją wolę

Niech się dzieje wola nieba, 
z nią się zawsze zgadzać 

trzeba!
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во-пéрвых przysłówek

‘mówiący zaznacza, że 
jest to pierwsza rzecz na 
dany temat, którą chce 

powiedzieć’
Во-пéрвых, у мен нет 

дéнег на ту поéздку, а, 
во-вторх, я не хочý тудá 

éхать. 

прво przysłówek

‘mówiący zaznacza, że 
jest to pierwsza rzecz na 
dany temat, którą chce 

powiedzieć’
прво (при изброване)

po pierwsze przysłówek

‘mówiący zaznacza, że 
jest to pierwsza rzecz na 
dany temat, którą chce 

powiedzieć’
Nie pojadę z wami na 

wycieczkę, bo ukradli mi 
rower, to po pierwsze, a po 
drugie mam ważny projekt 

do zrobienia.

вопрек przyimek

‘przyłącza nazwę obiektu, 
zgodnie z którym powinno 
się stać coś przeciwnego’

вопрекú здрáвому смслу, 
желáнию, совéтам врачá

впреки przyimek

‘przyłącza nazwę obiektu, 
zgodnie z którym powinno 
się stać coś przeciwnego’
впреки здрáвия смúсъл

впреки 
обстотелствата

Впреки товá тóй не се 
оплáка.

wbrew przyimek

‘przyłącza nazwę obiektu, 
zgodnie z którym powinno 
się stać coś przeciwnego’

zostać aktorką wbrew ojcu
wbrew tradycji, rozsądkowi, 

zasadom dobrego 
wychowania

Wbrew temu, co myślisz, 
wcale nie zamierzam 
kandydować na szefa 

związku.

вор, -а; -ы rz. m. 

‘ten, kto bierze to, co do 
niego nie należy’

вор в закóне
кармáнный вор 

На ворé шáпка горúт.

крадéц, крадц l. mn. 
rz. m. 

‘ten, kto bierze to, co do 
niego nie należy’

Нехвáнат крадéц не бил 
крадéц.

złodziej, -a; -e rz. mos.

‘ten, kto bierze to, co do 
niego nie należy’

złodziej mebli
Na złodzieju czapka gore.

ворк|овáть, -ýю, -ýешь vi. 
state, intransitive

1. ‘o gołębiach: wydawać 
głos’

гóлуби воркóчут

2. ‘rozmawiać, będąc blisko 
siebie, głosem wskazującym 

na zażyłość’
Влюблённые ворковáли 

друг с дрýгом. 

гýка|м, -ш vi. state, 
intransitive

1. ‘o gołębiach: wydawać 
głos’

гýкам (птúца)

2. ‘rozmawiać, będąc blisko 
siebie, głosem wskazującym 

na zażyłość’
гýкам си с любúмия

grucha|ć, -m, -sz vi. state, 
intransitive

1. ‘o gołębiach: wydawać 
głos’

Gołębie gruchały od 
samego rana.

2. ‘rozmawiać, będąc blisko 
siebie, głosem wskazującym 

na zażyłość’
Zakochani gruchali ze sobą.
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вороб|éй, -ь; -ь rz. m. 
zool.

‘mały ptak 
o szarobrązowym 

upierzeniu’ 
домовóй, полевóй воробéй

стрéляный воробéй 
стáрого воробь на 

мякúне не проведёшь 

врабч|é, l. mn. врабчéта 
rz. n. zool.

‘mały ptak 
o szarobrązowym 

upierzeniu’
Врабчéто кáцна на 

прозóреца.

wrób|el, -la; -le rz. mżyw. 
zool.

‘mały ptak 
o szarobrązowym 

upierzeniu’ 
strach na wróble

Lepszy wróbel w garści niż 
gołąb na dachu.

вор|овáть, -ýю, -ýешь vi. 
state, transitive 

‘brać coś, co nie jest nasze’
воровáть у сосéдей кур
воровáть кирпичú на 

стрóйке
воровáть у госудáрства 

крад|á, -éш vi. state, 
transitive

‘brać coś, co nie jest nasze’ 
крадá идéи

kraść, kradnę, kradniesz 
vi. state, transitive

‘brać coś, co nie jest nasze’
kraść sąsiadowi jabłka 

z sadu
kraść czyjąś wolność

вороже|, -; - rz. ż.

‘kobieta zajmująca się 
wróżbiarstwem’

бáбушка-вороже
дóбрая вороже

врáчк|а, -и rz. ż.

‘kobieta zajmująca się 
wróżbiarstwem’
добрá врáчка

wróżbiarka, -i; -i rz. ż.

 ‘kobieta zajmująca się 
wróżbiarstwem’

iść do wróżbiarki

вóрон, -а; -ы rz. m.

1. zool. ‘duży ptak 
o czarnych, metalicznie 
połyskujących piórach’
Вóрон вóрону глаз не 

клюёт.

2. brak znaczenia

гáрван, -и; (два) гáрвана 
rz. m.

1. zool. ‘duży ptak 
o czarnych, metalicznie 
połyskujących piórach’
Гáрван гáрвану окó не 

вáди.

2. brak znaczenia

kruk, -a; -i 

1. rz. mżyw. zool. ‘duży ptak 
o czarnych, metalicznie 
połyskujących piórach’

krakanie kruka

2. przen. rzadkie rz. mos. 
‘zwiastun nieszczęścia’
Zwiastował to kruk na 

bramie cmentarza.

ворóн|а, -ы; -ы rz. ż. zool.

‘ptak podobny do kruka, 
o popielato-czarnym lub 

czarnym upierzeniu’
пýганая ворóна кустá 

боúтся
бéлая ворóна

ворóн считáть 

врáн|а, -и rz. ż. zool.

‘ptak podobny do kruka, 
o popielato-czarnym lub 

czarnym upierzeniu’
бла врáна

wron|a, -y; -y rz. ż. zool.

‘ptak podobny do kruka, 
o popielato-czarnym lub 

czarnym upierzeniu’
krakanie wron

Kiedy wejdziesz między 
wrony, musisz krakać tak, 

jak one.
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ворóнк|а, -и; -и rz. ż.

‘narzędzie szerokie 
u góry, wąskie na dole, 

które umożliwia szybkie 
umieszczenie substancji 
w pojemniku o małym 

otworze’
налúть в бутль мáсло 

чéрез ворóнку

фун|я, -и rz. ż.

‘narzędzie szerokie 
u góry, wąskie na dole, 

które umożliwia szybkie 
umieszczenie substancji 
w pojemniku o małym 

otworze’
Налéй ракúята с тáзи 

фунúя!

lej|ek, -ka; -ki rz. mnieżyw.

‘narzędzie szerokie 
u góry, wąskie na dole, 

które umożliwia szybkie 
umieszczenie substancji 
w pojemniku o małym 

otworze’
lać przez lejek

ворон|ó przymiotnik

‘o koniu: czarny’
воронóй жеребéц

вран  przymiotnik 

‘o koniu: czarny’ 
вран кон

wron|y przymiotnik

‘o koniu: czarny’
Przyjechała na wronym 

koniu.

воротнк, -á; -и rz. m. 

 ‘część ubrania znajdująca 
się przy szyi, ale 

nieprzylegająca do niej całą 
powierzchnią’

плáтье с воротникóм 
расстегнýть воротнúк 

як|á, -и rz. ż.

‘część ubrania znajdująca 
się przy szyi, ale 

nieprzylegająca do niej całą 
powierzchnią’
кóжена якá 

хвáна за якáта

kołnierz, -a; -e rz. mnieżyw.

 ‘część ubrania znajdująca 
się przy szyi, ale 

nieprzylegająca do niej całą 
powierzchnią’

futrzany kołnierz
postawić kołnierz

ворóт|а, ворóт (pl. tantum)

1. ‘wielkie, dwuskrzydłowe 
drzwi’

отворúть ворóта
глáвные ворóта крéпости

2. brak znaczenia

3. ‘w niektórych grach 
zespołowych: dwa 

słupki połączone u góry 
poprzeczką, od tyłu 
ograniczone siatką’

хоккéйные, футбóльные, 
крокéтные ворóта

пóрт|а, -и rz. ż. 

1. ‘wielkie, dwuskrzydłowe 
drzwi’

На пóртата се вúждаше 
нкакъв нáдпис.
дрвена пóрта

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

wrota (pl. tantum)

1. ‘wielkie, dwuskrzydłowe 
drzwi’

otworzyć wrota na oścież

2. ‘miejsce, w którym coś 
się rozpoczyna; też: sposób 

na osiągnięcie czegoś’
u wrót sławy

3. brak znaczenia

восков|óй przymiotnik

‘związany z woskiem’
восковáя свечá

воскове фигýрки

вóсъч|ен przymiotnik

‘związany z woskiem’
вóсъчна свещ, фúгурка

woskow|y przymiotnik

‘związany z woskiem’
papier woskowy
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воскресá|ть, -ю, -ешь  vi. 
state, intransitive

1. rel. ‘według niektórych 
religii, wierzeń, kultów 

itp.: powracać do życia po 
śmierci’

воскресáть из мёртвых

2.  przen. ‘zacząć być 
aktywnym, ważnym po 

dłuższym czasie niebycia’
воскресáть душóй

възкрсва|м, -ш vi. state, 
intransitive

1. rel. ‘według niektórych 
religii, wierzeń, kultów 

itp.: powracać do życia po 
śmierci’

възкрсвам за живóт

2. brak znaczenia

zmartwychwsta|wać, -ję, 
-jesz vi. state, intransitive

1. rel. ‘według niektórych 
religii, wierzeń, kultów 

itp.: powracać do życia po 
śmierci’

Trzeciego dnia 
zmartwychwstał, jak 

oznajmia Pismo.

2.  przen. ‘zacząć być 
aktywnym, ważnym po 

dłuższym czasie niebycia’
Trupa teatralna 

zmartwychwstała po pięciu 
latach nieistnienia.

воскресéнь|е, -я; -я rz. n.

‘dzień tygodnia między 
sobotą a poniedziałkiem’
Вéрбное Воскресéнье

поéхать на дáчу 
в воскресéнье

недéл|я, -и rz. ż. 

‘dzień tygodnia między 
sobotą a poniedziałkiem’

Ще дóйда при тéб 
в недéля.

niedziel|a, -i; -e rz. ż. 

‘dzień tygodnia między 
sobotą a poniedziałkiem’

Niedziela Palmowa

воскре|сть, -шý, -сшь 
vp. event, intransitive

1. rel. ‘sprawić, że ten, kto 
nie żył, żyje’

воскресúть умéршего 

2. przen. ‘sprawić, że coś, 
co długo nie było aktywne, 

ważne, jest takie znowu’
Рáдостная весть 
воскресúла егó.

възкрес|, -ш vp. event, 
transitive

1. rel. ‘sprawić, że ten, kto 
nie żył, żyje’

възкрес към нов живóт

2. przen. ‘sprawić, że coś, 
co długo nie było aktywne, 

ważne, jest takie znowu’
възкрес стáра идéя

wskrze|sić, -szę, -sisz vp. 
event, transitive

1. rel. ‘sprawić, że ten, kto 
nie żył, żyje’

wskrzesić umarłego

2. przen. ‘sprawić, że coś, 
co długo nie było aktywne, 

ważne, jest takie znowu’
wskrzesić ideę zjednoczenia 

narodów słowiańskich

воскрéсн|ый przymiotnik

1. ‘związany z niedzielą’
воскрéсный óтдых

2. ‘taki, który przez 
związanie z niedzielą, jest 

uważany za odświętny’
воскрéсный обéд

недéл|ен  przymiotnik

1. ‘związany z niedzielą’
недéлен ден

2. ‘taki, który przez 
związanie z niedzielą, jest 

uważany za odświętny’
недéлен обд

niedzieln|y przymiotnik

1. ‘związany z niedzielą’
niedzielny odpoczynek

2. ‘taki, który przez 
związanie z niedzielą, jest 

uważany za odświętny’
niedzielny obiad

niedzielne ubranie
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восста|вáть, -, -ёшь vi. 
state, intransitive

1. ‘występować zbrojnie 
przeciwko komuś’

восставáть прóтив врагá

2. brak znaczenia 

3. wysok . ‘zacząć stać’
восставáть ото снá

въстáва|м, -ш vi. state, 
intransitive

1. ‘występować zbrojnie 
przeciwko komuś’

въстáвам срещý цáря

2.  brak znaczenia

3.  brak znaczenia

powsta|wać, -ję, -jesz vi. 
state, intransitive

1. ‘występować zbrojnie 
przeciwko komuś’

Naród polski powstaje 
przeciw okupantowi.

2. ‘zaczynać być’
powstaje problem, chaos, 
zarys książki, nowy urząd

3. ‘zacząć stać’
powstawać z krzeseł

восстанáвлива|ть, -ю, 
-ешь vi. state, transitive

1. ‘sprawiać, że coś, co 
zostało zburzone, jest 

budowane znowu’
восстанáвливать гóрод

2. ‘sprawiać, że coś, co 
zostało zniszczone, jest 

takie, jak przedtem’
восстанáвливать сúлы

възстановва|м, -ш vi. 
state, transitive

1. ‘sprawiać, że coś, co 
zostało zburzone, jest 

budowane znowu’
възстановвам сгрáдата

2. ‘sprawiać, że coś, co 
zostało zniszczone, jest 

takie, jak przedtem’
възстановвам сúлите си 

odbudowywać, -uję, -ujesz 
vi. state, transitive

1. ‘sprawiać, że coś, co 
zostało zburzone, jest 

budowane znowu’
odbudowywać miasto  

po wojnie

2. ‘sprawiać, że coś, co 
zostało zniszczone, jest 

takie, jak przedtem’
odbudowywać zaufanie, 

populację pingwinów

восхóд, -а; -ы rz. m.

1. ‘ukazanie się ciała 
niebieskiego, zwykle 

słońca, nad horyzontem lub 
pora dnia, kiedy słońce się 
ukazuje po raz pierwszy’
на восхóде (до восхóда) 

сóлнца

2. brak znaczenia

згрев, -и; (два) згрева 
rz. m.

1. ‘ukazanie się ciała 
niebieskiego, zwykle 

słońca, nad horyzontem lub 
pora dnia, kiedy słońce się 
ukazuje po raz pierwszy

úзгрев на слнцето
Обúчам да посрéщам 
úзгрева на слнцето.

2. brak znaczenia

wschód, -odu; -ody  
rz. mnieżyw.

1. ‘ukazanie się ciała 
niebieskiego, zwykle 

słońca, nad horyzontem lub 
pora dnia, kiedy słońce się 
ukazuje po raz pierwszy’

wschód słońca
o wschodzie słońca

2. ‘strona świata, z której 
ukazuje się wschodzące 

słońce’
iść na wschód

przyjść od wschodu
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вот вот przysłówek

‘tak, że coś stanie się bardzo 
niedługo’

Вот-вот пойдёт дождь.

ей сегá przysłówek

‘tak, że coś stanie się bardzo 
niedługo’

Ей сегá, всéки момéнт ще 
дóйде!

lada chwila fraza 
przysłówkowa

‘tak, że coś stanie się bardzo 
niedługo’

Lada chwila będzie ciemno.

вошь, вши, N. вóшью; 
вши, вшей rz. ż. zool.

‘drobny owad bez skrzydeł, 
pasożytujący na ciele 
człowieka i zwierząt, 
żywiący się ich krwią’

вычёсывать вшей

вшк|а, -и rz. ż.

‘drobny owad bez skrzydeł, 
pasożytujący na ciele 
człowieka i zwierząt, 
żywiący się ich krwią’
Децáта úмаха вшки.

wesz, wszy; wszy rz. ż.
zool.

‘drobny owad bez skrzydeł, 
pasożytujący na ciele 
człowieka i zwierząt, 
żywiący się ich krwią’

mieć wszy

в пéрвую óчередь fraza 
rzeczownikowa

‘tak, że nic nie jest przedtem 
w naszym działaniu’

Все словá, котóрыми 
он нáчал оперúровать 

в пéрвую óчередь.

на прво мсто fraza 
rzeczownikowa

‘tak, że nic nie jest przedtem 
w naszym działaniu’

На прво мсто трбва 
да покáним гóстите.

w pierwszej kolejności 
fraza rzeczownikowa

‘tak, że nic nie jest przedtem 
w naszym działaniu’

W pierwszej kolejności 
musimy określić, do czego 

dążymy.

вперед przysłówek

‘tak, że jest się przed innymi 
w danym szeregu’

идтú впередú
впередú рекá

отпрéд przysłówek

‘tak, że jest się przed innymi 
w danym szeregu’

Сед отпрéд на пéтия 
ред.

na przedzie, na przodzie  
przysłówek

‘tak, że jest się przed innymi 
w danym szeregu’

być na przedzie pochodu

впи|сáть, -шý, -шешь vp. 
event, transitive

‘sprawić, że coś znajdzie się 
gdzieś, pisząc to w tym’
вписáть пропýщенное 

слóво

запш|а, -еш vp. event, 
transitive

‘sprawić, że coś znajdzie się 
gdzieś, pisząc to w tym’

запúша в спúсък

wpi|sać, -szę, -szesz vp. 
event, transitive 

‘sprawić, że coś znajdzie się 
gdzieś, pisząc to w tym’

wpisać uwagę do dziennika
wpisać dane do Excela

wpisać hasło



186 В

впитá|ть, -ю, -ешь  
vp. event, transitive

1. ‘sprawić, że coś znalazło 
się w środku nas’

Пóчва впитáет влáгу.
Повзка впитáла кровь. 

2. brak znaczenia

3. ‘szybko i skutecznie coś 
przyswoić i wykorzystywać’ 

впитáть нóвые 
впечатлéния

впитáть мсли и чýвства 
áвтора кнúги

поп|я, -еш vp. event, 
transitive

1. ‘sprawić, że coś znalazło 
się w środku nas’

попúя (пóчва – водá, 
разтвóр)

Изсхналата пóчва брзо 
попú водáта.

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

wchłon|ąć, -ę, -iesz vp. 
event, transitive

1. ‘sprawić, że coś znalazło 
się w środku nas’
wchłaniać wodę

2. ‘sprawić, że coś nie jest 
już osobne, lecz stało się 

częścią grupy’
Mniejszość ukraińska jest 
wchłaniana przez rosyjską 

większość.

3. ‘szybko i skutecznie coś 
przyswoić i wykorzystywać’

Całą wiedzę wchłaniali 
w przeciągu tygodnia.

Rynek wchłania każdą ilość 
elektroniki.

вплотнýю przysłówek

‘tak, że żadna substancja nie 
przejdzie z jednej strony na 

drugą’
Кровáти встáли 

вплотнýю.
Плáтье вплотнýю 

обтгивает фигýру.

плтно przysłówek

‘tak, że żadna substancja nie 
przejdzie z jednej strony na 

drugą’
плтно допрн до него
плтно допрн до нещо

szczelnie przysłówek

‘tak, że żadna substancja nie 
przejdzie z jednej strony na 

drugą’
zamknąć szczelnie okna

вполгóлоса przysłówek 

‘tak, że mówi się cicho’
говорúть, напевáть 

вполгóлоса

полуглáсно przysłówek

‘tak, że mówi się cicho’
полуглáсно тананúкам, 

разговáрям

półgłosem przysłówek

‘tak, że mówi się cicho’
powiedzieć coś półgłosem

вполнé przysłówek

 ‘tak, że nie można bardziej’
вполнé довóлен
вполнé готóв
Э́того вполнé 
достáточно.

наплно przysłówek

‘tak, że nie można bardziej’
Товá е наплно 
достáтъчно.

całkiem przysłówek

 ‘tak, że nie można bardziej’
całkiem mokry

całkiem słuszne podejście
Całkiem zwariowałeś.
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впóру przysłówek

‘tak, że coś nie mogłoby być 
bardziej odpowiednie’

Костм пришёлся впóру.

тамáн przysłówek

‘tak, że coś nie mogłoby być 
bardziej odpowiednie’

тамáн (за дрéхи, обýвки) 
Рóклята ми е тамáн
Тамáн да излза, ти 

дойдé!

w sam raz przysłówek 
i przymiotnik

‘tak, że coś nie mogłoby być 
bardziej odpowiednie’

mięso w sam raz na zupę
Przyszedłeś w sam raz.

впрáвду przysłówek

‘mówiący stwierdza, że 
coś jest prawdziwe, ale nie 
zmienia to prawdziwości 

czegoś innego’
Я и впрáвду рáда.

настина przysłówek

‘mówiący stwierdza, że 
coś jest prawdziwe, ale nie 
zmienia to prawdziwości 

czegoś innego’
Тя наúстина e бóлна.

wprawdzie partykuła

‘mówiący stwierdza, że 
coś jest prawdziwe, ale nie 
zmienia to prawdziwości 

czegoś innego’
Wprawdzie się starał, 

jednak ocen nie poprawił.

впрáв|ить, -лю, -ишь vp. 
event, transitive  

1. ‘sprawić, że coś znajdzie 
się w czymś jako element 

powierzchni tego’
впрáвить стёкла в опрáву 

очкóв

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

4. ‘sprawić, że coś znajdzie 
się na swoim miejscu  

(o kończynach i stawach)
впрáвить ввих
впрáвить плечó

намéст|я, -иш vp. event, 
transitive

1. ‘sprawić, że coś znajdzie 
się w czymś jako element 

powierzchni tego’
намéстя стъклóто 

в прозóреца

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

4. ‘sprawić, że coś znajdzie 
się na swoim miejscu  

(o kończynach i stawach)
намéстя изклчено

wprawi|ć, -ę, -sz vp. event, 
transitive

1. ‘sprawić, że coś znajdzie 
się w czymś jako element 

powierzchni tego’
wprawić szybę

2. ‘sprawić swoim 
działaniem, że ktoś zacznie 

coś czuć’
wprawić kogoś w zdumienie

3. ‘sprawić, że ktoś zacznie 
traktować coś jako rzecz 

naturalną’
wprawić kogoś do 

posłuszeństwa

4. brak znaczenia

впрáво przysłówek

‘w kierunku na prawo’
У перекрёстка повернú 

впрáво. 

надсно przysłówek

‘w kierunku na prawo’
Завúй надсно!

w prawo przysłówek

‘w kierunku na prawo’
iść w prawo
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впря|чь, -гý, -жёшь vp. 
event, transitive 

1. ‘zaprząc zwierzęta 
pociągowe do wozu’

впрячь шестёрку лошадéй

2. ‘sprawić, że ktoś zacznie 
robić jakąś pracę, nawet 

jeśli ten ktoś nie chciał jej 
robić’

Теб ужé впряглú?

3. brak znaczenia

впрéгна, -еш vp. event, 
transitive 

1. ‘zaprząc zwierzęta 
pociągowe do wozu’

впрéгна кóня 

2. ‘sprawić, że ktoś zacznie 
robić jakąś pracę, nawet 

jeśli ten ktoś nie chciał jej 
robić’

впрéгна се в неблагодáрна 
рáбота 

впрéгна нкого за рáбота
Ще впрéгна детéто да 
ми помóгне в кщната 

рáбота .

3. brak znaczenia

wprząc, wprzęgę, 
wprzężesz vp. event, 

transitive

1. ‘zaprząc zwierzęta 
pociągowe do wozu’

wprząc konie do wozu

2. ‘sprawić, że ktoś zacznie 
robić jakąś pracę, nawet 

jeśli ten ktoś nie chciał jej 
robić’

wprząc siostrę do lepienia 
pierogów

3. ‘sprawić, że jedno 
działanie jest użyteczne dla 
innego, szerszego działania’

wprząc swoje badania 
w badania instytutu

впускá|ть, -ю, -ешь vi. 
state, transitive

1. ‘umożliwiać komuś lub 
czemuś dostanie się do 

wnętrza czegoś’
впускáть пýблику в зал 
впускáть кóшку в дом

2. ‘umieścić coś we wnętrzu 
lub w głębi czegoś’

впускáть вóду в трýбы
впускáть холóдный вóздух 

с ýлицы

3. brak znaczenia

пýска|м, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘umożliwiać komuś lub 
czemuś dostanie się do 

wnętrza czegoś’
пýскам да влéзе в зáлата

2. ‘umieścić coś we wnętrzu 
lub w głębi czegoś’

пýскам водá във вáната

3. brak znaczenia

wpuszcza|ć, -m, -sz vi. 
state, transitive

1. ‘umożliwiać komuś lub 
czemuś dostanie się do 

wnętrza czegoś’
wpuścić psy do domu

wpuścić listonosza do klatki
Wpuść nieco powietrza.

2. ‘umieścić coś we wnętrzu 
lub w głębi czegoś’

wpuścić sondę do żołądka

3. pot. ‘spowodować, że 
ktoś znalazł się w trudnej 

sytuacji’
wpuścić kogoś w maliny

впустýю przysłówek

‘tak, że nie przyniosło to 
spodziewanego efektu’

Весь день прошёл 
впустýю. 

напрáзно przysłówek

‘tak, że nie przyniosło to 
spodziewanego efektu’

Напрáзно се заéх с тáзи 
рáбота.

na próżno  przysłówek

‘tak, że nie przyniosło to 
spodziewanego efektu’

czekać, starać się, prosić na 
próżno
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вспухá|ть, -ю, -ешь vi. 
state, intransitive

‘stawać się większym 
z powodu nadmiaru
czegoś wewnątrz’
Ногá вспухáет.

подпýхва|м, -ш vi. state, 
intransitive

‘stawać się większym 
z powodu nadmiaru czegoś 

wewnątrz’
подпýхвам от плач

puchnąć, -ę, -iesz vi. state, 
intransitive

 ‘stawać się większym 
z powodu nadmiaru czegoś 

wewnątrz’
puchnąć od płaczu,  

od ukąszeń
puchnąć z dumy

вспшк|а, -и; -и rz. ż.

‘nagłe i intensywne 
rozpoczęcie się czegoś’

вспшки плáмени, мóлний, 
эпидéмии

грúппа

избýхван|е rz. n. 

‘nagłe i intensywne 
rozpoczęcie się czegoś’

избýхване на епидéмия, 
пожáр, войнá

wybuch, -u; -y rz. mnieżyw.

‘nagłe i intensywne 
rozpoczęcie się czegoś’

wybuch buntu, ognia, afery, 
wojny, paniki

вста|вáть, -, -ёшь vi. 
state, intransitive

‘zacząć stawać’
вставáть со стýла

вставáть из-за столá

стáва|м, -ш vi. state, 
intransitive

‘zacząć stawać’
стáвам прав

стáвам от сън

wsta|wać, -ję, -jesz vi. state, 
intransitive

‘zacząć stawać’
wstawać z łóżka, z krzesła

wstawać wcześnie
wstawać od stołu

встáв|ить, -лю, -ишь vp. 
event, transitive

‘sprawić, że coś znajdzie się 
gdzieś wewnątrz’

встáвить стёкла, кáмень 
в опрáву, зýбы

постáв|я, -иш vp. event, 
transitive

‘sprawić, że coś znajdzie się 
gdzieś wewnątrz’

постáвя картúна в рáмка

wstawić, -ę, -isz vp. event, 
transitive

‘sprawić, że coś znajdzie się 
gdzieś wewnątrz’

wstawić piwo do lodówki

вставл|ть, -ю, -ешь vi. 
state, transitive

‘sprawiać, że coś znajdzie 
się gdzieś wewnątrz’
вставлть стёкла

постáвя|м, -ш vi. state, 
transitive

‘sprawiać, że coś znajdzie 
się gdzieś wewnątrz’
постáвям мáса на 

терáсата

wstawia|ć, -m, -sz vi. state, 
transitive

‘sprawiać, że coś znajdzie 
się gdzieś wewnątrz’

wstawiać piwo do lodówki

встa|ть, -ну, -нешь vp. 
event, intransitive

‘zacząć stać’
встать на носкú

стáн|a, -еш vp. event, 
intransitive

‘zacząć stać’
„Станú, станú, юнáк 

балкáнски!”
стáнa от сън 

стáнa от мáсата

wsta|ć, -ję, -jesz vp. event, 
intransitive

‘zacząć stać’
wstać z łóżka, z krzesła

wstać wcześnie
wstać od stołu 
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встревóж|ить, -у, -ишь vp. 
event, transitive

‘sprawić, że ktoś zacznie 
być niespokojny’

Врачá встревóжило 
состоние больнóго .

разтревóж|а, -иш vp. 
event, transitive

‘sprawić, że ktoś zacznie 
być niespokojny’

разтревóжа блúзките си

zaniepoko|ić, -ję, -isz vp. 
event, transitive

‘sprawić, że ktoś zacznie 
być niespokojny’

Zaniepokoiłeś mnie swoimi 
słowami.

встрé|тить, -чу, -тишь vp. 
event, transitive

‘nieplanowanie zobaczyć 
kogoś’

встрéтить в теáтре 
знакóмого 

встрéтить на ýлице своúх 
одноклáссников 

встрéтить в статьé 
упоминáние об
инопланетнах

срéщн|а, -еш vp. event, 
transitive

‘nieplanowanie zobaczyć 
kogoś’

срéщна познáт

spotka|ć, -am, -asz vp. 
event, transitive

‘nieplanowanie zobaczyć 
kogoś’

spotkać kolegę

встрéч|а, -и; -и rz. ż.

‘zaplanowane widzenie się 
pewnych osób’

назнáчить врéмя и мéсто 
встрéчи

При встрéче всё 
расскажý.

срéщ|а, -и rz. n.

‘zaplanowane widzenie się 
pewnych osób’

срéща (случáйна, с 
прители, официáлна)

spotkani|e, -a; -a rz. n.

‘zaplanowane widzenie się 
pewnych osób’

spotkanie koleżeńskie, 
firmowe, towarzyskie, 

autorskie

вступá|ть, -ю, -ешь vi. 
state, intransitive 

‘zaczynać być członkiem 
jakiejś grupy’

вступáть в пáртию, 
в профсоз 

вступáть в кооператúв

встпва|м, -ш vi. state, 
intransitive

‘zaczynać być członkiem 
jakiejś grupy’

встпвам (в организáция, 
в брaк)

wstęp|ować, -uję, -ujesz vi. 
state, intransitive

‘zaczynać być członkiem 
jakiejś grupy’

wstępować do partii

вступ|ть, -л, -ишь vp. 
event, intransitive 

1. ‘zacząć być członkiem 
jakiejś grupy’

вступúть 
в Междунарóдный 
валтный фонд

2. brak znaczenia

встп|я, -иш vp. event, 
intransitive

1. ‘zacząć być członkiem 
jakiejś grupy’

Встпи в пáртията.

2. brak znaczenia

wstąpi|ć, -ę, -sz vp. event, 
intransitive

1. ‘zacząć być członkiem 
jakiejś grupy’

wstąpić do sekty, zakonu, 
gangu

wstąpić na uniwersytet
wstąpić w związek małżeński

2. ‘wejść dokądś, do kogoś 
na chwilę’

wstąpić do biblioteki
wstąpić do znajomych

wstąpić na kawę
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всду przysłówek

‘tak, że nie ma miejsca, 
którego coś nie dotyczy’

всду побывáть
всду виднéлись след
Всду суёт свой нос!

навскъде przysłówek

‘tak, że nie ma miejsca, 
którego coś nie dotyczy’

Навскъде úма хóра 
в градá.

wszędzie przysłówek

‘tak, że nie ma miejsca, 
którego coś nie dotyczy’

Wszędzie masz błędy w tej 
pracy.

Wszędzie ludzie tak samo 
pragną miłości.

втор|óй przymiotnik

‘taki, który jest zaraz za 
pierwszym’

вторóй этáж
вторáя смéна
вторóй том

вторóй парáграф
компьтер вторóго 

поколéния

втóри przymiotnik

‘taki, który jest zaraz za 
pierwszym’

втóра годúна
втóри чужд езúк

втóро оснóвно стие
За втóро (стие) úма 

сармú.

drugi przymiotnik

‘taki, który jest zaraz za 
pierwszym’
drugi mąż

drugie danie, dno, 
śniadanie, ja

druga młodość, rocznica 
wybuchu wojny, część tortu, 
strona medalu, strona ulicy

czyjaś druga połówka

втрóе przysłówek

‘o wielkości: tak, że jest pod 
danym względem trzy razy 

taki, jak coś innego’
втрóе бóльше
сложú втрóе

трóйно przysłówek

‘o wielkości: tak, że jest pod 
danym względem trzy razy 

taki, jak coś innego’
трóйно пóвече 

trzykrotnie przysłówek

‘o wielkości: tak, że jest pod 
danym względem trzy razy 

taki, jak coś innego’
trzykrotnie tańszy 

вхо|дть, -жý, -дишь vi. 
state, intransitive

1. ‘zaczynać być w danym 
miejscu’

входúть в дом, дверь, 
ворóта

2. brak znaczenia

3. ‘stawać się członkiem 
jakiejś grupy’

входúть в комúссию
входúть в состáв 
правúтельства

влза|м, -ш vi. state, 
intransitive

1. ‘zaczynać być w danym 
miejscu’

влúзам в стáята, вкщи

2. brak znaczenia

3‘stawać się członkiem 
jakiejś grupy’

влúзам в НАТО, в пáртия

wchodz|ić, -ę, -isz vi. state, 
intransitive

1. ‘zaczynać być w danym 
miejscu’

wchodzić do domu, do 
pociągu

wchodzić na dach, na górę
wchodzić po schodach

wchodzić w las

2. ‘nadeptywać na coś’
wchodzić w kałużę

wchodzić komuś na nogę

3.‘stawać się członkiem 
jakiejś grupy’

wchodzić w towarzystwo
wchodzić do NATO
wchodzić w koalicję
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въeзд, -а; -ы rz. m.

1. ‘to, że się gdzieś wjeżdża’
прáво на въезд

въезд в предéлы 
погранúчной зóны

2. brak znaczenia

влзан|е, -ия rz. n.

1. ‘to, że się gdzieś wjeżdża’
влúзане в странáта през 

грáницата
Влúзането на колú 

забранéно!

2. brak znaczenia

wjazd, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ‘to, że się gdzieś wjeżdża’
wjazd do miasta

zatarasować wjazd

2. pot. ‘to, że się do kogoś 
przychodzi nagle i w 

niemiłym celu’
zrobić komuś wjazd na chatę

въездн|óй przymiotnik

‘związany z wjeżdżaniem’
въезднáя вúза

вхóд|ен przymiotnik

‘związany z wjeżdżaniem’
вхóдна вúза

вхóдна вратá

wjazdow|y przymiotnik

‘związany z wjeżdżaniem’
brama wjazdowa

вы, Вы zaimek

1. ‘zaimek odnoszący się do 
grupy osób, w skład której 
wchodzi osoba, do której 

zwraca się mówiący’
Кто из вас мне помóжет?

2. brak znaczenia

3. ‘zaimek używany przy 
grzecznym zwracaniu się do 

jednej osoby’
Я обращáюсь к Вам. 

ве, Ве zaimek

1.‘zaimek odnoszący się do 
grupy osób, w skład której 
wchodzi osoba, do której 

zwraca się mówiący’
Вúе ще дóйдете ли с нас?

2. brak znaczenia

3. ‘zaimek używany przy 
grzecznym zwracaniu się do 

jednej osoby’
Обрщaм се към Вас.

wy zaimek

1.‘zaimek odnoszący się do 
grupy osób, w skład której 
wchodzi osoba, do której 

zwraca się mówiący’
A wam co się podoba?

2. ‘zaimek używany 
w niektórych środowiskach 

zamiast „pan“, „pani“’
Wy, koleżanko, musicie 

podnieść swoją motywację 
do pracy. 

3. brak znaczenia
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выбирá|ть, -ю, -ешь vi. 
state, transitive

1. ‘decydować się na jedną 
z wielu możliwości’

выбирáть плáтье, кнúгу
выбирáть подáрок для 
когó-лúбо, комý-лúбо 

выбирáть кратчáйший 
путь 

2. ‘brać wszystkie elementy 
danego typu skądś’

выбирáть недозрéлые 
годы

выбирáть грунт
выбирáть ýголь из шáхты

избра|м, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘decydować się na jedną 
z wielu możliwości’

избúрам кнúга
избúрам тéма

избúрам президéнт

2. ‘brać wszystkie elementy 
danego typu skądś’ 

избúрам по-зрéлите 
крýши

wybiera|ć, -m, -sz vi. state, 
transitive

1. ‘decydować się na jedną 
z wielu możliwości’

wybierać zdjęcie na okładkę
wybierać miss

wybierać prezydenta
wybierać mniejsze zło

2. ‘brać wszystkie elementy 
danego typu skądś’
wybierać rodzynki 

z miseczki
wybierać pieniądze z banku
wybierać piasek z jeziora

вбор, -а rz. m.

‘zdecydowanie się na jedną 
z wielu możliwości’
вбор слов, цéли, 

профéссии
свобóда вбора
прáво на вбор

збор, -и; (два) збора 
rz. m.

‘zdecydowanie się na jedną 
z wielu możliwości’
прáвя свóя úзбор

по úзбор на клиéнта
úмам прáво на úзбор

без úзбор 
И́зборът е твой.

wyb|ór, -oru; -ory rz. 
mnieżyw.

‘zdecydowanie się na jedną 
z wielu możliwości’  
wybór prezydenta

duży, szeroki, trafny, dobry 
wybór

Wybór należy do ciebie.
do wyboru, do koloru

bez wyboru

вборн|ый przymiotnik

‘związany z wyborami’
вборная кампáния

збор|ен przymiotnik

‘związany z wyborami’
úзборна кампáния, 

комúсия
úзборен ден

Днéс úзборният ден 
приклчва в 20.00 часá.

wyborcz|y przymiotnik

‘związany z wyborami’
obietnice wyborcze

plakat, program, sztab, próg 
wyborczy

ordynacja, kampania, lista 
wyborcza

выбрáсыва|ть, -ю, -ешь 
vi. state, transitive

‘sprawiać, że to, czego się 
nie chce, nie będzie z nami’

выбрáсывать окýрок 
в ýрну

выбрáсывать отхóды за 
борт

изхврл|ям, -яш vi. state, 
transitive

‘sprawiać, że to, czego się 
nie chce, nie będzie z nami’

изхврлям стáри дрéхи
изхврлям боклýк

изхврлям некадрен 
рабóтник

wyrzuca|ć vi. state, 
transitive

 ‘sprawiać, że to, czego się 
nie chce, nie będzie z nami’

wyrzucać śmieci
wyrzucać dziecko z domu

wyrzucać z pracy
wyrzucać za drzwi, na bruk, 

na ulicę
wyrzucać z serca, z pamięci
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вб|рать, -еру, -ерешь vp. 
event, transitive 

1. ‘zdecydować się na jedną 
z wielu możliwości’

вбрать тéму разговóра
вбрать лúнию поведéния

2. ‘wziąć wszystkie 
elementy danego typu

skądś’
вбрать 

корреспондéнцию из 
почтóвого щика 

вбрать сорúнки из год

избер|á, -éш  vp. event, 
transitive

1. ‘zdecydować się na jedną 
z wielu możliwości’

изберá мъж
изберá обýвки

2.  ‘wziąć wszystkie 
elementy danego typu 

skądś’ 
изберá зрéли годи

wybrać, wybiorę, 
wybierzesz vp. event, 

transitive

1. ‘zdecydować się na jedną 
z wielu możliwości’

wybrać zdjęcie na okładkę
wybrać miss

2. ‘wziąć wszystkie 
elementy danego typu 

skądś’
wybrać rodzynki z miseczki
wybrać pieniądze z banku
wybrać piasek z jeziora

вбро|сить, -шу, -сишь 
vp. event, transitive

‘sprawić, że to, czego się 
nie chce, nie będzie z nami’
вбросить хлам на свáлку

изхврл|я, -яш vp. event, 
transitive

‘sprawiać, że to, czego się 
nie chce, nie będzie z nami’

изхврля стáри дрéхи
изхврля боклýк

изхврля некадрен 
рабóтник

wyrzuc|ić, -ę, -isz vp. event, 
transitive

‘sprawić, że to, czego się 
nie chce, nie będzie z nami’

wyrzucić śmieci
wyrzucić z pracy

wyrzucić za drzwi, na bruk, 
na ulicę

wyrzucić z serca, z pamięci

ввез|ти, -у, -ешь, cz. 
przeszły -ла vp. event, 

transitive

‘sprawić, że ktoś, coś nie 
będzie w danym miejscu, 

wioząc to’
ввезти дровá из лéса

ввезти детéй за гóрод
ввезти рáненых в тыл

извóз|я, -иш vp. event, 
transitive

‘sprawić, że ktoś, coś nie 
będzie w danym miejscu, 

wioząc to’
извóзя плодовé и 

зеленчýци
Днéс ще извóзят боклýка 

на сéлото.

wywieźć, wywiozę, 
wywieziesz vp. event, 

transitive

‘sprawić, że ktoś, coś nie 
będzie w danym miejscu, 

wioząc to’
wywieźć dzieła sztuki

wywieźć rodzinę za granicę

ввеск|а, -и; -и rz. ż.

‘informacja o czymś 
wisząca gdzieś’

сменúть ввеску

табéл|а, -и rz. ż. 

‘informacja o czymś 
wisząca gdzieś’

табéла на магазúн

wywieszka, -i; -i rz. ż. 

‘informacja o czymś 
wisząca gdzieś’

przeczytać na wywieszce
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ввихн|уть, -у, -ешь vp. 
state, transitive

1. ‘spowodować 
przemieszczenie względem 

siebie nasad kości 
tworzących staw’

ввихнуть рýку, нóгу

2. brak znaczenia 

изклч|а, -иш vp. event, 
transitive

1. ‘spowodować 
przemieszczenie względem 

siebie nasad kości 
tworzących staw’

изклча си крак, ръкá

2. brak znaczenia

zwichn|ąć, -ę, -iesz vp. 
event, transitive

1. ‘spowodować 
przemieszczenie względem 

siebie nasad kości 
tworzących staw’

zwichnąć sobie nadgarstek

2. pot. ‘doprowadzić do 
porażki życiowej lub 

zawodowej’
zwichnąć komuś karierę

ввод, -а; -ы rz. m.

‘logiczny wynik roważań’
обосновáть, подтвердúть 

свой ввод
прийтú к какóму-лúбо 

вводу
вводы исслéдования

звод, -и; (два) звода 
rz. m.

‘logiczny wynik roważań’
Тóй умéе да си прáви 

úзводи.

wnios|ek, -ku; -ki rz. m.

‘logiczny wynik roważań’
wniosek z rozważań

ввоз, -а; -ы rz. m.

‘to, że się wywozi’
ввоз товáров за гранúцу

знос rz. m.

‘to, że się wywozi’
úзнос на стóки, плодовé и 

зеленчýци
нелегáлен úзнос

wyw|óz, -ozu; -ozy rz. 
mnieżyw.

‘to, że się wywozi’
wywóz śmieci

выво|зть, -жý, -зишь vi. 
state, transitive

‘sprawiać, że ktoś, coś nie 
będzie w danym miejscu, 

wioząc to’
вывозúть удобрéния на 

пол

извóзва|м, -ш vi. state, 
transitive

‘sprawiać, że ktoś, coś nie 
będzie w danym miejscu, 

wioząc to’
извóзвам стáри мéбели

wywozić, wywożę, 
wywozisz vi. state, 

transitive

‘sprawiać, że ktoś, coś nie 
będzie w danym miejscu, 

wioząc to’
wywozić dzieła sztuki

wywozić rodzinę za granicę

вг|нать, -оню, -онишь 
vp. event, transitive

‘sprawić, że ktoś, coś opuści 
dane miejsce’

вгнать из дóма
вгнать из кóмнаты всех 

комарóв 

изгóн|я, -иш vp. event, 
transitive

‘sprawić, że ktoś, coś opuści 
dane miejsce’

изгóня от кщи

wygna|ć, -am, -asz vp. 
event, transitive

‘sprawić, że ktoś, coś opuści 
dane miejsce’

wygnać ludzi z wioski
Nuda wygnała nas z domu.
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вговор, -а; -ы rz. m.

1. ‘to, jak ktoś coś mówi’
характéрный, 

южнорýсский, óкающий 
вговор

2. brak znaczenia

зговор (sg. tantum) rz. m.

1. ‘to, jak ktoś coś mówi’
прáвилен úзговор

2. brak znaczenia

wymow|a, -y (sg. tantum) 
rz. ż. 

1. ‘to, jak ktoś coś mówi’
ładna, poprawna wymowa

wymowa małopolska
wada wymowy

2. ‘to, co można z czegoś 
wywnioskować’
Wymowa jego 

listu była taka, że 
najprawdopodobniej straci 

pracę.

вгод|а, -ы; -ы rz. ż.

‘to, co można zyskać’
материáльная вгода
получáть, извлекáть 

вгоду
продáть с большóй 
вгодой для себ

изгóд|а, -и rz. ż.

‘to, co można zyskać’
материáлна изгóда

úмам изгóда от нкого, 
от нéщо

 

korzyś|ć, -ci; -ci rz. ż.

‘to, co można zyskać’
korzyść z umowy
na czyjąś korzyść

odnieść korzyść z czegoś

вгодн|ый przymiotnik

‘taki, który daje korzyść’ 
вгодная сдéлка

вгодное стратегúческое 
положéние

изгóд|ен przymiotnik

‘taki, który daje korzyść’
изгóдна сдéлка 

(на) изгóдна ценá
изгóдни услóвия на нáем

korzystn|y przymiotnik

‘taki, który daje korzyść’
korzystne warunki umowy

korzystny wpływ
korzystny klimat

w korzystnym świetle

выгружá|ть, -ю, -ешь vi. 
state, transitive

1. ‘wyjąć z czegoś to,  
co było w tym wiezione’

выгружáть багáж, щики
выгружáть турúстов

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia 

стовáрва|м, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘wyjąć z czegoś to,  
co było w tym wiezione’

стовáрвам (стóка; 
птници)

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

wyładowywać, -uję, -ujesz 
vi. state, transitive

1. ‘wyjąć z czegoś to, co 
było w tym wiezione’

wyładować samochód, torbę

2. pot. ‘włożyć do czegoś 
coś, co będzie w tym 

wiezione’
wyładować samochód  

po brzegi

3. ‘dać upust negatywnym 
emocjom’

wyładować swój gniew
wyładować żal na mężu
wyładować energię na 

siłowni
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выдащ|ийся przymiotnik

‘taki, który jest lepszy niż 
inne’

выдащийся учёный, 
филóсоф, худóжник, вклад 

в наýку

изткнат przymiotnik

‘taki, który jest lepszy niż 
inne’

изткнат ýчен, артúст

wybitn|y przymiotnik

‘taki, który jest lepszy niż 
inne’

wybitny człowiek
wybitne dzieło

вдерж|ать, -у, -ишь vp. 
event, transitive

‘dużo znieść’
вдержать осáду, побóи, 
чей-то взгляд, напóр вод
Мост не вдержит такóй 

нагрýзки. 

издържá, -ш vp. event, 
transitive

‘dużo znieść’
издържá изпитáния

издържá на провéрката 
на врéмето

издържá на стýд, на жéга

wytrzyma|ć, -am, -asz vp. 
event, transitive

‘dużo znieść’
wytrzymać krytykę, mróz, 

tempo
wytrzymać próbę czasu
nie wytrzymać nerwowo

вдох, -а; -и rz. m. 

‘wydalenie powietrza 
z płuc’ 

обчный, сúльный вдох
расслáбиться на вдохе 

(при вдохе)

издшван|е, -ия rz. n.

‘wydalenie powietrza 
z płuc’

дълбóко издúшване

wydech, -u; -y rz. mnieżyw.

‘wydalenie powietrza 
z płuc’

zrobić wydech 
równomierny, urywany 

wydech

вдума|ть, -ю, -ешь vp. 
event, transitive 

1. ‘dzięki myśleniu znaleźć 
na coś sposób’

вдумать нóвое 
приспособлéние

Лýчше того ничегó 
вдумать невозмóжно.

2. ‘stworzyć opowieść, 
która nie jest realna’

вдумать трóгательную 
истóрию

Всё то ты вдумал.

измсл|я, -иш vp. event, 
transitive

1. ‘dzięki myśleniu znaleźć 
na coś sposób’

измúсля решéние, нáчин
Нúщо пóвече не мóга да 

измúсля.

2. ‘stworzyć opowieść, 
która nie jest realna’

измúсля лъжá

wymyśl|ić, -ę, -isz vp. event, 
transitive 

1. ‘dzięki myśleniu znaleźć 
na coś sposób’

wymyślić nowy model statku
wymyślić rozwiązanie

2. ‘stworzyć opowieść, 
która nie jest realna’

wymyślić piękną historię, 
wiarygodne kłamstwo

везд, -а; -ы rz. m.

1. ‘miejsce, którym 
opuszcza się dane miejsce’
Дóмик стоúт на везде 

из посёлка.

2. ‘to, że jedzie się tak, aby 
nie być już gdzieś’
везд за гранúцу
прóпуск на везд

день везда

зход, -и; (два) зхода 
rz. m.

1. ‘miejsce, którym 
opuszcza się dane miejsce’

úзход (за превóзни 
срéдства, хóра)

Вéче úзходът е затвóрен 
порадú ремóнт.

2. brak znaczenia

wyjazd, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ‘miejsce, którym 
opuszcza się dane miejsce’
zastawić wyjazd z posesji
Wyjazd został zamknięty.

2. ‘to, że jedzie się tak, aby 
nie być już gdzieś’

wyjazd z kraju
wyjazd zagraniczny
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вигра|ть, -ю, -ешь vp. 
event, transitive

‘dostać coś, o co grało parę 
osób’

виграть машúну, 
холодúльник

виграть в кáрты, в лотó

побед|, -ш vp. event, 
transitive

‘dostać coś, o co grało parę 
osób’

побед в мач, в конкýрс

wygra|ć, -am, -asz vp. 
event, transitive

 ‘dostać coś, o co grało parę 
osób’

wygrać na loterii, zakład

в|йти, -йду, -йдешь, cz. 
przeszły -шел, -шла vp. 

event, intransitive

1. ‘przestać być gdzieś’
вйти из дóму, из сáда, из 

метрó, из машúны 
Войскá вшли из гóрода.

2. ‘okazać się jakimś’
Из негó вшел хорóший 

инженéр.
Сын вшел весь в отцá.
Стать вшла удáчной.

3. ‘zwycięsko zakończyć złą 
sytuację’

вйти из затруднéния, из 
крúзиса, из тупикá

4. brak znaczenia

излз|а, -еш vp. event, 
intransitive

1. ‘przestać być gdzieś’
да излза от стáята, от 

учúлище

2. ‘okazać się jakimś’
да излза скъпéрник

3. ‘zwycięsko zakończyć złą 
sytuację’

излза от крúзата, от 
длгове

4. brak znaczenia

wyj|ść, -dę, -dziesz vp. 
event, intransitive

1. ‘przestać być gdzieś’
wyjść z domu, do parku, 

zza krzaka, spod łóżka, na 
spacer, w pole

wyjść z więzienia, ze 
szpitala

wyjść z ukrycia, z podziemia

2. ‘okazać się jakimś’
Wyszło z niego to, kim 

naprawdę jest.
wyjść na lenia

Wyszło szydło z worka.

3. ‘zwycięsko zakończyć złą 
sytuację’

wyjść z długów, z opresji
wyjść z twarzą

4. ‘wystąpić z czymś, 
przedstawić coś’

wyjść z propozycją, 
inicjatywą

вкопа|ть, -ю, -ешь vp. 
event, transitive

1. ‘zrobić wgłębienie, 
kopiąc’

вкопать му, колóдец, 
пруд

2. ‘sprawić, że coś będzie na 
powierzchni, kopiąc’

вкопать картóфель

изкопá|я, -еш vp. event, 
transitive

1. ‘zrobić wgłębienie, 
kopiąc’

изкопáя трап 

2. ‘sprawić, że coś będzie na 
powierzchni, kopiąc’
изкопáя съкрóвище

wykop|ać, -ię, -iesz vp. 
event, transitive 

1. ‘zrobić wgłębienie, 
kopiąc’

wykopać grób

2. ‘sprawić, że coś będzie na 
powierzchni, kopiąc’

wykopać ziemniaki, skarb
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вле|теть, -чу, -тишь vp. 
event, intransitive

1. ‘przestać gdzieś być, 
oddalając się drogą 

powietrzną’
Из гнездá влетел 

птенéц.
Из уль влетела пчелá.

2. pot. ‘szybko się skądś 
wydostać’

Из ворóт влетела 
трóйка лошадéй.

На шоссé влетела 
машúна.

излет|, -ш vp. event, 
intransitive

1. ‘przestać gdzieś być, 
oddalając się drogą 

powietrzną’
излет със самолéт

Птúчката излет от 
гнездóто.

2. pot. ‘szybko się skądś 
wydostać

излет от стáята катó 
луд

wylec|ieć, -ę, -isz vp. event, 
intransitive

1. ‘przestać gdzieś być, 
oddalając się drogą 

powietrzną’
Ptaki wyleciały z gniazda.
Samolot wyleciał o 17:50.

2. pot. ‘szybko się skądś 
wydostać’

wylecieć z domu, zza rogu 

влеч|ить, -у, -ишь vp. 
event, transitive

1. ‘odpowiednimi środkami 
sprawić, że ktoś jest 

zdrowy’
влечить от радикулúта

влечить трáвами 

2. przen. ‘sprawić, że 
ktoś nie jest taki, jaki 
był przedtem, jeżeli 

uważaliśmy, że to, jaki był 
przedtem, było złe’

влечить от какóй-лúбо 
дурнóй привчки

излекýва|м, -ш vp. event, 
transitive

1. ‘odpowiednimi środkami 
sprawić, że ktoś jest 

zdrowy’
излекýвам от грип

2. przen. ‘sprawić, że 
ktoś nie jest taki, jaki 
był przedtem, jeżeli 

uważaliśmy, że to, jaki był 
przedtem, było złe’

излекýвам от мечтú, 
от мáния за велúчие, от 

завúсимост

wylecz|yć, -ę, -ysz vp. event, 
transitive

1. ‘odpowiednimi środkami 
sprawić, że ktoś jest 

zdrowy’
wyleczyć z anginy

2. przen. ‘sprawić, że 
ktoś nie jest taki, jaki 
był przedtem, jeżeli 

uważaliśmy, że to, jaki był 
przedtem, było złe’

wyleczyć z zazdrości

влеч|иться, -усь, -ишься 
vp. event, aux

1. ‘odpowiednimi środkami 
sprawić, że jest się 

zdrowym’
влечиться от кáшля

влечиться от простýды 
трáвами

2. przen. ‘sprawić, że nie 
jest się takim, jak przedtem, 

jeżeli uważaliśmy, że to, 
jakim się było, było złe’
Навсегдá влечился от 

врань. 

излекýва|м се, -ш се vp. 
event, aux

1. ‘odpowiednimi środkami 
sprawić, że jest się 

zdrowym’
излекýвам се от грúп

2. przen. ‘sprawić, że nie 
jest się takim, jak przedtem, 

jeżeli uważaliśmy, że to, 
jakim się było, było złe’

излекýвам се от мечтú, 
от наркомáния

wylecz|yć się, -ę, -ysz vp. 
event, aux

1. ‘odpowiednimi środkami 
sprawić, że jest się 

zdrowym’
wyleczyć się z anginy

2. przen. ‘sprawić, że nie 
jest się takim, jak przedtem, 

jeżeli uważaliśmy, że to, 
jakim się było, było złe’
wyleczyć się z zazdrości
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внес|ти, -у, -ешь, cz. 
przeszły -ла vp. event, 

transitive

1. ‘sprawić, że coś nie jest 
dłużej gdzieś, niosąc to’
внести больнóго на 

рукáх
внести вéщи, багáж, 

чемодáн

2. brak znaczenia
 

изнес|á, -éш vp. event, 
transitive

1. ‘sprawić, że coś nie jest 
dłużej gdzieś, niosąc to’

изнесá детéто на вздух
изнесá вéщите си навн

изнесá кýфарите

2. brak znaczenia

wynieść, wyniosę, 
wyniesiesz vp. event, 

transitive

1. ‘sprawić, że coś nie jest 
dłużej gdzieś, niosąc to’
wynieść szafę przed dom

wynieść do piwnicy
wynieść kogoś w chmury

2. ‘mieć jakąś cechę 
w wyniku otrzymanego 

wychowania’
wynieść z domu poczucie 

swojej wartości

вну|дить, -жу, -дишь vp. 
event, transitive

‘sprawić, aby ktoś zrobił 
coś, czego zrobić nie chce’
внудить протúвника к 

отступлéнию
внудить когó-лúбо 

уéхать

принýд|я, -иш vp. event, 
transitive

‘sprawić, aby ktoś zrobił 
coś, czego zrobić nie chce’

да принýдя да дадé пóдкуп
Ще те принýдя да ми 

кáжеш úстината.

zmu|sić, -szę, -sisz vp. 
event, transitive

‘sprawić, aby ktoś zrobił 
coś, czego zrobić nie chce’

zmusić do jedzenia, do 
przyznania się do błędu

Życie zmusiło ją do 
przyznania mi racji.

впи|сать, -шу, -шешь vp. 
event, transitive

1. ‘spisać fragment tekstu 
lub informacje w nim 

zawarte’
вписать цитáту, адресá 

и телефóны в сво 
записнýю кнúжку

2. ‘sprawić, że kogoś nie 
będzie na danym wykazie’
вписать из гóспиталя, 

из больнúцы

изпш|а, -еш vp. event, 
transitive

1. ‘spisać fragment tekstu 
lub informacje w nim 

zawarte’
изпúша четлúво 

2. ‘sprawić, że kogoś nie 
będzie na danym wykazie’

изпúша от бóлница

wypi|sać, -szę, -szesz vp. 
event, transitive 

1. ‘spisać fragment tekstu 
lub informacje w nim 

zawarte’
wypisać fragment z „Idioty”

wypisać dane z aktu 
urodzenia

2. ‘sprawić, że kogoś nie 
będzie na danym wykazie’
wypisać kogoś ze szpitala
wypisać kogoś z listy gości

впла|тить, -чу, -тишь 
vp. event, transitive

‘dać komuś pieniądze 
należne za coś’

вплатить зарплáту, 
посóбие, гонорáр, все 

долгú, ссýду в течéние 
гóда

изплат|, -ш vp. event, 
transitive

‘dać komuś pieniądze 
należne za coś’

изплат заплáта, хонорáр

wypłac|ić, -ę, -isz vp. event, 
transitive

‘dać komuś pieniądze 
należne za coś’

wypłacić wynagrodzenie, 
znaleźne, odsetki
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выпускнк, -á; - rz. m.

‘ten, kto kończy naukę  
w szkole’

выпускнúк срéдней шкóлы
выпускнúк воéнной 

акадéмии
встрéча выпускникóв

абитуриéнт, -и rz. m.

‘ten, kto kończy naukę  
w szkole’

Срéщата на 
абитуриéнтите  

е на 24 май.

absolwen|t, -ta; -ci  rz. mos.

‘ten, kto kończy naukę  
w szkole’

absolwent liceum 
technicznego

выпускн|óй przymiotnik

‘związany z maturą’
выпускнóй бал

выпускнóй экзáмен

абитуриéнтск|и 
przymiotnik

‘związany z maturą’
абитуриéнтски бал

maturaln|y przymiotnik

‘związany z maturą’
egzamin maturalny

выразтельн|ый 
przymiotnik

‘taki, którego cecha 
dominująca jest jasna’
выразúтельное лицó
выразúтельная речь

изразтел|ен przymiotnik

‘taki, którego cecha 
dominująca jest jasna’ 
изразúтелна  мúмика

wyrazist|y przymiotnik

‘taki, którego cecha 
dominująca jest jasna’

wyrazisty przykład, makijaż, 
rysy

в|слать, -шлю, -шлешь 
vp. event, transitive

1. ‘kazać komuś iść gdzieś 
w jakimś celu’

вслать навстрéчу 
гостм сна

2. ‘dać coś komuś, kto jest 
daleko, używając jakiegoś 

systemu przesyłania’
вслать послку, дéньги, 

кнúги

изпрáт|я, -иш vp. event, 
transitive 

1. ‘kazać komuś iść gdzieś 
w jakimś celu’

изпрáтя на пазáр, на 
учúлище

2. ‘dać coś komuś, kto jest 
daleko, używając jakiegoś 

systemu przesyłania’
изпрáтя (писмó, колéт)

wysłać, wyślę, wyślesz vp. 
event, transitive 

1. ‘kazać komuś iść gdzieś 
w jakimś celu’

wysłać dziecko po zakupy

2. ‘dać coś komuś, kto jest 
daleko, używając jakiegoś 

systemu przesyłania’
wysłać list, pocztówkę, 

paczkę, email, sms, 
zaproszenie, formularz

вслуша|ть, -ю, -ешь vp. 
event, transitive

1. ‘przyjąć coś do 
wiadomości, słuchając tego’
вслушать собесéдника
Не торопúсь с вводами, 

вслушай!
вслушать приговóр 

2. brak znaczenia

изслýша|м, -ш vp. event, 
transitive

1. ‘przyjąć coś do 
wiadomości, słuchając tego’

изслýшам (рáзказ, 
доклáдчик)

2.  brak znaczenia

wysłucha|ć, -am, -asz vp. 
event, transitive 

1. ‘przyjąć coś do 
wiadomości, słuchając tego’

wysłuchać informacji, 
rozkazu, wykładu

wysłuchać referenta

2. ‘zrobić to, o co ktoś 
prosił’

wysłuchać ucznia
Prośby będą wysłuchane.
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высот|á, -; -ы rz. ż.

‘to, ile coś mierzy od dołu 
do góry’

высотá дóма, дéрева, 
гор, волн

Дом высотóй в сто 
пятьдест мéтров.

височин|á, -и rz. ż.

‘to, ile coś mierzy od dołu 
do góry’

височинá (на сгрáда, на 
пóлет) 

wysokoś|ć, -ci; -ci rz. ż.

‘to, ile coś mierzy od dołu 
do góry’

wysokość budynku
wysokość trójkąta

всох|нуть, -ну, -нешь, 
cz. przeszły -ла vp. event, 

intransitive

1. ‘stać się suchym’
Бельё всохло.

Всохли вóлосы.
Крáска всохла.

2. ‘o istotach żywych: 
zmarnieć’

всохнуть от болéзни, 
забóт, переживáний

3. ‘przestać istnieć przez 
wyparowanie’

Болóто всохло.
Слёзы всохли.

изсхн|а, -еш vp. event, 
intransitive

1. ‘stać się suchym’
изсхна (дрéха, пранé)

2. ‘o istotach żywych: 
zmarnieć’

изсхна от болестта, от 
бóлка, от мка

3. ‘przestać istnieć przez 
wyparowanie’

Éзерото изсхна.

wyschn|ąć, -ę, -iesz vp. 
event, intransitive

1. ‘stać się suchym’
ulica, szmata, dziewczyna 

wyschła
wyschnąć na wiór

2. ‘o istotach żywych: 
zmarnieć’

paproć wyschła
W chorobie Stefania całkiem 

wyschła.

3. ‘przestać istnieć przez 
wyparowanie’

Jezioro Aralskie prawie 
całkiem wyschło.

Wyschła moja tęsknota.

всп|аться, -люсь, 
-ишься vp. event, aux

‘spać wystarczająco długo’
Ну как, вспался? 

Вспись как слéдует.

насп| се, -ш се vp. event, 
aux

‘spać wystarczająco długo’
Наспá ли се вéче?

wyspać, wyśpię, wyśpisz 
się vp. event, aux

‘spać wystarczająco długo’
Nareszcie się wyspałam!

вставк|а, -и; -и rz. ż.

‘pokaz obiektów danego 
typu’

вставка жéнской 
одéжды, цветóв, собáк

худóжественная, 
промшленная, 

сельскохозйственная 
вставка 

излóжб|а, -и rz. ż.

‘pokaz obiektów danego 
typu’

излóжба на мéбели, 
картúни

wystaw|a, -y; -y rz. ż.

‘pokaz obiektów danego 
typu’

wystawa dzieł 
modernistycznych, maszyn 

rolniczych
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встрел, -а; -ы rz. m.

‘wystrzelenie pocisku lub 
wypuszczenie strzały; 
też: odgłos, który temu 

towarzyszy’
сдéлать, произвестú 

встрел
встрел раздáлся, грнул
встрел из пистолéта, 

винтóвки
убúть однúм, мéтким 

встрелом 

зстрел, -и; (два) 
зстрела rz. m.

‘wystrzelenie pocisku lub 
wypuszczenie strzały; 
też: odgłos, który temu 

towarzyszy’
úзстрел от пистолéт

úзстрел от блúзко 
разстоние

убúя с едúн úзстрел 

wystrzał, -u; -y rz. 
mnieżyw.

‘wystrzelenie pocisku lub 
wypuszczenie strzały; 
też: odgłos, który temu 

towarzyszy’
wystrzał z broni

usłyszeć wystrzał z broni

встрели|ть, -ю, -ишь vp. 
event, transitive

‘spowodować strzał’
встрелить из пýшки, 
винтóвки, пистолéта 

грмн|а, -еш vp. event, 
transitive

‘spowodować strzał’
грмна с пýшка

wystrzel|ić, -ę, -isz vp. 
event, transitive

‘spowodować strzał’
wystrzelić z pistoletu

broń wystrzeliła

всту|дить, -жу, -дишь 
vp. event, transitive

‘sprawić, że coś będzie 
mniej ciepłe’

встудить квартúру

изстуд|, -ш vp. event, 
transitive

‘sprawić, że coś będzie 
mniej ciepłe’

изстуд стáя, помещéние
изстуд бúра, напúтка

wystudz|ić, -ę; -isz vp. 
event, transitive

‘sprawić, że coś będzie 
mniej ciepłe’

wystudzić herbatę

выступлéни|е, -я; -я rz. n.

1. ‘to, że ktoś występuje’
учáстники выступлéния 
за равнопрáвие жéнщин

показáтельные 
выступлéния фигурúстов

2. brak znaczenia

пýблично изкáзване fraza 
rzeczownikowa

1. ‘to, że ktoś występuje’
пýблично изкáзване на 

политúк

2. brak znaczenia

wystąpieni|e, -a; -a rz. n.

1. ‘to, że ktoś występuje’
Jego wystąpienie poruszyło 

słuchaczy.

2. ‘zorganizowane działanie 
podjęte przeciw czemuś’

wystąpienie przeciw 
kierownictwu
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всуш|ить, -у, -ишь vp. 
event, transitive

1. ‘sprawić, że coś stanie się 
suche’

всушить бельё
всушить вóлосы

2. brak znaczenia

изсуш|á, -ш vp. event, 
transitive 

1. ‘sprawić, że coś stanie się 
suche’

изсушá (дрéхи; бúлки)
изсушá косá

2. brak znaczenia

wysusz|yć, -ę, -ysz vp. 
event, transitive

 
1. ‘sprawić, że coś stanie się 

suche’
wysuszyć włosy, ubranie, 

dywan

2. ‘wypić cały alkohol 
z jakiegoś pojemnika’

wysuszyć butelkę

всчита|ть, -ю, -ешь vp. 
event, transitive

‘licząc, ustalić wielkość lub 
wartość czegoś’

всчитать сýмму 
расхóдов

Всчитать, на какóй 
день прихóдится Пáсха.

изчисл|, -ш vp. event, 
transitive

‘licząc, ustalić wielkość lub 
wartość czegoś’

изчисл всúчки рáзходи

oblicz|yć, -ę, -ysz vp. event, 
transitive

‘licząc, ustalić wielkość lub 
wartość czegoś’

obliczyć wielkość pokoju, 
czas potrzebny na 
zakończenie prac

всып|ать, -лю, -ешь vp. 
event, transitive

1. ‘usunąć coś drobnego, 
miałkiego z wnętrza czegoś 

lub umieścić w czymś’
всыпать годы из 

корзúны
всыпать мукý в мешóк

2. brak znaczenia

изсп|я, -еш vp. event, 
transitive

1.‘usunąć coś drobnego, 
miałkiego z wnętrza czegoś 

lub umieścić w czymś’
изсúпя псъка от 

обýвката

2. brak znaczenia

wysyp|ać, -ię, -iesz vp. 
event, transitive

1. ‘usunąć coś drobnego, 
miałkiego z wnętrza czegoś 

lub umieścić w czymś’
wysypać piasek z buta

2. ‘pokryć powierzchnię 
czymś drobnym’

wysypać chodnik żwirem
wysypać kogoś na plecach

вт|ереть, -ру, -решь, 
cz. przeszły -ер, -ерла vp. 

event, transitive

1. ‘sprawić, że czegoś nie 
będzie dłużej na czymś 

innym, trąc’
втереть рýки, лицó, пот 

с лицá
втереть трпкой стол

2. ‘częstym noszeniem 
zniszczyć, podziurawić coś’

Я втер кýртку на 
локтх.

изтр|я, -еш vp. event, 
transitive

1. ‘sprawić, że czegoś nie 
będzie dłużej na czymś 

innym, trąc’
изтрúя ръцé, лицé, пот 

от чéлото

2. ‘częstym noszeniem 
zniszczyć, podziurawić coś’

изтрúя панталóна от 
нóсене

wyt|rzeć, -rę, -rzesz vp. 
event, transitive

1. ‘sprawić, że czegoś nie 
będzie dłużej na czymś 

innym, trąc’
wytrzeć stół z brudu
wytrzeć mokre ręce

wytrzeć brud z podłogi

2. ‘częstym noszeniem 
zniszczyć, podziurawić coś’

wytrzeć spodnie
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вуч|ить, -у, -ишь vp. 
event, transitive

1.‘sprawić, żeby zaczęło się 
samemu coś umieć’
вучить таблúцу 

умножéния
вучить наизýсть

вучить урóки

2. ‘sprawić, żeby ktoś zaczął 
coś umieć’

вучить читáть, игрáть 
на гитáре, ремеслý, шить

наýч|а, -иш vp. event, 
transitive

1. ‘sprawić, żeby zaczęło się 
samemu coś umieć’
наýча чужд езúк

наýча детé на добрú 
обнóски

2. brak znaczenia

naucz|yć, -ę, -ysz się vp. 
event, aux 

1. ‘sprawić, żeby zaczęło się 
samemu coś umieć’

nauczyć się pływać, robić na 
drutach, kraść

nauczyć się matematyki, 
logicznego myślenia
nauczyć się rozumu

2. brak znaczenia

выхáжива|ть, -ю, -ешь vi. 
state, transitive

‘robić coś, aby komuś,  
kogo uważamy za 

słabszego, było dobrze’
выхáживать больнóго

грж|а се, -иш се vi. state, 
aux 

‘robić coś, aby komuś,  
kogo uważamy za 

słabszego, było dobrze’
грúжа се за бóлен, за 
детé, за бáба и ддо

pielęgn|ować, -uję, -ujesz 
vi. state, transitive

‘robić coś, aby komuś,  
kogo uważamy za 

słabszego, było dobrze’
pielęgnować chorego, 

dziecko, dziadka

вход, -а; -ы rz. m.

1. ‘miejsce, którym
opuszcza się dane miejsce’
вход из метрó, из кинó, 

из пáрка
запаснóй вход

стоть у входа

2. ‘to, jak zakończyć trudną 
sprawę’

прáвильный, приéмлемый, 
едúнственный вход 
вход из крúзиса, из 

тупикá 

зход, -и; (два) зхода 
rz. m.

1. ‘miejsce, którym
opuszcza się dane miejsce’

глáвен úзход
аварúен úзход

2. ‘to, jak zakończyć trudną 
sprawę’

едúнствен úзход от 
положéнието 

wyjści|e, -a; -a rz. n.

1. ‘miejsce, którym
opuszcza się dane miejsce’

wyjście z budynku
wyjście boczne, tylne, 

ewakuacyjne

2. ‘to, jak zakończyć trudną 
sprawę’

wyjście z sytuacji

выходн|óй I przymiotnik

1. ‘związany z wyjściem’
выходнáя дверь

выходнóе отвéрстие
выходе дáнные, свéдения 

о кнúге, статьé и томý 
подóбное

2. ‘o ubraniu: na tyle 
ładne, że nie ubieramy go 

codziennie’
выходнóе плáтье
выходнóй костм

зход|ен przymiotnik

1. ‘związany z wyjściem’
úзходна вратá
úзходни дáнни

2. brak znaczenia

wyjściow|y przymiotnik

1. ‘związany z wyjściem’
drzwi wyjściowe
wyjściowa cena

2. ‘o ubraniu: na tyle 
ładne, że nie ubieramy go 

codziennie’
wyjściowy płaszcz
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выходн|óй II przymiotnik

‘dzień wolny od pracy’
Зáвтра – выходнóй, 

пойдём в кинó.
рабóтать без выходнх

почвен ден fraza 
rzeczownikowa

‘dzień wolny od pracy’
Днес úмаме почúвен ден.

dzień wolny fraza 
rzeczownikowa rz. mnieżyw.

‘dzień wolny od pracy’
Nie umawiam się na 

spotkania w dzień wolny.

вцарапа|ть, -ю, -ешь vp. 
event, transitive

‘sprawić, że jednolitość 
danej powierzchni zostaje 

zniszczona, drapiąc ją’
вцарапать ногтми 

кусóчек штукатýрки из 
стéнки

вцарапать нáдпись
вцарапать рисýнок 

гвоздём на стенé

издрáщ|я, -еш vp. event, 
transitive

‘sprawić, że jednolitość 
danej powierzchni zostaje 

zniszczona, drapiąc ją’
издрáщя лицé с нóкти

Кóтето издрáщи с нóкти 
дивáна.

wydrap|ać, -ię, -iesz vp. 
event, transitive

‘sprawić, że jednolitość 
danej powierzchni zostaje 

zniszczona, drapiąc ją’
wydrapać dziurę w zeszycie

вычёркива|ть, -ю, -ешь vi. 
state, transitive

‘przekreślać coś, co jest 
napisane po to, aby nikt nie 
brał tego, co było napisane 

pod uwagę’
вычёркивать фамúлию из 

спúска
вычёркивать из пáмяти

зачéрква|м, -ш vi. state, 
transitive

‘przekreślać coś, co jest 
napisane po to, aby nikt nie 
brał tego, co było napisane 

pod uwagę’
Зачéрквам Ивáн в спúсъка 

на гóстите.

wykreśla|ć, -m, -isz vi. 
state, transitive

‘przekreślać coś, co jest 
napisane po to, aby nikt nie 
brał tego, co było napisane 

pod uwagę’
wykreślić nazwisko z listy
wykreślić fragment ustawy

вчи|стить, -щу, -стишь 
vp. event, transitive

1. ‘sprawić, że coś stanie się 
czyste’

вчистить одéжду, óбувь, 
ковр, зýбы

2. brak znaczenia

изчст|я, -иш vp. event, 
transitive

1. ‘sprawić, że coś stanie się 
czyste’

изчúстя кщата, 
апартамéнта

2. brak znaczenia

wyczy|ścić, -szczę, -ścisz 
vp. event, transitive

1. ‘sprawić, że coś stanie się 
czyste’

wyczyścić garaż, spodnie, 
tekst przemówienia

2. pot. ‘okraść kogoś ze 
wszystkiego’

wyczyścić komuś konto

вше I stopień wyższy od 
przymiotnika i przysłówka 

высóкий i высокó

‘taki, który jest wyżej niż 
coś innego’

Курс валты стал ещё 
вше.

Об том упоминáлось 
вше. 

по-висóк przymiotnik 
w stopniu wyższym

‘taki, który jest wyżej niż 
coś innego’

Товá дървó е по – висóко.

wyższy przymiotnik 
w stopniu wyższym

‘taki, który jest wyżej niż 
coś innego’

wyższy od drzewa, niż dom
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вше II przyimek

‘tak, że coś innego jest 
niżej’

дéсять грáдусов вше нул
Э́то вше моегó 

понимáния.

свръх przyimek

‘tak, że coś innego jest 
niżej’

свръх сúлите ми

powyżej przyimek

‘tak, że coś innego jest 
niżej’

sukienka powyżej kolana
dziesięć stopni powyżej zera

вышивá|ть, -ю, -ешь vi. 
state, transitive

‘szyjąc lub haftując, 
wykonywać na czymś 

ozdobny wzór’
вышивáть скáтерть

бродра|м, -ш vi. state, 
transitive

‘szyjąc lub haftując, 
wykonywać na czymś 

ozdobny wzór’
бродúрам шевúца, гóблен

wyszywa|ć, -m, -sz vi. state, 
transitive

‘szyjąc lub haftując, 
wykonywać na czymś 

ozdobny wzór’
wyszyć obrus w kwiaty

wyszyć kwiaty na obrusie

вясн|ить, -ю, -ишь vp. 
event, transitive

‘sprawić, że ktoś zacznie 
coś rozumieć’

вяснить положéние, 
обстанóвку

изясн|, -ш vp. event, 
transitive

‘sprawić, że ktoś zacznie 
coś rozumieć’

изясн проблéм, 
недоразумéние, причúна

wyjaśni|ć, -ę, -sz vp. event, 
transitive

‘sprawić, że ktoś zacznie 
coś rozumieć’

wyjaśnić komuś problem, 
tekst, okoliczności, 
nieporozumienie

вьетнáм|ец, -ца rz. m.,  
вьетнáмка rz. ż., 

вьетнáмцы

‘obywatel(ka) Wietnamu’

виетнáмец rz. m., 
виетнáмка rz. ż., 

виетнáмци

‘obywatel(ka) Wietnamu’

Wietnamczyk rz. mos.,
Wietnamka rz. ż.,

Wietnamczycy

‘obywatel(ka) Wietnamu’

вьетнáмк|и, -мок (l. poj. 
вьетнáмк|а rz. ż.)

1.  pot. zazwyczaj  
w l. mn. ‘plastikowy lub 
gumowy sandał noszony 
na bosą stopę, trzymający 

się na dwóch paskach 
przechodzących między 

palcami’
носúть вьетнáмки

2. brak znaczenia

джáпанк|а, -и rz. ż.

1.  pot. zazwyczaj  
w l. mn. ‘plastikowy lub 
gumowy sandał noszony 
na bosą stopę, trzymający 

się na dwóch paskach 
przechodzących między 

palcami’
нóся джáпанки

2. brak znaczenia

japonk|a, -i; -i rz. ż.

1.  pot. zazwyczaj  
w l. mn. ‘plastikowy lub 
gumowy sandał noszony 
na bosą stopę, trzymający 

się na dwóch paskach 
przechodzących między 

palcami’
nosić japonki

2. ‘ręczny wózek 
dwukołowy z przechylną 

skrzynią, przeznaczony do 
przewozu ciekłego betonu, 

piasku itp.’
Wrzucił piach na japonkę.
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вьг|а, -и; -и rz. ż.

‘silny wiatr ze śniegiem’
Поднялáсь вьга.

Вьга вóет.

виéлиц|а, -и rz. ż.

‘silny wiatr ze śniegiem’
Над градá се извú виéлица.

zawie|ja, -i; -je rz. ż. 

‘silny wiatr ze śniegiem’
Po drodze z pasterki 
spotkała nas zawieja.

вя|зáть, -жý, -жешь vi. 
state, transitive

‘sprawiać, że coś jest 
nieruchome w danej 

pozycji, złączając dwa 
odcinki czegoś długiego’
Держúте, вяжúте егó!

врзва|м, -ш vi. state, 
transitive

‘sprawiać, że coś jest 
nieruchome w danej 

pozycji, złączając dwa 
odcinki czegoś długiego’

врзвам снóпи
врзвам врзки на обýвки

врзвам вратоврзка

wią|zać, -żę, -żesz vi. state, 
transitive

‘sprawiać, że coś jest 
nieruchome w danej 

pozycji, złączając dwa 
odcinki czegoś długiego’

wiązać kokardę, węzeł
wiązać krawat, buty

wiązać na supeł

взк|ий przymiotnik

‘łatwo się do czegoś 
przylepiający’

взкое веществó
взкая мáсса

леплв przymiotnik

‘łatwo się do czegoś 
przylepiający’ 

леплúво  вещество

lepki przymiotnik

‘łatwo się do czegoś 
przylepiający’ 

lepki od brudu, tłuszczu
lepki stół

lepkie ręce

вл|ый przymiotnik

‘taki, który zwiądł’
влый цветóк
влые лúстья

увéхнал przymiotnik

‘taki, który zwiądł’
увéхнали цвет

zwiędł|y, zwiędnięt|y 
przymiotnik

‘taki, który zwiądł’
zwiędłe kwiaty
zwiędły starzec
zwiędła twarz

вн|уть, -у, -ешь, cz. 
przeszły внул, вла vi. 

state, intransitive

‘tracić cechy świadczące 
o sile i młodości’
Внут лúстья.

Скóшенная травá вла, но 
сóхла плóхо.

увхва|м, -ш vi. state, 
intransitive 

‘tracić cechy świadczące 
o sile i młodości’

увхвам (цвет, нéчия 
красотá) 

Цветта брзо увхват 
на слнце.

Постепéнно с годúните 
красотáта  увхна.

więdn|ąć, -ę, -iesz vi. state, 
intransitive

‘tracić cechy świadczące 
o sile i młodości’

Kwiaty więdły na słońcu.
Jej uroda z czasem zaczęła 

więdnąć.
Więdliśmy z tęsknoty za 

ladem.



 Г





Rosyjski Bułgarski Polski

гáван|ь, -и; -и rz. ż. 

1. ‘mały port dla 
niewielkich statków, 
jachtów lub łodzi’

пассажúрская гáвань
войтú в гáвань

вйти из гáвани

2. przen. ‘miejsce 
zapewniające spokój, 
bezpieczeństwo itp.’

тúхая гáвань

пристáнищ|е, -а rz. n.

1. ‘mały port dla 
niewielkich statków, 
jachtów lub łodzi’

пристáнище Бургáс

2. brak znaczenia

przysta|ń, -ni; -nie rz. ż.

1. ‘mały port dla 
niewielkich statków, 

jachtów lub łodzi’
przystań dla żaglówek

przystań rzeczna, wodna

2. przen. ‘miejsce 
zapewniające spokój, 
bezpieczeństwo itp.’

znaleźć swoją przystań

гадáл|ка, -ки; -ки rz. ż. 
 

1. ‘kobieta zajmująca się 
wróżbiarstwem’

гадáлка на кáртах 

2. brak znaczenia

врáчк|а, -и rz. ż.

1. ‘kobieta zajmująca się 
wróżbiarstwem’

отúвам при врáчка

2. brak znaczenia

wróżk|a, -i; -i rz. ż.

1. ‘kobieta zajmująca się 
wróżbiarstwem’

iść do wróżki

2. ‘w baśniach: kobieta 
mająca moc czynienia 

czarów’
dobra wróżka

гадá|ть, -ю, -ешь vi. state, 
intransitive

1. ‘przepowiadać przyszłość 
na podstawie układu 

gwiazd, ręki, kart itp.’
гадáть на кофéйной гýще

гадáть о бýдущем

2. ‘wnioskować na 
podstawie pewnych faktów’ 

О послéдствиях мóжно 
тóлько гадáть.

3. brak znaczenia

предскáзва|м, -аш vi. 
state, intransitive

 
1. ‘przepowiadać przyszłość 

na podstawie układu 
gwiazd, ręki, kart itp.’

предскáзвам на кáрти, на 
кафé

2. ‘wnioskować na 
podstawie pewnych faktów’ 

предскáзвам нещáстия

3. brak znaczenia

wróż|yć, -ę, -ysz vi. state, 
intransitive

1. ‘przepowiadać przyszłość 
na podstawie układu 

gwiazd, ręki, kart itp.’
wróżyć przyszłość

wróżyć z kart, z ręki, z fusów

2.  ‘wnioskować na 
podstawie pewnych faktów’ 

wróżyć komuś sukces

3. ‘być zapowiedzią czegoś’
To nie wróży nic dobrego.
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гáдк|ий przymiotnik

‘taki, który budzi wstręt, 
odrazę, niechęć’

гáдкий человéк, постýпок, 
утёнок

гáд|ен przymiotnik

‘taki, który budzi wstręt, 
odrazę, niechęć’

гáден човéк
гáдна постпка

obrzydliw|y przymiotnik

‘taki, który budzi wstręt, 
odrazę, niechęć’

obrzydliwy zapach
robić coś w obrzydliwy 

sposób

гадк|а, -и; -и rz. ż.

1. zool. ‘mały, jadowity 
wąż o płaskiej, sercowatej 

głowie’
укýс гадки

2. obraźliwie ‘o człowieku 
złym i podstępnym’
Он оказáлся такóй 

гадкой.
Э́та бáба – гадка!

зми|-усóйниц|а rz. ż.

1. zool. ‘mały, jadowity 
wąż o płaskiej, sercowatej 

głowie’
Ухáпа го зми-усóйница.

2. obraźliwie ‘o człowieku 
złym i podstępnym’

Тя е зми-усóйница.
Той е зми-усóйница. 

żmi|ja, -i; -je rz. ż.

1. zool. ‘mały, jadowity 
wąż o płaskiej, sercowatej 

głowie’
żmija jadowita, 

zygzakowata, czarna
ukąszenie żmii

2. obraźliwie ‘o człowieku 
złym i podstępnym’

Ale z niej żmija!

газ, -а (-у), Msc. на гáзе; 
(pot.) на газý; -ы rz. m.

1. ‘fizyczny stan substancji 
niemającej własnej postaci 

i objętości, w której 
cząsteczki poruszają się 
swobodnie i posiadają 

zdolność wypełnienia całej 
dostępnej przestrzeni’

добча прирóдного гáза 

2. ‘paliwo o konsystencji 
gazu’

зáпах, утéчка гáза 

газ rz. m.

1. ‘fizyczny stan substancji 
niemającej własnej postaci 

i objętości, w której 
cząsteczki poruszają się 
swobodnie i posiadają 

zdolność wypełnienia całej 
dostępnej przestrzeni’

зéмен газ
прирóден газ

2. ‘paliwo o konsystencji 
gazu’

мирúше на газ

gaz, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ‘fizyczny stan substancji 
niemającej własnej postaci 

i objętości, w której 
cząsteczki poruszają się 
swobodnie i posiadają 

zdolność wypełnienia całej 
dostępnej przestrzeni’
gaz ziemny, opałowy, 

koksowniczy, szlachetny
skroplony gaz

2. ‘paliwo o konsystencji 
gazu’

zapalić gaz 
kuchenka na gaz

газéт|а, -ы; -ы rz. ż . 

‘pismo codzienne; też: 
egzemplarz takiego pisma’

сегóдняшняя, ежеднéвная,
вечéрняя газéта 
издавáть газéту

вéстник, вéстници; (два) 
вéстника rz. m .

‘pismo codzienne; też: 
egzemplarz takiego pisma’

днéшен вéстник
издáвам вéстник 

gazet|a, -y; -y rz. ż.

‘pismo codzienne; też: 
egzemplarz takiego pisma’

gazeta codzienna
wydawać gazetę
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галдёж, -á (sg. tantum) 
rz. m.

‘mieszanina wielu rozmów 
i różnych odgłosów 

zakłócających spokój’
поднть галдёж

прекратúть галдёж

гюрулт|я rz. ż.

‘mieszanina wielu rozmów 
i różnych odgłosów 

zakłócających spokój’
Той вдúгна гюрулти.

zgiełk, -u (sg. tantum) rz. 
mnieżyw.

‘mieszanina wielu rozmów 
i różnych odgłosów 

zakłócających spokój’
zgiełk uliczny, medialny

uciekać od wielkomiejskiego 
zgiełku

гáлстук, -а; -и rz. m. 

‘ozdobny pasek materiału, 
wiązany na trójkątny węzeł, 
przy kołnierzyku koszuli lub 

bluzki’
завязáть гáлстук

Он сегóдня в гáлстуке.

вратоврзк|а, -и rz. ż.

‘ozdobny pasek materiału, 
wiązany na trójkątny węzeł, 
przy kołnierzyku koszuli lub 

bluzki’
Изберú му вратоврзка!

врзвам, слáгам, 
разврзвам вратоврзка 

krawat, -a; -u; -y rz. 
mnieżyw.

‘ozdobny pasek materiału, 
wiązany na trójkątny węzeł, 
przy kołnierzyku koszuli lub 

bluzki’
zawiązać, rozluźnić, założyć 

krawat

гамáк, -á; - rz. m.

‘prostokątna siatka ze 
sznurka, rozwieszana 

między dwoma drzewami, 
słupami itp., przeznaczona 

do wypoczynku’
качáться в гамaкé

хамá|к, хамáци rz. m.

‘prostokątna siatka ze 
sznurka, rozwieszana 

między dwoma drzewami, 
słupami itp., przeznaczona 

do wypoczynku’
Хамáкът е плéтена 

ллка.

hamak, -u; -i rz. mnieżyw.

‘prostokątna siatka ze 
sznurka, rozwieszana 

między dwoma drzewami, 
słupami itp., przeznaczona 

do wypoczynku’
rozwiesić hamak

гарантйн|ый przymiotnik

‘dotyczący gwarancji, 
związany z gwarancją’

гарантúйный срок

гаранциóн|ен przymiotnik

‘dotyczący gwarancji, 
związany z gwarancją’

гаранциóнен срок

gwarancyjn|y przymiotnik

‘dotyczący gwarancji, 
związany z gwarancją’

okres gwarancyjny
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гардерóб, -а; -ы rz. m.

1. ‘wszystkie ubrania, jakie 
się ma’

обновúть гардерóб

2. ‘niewielkie 
pomieszczenie do 

przechowywania ubrań; 
dawniej: pokój, gdzie 

przechowywano odzież 
i gdzie przebywały służące, 
które się nią opiekowały’

сдать пальтó в гардерóб 
рабóтать, дежýрить 

в гардерóбе

3. ‘szafa na odzież’
повéсить плáтье 

в гардерóб

гардерóб, -и rz. m.

1. ‘wszystkie ubrania, jakie 
się ma’

обноввам гардерóба си

2. ‘niewielkie 
pomieszczenie do 

przechowywania ubrań; 
dawniej: pokój, gdzie 

przechowywano odzież 
i gdzie przebywały służące, 
które się nią opiekowały’

Тук е гардерóбът на 
теáтъра.

3. ‘szafa na odzież’
Дрéхата е в гардерóба.

garderob|a, -y; -y rz. ż.

1. ‘wszystkie ubrania, jakie 
się ma’

zmienić garderobę
odświeżyć garderobę

2. ‘niewielkie 
pomieszczenie do 

przechowywania ubrań; 
dawniej: pokój, gdzie 

przechowywano odzież 
i gdzie przebywały służące, 
które się nią opiekowały’

powiesić koszulę 
w garderobie

3. brak znaczenia

гармóн|ь, -и; -и rz. ż. 

1. muz. ‘instrument 
muzyczny składający się 
z rozciąganego podczas 
gry miecha oraz z dwu 
klawiatur guzikowych’

игрáть на гармóни

2. brak znaczenia

акордеóн; (два) 
акордеóна rz. m. 

1. muz. ‘instrument 
muzyczny składający się 
z rozciąganego podczas 
gry miecha oraz z dwu 
klawiatur guzikowych’
Свúря на акордеóн.

2. brak znaczenia

harmoni|a, -i; -e rz. ż.

1. muz. ‘instrument 
muzyczny składający się 
z rozciąganego podczas 
gry miecha oraz z dwu 
klawiatur guzikowych’

grać na harmonii

2. ‘sytuacja, gdy wszystko 
jest, jak powinno być’

harmonia rodzinna
harmonia w rodzinie

harmonia barw, kształtów
żyć w harmonii

гарнитýр, -а; -ы rz. m.

‘zbiór elementów 
stanowiących pewną 

całość, w której nie brakuje 
żadnego z nich’

гарнитýр мéбели
гарнитýр бель

комплéкт, -и , -и; (два) 
комплéкта rz. m.

‘zbiór elementów 
stanowiących pewną 

całość, w której nie brakuje 
żadnego z nich’

комплéкт мéбели
комплéкт прúбори за 

хрáнене

komplet, -u; -y rz. mnieżyw.

‘zbiór elementów 
stanowiących pewną 

całość, w której nie brakuje 
żadnego z nich’

komplet sztućców, widzów
komplet wypoczynkowy

dokupić do kompletu
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га|сть, -шý, -сишь vi. 
state, transitive

‘powodować, że coś 
przestaje się palić’

гасúть лáмпу, свет, 
пожáр

гас|, -ш vi. state, 
transitive

‘powodować, że coś 
przestaje się palić’

гас лáмпа 
гас пожáр

ga|sić, -szę, -isz vi. state, 
transitive

‘powodować, że coś 
przestaje się palić’

gasić ogień
gasić światło

гвозд|ь, -; -и 
rz. m.

1. ‘kawałek cienkiego 
pręta metalowego, z jednej 
strony zaostrzony, z drugiej 

zakończony główką’
забúть гвоздь

втащить гвоздь 
снять с гвозд 

2. pot. ‘najbardziej 
atrakcyjna część czegoś’

гвоздь прогрáммы
гвоздь вéчера

гвóзде|й, -и; (два) гвóздея 
rz. m.

1. ‘kawałek cienkiego 
pręta metalowego, z jednej 
strony zaostrzony, z drugiej 

zakończony główką’
óстър гвóздей

2. brak znaczenia

gwóźdź, gwoździa; 
gwoździe rz. mnieżyw. 

1. ‘kawałek cienkiego 
pręta metalowego, z jednej 
strony zaostrzony, z drugiej 

zakończony główką’
wbić gwóźdź

powiesić na gwoździu

2. ‘najbardziej atrakcyjna 
część czegoś’

gwóźdź programu

 

где przysłówek

‘w jakim miejscu’
Где вы живёте, 

рабóтаете? 
Где мы встрéтимся?

къдé przysłówek

‘w jakim miejscu’
Къдé живéеш?

gdzie przysłówek

‘w jakim miejscu’
Gdzie są klucze?

Gdzie znajduje się Wisełka?

гдe-нибýдь przysłówek

‘w jakimś miejscu, gdzieś’
Встрéтимся где-нибýдь.

къдé да е przysłówek

‘w jakimś miejscu, gdzieś’
Оставú палтóто къдéто 

и да е!

gdziekolwiek przysłówek

‘w jakimś miejscu, gdzieś’
Połóż to gdziekolwiek.

Szedł za nim, gdziekolwiek 
się ruszył.
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гдé-то przysłówek

1. ‘w jakimś miejscu, 
dokładnie nieokreślonym’
Он живёт где-то рдом. 

2. ‘o liczbie: nie można 
powiedzieć dokładnie, ile’

Где-то за пóлночь хлнул 
дождь. 

Он появúлся в нáшей 
шкóле где-то в 90-м годý.

нкъде przysłówek

1. ‘w jakimś miejscu, 
dokładnie nieokreślonym’
Нкъде сме се срéщали. 

2. ‘o liczbie: nie można 
powiedzieć dokładnie, ile’

Нкъде към полунóщ 
нкой позвън.

gdzieś przysłówek

1. ‘w jakimś miejscu, 
dokładnie nieokreślonym’

Zabierz mnie gdzieś.
Napisz to gdzieś, 

gdziekolwiek jest miejsce.

2. ‘o liczbie: nie można 
powiedzieć dokładnie, ile’

Mieszkał tu gdzieś do 
wakacji.

Wypiła gdzieś z butelkę 
wina.

гектáр, -а; -ы rz. m.

‘jednostka powierzchni 
gruntu równa 100 arom  

(10 000 metrów 
kwadratowych)’
гектáр землú

хектáр, -и; (два) хектáра 
rz. m.

‘jednostka powierzchni 
gruntu równa 100 arom  

(10 000 metrów 
kwadratowych)’

хектáр зем

hektar, -a; -y rz. mnieżyw.

‘jednostka powierzchni 
gruntu równa 100 arom  

(10 000 metrów 
kwadratowych)’

hektar ziemi

геморрó|й, -я rz. m.

med. ‘choroba polegająca 
na rozszerzeniu żył dolnej 

części odbytnicy i tworzeniu 
się guzów’

страдáть геморрóем

хемороди (pl. tantum)

med. ‘choroba polegająca 
na rozszerzeniu żył dolnej 

części odbytnicy i tworzeniu 
się guzów’

úмам хемороúди

hemoroidy (pl. tantum)

med. ‘choroba polegająca 
na rozszerzeniu żył dolnej 

części odbytnicy i tworzeniu 
się guzów’

mieć hemoroidy

гиацнт, -а; -ы rz. m. 

1. bot. ‘roślina ozdobna 
o pachnących kwiatach 

zebranych w grona’
вырáщивать гиацúнты

2. ‘kamień szlachetny, 
przezroczysta odmiana 
cyrkonu o czerwonym, 

pomarańczowym lub żółtym 
odcieniu’

кольцó с гиацúнтом

зюмбл, -и; (два) 
зюмбла rz. m.

1. bot. ‘roślina ozdobna 
o pachnących kwiatach 

zebranych w grona’
Миризма на зюмбл.

2. brak znaczenia

hiacynt, -a; -u; -y rz. 
mnieżyw.

1. bot. ‘roślina ozdobna 
o pachnących kwiatach 

zebranych w grona’
polewać hiacynty

2. geol. ‘kamień szlachetny, 
przezroczysta odmiana 
cyrkonu o czerwonym, 

pomarańczowym lub żółtym 
odcieniu’

pierścionek z hiacyntem
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гбк|ий przymiotnik

1. ‘łatwy do wygięcia’
гúбкая прóволока

гúбкий прут

2. ‘łatwo poddający się 
zmianom i przekształceniu’

гúбкая психолóгия 
гúбкое произвóдство

гвкав przymiotnik

1. ‘łatwy do wygięcia’
гвкаво тло 

2. ‘łatwo poddający się 
zmianom i przekształceniu’

гвкав ум 
гвкава политúка

giętk|i przymiotnik

1. ‘łatwy do wygięcia’
giętka gałąź

giętki kręgosłup

2. ‘łatwo poddający się 
zmianom i przekształceniu’

giętki charakter, umysł

гб|нуть, -ну, -нешь vi. 
state, intransitive

1. ‘przestawać istnieć’
Гúбнет корáбль.
Гúбли дерéвни.

гúбнуть от болéзней

2. brak znaczenia

загва|м, -ш vi. state, 
intransitive

1. ‘przestawać istnieć’
загúвам от глад
загúвам от студ

2. brak znaczenia

gin|ąć, -ę, -iesz vi. state, 
intransitive

1. ‘przestawać istnieć’
ptaki, ludzie giną

tradycja ginie
ginąć w walce, za kraj, 

z głodu
ginąć jak muchy

2. ‘stawać się takim, że nie 
można go widzieć’

giną klucze do domu
Samolot ginie w chmurach.

гимнáстик|а, -и (sg. 
tantum) rz. ż.

1. ‘ćwiczenia ruchowe 
wykonywane w celu 
uzyskania ogólnej 

sprawności fizycznej’
ýтренняя, 

оздоровúтельная 
гимнáстика

гимнáстика для всех 
лечéбная, дыхáтельная 

гимнáстика

2. ‘dyscyplina sportu 
wyczynowego’
спортúвная, 

худóжественная 
гимнáстика

3. brak znaczenia

гимнáстик|а (sg. tantum) 
rz. ż.

1. ‘ćwiczenia ruchowe 
wykonywane w celu 
uzyskania ogólnej 

sprawności fizycznej’
прáвя гимнáстика

лечéбна гимнáстика

2. ‘dyscyplina sportu 
wyczynowego’
худóжествена 

гимнáстика 

3. brak znaczenia

gimnastyka, -i; -i rz. ż.

1. ‘ćwiczenia ruchowe 
wykonywane w celu 
uzyskania ogólnej 

sprawności fizycznej’
gimnastyka korekcyjna, 

ogólnorozwojowa
robić poranną gimnastykę

2. ‘dyscyplina sportu 
wyczynowego’

gimnastyka artystyczna
uprawiać gimnastykę

3. ‘wychowanie fizyczne 
w szkole’

pan od gimnastyki
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глав|á I, -; -ы rz. ż.

1. ‘część ciała człowieka 
i zwierząt, zawierająca 

mózg i narządy zmysłów’
понúкнуть главóю 

нéгде главý преклонúть 
главá стáрца

2. ‘ten który stoi na czele 
czegoś, kieruje czymś 

lub ma nieduży wpływ, 
uznanie w jakiejś dziedzinie 

działalności’
главá семьú

главá правúтельства
главá фúрмы

глав|á I rz. ż.

1. ‘część ciała człowieka 
i zwierząt, zawierająca 

mózg i narządy zmysłów’
главá на кýче

2. ‘ten który stoi na czele 
czegoś, kieruje czymś 

lub ma nieduży wpływ, 
uznanie w jakiejś dziedzinie 

działalności’
главá на семéйство
главá на държáва

głow|a, -ę; -y rz. ż.

1. ‘część ciała człowieka 
i zwierząt, zawierająca 

mózg i narządy zmysłów’
głowa psa

kształtna głowa
kudłata, siwa, ogolona, łysa 

głowa

2. ‘ten, który stoi na czele 
czegoś, kieruje czymś 

lub ma nieduży wpływ, 
uznanie w jakiejś dziedzinie 

działalności’
głowa kościoła, państwa, 

domu, rodziny

глав|á II, -; -ы rz. ż.

‘część drukowanego utworu 
numerowana lub zaznaczana 

nagłówkiem’
окóнчить, напечáтать, 

обсудúть главý 
диссертáции

глав|á II rz. ż.

‘część drukowanego utworu 
numerowana lub zaznaczana 

nagłówkiem’
главá на кнúга 

rozdział, -u; -y rz. mnieżyw. 

‘część drukowanego utworu 
numerowana lub zaznaczana 

nagłówkiem’
rozdział książki

глá|дить, -жу, -дишь vi. 
state, transitive

1. ‘wyrównywać tkaninę za 
pomocą gorącego żelazka, 

prasownicy itp.’
глáдить постéльные 

принадлéжности
глáдить рубáшку

2. ‘delikatnie przesuwać po 
czymś dłonią lub ręką’
глáдить котá, собáку
глáдить ребёнка по 

волосáм

глáд|я, -иш vi. state, 
transitive

1. ‘wyrównywać tkaninę za 
pomocą gorącego żelazka, 

prasownicy itp.’
Глáдя костм с ютúя.

2. brak znaczenia

pras|ować, -uję, -ujesz vi. 
state, transitive

1. ‘wyrównywać tkaninę za 
pomocą gorącego żelazka, 

prasownicy itp.’
prasować spodnie, mankiety 

koszuli
prasować w kant

2. brak znaczenia

глáдк|ий przymiotnik

‘taki, który jest pozbawiony 
nierówności, chropowatości’

глáдкие скáлы
глáдкий кáмень
глáдкая доскá
глáдкая кóжа

глáдък przymiotnik

‘taki, który jest 
pozbawiony nierówności, 

chropowatości’
глáдък кáмък
глáдка кóжа

gładk|i przymiotnik

‘taki, który jest pozbawiony 
nierówności, chropowatości’

gładka skóra, buzia
gładki blat, asfalt
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глаз, -а i -у, Msc. о -е  
i в -ý; -á rz. m .

‘narząd wzroku’
анатóмия глáза 

болéзни глаз
лéвый, прáвый глаз
большúе, глубокó 

посáженные, впученные 
глáзá

кáрие, зеленовáтые, 
голубе, сéрые глазá

окó; l. mn. оч rz. n.

‘narząd wzroku’
ляво окó
сúни очú 

кафви очú 
глéдам с ширóко отвóрени 

очú

oko, oka; oczy rz. n.

 ‘narząd wzroku’
skośne, głęboko osadzone, 
kocie, migdałowe, okrągłe, 

przekrwione, podbite, 
wyłupiaste, żabie,  

zezowate oczy

глазýнь|я, -и rz. ż.

‘jajko usmażone tak, że 
wokół żółtka jest obwódka 

ściętego białka’
cдéлaть, подáть на 
зáвтрак глазýнью

глазýнья с ветчинóй, 
со свинúной

пржени яйцá на оч 
fraza rzeczownikowa

‘jajko usmażone tak, że 
wokół żółtka jest obwódka 

ściętego białka’
Той обúча пржени яйцá 

на очи.

jajko sadzone fraza 
rzeczownikowa n.

‘jajko usmażone tak, że 
wokół żółtka jest obwódka 

ściętego białka’
usmażyć jajko sadzone

serwować jaka sadzone na 
śniadanie

гламýрн|ый przymiotnik

‘taki, który jest luksusowy, 
modny’

гламýрный журнáл
гламýрная фотогрáфия

гламýрная вечерúнка

луксóз|ен przymiotnik

‘taki, który jest luksusowy, 
modny’

луксóзен модéл
луксóзен костм

glamour (ndm) przymiotnik 

‘taki, który jest luksusowy, 
modny’

czasopismo glamour

глáнд|ы, D. l. mn. гланд,  
l. poj. глáнда, -ы rz. ż. 

anat.

‘niewielkie narządy 
w gardle człowieka, 

chroniące jego organizm  
np. przed bakteriami’
глáнды увелúчены, 

воспален
смотрéть, провeрть 

глáнды

слвици, l. poj. слвица 
anat.

‘niewielkie narządy 
w gardle człowieka, 

chroniące jego organizm  
np. przed bakteriami’
оперúрам слúвиците 

гнóйни слúвици
увеличéни слúвици

migdałki, l. poj. migdałek, 
-ka anat.

‘niewielkie narządy 
w gardle człowieka, 

chroniące jego organizm  
np. przed bakteriami’

usuwać, wycinać migdałki

глáсн|ый I przymiotnik

‘głoska dźwięczna, 
wymawiana przy znacznym 

otwarciu jamy ustnej, 
mogąca tworzyć sylabę’

безудáрная глáсная
тянýть глáсные

глáс|ен przymiotnik

‘głoska dźwięczna, 
wymawiana przy znacznym 

otwarciu jamy ustnej, 
mogąca tworzyć sylabę’

глáсен звук

samogłosk|a, -i; -i rz. ż. 

‘głoska dźwięczna, 
wymawiana przy znacznym 

otwarciu jamy ustnej, 
mogąca tworzyć sylabę’

samogłoska wysoka, niska, 
przednia, tylna, długa, 

nosowa, ustna
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глáсн|ый II przymiotnik

‘taki, który dokonywany lub 
odbywający się w sposób 
dla wszystkich widoczny, 

wiadomy’
Крúтика должнá быть 

глáсной.
Переговóры объвлены 

глáсными.

пýблич|ен przymiotnik

‘taki, który dokonywany lub 
odbywający się w sposób 
dla wszystkich widoczny, 

wiadomy’
пýбличен съд 

пýблично обсждане

jawn|y przymiotnik

‘taki, który dokonywany lub 
odbywający się w sposób 
dla wszystkich widoczny, 

wiadomy’
jawne posiedzenie sądu

jawna niechęć, sprzeczność

глотá|ть, -ю, -ешь vi. state, 
transitive

1. ‘za pomocą mięśni krtani 
przesunąć pokarm, płyn, 

leki itp. z jamy ustnej  
do żołądka’

глотáть слюнý 
глотáть пищý

глотáть большúми
кускáми

2. ‘wymawiać coś bardzo 
szybko i niewyraźnie’

глотáть словá, конц

глта|м, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘za pomocą mięśni krtani 
przesunąć pokarm, płyn, 

leki itp. z jamy ustnej  
do żołądka’

Глтам лáкомо денето.

2. ‘wymawiać coś bardzo 
szybko i niewyraźnie’

Глта дýмите и говóри
несно.

połkn|ąć, -ę, -iesz vp. event, 
transitive

1. ‘za pomocą mięśni krtani 
przesunąć pokarm, płyn, 

leki itp. z jamy ustnej  
do żołądka’

połknąć kęs jabłka, tabletkę, 
płyn

2. ‘wymawiać coś bardzo 
szybko i niewyraźnie’
połknąć słowa, sylaby

глóтк|а, -и; -и rz. ż.

‘wspólny odcinek 
przewodu pokarmowego 
i oddechowego między 

przełykiem a jamą ustną’
носовóй отдéл глóтки
заболевáния глóтки
промочúть, смочúть 

глóтку

грл|о, -а rz. n.

‘wspólny odcinek 
przewodu pokarmowego 
i oddechowego między 

przełykiem a jamą ustną’
дерá си грлото 

с цло грло

gardł|o, -a; -a rz. n.

‘wspólny odcinek 
przewodu pokarmowego 
i oddechowego między 

przełykiem a jamą ustną’
płukać gardło
na całe gardło

глот|óк, -кá; - rz. m.

‘łyknięcie pewnej ilości 
płynu; też: ilość płynu, jaką 

przełyka się za jednym 
razem’

сдéлать глотóк
крýпный, мáленький 

глотóк
пить тороплúвыми, 
жáдными глоткáми

глтк|а, -и rz. ż.

‘łyknięcie pewnej ilości 
płynu; też: ilość płynu, jaką 

przełyka się za jednym 
razem’

глтка водá
глтка винó

пúя на глтки винó

łyk, -a; -i rz. mnieżyw. 

‘łyknięcie pewnej ilości 
płynu; też: ilość płynu, jaką 

przełyka się za jednym 
razem’

łyk piwa, zupy, wody
pić małymi, dużymi łykami
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глубин|á, -; -ы rz. ż.

1. ‘odległość od 
powierzchni czegoś do dna’

измерéние глубин
установúть, определúть, 

вчислить глубинý 

2. ‘sfera koncentracji 
lub powstawania czegoś 
(o duchowym świecie 

człowieka)’
надéяться где-то 

в глубинé душú, сéрдца 

дълбочинá (sg. tantum) 
rz. ż.

1. ‘odległość od 
powierzchni czegoś do dna’

дълбочинá на клáденец 
дълбочинá на éзеро

2. ‘sfera koncentracji 
lub powstawania czegoś 
(o duchowym świecie 

człowieka)’
дълбочинá на мúсъл

głębokoś|ć, -ci (sg. tantum) 
rz. ż.

1. ‘odległość od 
powierzchni czegoś do dna’
głębokość morza, przepaści

jezioro o głębokości stu 
metrów

głębokość zanurzenia

2. ‘sfera koncentracji 
lub powstawania czegoś 
(o duchowym świecie 

człowieka)’
głębokość rozważań, 

przemyśleń, wiary, zmian, 
spojrzenia

глубóк|ий przymiotnik

1. ‘taki, który ma dużą 
odległość od powierzchni 

do dna’
глубóкий колóдец

глубóкая рекá 
глубóкий снег, песóк

2. ‘taki, którego główna 
cecha jest intensywna’

глубóкое гóре, отчáяние, 
презрéние

глубóкое впечатлéние, 
убеждéние

дълбóк przymiotnik

1. ‘taki, który ma dużą 
odległość od powierzchni 

do dna’
дълбóк сняг

дълбóко éзеро

2. przen. ‘taki, którego 
główna cecha jest 

intensywna’
дълбóк сън

дълбóки противорéчия 
дълбóка стáрост

głębok|i przymiotnik

1. ‘taki, który ma dużą 
odległość od powierzchni 

do dna’
głębokie jezioro

głęboka przepaść, kieszeń
głęboki śnieg na metr

2. przen. ‘taki, którego 
główna cecha jest 

intensywna’
głęboki sen, smutek, las, 
konflikt, kryzys, podział, 

głos
głęboka żałoba, przeszłość, 

wiedza, myśl, wiara, 
niechęć, czerwień, cisza, 

ciemność

глуш|ть, -ý, -шь vi. 
state, transitive

‘osłabiać lub tłumić 
dźwięki innymi silniejszymi 

dźwiękami’
глушúть радиостáнцию 

Ковёр глýшит шагú.

заглушáва|м, -аш vi. state, 
transitive

‘osłabiać lub tłumić 
dźwięki innymi silniejszymi 

dźwiękami’
заглушáвам вúковете

głusz|yć, -ę, -ysz vi. state, 
transitive

‘osłabiać lub tłumić 
dźwięki innymi silniejszymi 

dźwiękami’
głuszyć hałas
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глуш|ь, -и (sg. tantum) 
rz. ż.

‘okolica położona z dala od 
ludzkich siedzib’

забирáться в сáмую глушь 
сáда

деревéнская, 
провинциáльная глушь

пýстош (sg. tantum) rz. ż.

‘okolica położona z dala od 
ludzkich siedzib’

провинциáлна пýстош
гóрска пýстош

głusz|a, -y; -e rz. ż.

‘okolica położona z dala od 
ludzkich siedzib’

leśna, wieczorna głusza
mieszkać w głuszy

гля|дéть, -жý, -дшь vi. 
state, intransitive

1. ‘kierować na coś, na 
kogoś wzrok’

глядéть на дорóгу, на 
дóскy, на экрáн
глядéть в окнó 
глядéть на себ 

2. przen. ‘myśleć o czymś 
lub o kimś w określony 

sposób’
глядéть на сна как на 

взрóслого

глéда|м, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘kierować na coś, na 
kogoś wzrok’

Глéдам бащá си накрúво.
глéдам през прозóреца
глéдам нкого в óчите

 
2. przen. ‘myśleć o czymś 

lub o kimś w określony 
sposób’

глéдам през прсти
глéдам реалистúчно

глéдам трéзво на нещáта
глéдам през рóзови очилá

patrz|eć, patrz|yć, -ę, -ysz 
vi. state, intransitive

1. ‘kierować na coś, na 
kogoś wzrok’

patrzeć przez okno, na 
góry, przed siebie, za 

przyjaciółmi, komuś w oczy, 
z miłością

2. przen. ‘myśleć o czymś 
lub o kimś w określony 

sposób’
patrzeć trzeźwo,  

wyrozumiale, z góry, 
łaskawym okiem, 

spokojnie, ufnie, bezradnie, 
realistycznie, bezkrytycznie

глн|уть, -у, -ешь vp. 
event, intransitive

1. ‘zacząć patrzeć na coś, 
kogoś’

глнуть в зéркало
глнуть в стóрону

глнуть вдаль

2. ‘zacząć myśleć o czymś 
w nowy sposób’

глнуть на любóвь как на 
развлéчение

поглéдн|а, -еш vp. event, 
intransitive

1. ‘zacząć patrzeć na coś, 
kogoś’

Поглéдна я с любóв .

2. ‘zacząć myśleć o czymś 
w nowy sposób’

Поглéдна трéзво на 
стáналото.

spojrz|eć, -ę, -ysz  vp. 
event, intransitive

1. ‘zacząć patrzeć na coś, 
kogoś’

spojrzeć przez okno, na 
góry, przed siebie, za 

przyjaciółmi, komuś w oczy, 
z miłością

spojrzeć przez okulary 

2. ‘zacząć myśleć o czymś 
w nowy sposób’
spojrzeć trzeźwo, 

wyrozumiale, łaskawym 
okiem, spokojnie, ufnie, 
bezradnie, realistycznie, 

bezkrytycznie
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гнать, гон, гóнишь vi. 
state, transitive

1. ‘szybko się poruszać, 
mknąć’

гнать на пóлной, 
предéльной скóрости

гнать по сто киломéтров 
в час

2. ‘zmuszać do czegoś lub 
popędzać; też: pobudzać do 

działania’
С рабóтой нас не гóнят. 

Не гонú, а то ошúбок 
надéлаю.

Гнать стáдо домóй.
Гнать коз в пóле.

гóн|я, -иш vi . state, 
transitive

1. ‘szybko się poruszać, 
mknąć’

Гóни женá си с три децá.
гóня влак, автóбус

 

2. ‘zmuszać do czegoś lub 
popędzać; też: pobudzać do 

działania’
Гóня синá си да ýчи.

gna|ć, -m, -sz vi. state, 
transitive

1. ‘szybko się poruszać, 
mknąć’

gnać pociągiem, na rowerze
gnać do sklepu

gnać na oślep, bez 
wytchnienia, na łeb na szyję, 

na złamanie karku

2. ‘zmuszać do czegoś lub 
popędzać; też: pobudzać do 

działania’
gnać kogoś do pracy

gnać owce do zagrody
gnać kury z podwórka

гнед|óй przymiotnik

‘o maści konia: 
jasnobrązowy z odcieniem 

czerwonobrunatnym, 
z czarną grzywą i czarnym 
ogonem; koń o tej maści’

гнедóй жеребёнок
гнедóй конь

дóрест przymiotnik

‘o maści konia: 
jasnobrązowy z odcieniem 

czerwonobrunatnym, 
z czarną grzywą i czarnym 
ogonem; koń o tej maści’

дóрест кон

gniad|y przymiotnik

‘o maści konia: 
jasnobrązowy z odcieniem 

czerwonobrunatnym, 
z czarną grzywą i czarnym 
ogonem; koń o tej maści’

gniady koń

гни|ть, -, -ёшь vi. state, 
intransitive

1. ‘poddawać się rozkładowi 
organicznemu pod 

wpływem działania bakterii’
Сéно гниёт.

Продýкты гнит.
Сточая водá гниёт.

2. przen. ‘robić się gorszym 
w wyniku bezczynności’
Зáживо гниём в такúх 

услóвиях.
гнить в тюрьмé, на 

кáторге

гн|я, -еш vi. state, 
intransitive

1. ‘poddawać się rozkładowi 
organicznemu pod 

wpływem działania bakterii’ 
Месóто гнúе при тáзи 

температýра .

2. przen. ‘robić się gorszym 
w wyniku bezczynności’

Той гнúе в затвóра.

gni|ć, -ję, -jesz vi. state, 
intransitive

1. ‘poddawać się rozkładowi 
organicznemu pod 

wpływem działania bakterii’
drewno, ciało gnije

2. przen. ‘robić się gorszym 
w wyniku bezczynności’

gnić w celi
gnić w pościeli



224 Г

гнушá|ться, -юсь, -ешься 
vi. state, aux

‘czuć silny wstręt wobec 
kogoś lub czegoś i dlatego 

źle go lub to traktować’
не гнушáться никакúми 

зáработками,
гнушáться общáться  

с кем-лúбо,
гнушáться лжи

гнус| се, -ш се vi. state, 
aux

‘czuć silny wstręt wobec 
kogoś lub czegoś i dlatego 

źle go lub to traktować’
гнус се от лъжá

гнус се от лицемéрите

gardz|ić, -ę, -isz vi. state, 
aux

‘czuć silny wstręt wobec 
kogoś lub czegoś i dlatego 

źle go lub to traktować’
gardzić biednymi, ludźmi
gardzić pieniędzmi, sławą

говор|ть, -, -шь vi. 
state, intransitive

1. ‘posługiwać się mową 
i posiadać zdolność 

mówienia’
Ребёнок начинáет 

говорúть на вторóм годý 
жúзни.

учúть говорúть

2. ‘posługiwać się jakimś 
językiem’

говорúть по-немéцки
свобóдно говорúть на 

трёх языкáх

3. ‘wyrażać ustnie myśli, 
opinie’

говорúть прáвду
говорúть комплимéнты

говорúть с увéренностью

говóр|я, -иш vi. state, 
intransitive

1. ‘posługiwać się mową 
i posiadać zdolność 

mówienia’
Той не говóри, а крещú .

 

2. ‘posługiwać się jakimś 
językiem’

говóря нколко езúка 
говóря добрé, мáлко, 

чужд езúк

3. ‘wyrażać ustnie myśli, 
opinie’

говóря увéрено
говóря загáдъчно
говóря на Ивáн
говóря за Ивáн

mówi|ć, -ę, -sz vi. state, 
intransitive

1. ‘posługiwać się mową 
i posiadać zdolność 

mówienia’
mówić głośno, donośnie, 
podniesionym głosem, 

mówić monotonnie, serio, 
żartobliwie, mówić prawdę

mówić do brata

2. ‘posługiwać się jakimś 
językiem’

mówić płynnie, słabo, po 
polsku

3. ‘wyrażać ustnie myśli, 
opinie’

dobrze mówić o rodzeństwie
książka mówi o wychowaniu

dziecka

говорлв|ый przymiotnik

‘taki, który lubi dużo 
mówić’

говорлúвая сосéдка 
говорлúвая толпá

приказлв przymiotnik

‘taki, który lubi dużo 
mówić’

приказлúва съсéдка

gadatliw|y przymiotnik

‘taki, który lubi dużo 
mówić’

gadatliwa sąsiadka

говдин|а, -ы (sg. tantum) 
rz. ż.

‘mięso z wołu lub z krowy; 
też: potrawa z tego mięsa’

щи с говдиной
приготóвить говдину

говéждо (sg. tantum) rz. n.

‘mięso z wołu lub z krowy; 
też: potrawa z tego mięsa’

говéждо месó
говéждо задушéно

wołowina, -y (sg. tantum) 
rz. ż.

‘mięso z wołu lub z krowy; 
też: potrawa z tego mięsa’

wołowina na pieczeń
duszona, pieczona wołowina
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год, -а i -у, Msc. о -е i в -ý;  
-ы i -á, годóв i лет rz. m.

1. ‘jednostka czasu, odcinek 
czasu równy w przybliżeniu 

okresowi obiegu Ziemi 
wokół Słońca – 365 lub 

366 dni i równy dwunastu 
miesiącom, liczony od 
pierwszego stycznia’

тот, тот, прóшлый, 
бýдущий год 

Прошлó три гóда.
в течéние гóда 
урожáйный год
Вы какóго гóда?

2. ‘wiek’
кто-лúбо ужé в годáх
скрывáть своú гóды 

гóды молоде 

годн|а, -и rz. ż.

1. ‘jednostka czasu, odcinek 
czasu równy w przybliżeniu 

okresowi obiegu Ziemi 
wokół Słońca – 365 lub 

366 dni i równy dwunastu 
miesiącom, liczony od 
pierwszego stycznia’

вска измúната годúна
календáрна годúна

учéбна годúна 
Нóва Годúна

текýща годúна

2. ‘wiek’
Той е на дéсет годúни.
на млáди, стáри годúни

rok, -u; lata rz. mnieżyw.

1. ‘jednostka czasu, odcinek 
czasu równy w przybliżeniu 

okresowi obiegu Ziemi 
wokół Słońca – 365 lub 

366 dni i równy dwunastu 
miesiącom, liczony od 
pierwszego stycznia’

jeden rok, dwa, trzy, cztery 
lata, pięć, sześć lat

w drugim roku życia
bieżący rok

rok przestępny, jubileuszowy
rok świetlny, liturgiczny, 

Nowy Rok

2. ‘wiek’
On ma 8 lat.

posunięty w latach

годчн|ый przymiotnik

‘taki, który ma lub trwa 
jeden rok i obejmuje okres 

jednego roku’
годúчная командирóвка

годúчный óтпуск
годúчный трáур
годúчные кýрсы

едногодш|ен przymiotnik

‘taki, który ma lub trwa 
jeden rok i obejmuje okres 

jednego roku’
едногодúшен срок

едногодúшен óтпуск
едногодúшен бюджéт
едногодúшен рáзход

roczn|y przymiotnik

‘taki, który ma lub trwa 
jeden rok i obejmuje okres 

jednego roku’
roczny kotek

roczny urlop zdrowotny, 
budżet, plan, dochód, limit, 

koszt
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годовщн|а, -ы; -ы rz. ż. 

‘dzień przypadający 
dokładnie w rok, dwa, 
trzy itp. lata po jakimś 

wydarzeniu’
отмéтить годовщúну 

чегó-лúбо
годовщúна зáпуска 

пéрвого искýсственного 
спýтника Землú

поздрáвить с 
пятидестой годовщúной 

свáдьбы

годшнин|а rz. ż.

‘dzień przypadający 
dokładnie w rok, dwa, 
trzy itp. lata po jakimś 

wydarzeniu’
годúшнина от свáтбата 

им

rocznic|a, -y; -e rz. ż.

‘dzień przypadający 
dokładnie w rok, dwa, 
trzy itp. lata po jakimś 

wydarzeniu’
rocznica ślubu, śmierci, 

katastrofy
pierwsza, druga, złota, 
diamentowa rocznica
państwowa, oficjalna 

rocznica
obchodzić, świętować 

rocznicę

гол|овá, -ов, В. -ову; 
-овы, -óв, -овáм rz. ż. patrz 

главá I

patrz глава głow|a, -ę; -y rz. ż. patrz 
глава

головокружéни|е, -я; -я 
rz. n.

‘uczucie utraty równowagi 
połączone z wrażeniem 
wirowania otaczających 

przedmiotów’
почýвствовал 

головокружéние и 
тошнотý

вене на свят fraza 
rzeczownikowa

‘uczucie utraty równowagi 
połączone z wrażeniem 
wirowania otaczających 

przedmiotów’
Почýвства вúене на свят.

zawroty głowy fraza 
rzeczownikowa

‘uczucie utraty równowagi 
połączone z wrażeniem 
wirowania otaczających 

przedmiotów’
mieć zawroty głowy

головолóмк|а, -и; -и rz. ż.

‘układanka wymagająca 
logicznego myślenia 

i kombinowania’
тригонометрúческая 

головолóмка
задáчи-головолóмки по 

конструúрованию 

рéбус, -и; (два) рéбуса 
rz. m.

‘układanka wymagająca 
logicznego myślenia 

i kombinowania’
Тя брзо се спрáвя с всéки 

рéбус.
решáвам рéбус

łamigłówk|a, -i; -i rz. ż.

‘układanka wymagająca 
logicznego myślenia 

i kombinowania’
łamigłówka logiczna, 

myślowa
rozwiązać łamigłówkę

годов|óй przymiotnik

‘taki, który ma lub trwa
jeden rok i obejmuje okres

jednego roku’
годовóй дохóд
годовóй отчёт
годовóй план

годш|ен przymiotnik

‘taki, który ma lub trwa
jeden rok i obejmuje okres

jednego roku’
годúшен план

годúшен прúход 
годúшен прúраст

roczn|y przymiotnik

‘taki, który ma lub trwa
jeden rok i obejmuje okres

jednego roku’
roczny kotek

roczny urlop zdrowotny, 
budżet, plan

roczne stypendium
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гóлод, -а rz. m.

1. ‘ostre odczucie potrzeby 
pożywienia’

почýвствовать гóлод
утолúть гóлод
звéрский гóлод

2. ‘pragnienie czegoś lub 
dotkliwy brak czegoś’

бумáжный гóлод
кнúжный гóлод

глад rz. m.

1. ‘ostre odczucie potrzeby 
pożywienia’

умúрам от глад
чýвствам глад

2. przen. ‘pragnienie czegoś 
lub dotkliwy brak czegoś’

глад за знáния

głód, głodu; głody rz. m.

1. ‘ostre odczucie potrzeby 
pożywienia’

głód dojmujący, 
nienasycony, wilczy, 

nikotynowy 
umierać, mrzeć z głodu

zaznać, poczuć, oszukać,
zaspokoić głód

2. przen. ‘pragnienie czegoś 
lub dotkliwy brak czegoś’
głód miłości, informacji

голодá|ть, -ю, -ешь vi. 
state, intransitive

‘odczuwać głód w ciągu 
długiego okresu’

голодáть для похудéния
голодáть цéлый день

гладýва|м, -ш vi. state 
intransitive

‘odczuwać głód w ciągu 
długiego okresu’

гладýвам от бéдност
гладýвам за отслáбване 

гладýвам за знáния

głod|ować, -uję, -ujesz vi. 
state intranstive 

‘odczuwać głód w ciągu 
długiego okresu’

Pielęgniarki głodują od 
tygodnia.

гололéдиц|а rz. ż. гололёд 
rz. m.

‘warstwa lodu tworząca 
się na powierzchni ziemi 

wskutek zamarzania 
mżawki lub deszczu’
На дорóгах гололёд.

Наступúла гололéдица.
Упáла в гололéдицу и 

сломáла рýку.

полéдиц|а, -и rz. ż.

‘warstwa lodu tworząca 
się na powierzchni ziemi 

wskutek zamarzania 
mżawki lub deszczu’

У́лиците покрú полéдица.

gołole|dź, -dzi; -dzie rz. ż. 

‘warstwa lodu tworząca 
się na powierzchni ziemi 

wskutek zamarzania 
mżawki lub deszczu’
pokryć się gołoledzią

гóлос, -а i -у; -á  
rz. m.

1. ‘to, co można słyszeć, 
zwłaszcza dźwięk mowy’
мужскóй, жéнский гóлос
звучáние, сúла, диапазóн, 

тембр гóлоса
высóкий гóлос
нúзкий гóлос

2. ‘zdanie, osąd 
i wypowiedź na jakiś temat’

голосá избирáтелей
Голосá судéй разделúлись. 

подсчитáть голосá
прáво гóлоса

глас, -ове; (два) глáса 
rz. m.

1. ‘to, co można słyszeć, 
zwłaszcza dźwięk mowy’

жéнски глас
плен глас

Изгýби ми се гласт.
писклúв, висóк, нúсък, 

тнък глас

2. ‘zdanie, osąd 
i wypowiedź na jakiś temat’

прáво на глас 
глас на нарóда
глас в пустúня

głos, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ‘to, co można słyszeć, 
zwłaszcza dźwięk mowy’

głos tubalny, donośny, 
gruby, cienki, piskliwy, 
aksamitny, chropowaty, 

zduszony, melodyjny, ostry

2. ‘zdanie, osąd 
i wypowiedź na jakiś temat’

głos ludu, krytyków
mieć prawo głosu

zabrać głos
udzielić głosu komuś
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голос|овáть, -ýю, -ýешь 
vi. state, transitive

1. ‘wypowiadać się za 
pomocą umownych znaków, 

wyrażając zgodę lub 
sprzeciw w jakiejś sprawie’

голосовáть за 
представúтеля какóй-

лбо пáртии
голосовáть за резолцию, 

за принтие, за 
исключéние когó-, чегó-

лúбо

2. ‘prosić o zatrzymanie 
się samochodu poprzez 

podniesienie ręki’
голосовáть на шоссé

гласýва|м, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘wypowiadać się za 
pomocą umownych 

znaków, wyrażając zgodę 
lub sprzeciw w jakiejś 

sprawie’
гласýвам закóн

гласýвам за президéнт

2. brak znaczenia

głos|ować, -uję, -ujesz vi. 
state, transitive

1. ‘wypowiadać się za 
pomocą umownych znaków, 

wyrażając zgodę lub 
sprzeciw w jakiejś sprawie’
głosować przez podniesienie 

ręki
głosować na kogoś, za czymś, 

przeciw czemuś

2. brak znaczenia

голубц l. mn. (l. poj. 
голубéц, -цá rz. m.)

‘potrawa z mielonego 
mięsa z ryżem, zawijanego 

w liście kapusty’
приготóвить голубц

сарм| l. mn. (l. poj. 
сармá rz. ż.)

‘potrawa z mielonego 
mięsa z ryżem, zawijanego 

w liście kapusty’
гóтвя сармú

сармú с лóзови листá
сармú с кúсело зéле

gołąbki l. mn. (l. poj. 
gołąb|ek, -ka rz. m.)

‘potrawa z mielonego mięsa 
z ryżem, zawijanego w liście 

kapusty’
gołąbki w sosie 
pomidorowym

голýбчик, -а; -и rz. m. zdr. 
od гóлубь

1. ‘pieszczotliwie o kimś 
bliskim’

два голýбчика целовáлись

2. ‘forma zwrotu 
grzecznościowego (zwykle 

do mężczyzny)’
Не обижáйтесь на мен, 

голýбчик.

глъбч|е rz. n. zdr. od 
глъб

1. ‘pieszczotliwie o kimś 
bliskim’

влбени глъбчета

2. brak znaczenia

gołąb|ek, -ka; -ki rz. m.  zdr. 
od gołąb

1. ‘pieszczotliwie o kimś 
bliskim’

zakochane gołąbki

2. brak znaczenia
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гóлуб|ь, -я; -и rz. m.

1. zool. ‘dziki 
i udomowiony ptak  
średniej wielkości 
z szaroniebieskim 

upierzeniem’
дúкие, домáшние гóлуби 

почтóвые гóлуби

2. ‘czuły zwrot do 
mężczyzny i koni, które są 

poganiane’
Прощáй, гóлубь, 

встрéтимся ли ещё!

глъб rz. m.

1. zool. ‘dziki 
i udomowiony ptak 
średniej wielkości 
z szaroniebieskim 

upierzeniem’
домáшни глъби

2. brak znaczenia

goł|ąb, -ębia; -ębie rz. mżyw. 
zool.

1. ‘dziki  
i udomowiony ptak  
średniej wielkości 
z szaroniebieskim 

upierzeniem’
Gołębie gruchają.

2. brak znaczenia

гóл|ый przymiotnik

1. ‘taki, który nie jest 
niczym okryty’

гóлый человéк, мужчúна, 
ребёнок

совсéм, совершéнно гóлый
гóлые рýки, нóги

2. ‘czysty pozbawiony 
dodatków’
гóлый хлеб 

гол przymiotnik

1. ‘taki, który nie jest 
niczym okryty’

гол човéк
гóла главá без шáпка

2. ‘czysty pozbawiony 
dodatków’
гóли стенú
гóли фáкти
гóла úстина 

goł|y przymiotnik

1. ‘taki, który nie jest  
niczym okryty’
goły człowiek

gołe drzewa, ściany
Goły jak święty turecki, jak 

Pan Bóg stworzył.

2. ‘czysty pozbawiony 
dodatków’
goła pensja
gołym okiem  

gołymi rękami

гóнк|а, -и; -и rz. ż.

‘bieganie w nieokreślonym 
kierunku; też: chodzenie 
w pośpiechu w jakimś 

określonym celu’
гóнка за карьéрой 

надбгван|е, -ия rz. n.

‘bieganie w nieokreślonym 
kierunku; też: chodzenie 
w pośpiechu w jakimś 

określonym celu’
кóнно надбгване 

pośpiech, -u (sg. tantum)  
rz. mnieżyw.

‘bieganie w nieokreślonym 
kierunku; też: chodzenie 
w pośpiechu w jakimś 

określonym celu’
morderczy, szaleńczy, 
gorączkowy pośpiech

bez pośpiechu

гóнч|ая przymiotnik 
w znaczeniu rzeczownika

‘gończy pies myśliwski 
o długich uszach i czarnej, 

podpalanej sierści’
охóта с гóнчими

бежáть как гóнчая

хртк|а, -и rz. ż.

‘gończy pies myśliwski 
o długich uszach i czarnej, 

podpalanej sierści’
óпитна хртка

дéбна като хртка

pies gończy fraza rz. mżyw. 
rzeczownikowa

‘gończy pies myśliwski 
o długich uszach i czarnej, 

podpalanej sierści’
hodować psy gończe
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гор|á, -, В. -у; -ы rz. ż.

1. ‘wzniesienie nad 
otaczającym terenem’

крутáя горá
вершúна гор

поднться на гóру

2. ‘wielka ilość czegoś’
гóры книг

горá пúсем, газéт

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia

планин|á, -и rz. ż.

1. ‘wzniesienie nad 
otaczającym terenem’

Отúвам в планинáта. 

 

2. ‘wielka ilość czegoś’
Т му обещáва злáтни 

планинú. 

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia

gór|a, -y; -y rz. ż. 

1. ‘wzniesienie nad 
otaczającym terenem’

stroma, wysoka, skalista, 
lesista góra

pasmo, łańcuch gór
zbocze, szczyt, wierzchołek 

góry

2. ‘wielka ilość czegoś’
góra pieniędzy, złota, śmieci

3. ‘to, co jest wyżej niż coś 
innego podobnego typu’

góra sukienki
góra od piżamy
sąsiedzi z góry

W górze latają motyle.
Przykład idzie z góry.

4. partykuła ‘tego, o czym 
mowa, nie ma więcej niż tyle’
Miała góra dwadzieścia lat.

Dam ci dwa, góra trzy 
wafelki.

горбáт|ый przymiotnik

1. ‘taki, który ma garb’
горбáтый человéк

2. ‘taki, który jest 
skrzywiony, zgięty’

горбáтый мост
горбáтый нос

грбав przymiotnik

1.‘taki, który ma garb’
грбав човéк

2. ‘taki, który jest 
skrzywiony, zgięty’

грбав нос

garbat|y przymiotnik

1. ‘taki, który ma garb’
garbaty człowiek

2. ‘taki, który jest 
skrzywiony, zgięty’
garbaty nos, most

гóрб|иться, -люсь, -ишься 
vi. state, aux

‘mieć krzywe, wypukłe 
plecy’

Сидú прмо, не гóрбись.

грб|я се, -иш се vi. state, 
aux

‘mieć krzywe, wypukłe 
plecy’

Не се гърбú!

garbi|ć się, -ę, -sz vi. state, 
aux

‘mieć krzywe, wypukłe 
plecy’

garbić się przy biurku, nad 
lekturą, od nawału pracy
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горбýшк|а, -и; -и rz. ż.

1. ‘kromka chleba 
odkrojona z końca 

bochenka’
отрéзать горбýшку

съесть горбýшку хлéба 

2. brak znaczenia

крáищник, крáищници; 
(два) кращника rz. m.

1. ‘kromka chleba  
odkrojona z końca 

bochenka’
крáищник на хляб

Обúчам крáищника .

2. brak znaczenia

piętk|a, -i; -i rz. ż.

1. ‘kromka chleba 
odkrojona z końca 

bochenka’
ukroić piętkę

2. zdr. od pięta

гóр|е, -я rz. n.

1.‘to, co kogoś martwi’
пережúть, испытáть, 

вúдеть гóре
причинúть, принестú 

комý-лúбо гóре 

2. ‘bardzo niepomyślne 
wydarzenie wywołujące 

czyjeś cierpienia’
Случúлось большóе гóре.

у когó-лúбо гóре 
обрýшилось, свалúлось на 

когó-лúбо гóре

мк|а, -и rz. ż.

1. ‘to, co kogoś martwi’
Тя се разбол от мка.

2. brak znaczenia

zmartwieni|e, -a; -a rz. n.

1. ‘to, co kogoś martwi’
wielkie, poważne, ciężkie 

zmartwienie
rozchorować się ze 

zmartwienia
mieć z kimś zmartwienie

2. brak znaczenia

гор|евáть, -ю, -ешь vi. 
state, intransitive

‘być w stanie smutku 
i niepokoju’

горевáть о блúзких
Не горйте, что от негó 

нет пúсем.
Не горй, все пройдёт.

не о чем горевáть

тъгýва|м, -ш vi. state, 
intransitive

‘być w stanie smutku 
i niepokoju’

тъгýвам за нéго
тъгýвам за рóдното си 

мсто

martwi|ć się, -ę, -sz vi. state 
intransitive

‘być w stanie smutku 
i niepokoju’

martwić się o brata
martwić się zmianami 

w kraju

горст|ый przymiotnik

1. ‘taki, który jest pełen gór 
lub wzniesień’

горúстая мéстность
горúстые берегá рекú

горúстый óстров

2. brak znaczenia

планнск|и przymiotnik

1. ‘taki, który jest pełen gór 
lub wzniesień’

планúнска мéстност
планúнски райóн

2. ‘taki, który jest 
związany z górami i stale 

występuje w górach lub jest 
przeznaczony do używania 

w górach’ 
планúнски прóход, 

клúмат, вздух, масúв, 
кристáл, пейзáж 
планúнска верúга

górzyst|y przymiotnik

1. ‘taki, który jest pełen gór 
lub wzniesień’

górzysty teren, kraj

2. brak znaczenia
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гóрк|а, -и; -и rz. ż.

1. ‘mała góra’
спустúться под гóрку

катáться с гóрки
гóрка пúсем, газéт

2. ‘nieduża oszklona szafka 
na naczynia i drobiazgi’
гóрка крáсного дéрева
гóрка со старúнным 

фарфóром

бар, -и; (два) бара rz. m.

1. ‘mała góra’
Изкачúх баúра за едúн 

миг.

2. brak znaczenia

górk|a, -i; -i rz. ż.

1. ‘mała góra’
zjeżdżać z górki

z górki na pazurki

2. brak znaczenia

гóрл|о, -а rz. n.

‘wspólny odcinek
przewodu pokarmowego 
i oddechowego między 

przełykiem a jamą ustną’
потрóгать гóрло 

укýтать шарфóм гóрло
по гóрло, до гóрла в водé

Гóрло пересóхло.

грл|о, -а rz. n.

‘wspólny odcinek
przewodu pokarmowego 
i oddechowego między 

przełykiem a jamą ustną’
Пресхна ми грлото.

Влéзе ми в крúвото грло. 
крещ с цло грло 
наквас си грлото 

зачервéно грло

gardł|o, -a; -a rz. n.

‘wspólny odcinek
przewodu pokarmowego 
i oddechowego między 

przełykiem a jamą ustną’
zapalenie gardła

poderżnąć komuś gardło

горнорабóч|ий przymiotnik 
w znaczeniu rzeczownika

‘człowiek pracujący 
w górnictwie; 

wydobywający z ziemi 
surowce’

рабóтать горнорабóчим

миньóр, -и rz. m.

‘człowiek pracujący 
w górnictwie; 

wydobywający z ziemi 
surowce’

миньóр в стáра мúна

górni|k, -ka; -cy rz. mos.

‘człowiek pracujący 
w górnictwie; 

wydobywający z ziemi 
surowce’

górnik dołowy, szybowy, 
strzałowy

горностá|й, -я; -и rz. m. 
zool.

‘nieduży drapieżnik 
podobny do łasicy, 

posiadający białe i cenne 
futerko oraz ogon 

zakończony czarnym 
kolorem’

мех из горностáя

хермелн rz. m. zool.

‘nieduży drapieżnik 
podobny do łasicy, 

posiadający białe i cenne 
futerko oraz ogon 

zakończony czarnym 
kolorem’

кóжа от хермелúн

gronosta|j, -a; -je, -i/ów rz. 
mżyw. zool.

‘nieduży drapieżnik 
podobny do łasicy, 

posiadający białe i cenne 
futerko oraz ogon 

zakończony czarnym 
kolorem’

futro z gronostaja
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гóрн|ый przymiotnik

1. ‘taki, który jest 
związany z górami i stale 

występuje w górach lub jest 
przeznaczony do używania 

w górach’
гóрный перевáл, вóздух, 

клúмат, орёл
гóрные вершúны, лугá, 

лжи
гóрное óзеро

гóрная странá

2. brak znaczenia

планнск|и przymiotnik

1. ‘taki, który jest 
związany z górami i stale 

występuje w górach lub jest 
przeznaczony do używania 

w górach’
планúнски прóход, 

клúмат, вздух, масúв, 
кристáл, пейзáж
планúнска верúга

2. ‘taki, który jest pełen gór
lub wzniesień’

планúнска мéстност 
планúнски райóн

górsk|i przymiotnik

1. ‘taki, który jest 
związany z górami i stale 

występuje w górach lub jest 
przeznaczony do używania 

w górach’
górskie powietrze

górski rower, ratownik, 
przewodnik, kryształ, potok, 

kurort, klimat, pejzaż
masyw, łańcuch górski

2. brak znaczenia

гóрод, -а; -á  
rz. m.

‘duży, gęsto i planowo 
zabudowany teren’
областнóй гóрод
портóвый гóрод
жить за гóродом
поéхать за гóрод

град, l. mn. градовé; (два) 
грáда rz. m.

‘duży, gęsto i planowo 
zabudowany teren’

отúвам на разхóдка извн 
градá

стáр град 

miast|o, -a; -a rz. n.

‘duży, gęsto i planowo 
zabudowany teren’

stare miasto
miasto powiatowe, 

wojewódzkie, stołeczne
miasto portowe, rodzinne, 
średniowieczne, wymarłe

jechać za miasto
Gadają na mieście, że masz 

nowego kochanka.
oblegać, wyzwolić miasto

горóх, -а (-у) (sg. tantum) 
rz. m.

1. bot. ‘roślina o wiotkiej 
łodydze i owocach – 

strąkach’
вырáщивать горóх

2. ‘strąki lub ziarna tej 
rośliny; też: potrawa z tych 

nasion’
нарвáть горóха

грах (sg. tantum) rz. m.

1. bot. ‘roślina o wiotkiej 
łodydze i owocach – 

strąkach’
Тук растé зелéн грах. 

2. ‘strąki lub ziarna tej 
rośliny; też: potrawa z tych 

nasion’
Обúчам пúле с грах.

groch, -u (sg. tantum) rz. 
mnieżyw. 

1. bot. ‘roślina o wiotkiej 
łodydze i owocach – 

strąkach’
kwitnący groch
groch cukrowy

2. ‘strąki lub ziarna tej 
rośliny; też: potrawa z tych 

nasion’
kapusta z grochem

łuskać groch
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горст|ь, -и; -и rz. ż. 

1. ‘dłoń złożona 
w sposób umożliwiający 

zaczerpnięcie, uchwycenie 
czegoś’

пóлная горсть céмечек

2. ‘tyle, ile się zmieści 
w garści’

горсть снéга взять в рýку
Брóсить воробьм горсть 

крóшек.
дать комý-лúбо горсть 

мукú

шéп|а, -и rz. ż.

1. ‘dłoń złożona 
w sposób umożliwiający 

zaczerpnięcie, uchwycenie 
czegoś’

Каквó държú в шéпата 
си?

2. ‘tyle, ile się zmieści 
w garści’

шéпа монéти
шéпа пръст

garś|ć, -ci; -cie rz. ż. 

1. ‘dłoń złożona 
w sposób umożliwiający 

zaczerpnięcie, uchwycenie 
czegoś’

trzymać ptaka w garści

2. ‘tyle, ile się zmieści 
w garści’

garść mąki, piasku, 
orzechów, drobniaków, 

cukierków, ryżu

горш|óк, -кá; - rz. m.

1. ‘okrągłe naczynie 
służące do gotowania 

i przechowywania potraw’
горошóк с мёдом 

постáвить горшóк в печь
горшóк с кáшей внуть из 

духóвки

2. ‘niewielkie naczynie 
używane do hodowania 

roślin ozdobnych’
цветóчный горшóк

На кáждом подокóннике
горшк с герáнью.

3.‘naczynie, do którego 
oddaje się mocz i kał, 

przeznaczone zwłaszcza dla 
dzieci’

ночнóй горшóк

гърн|é, -та rz. n.

1. ‘okrągłe naczynie 
służące do gotowania 

i przechowywania potraw’
глúнено гърнé

2. brak znaczenia 

3. ‘naczynie, do którego 
oddaje się mocz i kał, 

przeznaczone zwłaszcza dla 
dzieci’

нóщно гърнé

garn|ek, -ka; -ki rz. 
mnieżyw.

1. ‘okrągłe naczynie 
służące do gotowania 

i przechowywania potraw’
garnek gliniany, żeliwny, 

mosiężny
garnek zupy

postawić garnek na ogniu

2. brak znaczenia
 

3. brak znaczenia
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гóрьк|ий przymiotnik

1. ‘taki, który ma ostry, 
nieprzyjemny smak lub 

zapach; też: niesłodzony’
как полнь гóрький

гóрький вкус
гóрький на вкус
гóрький миндáль

гóрький пéрец
гóрький огурéц

2. ‘taki, który jest 
związany z przykrymi 

uczuciami, przeżyciami lub 
doświadczeniami’

гóрькая судьбá, дóля, 
учáсть

гóрькая прáвда, úстина 
гóрькие чýвства, мсли, 

воспоминáния
гóрькое признáние

гóрький смех

горчв przymiotnik

1. ‘taki, który ma ostry, 
nieprzyjemny smak lub 

zapach; też: niesłodzony’
горчúв вкус

горчúво лекáрство

2. ‘taki, który jest 
związany z przykrymi 

uczuciami, przeżyciami lub 
doświadczeniami’

горчúви слзи
горчúв óпит

gorzk|i przymiotnik

1. ‘taki, który ma ostry, 
nieprzyjemny smak lub 

zapach; też: niesłodzony’
gorzki smak, posmak

gorzki grejfrut
gorzka herbata

2. ‘taki, który jest 
związany z przykrymi 

uczuciami, przeżyciami lub 
doświadczeniami’

gorzki grymas, uśmiech, 
śmiech

gorzki żal
gorzki komentarz
gorzka prawda

gorzkie rozczarowanie

гóрько przysłówek

1. przysłówek od gorzki
гóрько плáкать

Степь гóрько пáхнет 
полнью.

гóрько улыбáться
гóрько раскáиваться

2. ‘okrzyk na przyjęciach 
weselnych, zachęcający 

państwa młodych do 
pocałunku’

грóмко кричáть «гóрько»

горчв|о przysłówek

1. przysłówek od gorzki
горчúво плáча

2. ‘okrzyk na przyjęciach 
weselnych, zachęcający 

państwa młodych do 
pocałunku’
Горчúво! 

gorzko przysłówek

1. przysłówek od gorzki
gorzko płakać

Gorzko narzekała na syna.

2. ‘okrzyk na przyjęciach 
weselnych, zachęcający 

państwa młodych do 
pocałunku’

głośno krzyczeć ‘gorzko’

горч|ее rz. n.

‘substancja palna używana 
do napędzania silników 
i maszyn lub do palenia 

w piecach’
жúдкое горчее
дерное горчее

привезтú горчее

горв|о, -а rz. n.

‘substancja palna używana 
do napędzania silników 
i maszyn lub do palenia 

w piecach’
тéчно горúво
дрено горúво

зарéждам горúво

paliw|o, -a; -a rz. n.

‘substancja palna używana 
do napędzania silników 
i maszyn lub do palenia 

w piecach’
paliwo stałe, płynne, ciekłe, 

jądrowe
stacja paliw

tankować paliwo
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горч|ий przymiotnik

1. ‘taki, który ma wysoką 
temperaturę; też: silnie 

grzejący’
горчий чай, суп
горчий чáйник

горчая отопúтельная 
батарéя

горчий лоб

2. ‘taki, który jest 
zainteresowany czymś 
i oddaje się czemuś’

3. ‘taki, który jest 
wybuchowy i pełen 

żarliwości’
горчий нрав

горчая головá
В мóлодости был óчень 
горч и в гнéве себ не 

пóмнил.

горéщ przymiotnik

1. ‘taki, który ma wysoką 
temperaturę; też: silnie 

grzejący’
горéщо кафé
горéща юти
горéщо стие

горéща напúтка

2. brak znaczenia 

3. ‘taki, który jest 
wybuchowy i pełen 

żarliwości’
горéщ спор

горéща тóчка на събúтия 

gorąc|y przymiotnik

1. ‘taki, który ma wysoką 
temperaturę; też: silnie 

grzejący’
gorący kubek, garnek
gorący dzień, klimat
gorąca kąpiel, zupa, 

herbata
gorące lato, danie

2. brak znaczenia

3. ‘taki, który jest 
wybuchowy i pełen 

żarliwości’
gorąca dyskusja, głowa, 

debata, wiadomość
gorący doping, zwolennik, 
patriota, wielbiciel, aplauz 

горяч|ться, -ýсь, -шься 
vi. state, aux

‘działać i mówić ze 
zdenerwowaniem 
i niecierpliwością’
Все горячúлись, 

перебивáли друг дрýга.
Не горячúсь, успокóйся.

горячúться из-за 
пустякóв

горещ| се, -ш се vi. 
state, aux

‘działać i mówić ze 
zdenerwowaniem 
i niecierpliwością’

По-спокóйно, мнóго се 
горещúш!

gorączk|ować się, -uję, 
-ujesz vi. state, aux, pot.

‘działać i mówić ze 
zdenerwowaniem 
i niecierpliwością’
– Co za głupek! – 

gorączkował się Janusz.
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господн, -а, l. mn. 
господá, госпóд rz. m .

1. ‘oficjalna forma 
grzecznościowa używana 

przy zwracaniu się do 
mężczyzny lub w rozmowie 

o nim’ (używana 
z nazwiskiem, stanowiskiem 

lub tytułem)
господúн кóнсул

господúн президéнт
господúн Лаврóв

2. ‘ten, kto ma władzę nad 
kimś lub nad czymś’

господúн своéй судьб

3. ‘bogacz; dawniej 
też: właściciel majątku 

ziemskiego’
крепостне господúна 

Тургéнева

4. brak znaczenia

5. ‘mężczyzna’
Когдá приезжáет тот 

господúн?

господн, l. mn. господá 
rz. m .

1. ‘oficjalna forma 
grzecznościowa używana 

przy zwracaniu się do 
mężczyzny lub w rozmowie 

o nim’
Господúне, помогнéте ми 

да се качá на влáка!
Господúн Иванóв, ще ми 
кáжете ли úстината?

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia

5. ‘mężczyzna’
Нкакъв господúн те 

трси.

pan, -a; panowie rz. mos.

1. ‘oficjalna forma 
grzecznościowa używana 

przy zwracaniu się do 
mężczyzny lub w rozmowie 

o nim’
Szanowny Panie
Panie Adamie

pan woźny 

2. ‘ten, kto ma władzę nad 
kimś lub nad czymś’

pan swojego losu 

3. ‘bogacz; dawniej 
też: właściciel majątku 

ziemskiego’
pracować u pana

4. ‘mężczyzna stojący 
na czele domu, rodziny, 

gospodarstwa’
pan domu

5. ‘mężczyzna’
Jakiś pan o ciebie pytał.

гостниц|а, -ы; -ы rz. ż.

‘miejsce czasowego pobytu 
osób zatrzymujących się 
w danej miejscowości’

остановúться в лýчшей 
гостúнице гóрода

заказáть в гостúнице 
двухмéстный нóмер

хотéл, -и; (два) хотéла 
rz. m.

‘miejsce czasowego pobytu 
osób zatrzymujących się 
w danej miejscowości’

резервúрам стáя в хотéла 
отсéдна в хотéл 

настанвам турúсти 
в хотéла 

hotel, -u; -e rz. mnieżyw.

‘miejsce czasowego pobytu 
osób zatrzymujących się 
w danej miejscowości’
hotel trzygwiazdkowy, 
ekskluzywny, stylowy

zatrzymać się w hotelu
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го|стть, -щý, -стшь vi. 
state, intransitive  

1. ‘być czyimś gościem; też: 
przebywać gdzieś’

гостúть кáждое лéто 
в дерéвне; гостúть  

у роднх
 

2. brak znaczenia

гостýва|м, -аш vi. state, 
intransitive  

1. ‘być czyimś gościem; też: 
przebywać gdzieś’

Аз им гостýвах през 
áвгуст.

2. brak znaczenia

go|ścić, -szczę, -ścisz vi. 
state,  transitive

1. ‘być czyimś gościem; też: 
przebywać gdzieś’

Często gościłem w ich 
domu. 

 

2. ‘przyjmować kogoś 
u siebie’

gościć u siebie biskupa
Mamy zaszczyt gościć 

prezydenta.

гост|ь, -я; -и  
rz. m.

1. ‘osoba przybyła do 
kogoś w odwiedziny; też: 
uczestnik przyjęcia, balu’

звáные гóсти
за здорóвье гостéй

2. ‘osoba przybyła 
gdzieś, aby korzystać ze 
świadczonych tam usług’

высóкие гóсти
местá для почётных 

гостéй
гóсти столúцы, гóрода, 

фестивáля

3. brak znaczenia

гóстенин, l. mn. гóсти  
rz. m.

1. ‘osoba przybyła do 
kogoś w odwiedziny; też: 
uczestnik przyjęcia, balu’
отúда катó гóстенин 

гóстенин на Инститýта

2. ‘osoba przybyła 
gdzieś, aby korzystać ze 
świadczonych tam usług’

гóстенин на хотéла

3. brak znaczenia

goś|ć, -cia; -cie rz. mos.

1. ‘osoba przybyła do 
kogoś w odwiedziny; też: 
uczestnik przyjęcia, balu’

nieproszony, 
niespodziewany, dostojny 

gość
gość honorowy
zaprosić gości

2. ‘osoba przybyła 
gdzieś, aby korzystać ze 
świadczonych tam usług’

gość hotelowy

3. pot. ‘mężczyzna’
miły gość
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готóв|ить, -лю, -ишь vi . 
state, transitive

1. ‘przyrządzić, zrobić coś 
w określonym celu, tak żeby 

było gotowe na czas lub 
posłużyło do czegoś’

готóвить машúну к рéйсу
готóвить больнóго к 

оперáции
готóвить специалúстов 
для разлúчных óтраслей 

промшленности

2. brak znaczenia

гóтв|я, -иш vi . state, 
transitive

1. ‘przyrządzić, zrobić coś 
w określonym celu, tak żeby 

było gotowe na czas lub 
posłużyło do czegoś’

гóтвя обд
гóтвя доклáд 

2. brak znaczenia

przygotow|ywać, -uję, 
-ujesz vi . state, transitive 

1. ‘przyrządzić, zrobić coś 
w określonym celu, tak żeby 

było gotowe na czas lub 
posłużyło do czegoś’

przygotowywać ubranie na 
zmianę, obiad, projekt

2. ‘uprzedzać kogoś 
o czymś, co ma nastąpić, 

zwłaszcza o czymś 
niepomyślnym’

Trzeba było przygotowywać 
rodzinę na śmierć chorego.

готóв|иться, -люсь, 
-ишься vi. state, aux

‘wykonać pewne czynności, 
aby być gotowym do 

czegoś, na coś’
готóвиться к отъéзду, 

óтпуску, к встрéче 

гóтв|я се, -иш се vi. state, 
aux

‘wykonać pewne czynności, 
aby być gotowym do 

czegoś, na coś
гóтвя се за път

гóтвя се за úзпит
гóтвя се за войнá

przygotow|ywać się, -uję, 
-ujesz vi. state, aux

‘wykonać pewne czynności, 
aby być gotowym do 

czegoś, na coś’
przygotowywać się do 

pracy, do matury

град, -а (sg. tantum) rz. m. 

1. ‘opad atmosferyczny 
w postaci niewielkich 

bryłek lodu, wyglądających 
jak krople deszczu, 

zamarznięte w powietrzu’
дождь с грáдом

впал град
Град побúл посéвы.

2. ‘duża ilość spadających 
gwałtownie przedmiotów’

град пуль
град камнéй

град упрёков, возражéний
град насмешéк

градýшк|а, -и rz. ż.

1. ‘opad atmosferyczny 
w postaci niewielkich bryłek 

lodu, wyglądających jak 
krople deszczu, zamarznięte 

w powietrzu’
Пáдна градýшка.

2. ‘duża ilość spadających 
gwałtownie przedmiotów’
градýшка от куршýми 

grad, -u (sg. tantum) rz. 
mnieżyw. 

1. ‘opad atmosferyczny 
w postaci niewielkich 

bryłek lodu, wyglądających 
jak krople deszczu, 

zamarznięte w powietrzu’
pada, sypie grad

2. przen. ‘duża ilość 
spadających gwałtownie 

przedmiotów’
grad kul, kamieni
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грáдусник, -а; -и rz. m.

‘przyrząd do mierzenia 
temperatury’

постáвить больнóму 
грáдусник

термомéтър l. mn. 
термомéтри rz. m.

‘przyrząd do mierzenia 
temperatury’

Нмам термомéтър.

termometr, -u; -y rz. 
mnieżyw. 

‘przyrząd do mierzenia 
temperatury’

termometr rtęciowy, 
elektroniczny

mierzyć termometrem

граждан|н, -а; -е rz. m.

1. ‘członek społeczeństwa 
danego państwa mający 

określone prawa 
i obowiązki zastrzeżone 

przez konstytucję’
гражданúн Россúи

2. ‘urzędowa forma 
zwracania się do kogoś’
Гражданúн Иванóв, вы 

обвинетесь в нарушéнии 
общéственного пордка.

3. ‘człowiek, mężczyzna’
В купé вошёл гражданúн 

срéдних лет.

грáжданин l. mn. 
граждан rz. m.

1. ‘członek społeczeństwa 
danego państwa mający 

określone prawa i obowiązki 
zastrzeżone przez 

konstytucję’
грáжданин на Бългáрия

грáжданин на светá

2. ‘urzędowa forma 
zwracania się do kogoś’

Грáжданино, покажéте 
докумéнтите си!

3. brak znaczenia

obywatel, -a; -e rz. mos.

1. ‘członek społeczeństwa 
danego państwa mający 

określone prawa 
i obowiązki zastrzeżone 

przez konstytucję’
obywatel Polski

2. ‘urzędowa forma 
zwracania się do kogoś’

obywatel Kowalska

3. brak znaczenia

граждáнск|ий przymiotnik

1. ‘taki, który dotyczy 
obywateli jakiegoś państwa 

lub regionu’
граждáнский кóдекс
граждáнские закóны
граждáнское прáво

граждáнский иск, процéсс

2. ‘taki, który jest właściwy 
dobremu obywatelowi 
i pożądany społecznie’

граждáнский долг
граждáнская честь, 
сóвесть, гóрдость

грáжданск|и przymiotnik

1. ‘taki, który dotyczy 
obywateli jakiegoś państwa 

lub regionu’
грáждански правá

2. ‘taki, który jest właściwy 
dobremu obywatelowi 
i pożądany społecznie’ 

грáждански дълг 

obywatelsk|i przymiotnik

1. ‘taki, który dotyczy 
obywateli jakiegoś państwa 

lub regionu’
prawa, obowiązki 

obywatelskie
obywatelskie 

nieposłuszeństwo
komitet, projekt obywatelski

2. ‘taki, który jest właściwy 
dobremu obywatelowi 
i pożądany społecznie’
postawa obywatelska
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грач, -á; - rz. m.

‘ptak o czarnym upierzeniu 
z fioletowym połyskiem’ 

Грачú прилетéли.

врáн|а, -и rz. ż.

‘ptak o czarnym upierzeniu 
z fioletowym połyskiem’

пóлска врáна 

gawron, -a; -y rz. mżyw. zool.

‘ptak o czarnym upierzeniu 
z fioletowym połyskiem’

Gawron to ptak wędrowny.

грéб|ень, -ня; -и rz. m.

1. ‘przyrząd służący 
do podtrzymywania 

i ozdabiania włosów’
воткнýть гребéнь 

в вóлосы

2. ‘zębaty przyrząd’ 
прядúльный гребéнь

3. ‘wyrostek na głowie 
niektórych zwierząt’
петушúный гребéнь

гребéнь попугáя

грéбен, -н; -и rz. m. 

1. ‘przyrząd służący 
do podtrzymywania 

i ozdabiania włosów’
грéбен за косá

2. brak znaczenia

3. zool. ‘wyrostek na głowie 
niektórych zwierząt’

грéбен на петéл

grzebień, -nie; -nie  
rz. mnieżyw. 

1. ‘przyrząd służący 
do podtrzymywania 

i ozdabiania włosów’
czesać grzebieniem

2. ‘zębaty przyrząd’
grzebień zębaty

3. zool. ‘wyrostek na głowie 
niektórych zwierząt’

grzebień koguta

грек, -а; -и rz. m.

‘obywatel grecji’

грък, грци rz. m.

‘obywatel grecji’

Gre|k, -ka; -cy rz. mos.

‘obywatel grecji’

грéлк|а, -а; -и rz. ż.

‘urządzenie do sztucznego 
nagrzewania jakiejś części 

ciała’
постáвить к ногáм грéлку

электрúческая грéлка
резúновая грéлка

грéйк|а, -и rz. ż.

‘urządzenie do sztucznego 
nagrzewania jakiejś części 

ciała’
Аз спя с грéйка 
(електрúческа 
възглáвница).

termofor, -u;-y rz. mnieżyw.

‘urządzenie do sztucznego 
nagrzewania jakiejś części 

ciała’
spać z termoforem
gumowy termofor
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гре|ст, -бý, -бёшь  
vi. state, transitive

1. ‘pracować wiosłami 
w celu wprowadzenia łódki 

w ruch’
грестú не спешá 
грестú к бéрегу

 
2. ‘zbierać coś do kupy  

np. grabiami, łopatą’
грестú сéно
грестú снег

3. brak znaczenia

греб|á, -éш vi. state, 
transitive

1. ‘pracować wiosłami 
w celu wprowadzenia łódki 

w ruch’
гребá в лóдка

2. ‘zbierać coś do kupy  
np. grabiami, łopatą’
гребá сенó с греблá

3. brak znaczenia

wiosł|ować, -uję, -ujesz  
vi. state, transitive

1. ‘pracować wiosłami 
w celu wprowadzenia łódki 

w ruch’
wiosłować do brzegu

2. brak znaczenia

3. pot. ‘jeść bardzo szybko 
zwłaszcza płynną potrawę’
Wiosłuj szybciej, bo zupa 

ostygnie!

гре|ть, -ю, -ешь vi. state, 
transitive

‘przekazywać i utrzymywać 
swoje ciepło i chronić przed 

zimnem’
грéет сóлнце, пéчка, 
паровóе отоплéние

Шýба хорошó грéет. 
Пальтó совсéм не грéет.

грé|я, -еш vi. state, 
transitive

‘przekazywać i utrzymować 
swoje ciepło i chronić przed 

zimnem’
Пéчката ме грéе. 

Очúте  грéят от рáдост
след срéщата.

grz|ać, -eję, -ejesz vi. state, 
transitive

‘przekazywać i utrzymywać 
swoje ciepło i chronić przed 

zimnem’
słońce, piecyk grzeje

grzać ziemię, zmarzniętego 
człowieka

грех, -á; - rz. m.

1. ‘w doktrynie 
chrześcijańskiej złamanie 
zakazu woli Boga, zasad 

religijnych’
покáяться в грехáх

замолúть грехú
впасть в грехú

отпущéние грехóв

2. ‘postępek wykraczający 
przeciw jakimś normom 

postępowania’
грехú мóлодости  

вспóмнить о грехáх 
прóшлого

грях, l. mn. греховé; (два) 
грха rz. m.

1. ‘w doktrynie 
chrześcijańskiej złamanie 
zakazu woli Boga, zasad 

religijnych’
опрощáване на греховéте

първорóден грях 

2. ‘postępek wykraczający 
przeciw jakimś normom 

postępowania’
грях на младосттá

grzech, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ‘w doktrynie 
chrześcijańskiej złamanie 
zakazu woli Boga, zasad 

religijnych’
grzech lekki, śmiertelny, 

główny, ciężki, powszedni, 
pierworodny

grzech nieczystości, 
łakomstwa, pychy
popełnić grzech

dopuścić się grzechu

2. ‘postępek wykraczający 
przeciw jakimś normom 

postępowania’
grzechy młodości

Kochać młodszego to nie 
grzech.
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гречáнк|а, -и; -и rz. ż.

‘obywatelka grecji’

гъркн|я, -и rz. ż.

‘obywatelka grecji’

Greczynka rz. ż.

‘obywatelka grecji’

грéческ|ий przymiotnik

‘związany z grecją, 
dotyczący grecji’
грéческая вáза

грцк|и przymiotnik

‘związany z grecją, 
dotyczący grecji’

грцки езúк
грцка култýра

greck|i przymiotnik

‘związany z grecją, 
dotyczący grecji’

mity greckie

гриб, -á; - rz. m. bot.

‘cudzożywny organizm 
plechowy rozmnażający się 

poprzez zarodniki’
съедóбные гриб
ядовúтые гриб

погáный гриб
пойтú в лес за грибáми

гб|а rz. ż. bot.

‘cudzożywny organizm 
plechowy rozmnażający się 

poprzez zarodniki’
ядлúва гба

отрóвна гба 
събúрам гби

grzyb, -a; -y rz. mżyw . bot.

‘cudzożywny organizm 
plechowy rozmnażający się 

poprzez zarodniki’
grzyby pleśniowe

grzyb jadalny, trujący
zbierać grzyby

грибнк, -á; - rz. m.

‘ten, kto lubi zbierać 
grzyby’

задлый грибнúк

гъбáр, -и rz. m.

‘ten, kto lubi zbierać 
grzyby’

Той е запáлен гъбáр.

grzybiarz, -a; -e rz. mos. 

‘ten, kto lubi zbierać 
grzyby; też: hodowca 

grzybów’
zapalony grzybiarz
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гроз|á, -; -ы rz. ż.

1. ‘zjawisko atmosferyczne 
polegające na gwałtownych 
opadach deszczu z silnym 

wiatrem, grzmotami 
i piorunami’

лéтние, рáнние, ночне 
грóзы

разразúлась грозá
Грозá застáла нас в пóле.
в грозý (во врéмя гроз)

вйти из дóма
из-за гроз остáться 

где-лúбо
затúшье пéред грозóй

2. przen. ‘coś, co 
jest gwałtowne, 

nieuporządkowane i bardzo 
intensywne’

Над странóй навúсла 
грозá. 

вдержать семéйную 
грозý

3. ‘ten, kto wzbudza strach’
Дирéктор был грозóй всей 

шкóлы. 
Э́тот мальчúшка – грозá 

нáшего дворá.

бýр|я, -и rz. ż. 

1. ‘zjawisko atmosferyczne 
polegające na gwałtownych 
opadach deszczu z silnym 

wiatrem, grzmotami 
i piorunami’

затúшие пред бýря
бýря с гръмотéвици

стрáшна бýря
сúлна бýря

Вчéра вечертá се разразú 
стрáшна бýря над градá. 

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

burz|a, -y; -e rz. ż. 

1. ‘zjawisko atmosferyczne 
polegające na gwałtownych 
opadach deszczu z silnym 

wiatrem, grzmotami 
i piorunami’

burza z piorunami
burza piaskowa, pustynna, 
gradowa, śnieżna, letnia
burza wzbiera, rozerwała 
się, rozpętała się, szaleje, 

huczy, ucicha
zbiera się na burzę

2. przen. ‘coś, co 
jest gwałtowne, 

nieuporządkowane i bardzo 
intensywne’

burza loków, zieleni
burza uczuć, namiętności, 

oklasków, śmiechu
burza dziejów, wojenna
Między mną a szefem 
rozpętała się burza.

3. brak znaczenia
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грóзн|ый przymiotnik

1. ‘surowy i okrutny’
грóзный правúтель

2. ‘grożący 
niebezpieczeństwem, 

klęską, straszny’
грóзный враг

грóзное орýжие
грóзные гóды войн

грóзный час

3. ‘wyrażający zagrożenie’
грóзный крик

грóзный взгляд
грóзное послáние

стрáш|ен przymiotnik

1. ‘surowy i okrutny’
стрáшен вид

стрáшен пóглед
стрáшен упрáвник

2. ‘grożący 
niebezpieczeństwem, klęską, 

straszny’
стрáшен враг

3. brak znaczenia

groźn|y przymiotnik

1. ‘surowy i okrutny’
groźny władca, przestępca, 
konkurent, wirus, szkodnik

groźny głos, pomruk

2. ‘grożący 
niebezpieczeństwem, 

klęską, straszny’
groźna sytuacja, przełęcz
groźny pożar, wypadek

śmiertelnie groźny

3. brak znaczenia

гром, -а; -ы, rz. m.

1. ‘huk towarzyszący, wraz 
z błyskawicą, wyładowaniu 

elektrycznemu’
оглушúтельный, 

раскáтистый, глухóй, 
далёкий гром

2. ‘silny huk’
гром идýщих тáнков 
Раздáлся шум и гром 

от бегýщих по лéстнице 
людéй. 

гром блúзкой канонáды

гръм, l. mn. грмове  
i грмове rz. m.

1. ‘huk towarzyszący, wraz 
z błyskawicą, wyładowaniu 

elektrycznemu’
гръм от сно небé

2. ‘silny huk’
гръм от аплодисмéнти

grzmot, -u; -y rz. mnieżyw. 

1. ‘huk towarzyszący, wraz 
z  błyskawicą, wyładowaniu 

elektrycznemu’
głuchy grzmot
grzmot dudni

2. ‘silny huk’
grzmot eksplozji

гром|ть, -л, -шь  
vi . state, transitive

1. ‘niszczyć i pokonywać 
kogoś’

громúть всё, что попадéт 
под рýку

громúть врагá

2. pot. ‘ostro upominać’
громúть на собрáнии 

когó-лúбо
громúть политúческого 

протúвника

разгромва|м, -аш  
vi . state, transitive

1. ‘niszczyć i pokonywać 
kogoś’

разгромвам врагá

2. brak znaczenia

gromi|ć, -ę, -sz vi . state, 
transitive

1. ‘niszczyć i pokonywać 
kogoś’

gromić obcą armię

2. ‘ostro upominać’
gromić dzieci

gromić spojrzeniem
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грóмк|ий przymiotnik

1. ‘silnie brzmiący, dobrze 
słyszalny’

грóмкий гóлос
грóмкий смех
грóмкий лай

грóмкая мýзыка
грóмкие аплодисмéнты

2. ‘taki, o którym się dużo 
mówi i który cieszy się 

sławą’
грóмкий успéх 
грóмкая слáва

грóмкий процéсс
грóмкий скандáл

3. ‘zbyt patetyczny 
i uroczysty’

грóмкие фрáзы
грóмкие словá

сл|ен przymiotnik

1. ‘silnie brzmiący, dobrze 
słyszalny’
сúлен глас

Не слýшай тóлкова сúлна 
мýзика! 

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

głośn|y przymiotnik

1. ‘silnie brzmiący, dobrze 
słyszalny’

głośny śmiech, doping, 
trzask

głośna muzyka

2. ‘taki, o którym się dużo 
mówi i który cieszy się 

sławą’
głośny film, aktor, skandal, 

poemat, sprzeciw, przypadek

3. brak znaczenia

громкоговортел|ь, -я; -и 
rz. m. tech.

‘urządzenie służące do 
przetwarzania sygnałów 

elektrycznych na fale 
akustyczne rozchodzące się 

w przestrzeni’
электродинамúческий 

громкоговорúтель 

висoкоговортел, -и; 
(два) високоговортеля 

rz. m. tech.

‘urządzenie służące do 
przetwarzania sygnałów 

elektrycznych na fale 
akustyczne rozchodzące się 

w przestrzeni’
висóкоговорúтел 

в комптъра

głośnik, -a; -i rz. mnieżyw. 
tech.

‘urządzenie służące do 
przetwarzania sygnałów 

elektrycznych na fale 
akustyczne rozchodzące się 

w przestrzeni’
włączyć głośnik

грош, -á; - rz. m.

1. ‘pieniądze o mniejszej 
wartości’

продáть, купúть за грошú 
За рабóту плáтят грошú.

Э' то стóит грошú. 

2. ‘w Rosji od 1657 r. do 
1838 r. miedziana moneta 

o wartości dwóch kopiejek, 
od 1938 r. do 1917 r. 

o wartości połowy kopiejki’
Говдина стóила грош 
за фунт, лéтом три 

копéйки .

3. brak znaczenia

грош l. mn.  
грóшове rz. m.

1. ‘pieniądze o mniejszej 
wartości’

Пýкнат грош не дáвам за 
тóзи дом.

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

grosz, -a; -e rz. mnieżyw.

1. ‘pieniądze o mniejszej 
wartości’

Dał mi jakieś grosze.
To są przecież grosze, nie 

bądź skąpy.
nie dać złamanego grosza

nie śmierdzieć groszem
co do grosza

2. brak znaczenia

3. ‘moneta o mniejszej 
wartości od złotówki’

polski grosz
To kosztuje dwa złote  
i sześćdziesiąt groszy.
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грýд|а, -ы; -ы rz. ż.

‘duża ilość jakiś 
nieuporządkowanych 

przedmiotów, 
nagromadzonych jeden na 

drugim’
грýда камнéй

грýда развáлин
грýда пúсем, заявлéний 

свалúть всё бельё в грýду, 
грýдой 

кýпчин|а, -и rz. ż.

‘duża ilość jakiś 
nieuporządkowanych 

przedmiotów, 
nagromadzonych jeden na 

drugim’
кýпчина дрéхи
кýпчина кнúги

stert|a, -y; -y rz. ż. 

‘duża ilość jakiś 
nieuporządkowanych 

przedmiotów, 
nagromadzonych jeden na 

drugim’
sterta ubrań, gruzu, śmieci, 

książek, zboża

груднóй ребёнок fraza 
rzeczownikowa

‘dziecko od urodzenia do 
około pierwszego roku 

życia’
предмéты ухóда за 
груднм ребёнком

кърмáч|е, -та rz. n.

‘dziecko od urodzenia do 
około pierwszego roku 

życia’
Тя úма детé кърмáче.

niemowlę, -cia; -ta rz. n., 
niemowlak, -a; -i rz. mos.

‘dziecko od urodzenia do 
około pierwszego roku 

życia’
karmić niemowlę piersią

груд|ь, -и, Msc. о -и i в -;  
-и, -éй rz. ż.

1. ‘przednia część tułowia 
człowieka lub zwierzęcia od 

szyi do żołądka’
ширóкая, могýчая, 
богатрская грудь
ýзкая, впáлая грудь

грудь борцá, атлéта
Получúть удáр в грудь.

2. ‘mleczne gruczoły 
kobiety w kształcie dwóch 
okrągłych wzgórków na 
przedniej części tułowia, 

każdy z tych dwóch 
gruczołów’

прáвая, лéвая грудь 
пшная грудь
дéвичья грудь

пóлная, высóкая, сточая 
грудь

отвúслая грудь

3. ‘górna przednia część 
koszuli i sukienki’

вшитая, крахмáльная 
грудь

застегнýть грудь
грудь расстёгнута у когó-

лúбо

гърд l. mn. (l. poj. гърдá 
rz. ż.)

1. ‘przednia część tułowia 
człowieka lub zwierzęcia od 

szyi do żołądka’
брáня с гърдúте си 

2. ‘mleczne gruczoły 
kobiety w kształcie dwóch 
okrągłych wzgórków na 
przedniej części tułowia, 

każdy z tych dwóch 
gruczołów’

хýбави гърдú
мáлки гърдú

увúснали гърдú

3. brak znaczenia

pier|ś, -si; -si rz. ż. 

1. ‘przednia część tułowia 
człowieka lub zwierzęcia od 

szyi do żołądka’
owłosiona, zapadnięta, 

chuda pierś
wypiąć, wyprężać pierś

2. ‘mleczne gruczoły 
kobiety w kształcie dwóch 
okrągłych wzgórków na 
przedniej części tułowia, 

każdy z tych dwóch 
gruczołów’

obfite, bujne, obwisłe, małe 
piersi

pierś faluje
ssać pierś

3. brak znaczenia
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гру|зть, -жý, -зишь  
vi. state, transitive

1. ‘wypełniać ładunkiem’
грузúть состáв гáлькой

грузúть бáржу лéсом
Порá машúны грузúть.

2. brak znaczenia

3. ‘wkładać ładunek gdzieś, 
umieszczać w charakterze 

ładunku’
грузúть ýголь, торф, песóк

грузúть контéйнеры с 
товáрами на теплохóд 
грузúть в вагóны скот, 

тéхнику

4. brak znaczenia

5 . pot. ‘dzielić się z kimś 
swoimi smutkami 

i problemami, pobudzając 
kogoś do współczucia 

i pomocy’
Не грузú мен своúми 

делáми.

товáр|я, -иш vi. state, 
transitive

1. ‘wypełniać ładunkiem’
товáря кóраб с вглища 
товáря багáж в колáта

 

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia

5 . brak znaczenia

ład|ować, -uję, -ujesz   
vi. state, transitive

1. ‘wypełniać ładunkiem’
Cały dzień ładowali pudła 

na przyczepę.

2. ‘sprawiać, że coś jest 
gotowe do działania poprzez 

napełnienie tego czymś’
ładować baterie, 

akumulator, telefon, karabin

3. brak znaczenia

4. przen. ‘robić coś przy 
użyciu wielu zasobów, 

zazwyczaj uznawanych za 
zbyt liczne w stosunku do 

osiągniętych efektów’
Jak długo jeszcze będziesz 

ładował pieniądze w tę 
ruinę?

5 . brak znaczenia

грузов|óй przymiotnik

‘odnoszący się do 
przenoszenia ciężarów’

грузове перевóзки 
грузовóй трáнспорт
грузовóй самолёт, 

автомобúль 

товáр|ен przymiotnik

‘odnoszący się do 
przenoszenia ciężarów’

товáрни прéвози 
товáрен автомобúл

ciężarow|y przymiotnik

‘odnoszący się do 
przenoszenia ciężarów’

samochód, sport ciężarowy
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грузовк, -á; - rz. m.

‘samochód ciężarowy’
трёхтóнный грузовúк

грузовúк с дровáми
разгрузúть грузовúк

камиóн, -и; (два) камиóна 
rz. m.

‘samochód ciężarowy’
Той кáра камиóн.

ciężarówk|a, -i; -i rz. ż.

‘samochód ciężarowy’
prowadzić ciężarówkę

грунт, -а; - i -ы rz. m.

1. ‘ziemia, gleba’
твёрдый, рхлый, збкий 

грунт
мёрзлый грунт

глúнистые, песчáные 
грунт

размв грýнта
лýнный грунт

2. ‘twarde dno naturalnego 
zbiornika wodnego, gleba 
morskiego lub rzecznego 

dna’
дóнный, подвóдный грунт 

óзеро с торфянм, 
úлистым грýнтом

3. ‘pierwsza dolna warstwa 
farby lub mieszanki, którą 
pokrywa się powierzchnię 
płótna, ściany itp. przed 

pracami malarskimi’
наложúть грунт
нанестú золотóй 

орнáмент на голубóй 
грунт

4. brak znaczenia

терéн rz. m.

1. ‘ziemia, gleba’
терéн за строúтелство

трýден терéн

2. ‘twarde dno naturalnego 
zbiornika wodnego, gleba 
morskiego lub rzecznego 

dna’
блатúст терéн
песъчлúв терéн

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia

grunt, -u; -y rz. mnieżyw.
 

1. ‘ziemia, gleba’
grunt uprawny, rolny, orny

grunt grząski, żyzny, 
kamienisty, podmokły

dobry grunt do sadzenia 
warzyw

na neutralnym gruncie

 2. ‘twarde dno naturalnego 
zbiornika wodnego, gleba 
morskiego lub rzecznego 

dna’
mulisty grunt

nie mieć gruntu

3. ‘pierwsza dolna warstwa 
farby lub mieszanki, którą 
pokrywa się powierzchnię 
płótna, ściany itp. przed 

pracami malarskimi’
położyć grunt

4. ‘to, co jest podstawą 
naszych działań i opinii’
trafić na podatny grunt
przygotować na coś, do 

czegoś grunt
stąpać po niepewnym 

gruncie
wybadać grunt

Przenieśli swoje 
przyzwyczajenia na polski 

grunt.
Grunt to zdrowie.
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гру|стть, -щý, -стшь  
vi. state, intransitive

1. ‘odczuwać smutek’
грустúть о роднх, 

об утрáченных цéнностях
грустúть по семьé, 

по дóму 

2. tylko 3 osoba 
‘wykonywać smutną 

melodię (o instrumentach 
muzycznych)’

Скрúпка грустúт.
Грустúла флéйта.

домъчнва|м, -ш vi. state, 
intransitive

1. ‘odczuwać smutek’
домъчнва ми, домъчнéе 

ми за родúната,  
за родúтелите 

2. brak znaczenia

smuc|ić się, -ę, -isz vi. state, 
intransitive 

1. ‘odczuwać smutek’
smucić się jego odejściem

smucić się z powodu 
odejścia

2. brak znaczenia

грýстн|ый przymiotnik

1. ‘taki, który odczuwa 
i wyraża przygnębienie’

грýстное лицó
грýстная улбка
грýстные мсли

грýстная нóвость, пéсня

2. ‘taki, który wzbudza 
smutek’

грýстный на вид пейзáж 
грýстные берегá 

3. pot. ‘taki, który jest 
godny pożałowania, 

nieprzyjemny’
грýстная ошúбка

Результáты опрóса 
слúшком грустн.

Грýстный конéц для 
такóй банáльной 

истóрии.

тж|ен przymiotnik

1. ‘taki, który odczuwa 
i wyraża przygnębienie’

тжен пóглед
тжен край

Фúлмът úма тжен край. 

2. ‘taki, który wzbudza 
smutek’

тжен вид 

3. pot. ‘taki, który jest 
godny pożałowania, 

nieprzyjemny’
тжен úзход 

smutn|y przymiotnik

1. ‘taki, który odczuwa 
i wyraża przygnębienie’

smutny chłopiec, uśmiech
smutne słowa

2. ‘taki, który wzbudza 
smutek’

smutny obraz, widok

3. pot. ‘taki, który jest 
godny pożałowania, 

nieprzyjemny’
smutny los, koniec, 

obowiązek
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грýш|а, -и; -и rz. ż.  

1. bot. ‘drzewo posiadające 
duże słodkie owoce 

w formie okrągłego stożka’
грýша-дюшéс

мгкая, сóчная грýша
деревнная, дубóвая 

грýша

2. ‘przedmiot o kształcie 
owocu gruszy’

резúновая грýша 
пульверизáтора,

поллúтровая грýша 
клúзмы

3. ‘przyrząd sportowy do 
wypracowywania uderzeń 

przez bokserów’
боксёрская, 

тренирóвочная грýша 
подвéсить, укрепúть 

грýшу
молотúть по грýше

крýш|а rz. ż. bot.

1. ‘drzewo posiadające duże 
słodkie owoce w formie 

okrągłego stożka’
мéка крýша
зрла крýша

2. brak znaczenia

3. ‘przyrząd sportowy do 
wypracowywania uderzeń 

przez bokserów’
бóксерска крýша

grusz|a, -y; -e rz. ż. bot.

1. ‘drzewo posiadające duże 
słodkie owoce w formie 

okrągłego stożka’
W sadzie rośnie grusza. 

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

грыз|ть, -ý, -ёшь cz. 
przeszły  -ла vi. state, 

transitive

1. ‘silnie miażdżyć zębami 
i rozdrabniać coś twardego’

грызть кость
грызть сéмечки, сухарú

с хрýстом грыз моркóвку, 
кусóчек сáхару

2. pot. ‘ciągle obraźliwie 
dokuczać, robiąc komuś 

zarzuty’
грызть когó-лúбо 

за успевáемость, за 
разгильдйство, за 

беспéчность

3. pot. ‘o myślach, 
uczuciach, stanach 

psychicznych: dokuczać’
любоптство, 

беспокóйство, грзло 
когó-лúбо

мен грзла сóвесть, 
тревóга

гриз|á, -éш vi. state, 
transitive

1. ‘silnie miażdżyć zębami 
i rozdrabniać coś twardego’

гризá си нóктите
гризá бълка

2. brak znaczenia

3. przen. ‘o myślach, 
uczuciach, stanach 

psychicznych: dokuczać’
гризé ме мисълтá
гризé ме съвесттá

gry|źć, -zę, -ziesz vi. state, 
transitive

 
1. ‘silnie miażdżyć zębami 
i rozdrabniać coś twardego’

gryźć jabłko, obiad

2. brak znaczenia

3. przen. ‘o myślach, 
uczuciach, stanach 

psychicznych: dokuczać’
Gryzie mnie sumienie.



252 Г

грдк|а, -и; -и rz. ż.

‘pasek z wykopanej albo 
przywiezionej ziemi 

w ogrodzie’
засадúть грдку 

клубнúкой
грдка моркóви, укрóпа, 

свёклы 

лех|á, -и rz. ż.

‘pasek z wykopanej albo 
przywiezionej ziemi 

w ogrodzie’
цвéтна лехá
лехá с годи

grządk|a, -i; -i rz. ż.
 

 ‘pasek z wykopanej 
albo przywiezionej ziemi 

w ogrodzie’
grządki tulipanów
rosnąć na grządce

obsiać, wytyczać grządki

грязн|ть, -, -шь  
vi. state, transitive

1. ‘zanieczyszczać’
грязнúть (сапогáми) пол

грязнúть ýлицы, двор, лесá
грязнúть в кóмнате, 

в метрó

2. ‘psuć czyjąś reputację, 
hańbić i obrażać’

грязнúть чью-лúбо 
репутáцию 

грязнúть себ 
предáтельством

кáля|м, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘zanieczyszczać’
кáля пóда

2. ‘psuć czyjąś reputację, 
hańbić i obrażać’

кáля паметтá му

brudz|ić, -ę, -isz vi. state, 
transitive

1. ‘zanieczyszczać’
brudzić okna, talerze
brudzić w mieszkaniu

brudzić sobie ręce

2. brak znaczenia

грзн|ый przymiotnik

1. ‘taki, który jest pokryty 
brudem i zawiera brud’

грзная дорóга, тропúнка
грзный снег

грзная посýда
грзные продýкты 

питáния 
грзная атмосфéра

2. ‘taki, który nie posiada 
zasad moralnych lub o takim 

braku świadczące’
грзная лúчность 
грзные делúшки 

Полúтика – слúшком 
грзное ремеслó! 
грзные дéньги

3. ‘o kolorze mętno-szarym’
грзные тонá крáсок 

зелёное с грзным 
оттéнком пальтó

мóре грзного цвéта

мрс|ен przymiotnik

1. ‘taki, który jest pokryty 
brudem i zawiera brud’

мрсни ръцé
мрсна стáя 
мрсен път 

2. ‘taki, który nie posiada 
zasad moralnych lub 

o takim braku świadczące’
мрсна лúчност 

3. brak znaczenia

brudn|y przymiotnik

1. ‘taki, który jest pokryty 
brudem i zawiera brud’
brudne krzesło, ubranie, 

włosy
brudna rzeka, ręka, kuchnia
brudny chodnik, pies, zeszyt

2. ‘taki, który nie posiada 
zasad moralnych lub 

o takim braku świadczące’
brudne myśli, interesy

mieć brudne ręce

3. ‘o kolorze mętno-szarym’
brudna zieleń

brudny róż
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гряз|ь, -и, Msc. о -и i в -; 
-и rz. ż.

1. (sg. tantum) ‘rozmokła od 
wody ziemia i gleba’

лúпкая, жúдкая, засóхшая 
грязь

непролáзная грязь
ступúть, ввалить что-

лúбо в грязь
oбъéхать сáмую грязь

2. (sg. tantum) ‘o czymś 
niemoralnym’

столкнýться с грзью 
в политúческих кругáх
Мнóго грзи повидáл на 

своём векý!

3. (sg. tantum) ‘kurz, śmieci 
i inne nieczystości, brak 

higieny’
постонная, вéчная, 

жýткая грязь
у когó-лúбо, 

жить, сидéть в грязú

кал rz. ż.

1. ‘rozmokła od wody 
ziemia i gleba’

Ръцéте ми са изцáпани 
с кал.

кал до коленé 
гáзя в калтá

2. (sg. tantum) ‘o czymś 
niemoralnym’

Прителите му го 
измкнаха от калтá.

3. brak znaczenia

błot|o, -a; -a rz. n.

1. ‘rozmokła od wody 
ziemia i gleba’

błoto pośniegowe
błoto chlupie

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

грн|уть, -ет, -ут vp. event, 
transitive

1. ‘gwałtownie i z dużą siłą 
rozlec się’

грнул гром, залп, 
встрел 

Грнула плясовáя.

2. ‘gwałtownie głośno 
zakrzyczeć, zaśpiewać, 

zagrać’
Оркéстр грнул марш. 

Грнем хóром.

3. ‘gwałtownie i dużą siłą 
się zacząć’

грнула войнá, револция

грмн|а, -еш vp. event, 
transitive 

1. ‘gwałtownie i z dużą siłą 
rozlec się’

грмна гръмотéвица

2. ‘gwałtownie głośno 
zakrzyczeć, zaśpiewać, 

zagrać’
грмна мýзика

3. ‘gwałtownie i dużą siłą 
się zacząć’

грмна войнá

zagrzmi|eć, -eję, -ejesz vp. 
event, transitive 

1. ‘gwałtownie i z dużą siłą 
rozlec się’

armaty zagrzmiały
 

2. ‘gwałtownie głośno 
zakrzyczeć, zaśpiewać, 

zagrać’
zagrzmiała muzyka
zagrzmieć na dzieci 

3. brak znaczenia
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губ|á, -; -ы,  
rz. ż. 

‘każdy z dwóch skórno-
mięśnowych ruchomych 

fałdów wokół ust’
вéрхняя, нúжняя губá

тóнкие, пýхлые, 
потрéскавшиеся гýбы

ýстн|а rz. ż.

‘każdy z dwóch skórno-
mięśniowych ruchomych 

fałdów wokół ust’
тнки ýстни 

хáпя ýстните си 
стúсна ýстни

warg|a, -i; -i rz. ż.

‘każdy z dwóch skórno-
mięśnowych ruchomych 

fałdów wokół ust’
górna, dolna warga

wąskie, cienkie, wydatne 
wargi

zajęcza warga
oblizywać wargi

гýбк|а, -и; -и rz. ż.

1. ‘przedmiot posiadający 
zdolność wchłaniania uży-

wany do mycia’
резúновая, поролóновая 

гýбка
массáжна гýбка

гýбка для мыть посуд 

2. ‘zdrobniale o wardze’
надувáть/надýть гýбки

гб|а, -и rz. ż.

1. ‘przedmiot posiadający 
zdolność wchłaniania uży-

wany do mycia’
гба за мúене 

2. brak znaczenia

gąbk|a, -i; -i rz. ż.

1. ‘przedmiot posiadający 
zdolność wchłaniania 
używany do mycia’

gąbka do mycia naczyń
gąbka do tablicy

2. brak znaczenia

гу|дéть, -т, -т vi. state, 
intransitive

‘wydawać monotonny niski 
dźwięk’

За окнóм гудéл вéтер.
дóлго гудúт кóлокол, 

струнá
Гудéли завóды и фáбрики: 

день трáура.

буч|á, -ш vi. state, intran-
sitive

‘wydawać monotonny niski 
dźwięk’

бучáт ми ушúте 
Навн бучú втър.

hucz|eć, -ę, -ysz vi. state, 
intransitive

‘wydawać monotonny niski 
dźwięk’

wodospad, morze huczy

гул, -а rz. m.

‘silny, gwałtowny, niski 
dźwięk’

гул голосóв
гул мóря

самолётный, орудúйный 
гул

перейтú, перерастú, 
слúться в едúный гул

бучéн|е rz. n.

‘silny, gwałtowny, niski 
dźwięk’

бучéне на морé
глýхо бучéне

huk, -u; -i rz. mnieżyw. 

‘silny, gwałtowny, niski 
dźwięk’

huk wystrzału, armaty, 
motoru, maszyn
ogłuszający huk
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гулк|а, -и; -и rz. m. i rz. 
ż. pot.

‘ten, kto lubi hucznie się 
bawić’

беззабóтный, прáздный 
гулка

гуляйдж|я, -и rz. m.

‘ten, kto lubi hucznie się 
bawić’

Той е гуляйджúя, тя е 
в развóд с нéго.

hulak|a, -i; -i rz. mos. pot. 
zazwyczaj negatywne

‘ten, kto lubi hucznie się 
bawić’

Straszny z niego hulaka.

гул|ть, -ю, -ешь vi. state, 
intransitive

1. ‘chodzić i spędzać czas 
na świeżym powietrzu’

гулть в пáрке, во дворé 
гулть на нáбережной, на 

бульвáре, на ýлице
гулть по гóроду, по лéсу

2. ‘znajdować się w ruchu 
i przemieszczać się 

w różnych kierunkach 
(zwykle na szerokiej 

i otwartej przestrzeni)’
В горáх гулет хо.

По квартúре гулет 
сквознк.

3. ‘krążyć, rozprzestrzeniać 
się’

По гóроду гулют слýхи и 
анекдóты.

Грипп гулет по всей 
Еврóпе. 

4. ‘ciągle się zmieniać i nie 
posiadać stałego wyglądu’

У вас вес гулет.
Расчёты гулют.

разхóжда|м се, -ш се vi. 
state, aux

1. ‘chodzić i spędzać czas 
na świeżym powietrzu’
разхóждам се в пáрка 

разхóждам се на вздух
разхóждам се без цел

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia

spacer|ować, -uję, -ujesz 
vi. state, intransitive

1. ‘chodzić i spędzać czas 
na świeżym powietrzu’

spacerować po lesie, nad 
morzem, po mieście
spacerować bez celu

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia

гурьб|á, - rz. ż. pot.

1. ‘duża grupa ludzi, 
wataha’

гурьбá ребятúшек
весёлая гурьбá молодх 

парнéй и девчáт

2. brak znaczenia

тълп|á, -и rz. ż.

1. ‘duża grupa ludzi, 
wataha’

шýмна тълпá
 

2. brak znaczenia

gromad|a, -y; -y rz. ż.

1. ‘duża grupa ludzi, 
wataha’

gromada ludzi, psów, dzików

2. zool. ‘grupa zwierząt 
o podobnych cechach’
Wąż i żaba należą do 
gromady płazów, zaś 
krokodyle i żółwie do 

gromady gadów.
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гýсениц|а, -ы; -ы rz. ż.

1. zool. ‘larwa, posiadająca 
kilka par odnóży i zwykle 

przynosząca szkodę 
roślinom hodowlanym’

мохнáтая гýсеница
cнимáть гýсениц с 

капýстных лúстьев
гýсеницы лимóнницы

2. tech. ‘zamknięta (zwykle 
stalowa) taśma w postaci 

łańcucha, wkładana na koła 
ciężkich pojazdów w celu 

ułatwienia im poruszania się 
po trudnym terenie’

гýсеницы трáктора, 
тáнка, крáна

снять, заменúть однý 
гýсеницу

гýсеница слетéла

гъсéниц|а, -и rz. ż.

1. zool. ‘larwa, posiadająca 
kilka par odnóży i zwykle 

przynosząca szkodę 
roślinom hodowlanym’

На клóна пълзéше голма 
гъсéница.

2. tech. ‘zamknięta (zwykle 
stalowa) taśma w postaci 

łańcucha, wkładana na koła 
ciężkich pojazdów w celu 

ułatwienia im poruszania się 
po trudnym terenie’

гъсéница на трáктор

gąsienic|a, -y; -e rz. ż.
 

1. zool. ‘larwa, posiadająca 
kilka par odnóży i zwykle 

przynosząca szkodę 
roślinom hodowlanym’
Gąsienica zmienia się 

w motyla. 

2. tech. ‘zamknięta (zwykle 
stalowa) taśma w postaci 

łańcucha, wkładana na koła 
ciężkich pojazdów w celu 

ułatwienia im poruszania się 
po trudnym terenie’

gąsienica czołgu

густé|ть, -ет vi. state, 
intransitive

‘stawać się gęstym’
Лес густéл. 

Густéет тумáн. 

сгъств|а се vi. state, aux

‘stawać się gęstym’
Мъглáта се сгъства.

gęstnie|ć, -je, -jesz, gęstnąć 
vi. state, intransitive

‘stawać się gęstym’
las, mgła, ogień

густ|óй przymiotnik

‘taki, którego elementy 
składowe są blisko siebie’
густóй лес, сирóп, мёд

густáя кáша, грязь
густóе как мáсло
густóй кóфе, чай

гъст przymiotnik 

‘taki, którego elementy 
składowe są blisko siebie’

гста горá 
гста косá
гста сýпа

gęst|y przymiotnik

‘taki, którego elementy 
składowe są blisko siebie’
gęsty las, kordon policyjny, 

dym, śnieg, mrok, ścieg, 
splot, ogień przeciwlotniczy
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гус|ь, -я; -и rz. m. zool.

1. zool. ‘dziki i hodowlany 
duży ptak żyjący nad 

brzegami wód’
бéлые, сéрые гýси 

Гусь гогóчет. 
глýпый, как гусь

 
2. (sg. tantum) ‘potrawa 

z mięsa tego ptaka’
запечённый, зажáренный 

гусь

3. (sg. tantum) pot . 
‘o człowieku nie 

wzbudzającym zaufania’ 
хорóш гусь

Видáли, какóв гусь? 
гусь лáпчатый

гск|а, -и rz. ż.

1. zool. ‘dziki i hodowlany 
duży ptak żyjący nad 

brzegami wód’
На товá éзеро úма дúви 

гски.

2. ‘potrawa z mięsa tego 
ptaka’

пéчена гска

3. brak znaczenia

gę|ś, -si; -si rz. ż. 

1. zool. ‘dziki i hodowlany 
duży ptak żyjący nad 

brzegami wód’
klucz dzikich gęsi

2. ‘potrawa z mięsa tego 
ptaka’

pieczona gęś

3. brak znaczenia 

гýщ|а, -и (sg. tantum) rz. ż.

‘pozostałości po zaparzonej 
herbacie, kawie itp.’

кофéйная, квáснaя гýща

утáйк|а rz. ż.

‘pozostałości po zaparzonej 
herbacie, kawie itp.’

утáйка на кафé

fusy (pl. tantum)

‘pozostałości po zaparzonej 
herbacie, kawie itp.’

fusy po kawie
wróżyć z fusów





 Д





да|вáть, -, -ёшь vi. state, 
transitive

1. ‘sprawiać, żeby ktoś 
zaczął mieć coś, co jest 
nasze lub o czym my 
możemy decydować’

давáть дéнег на дорóгу  
давáть зáвтрак с собóй 

давáть трáнспорт 
давáть ссýду 

2. ‘robić coś dla kogoś tak, 
że to nas dużo kosztuje’

давáть пять концéртов 
в мéсяц

дáва|м, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘sprawiać, żeby ktoś 
zaczął mieć coś, co jest 
nasze lub o czym my 
możemy decydować’

дáвам хляб
дáвам óрден
дáвам съвéт

дáвам рáбота

2. ‘robić coś dla kogoś tak, 
że to nas dużo kosztuje’

дáвам концéрт
дáвам прúмер

da|wać, -ję, -jesz vi. state, 
transitive

1. ‘sprawiać, żeby ktoś 
zaczął mieć coś, co jest 
nasze lub o czym my 
możemy decydować’
dawać młodym pracę

dawać bratu pieniądze
dawać studentom dostęp do 

internetu

2. ‘robić coś dla kogoś tak, 
że to nas dużo kosztuje’

dawać koncerty

давлéни|е, -я; -я rz. n.

‘siła działająca na jakąś 
powierzchnię’
давлéние пáра
давлéние вод 

атмосфéрное давлéние

налган|е rz. n.

‘siła działająca na jakąś 
powierzchnię’

атмосфéрно налгане

ciśnieni|e, -a; -a rz. n.

‘siła działająca na jakąś 
powierzchnię’

ciśnienie pary, wody, krwi
ciśnienie atmosferyczne

давнó przysłówek

1. ‘dużo czasu wcześniej’
давнó разошлúсь
давнó защитúлся 

2. ‘w ciągu długiego okresu’
Живý здесь давнó.

Тудá давнó никтó не 
ходúл. 

отдáвна przysłówek

1. ‘dużo czasu wcześniej’
Отдáвна трбваше такá 

да напрáвя.

2. ‘w ciągu długiego okresu’
мнóго отдáвна 

dawno przysłówek

1. ‘dużo czasu wcześniej’
Dawno temu miałam psa.

2. ‘w ciągu długiego okresu’
Dawno nie rozmawialiśmy.

далёк|ий przymiotnik

‘taki, który znajduje się 
i odbywa się w dużej 

odległości’
далёкий край, óстров 

далёкое прóшлое, бýдущее
в те далёкие временá, 

гóды 

далéч|ен przymiotnik

‘taki, który znajduje się 
i odbywa się w dużej 

odległości’
далéчен път

dalek|i przymiotnik

‘taki, który znajduje się 
i odbywa się w dużej 

odległości’
dalekie kraje

Rosyjski Bułgarski Polski



262 Д

далекó przysłówek

‘w znacznej odległości, 
w odległym miejscu’

летáет далекó
живёт далекó от цéнтра

До дóму ещё далекó.
А семь где? –  Далекó.

До весн далекó. 

далéч przysłówek

‘w znacznej odległości, 
w odległym miejscu’

далéч от градá

daleko przysłówek

‘w znacznej odległości, 
w odległym miejscu’

Moskwa leży daleko od 
Paryża.

Do domu jeszcze daleko.
Do wiosny jeszcze daleko.

дáнн|ый przymiotnik

‘taki, który jest określony 
i o którym mowa’
дáнный вопрóс 

на дáнном этáпе

дáден przymiotnik

‘taki, który jest określony 
i o którym mowa’
в дáден момéнт

dan|y przymiotnik

‘taki, który jest określony 
i o którym mowa’
Wszystko zależy od 

społeczeństwa, w którym 
żyje dany człowiek.

да|ть, дам, дашь, даст, 
дадм, дадте, дадýт, cz. 
przeszły -л, -лá, -лó, -ли 

vp. event, transitive

1. ‘sprawić, żeby ktoś 
zaczął mieć coś, co jest 
nasze lub o czym my 
możemy decydować’

дать дéнег на дорóгу
дать лекáрство больнóму

дать квартúру
дать шанс комý-лúбо

дать óтпуск

2. ‘robić coś dla kogoś tak, 
że to nas dużo kosztuje’

дать обéд в честь 
высóкого гóстя

дать бал

да|м, дадéш vp. event, 
transitive

1. ‘sprawić, żeby ktoś zaczął 
mieć coś, co jest nasze 

lub o czym my możemy 
decydować’
дам хляб

дам рáбота
дам възмóжност

2. ‘robić coś dla kogoś tak, 
że to nas dużo kosztuje’

дам концéрт 
дам официáлна вечéря

da|ć, -m, -sz vp. event, 
transitive

1. ‘sprawić, żeby ktoś zaczął 
mieć coś, co jest nasze 

lub o czym my możemy 
decydować’

dać klientowi pożyczkę
dać buty do naprawy
dać śmietanę do zupy

2. ‘robić coś dla kogoś tak, 
że to nas dużo kosztuje’

dać koncert

дáч|а, -и; -и rz. ż.

‘domek letniskowy’
снимáть дáчу

приобрестú дáчу
жить на дáче

поéхать на дáчу 

вл|а, -и rz. ż.

‘domek letniskowy’
нмаме вúла

dacz|a, -y; -e rz. ż.

‘domek letniskowy’
jechać na daczę



263Д

два r. m. i r. n., две r. ż. 
liczebnik

‘wskazuje na ilość – 2’
Двáжды два – четре. 

два окнá

два r. m., две r. ż. i r. n. 
liczebnik

‘wskazuje na ilość – 2’
с две дýми

dwa, dwaj i dwie liczebnik

‘wskazuje na ilość – 2’
dwie kobiety

dwa okna, psy
dwaj mężczyźni

двор, -á; - rz. m.

‘plac przy domu, ogrodzony 
płotem lub ścianami 

zabudowań’
въéхать во двор

вход в дом со дворá

двор, l. mn. двóрове;  
(два) двóра rz. m.

‘plac przy domu, ogrodzony 
płotem lub ścianami 

zabudowań’
двор на кща

вход откм двóра 

podwórz|e, -a; -a 
a podwórk|o, -a; -a rz. n. 

‘plac przy domu, ogrodzony 
płotem lub ścianami 

zabudowań’
Dzieci grały na podwórku.

двóрник, -а; -и rz. m.

‘osoba utrzymująca 
porządek w budynku 

mieszkalnym’
рабóтать двóрником

портиéр, -и rz. m.

‘osoba utrzymująca 
porządek w budynku 

mieszkalnym’ 
Тóзи портиéр е мнóго 

ленúв.

dozorc|a, -y; -y rz. mos.

‘osoba utrzymująca 
porządek w budynku 

mieszkalnym’
Odśnieżanie należy do 

dozorcy.

дéв|очка, -и; -и rz. ż.

1. ‘dziecko płci żeńskiej’
У них родúлась дéвочка.

2. ‘zwrot adresatywny do 
osoby płci żeńskiej’
Дéвочки! А у вас 

тут нельз повéсить 
объявлéние?

момченц|е, -а rz. n.

1. ‘dziecko płci żeńskiej’
Тя е родúла момúченце.

2. ‘zwrot adresatywny do 
osoby płci żeńskiej’

Хей, момúченце, затворú 
вратáта!

dziewczynk|a, -i; -i rz. ż.

1. ‘dziecko płci żeńskiej’
Urodziła im się 
dziewczynka.

2. ‘zwrot adresatywny do 
osoby płci żeńskiej’

Dziewczynko, powiedz mi, 
proszę, gdzie jest teatr?

дéвушк|а, -и; -и rz. ż.

1. ‘osoba płci żeńskiej, 
która osiągnęła dojrzałość 

fizyczną, ale nie jest 
zamężna’

дéвушка с голубми 
глазáми

2. ‘zwrot adresatywny do 
kobiety’

Дéвушка! Принесúте 
счёт, пожáлуйста.

девóйк|а, -и rz. ż.

1. ‘osoba płci żeńskiej, 
która osiągnęła dojrzałość 

fizyczną, ale nie jest 
zamężna’

красúва девóйка

2. ‘zwrot adresatywny do 
kobiety’

Хей, девóйко, затворú 
вратáта!

dziewczyn|a, -y; -y rz. ż.

1. ‘osoba płci żeńskiej, 
która osiągnęła dojrzałość 

fizyczną, ale nie jest 
zamężna’

młoda, jasnowłosa 
dziewczyna

2. ‘zwrot adresatywny do 
kobiety’

Dziewczyno, co ty robisz?
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дед, -а; -ы rz. m.

1. ‘ojciec ojca lub matki’
дед Васúлий

2. pot. ‘stary człowiek’
Уступú мéсто дéду.

ддо l. mn. ддовци rz. n.

1. ‘ojciec ojca lub matki’
ддо Стон

2. pot. ‘stary człowiek’
Взéла е тóзи ддо за мъж. 

dziad, -a; -y; -owie rz. mos.

1.  podniośle lub 
obraźliwie ‘ojciec ojca lub 

matki’
dziad mojego ojca

2. pogardliwie ‘stary 
człowiek’

Weźcie stąd tego dziada, 
niech tu nie mamrocze.

декáбр|ь, - rz. m.

‘dwunasty miesiąc roku 
kalendarzowego’

морóзный декáбрь
Закóнчить рабóту к 

декабр

дeкéмври rz. m.

‘dwunasty miesiąc roku 
kalendarzowego’ 

родéн през дeкéмври

gru|dzień, -dnia; -dnie rz. 
mnieżyw.

‘dwunasty miesiąc roku 
kalendarzowego’ 

W tym roku grudzień był 
wyjątkowo ciepły.

w grudniu po południu

декрéт, -а; -ы rz. m.

‘akt prawny mający moc 
ustawy wydawany przez 

najwyższą władzę’
декрéты о мúре и землé

декрéт rz. m.

‘akt prawny mający moc 
ustawy wydawany przez 

najwyższą władzę’
декрéт за горúте

dekret, -u; -y rz. mnieżyw.

‘akt prawny mający moc 
ustawy, wydawany przez 

najwyższą władzę’
Dekret o represjonowaniu 

więźniów politycznych 
wszedł w życie z początkiem 

nowego roku.

дéла|ть, -ю, -ешь vi. state, 
transitive

1. ‘wytwarzać lub 
wykonywać jakąś rzecz’
дéлать мéбель, ткáни, 

фарфóр

2. ‘wykonywać jakąś 
czynność, zajmować się 

czymś lub prowadzić 
działalność w jakiejś 

dziedzinie’
дéлать óпыты

Здесь мне бóльше нéчего 
дéлать.

ничегó не дéлать

3. ‘przekształcać coś lub 
kogoś w coś lub kogoś’

дéлать когó-лúбо 
несчáстным

Не дéлайте из мен 
дуракá!

прáв|я, -иш vi. state, 
transitive

1. ‘wytwarzać lub 
wykonywać jakąś rzecz’

прáвя гимнáстика, 
грéшки, плáнове, тóрта

2. ‘wykonywać jakąś 
czynność, zajmować się 

czymś lub prowadzić 
działalność w jakiejś 

dziedzinie’
прáвя óпит

3.  ‘przekształcać coś lub 
kogoś w coś lub kogoś’

прáвя го за смях
прáвя го на глупáк

robi|ć, -ę, -sz vi. event, 
transitive

1. ‘wytwarzać lub 
wykonywać jakąś rzecz’
robić zadanie domowe, 
ubrania, makietę, plan

robić bal, spotkanie

2. ‘wykonywać jakąś 
czynność, zajmować się 

czymś lub prowadzić 
działalność w jakiejś 

dziedzinie’
robić w marketingu

3.  ‘przekształcać coś lub 
kogoś w coś lub kogoś’

robić z kogoś idiotę
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демократческ|ий 
przymiotnik

‘taki, który jest oparty za 
zasadach demokracji’

демократúческий строй
демократúческая 

респýблика
демократúческие правá  

и свобóды
демократúческое 

законодáтельство

демократч|ен   
przymiotnik

‘taki, który jest oparty  
za zasadach demokracji’
демократúчен строй
демократúчен съюз

demokratyczn|y  
przymiotnik

‘taki, który jest oparty  
za zasadach demokracji’

ustrój demokratyczny
demokratyczny wybór

день, дня; дни rz. m.

1. ‘część doby od wschodu 
do zachodu słońca, od rana 

do wieczora’
пáсмурный вéтреный день 

морóзный день
корóткий осéнний день 

2. ‘data wskazana jako 
moment zrobienia czegoś’

суббóтний день
день óтдыха

день рождéния

ден, l. mn. дни; (два) дена 
lub (два) дни rz. m.

1. ‘część doby od wschodu 
do zachodu słońca, od rana 

do wieczora’
тóпъл ден
длъг ден
хýбав ден
къс ден

през ден
Притен ден!

2. ‘data wskazana jako 
moment zrobienia czegoś’

ден на свободáта, на 
мáма, на тáтко

dzień, dnia; dnie  
rz. mnieżyw.

1. ‘część doby od wschodu 
do zachodu słońca, od rana 

do wieczora’
piękny, wiosenny dzień

za dnia

2. ‘data wskazana jako 
moment zrobienia czegoś’

Spotkajmy się w dzień 
zakończenia roku szkolnego.

дéн|ьги, -ег (pl. tantum)

‘to, czym się płaci’
купúть на налúчные,  

на чúстые дéньги,
дéньги трудове, крóвные

пар|á, пар l. mn., rz. ż.

‘to, czym się płaci’
злáтна парá

Той изкáрва мнóго парú.

pieniądz, -a; -e rz. mnieżyw.

‘to, czym się płaci’
skończyły się nam pieniądze

pożyczać, zarabiać, 
wydawać, oszczędzać, 
inwestować, wykładać 

pieniądze
wyrzucać pieniądze w błoto
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дерéвн|я, -и; -и rz. ż.

1. ‘to, co nie jest miastem’ 
жúтели деревéнь
любúть дерéвню

2. ‘mieszkańcy 
miejscowości na terenach 

pozamiejskich’
Дерéвня переселлась 

в городá.
товáры для дерéвни

сéл|o, l. mn. селá rz. n.

1. ‘to, co nie jest miastem’
Живéе в сéлo.

2. ‘mieszkańcy 
miejscowości na terenach 

pozamiejskich’
Цлото сéлo е с нéя.

wieś, wsi; wsie rz. ż.

1. ‘to, co nie jest miastem’
mieszkać na wsi

2. ‘mieszkańcy 
miejscowości na terenach 

pozamiejskich’
Miał przeciw sobie całą 

wieś.

дéрев|о, -а; -ья,  
-ьев rz. n.

1. bot. ‘wieloletnia roślina, 
posiadająca pień i gałęzie’

фруктóвые дерéвья
высóкое стáрое дéрево

больнóе, засóхшее дéрево
посадúть, врастить 

дéрево

2. ‘materiał otrzymywany 
z tej rośliny służący do 

różnych wyrobów’
резьбá по дéреву

игрýшки из дéрева
мéбель крáсного дéрева

дърв|ó, l. mn. дървéта 
rz. n.

1. bot. ‘wieloletnia roślina, 
posiadająca pień i gałęzie’

иглолúстно дървó
широколúстно дървó

овóщно дървó
красúво дървó

2. (sg. tantum) ‘materiał 
otrzymywany z tej rośliny 

służący do różnych 
wyrobów’

мéбели от свéтло дървó

drzew|o, -a; -a rz. n.

1. bot. ‘wieloletnia roślina, 
posiadająca pień i gałęzie’

drzewo owocowe
ściąć drzewo

2. ‘materiał otrzymywany 
z tej rośliny służący do 

różnych wyrobów’
spławiać drzewo

держ|áть, -ý, -ишь vi. 
state, transitive

1. ‘mieć coś przy sobie lub 
w wybranym przez siebie 

miejscu w taki sposób, że to 
nie może przestać być tam, 
gdzie chcemy, żeby to było’
держáть сигарéту в зубáх

держáть зóнтик над 
головóй

помóчь жéнщине держáть 
сýмку

крéпко держáть ребёнка 
за рýку

держáть собáку на цепú
 

2. ‘zajmować się czymś,  
co zależy od nas’

Комáнда трéтий год 
дéржит пéрвенство. 

держáть мировóй рекóрд

държ|á, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘mieć coś przy sobie lub 
w wybranym przez siebie 

miejscu w taki sposób, że to 
nie może przestać być tam, 
gdzie chcemy, żeby to było’
държá детéто за ръкáта

държá хляб в шкáфа

2. ‘zajmować się czymś,  
co zależy od nas’
държá магазúн
държá úзпит

държá реч, слóво
държá на детéто, на теб

trzyma|ć, -m, -sz vi. state, 
transitive

1. ‘mieć coś przy sobie lub 
w wybranym przez siebie 

miejscu w taki sposób, że to 
nie może przestać być tam, 
gdzie chcemy, żeby to było’

trzymać wodę w ustach
trzymać psa na smyczy

trzymać Biblię przy łóżku

2. ‘zajmować się czymś,  
co zależy od nas’

trzymać w domu zwierzęta
trzymać służbę

trzymać porządek w firmie
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детáл|ь, -и; -и rz. ż.

1. ‘niewielka część większej 
całości’

входúть во все детáли
Это вáжная детáль.

2. ‘część wyrobu lub 
mechanizmu’

простáя, слóжная детáль
разобрáть на детáли 

3. brak znaczenia

детáйл, -и; (два) детáйла 
rz. m.

1. ‘niewielka część większej 
całości’

Тя се съсредочáва върхý 
детáйли.

2. ‘część wyrobu lub 
mechanizmu’

Марúя разглобú 
игрáчката на детáйли.

3. brak znaczenia

detal, -u; -e rz. mnieżyw.

1. ‘niewielka część większej 
całości’

starannie wykonane detale

2. brak znaczenia

3. pot. ‘sprzedaż 
towarów w pojedynczych 

egzemplarzach lub 
w małych ilościach 

bezpośrednio 
konsumentowi’

kupować coś w detalu

детсáд, -а; - rz. m.

‘placówka wychowawcza 
i opiekuńcza dla dzieci’

ходúть в детсáд

забавáчниц|а, -и rz. ż.

‘placówka wychowawcza 
i opiekuńcza dla dzieci’

Мúлко е в забавáчницата.

przedszkol|e, -a; -a rz. n.

‘placówka wychowawcza 
i opiekuńcza dla dzieci’
chodzić do przedszkola

дешевé|ть, -ет, -ют vi. 
state, intransitive

‘stawać się tańszym’
Товáры не дешевéют.

Жизнь дешевéет.

поевтинва|м, -ш vi. state, 
intransitive

‘stawać się tańszym’
Нúщо не поевтинва.

tanie|ć, -ję, -jesz vi. state, 
intransitive

‘stawać się tańszym’
Towary tanieją.

дёшево przysłówek

1. ‘tak, że coś jest niedrogie’
продавáть дёшево рбу

2. ‘bez wysiłku’
Дёшево жизнь не отдат. 

дёшево отдéлаться от 
когó-лúбо, чегó-лúбо

éвтино przysłówek

1. ‘tak, że coś jest niedrogie’
Товá палтó е хем éвтино, 

хем хýбаво.

2. brak znaczenia

tanio przysłówek

1. ‘tak, że coś jest niedrogie’
Tanio kupiłam tę bluzkę.

2. brak znaczenia
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дешёв|ый przymiotnik

1. ‘taki, który mało 
kosztuje’

дешёвые товáры 
дешёвые ткáни 

2. ‘taki, który nie wartości 
i jest marny’

дешёвый успéх
дешёвый эффéкт 
дешёвые фрáзы 

éвтин przymiotnik

1. ‘taki, który mało 
kosztuje’

éвтина стóка, чáнта
éвтин магазúн

2. ‘taki, który nie ma dużej 
wartości i jest marny’

éвтина слáва

tani przymiotnik

1. ‘taki, który mało 
kosztuje’

tani samochód
tania naprawa
tani mechanik

2. ‘taki, który nie ma dużej 
wartości i jest marny’

tani dowcip
tania demagogia

джем, -а; -ы rz. m.

‘galaretowata masa 
otrzymywana przez 
gotowanie owoców  
z dodatkiem cukru’

приготóвить, варúть 
джем 

намáзать бýлку джéмом

конфитр rz. m.

‘galaretowata masa 
otrzymywana przez 
gotowanie owoców  
z dodatkiem cukru’

конфитр от вúшни

dżem, -u; -y rz. mnieżyw.

‘galaretowata masa 
otrzymywana przez 
gotowanie owoców  
z dodatkiem cukru’
robić dżem z wiśni

smarować chleb dżemem 
truskawkowym

джнс|ы, -ов  
(pl. tantum)

‘spodnie z mocnej 
tkaniny bawełnianej 

koloru granatowego lub 
niebieskiego’

надéть джúнсы
ходúть на рабóту в 

джúнсах

днки (pl. tantum)

‘spodnie z mocnej 
tkaniny bawełnianej 

koloru granatowego lub 
niebieskiego’

Хóдя на разхóдка с днки. 

dżinsy, jeansy [wym. dżinsy] 
(pl. tantum) 

‘spodnie z mocnej 
tkaniny bawełnianej 

koloru granatowego lub 
niebieskiego’

poprzecierane dżinsy
nosić dżinsy

дивáн, -а; -ы rz. m.

‘rodzaj mebla z długim 
oparciem i poręczami 

służący do siedzenia lub 
leżenia’

спать на дивáне
сесть на дивáн 

дивáн, -и; (два) дивáна 
rz. m.

‘rodzaj mebla z długim 
oparciem i poręczami 

służący do siedzenia lub 
leżenia’

разтегáтелен дивáн 
дивáн на гъл

kanap|a, -y; -y rz. ż.

‘rodzaj mebla z długim 
oparciem i poręczami 

służący do siedzenia lub 
leżenia’

siedzieć na kanapie
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диéт|а, -ы rz. ż.

1. ‘określony tryb 
odżywiania się, polegający 

na dostosowaniu ilości 
i rodzaju pożywienia do 

potrzeb organizmu’
назнáчить диéту 
соблюдáть диéту 

2. brak znaczenia

диéт|а, -и rz. ż.

1. ‘określony tryb 
odżywiania się, polegający 

na dostosowaniu ilości 
i rodzaju pożywienia do 

potrzeb organizmu’
на диéта съм

постáвя на диéта 
спáзвам диéта 

ефикáсна диéта

2. brak znaczenia

diet|a, -y; -y rz. ż.

1. ‘określony tryb 
odżywiania się polegający 

na dostosowaniu ilości 
i rodzaju pożywienia do 

potrzeb organizmu’
być na diecie

stosować dietę 
bezglutenową lub 

niskobiałkową

2. ‘pieniądze, jakie dostaje 
pracownik w związku z 
wyjazdem służbowym’

dieta wyjazdowa, poselska

дк|ий przymiotnik

1. ‘taki, który znajduje się 
na poziomie pierwotnej 

kultury’
дúкие племенá

дúкие лди ледникóвого 
перúода

2. ‘taki, który znajduje się 
w naturalnym i pierwotnym 

stanie’
дúкая прирóда

дúкий лес 
дúкое мéсто 

див przymiotnik

1. ‘taki, który znajduje się 
na poziomie pierwotnej 

kultury’
дúви племенá

2. ‘taki, który znajduje się 
w naturalnym i pierwotnym 

stanie’
дúва бълка 

dzik|i przymiotnik

1. ‘taki, który znajduje 
się na poziomie kultury 

pierwotnej’
dziki człowiek

2. ‘taki, który znajduje się 
w naturalnym i pierwotnym 

stanie’
dzika przyroda

dziki pies
dzikie tereny

диктáнт, -а; -ы rz. m.

‘pisemne ćwiczenie, 
sprawdzające znajomość 
ortografii polegające na 

zapisywaniu usłyszanego 
tekstu’

писáть диктáнт
получúть оцéнку за 

диктáнт 

диктóвк|а, -и rz. ż.

‘pisemne ćwiczenie, 
sprawdzające znajomość 
ortografii polegające na 

zapisywaniu usłyszanego 
tekstu’

учéбна диктóвка
трýдна диктóвка

dyktand|o, -a; -a rz. n.

‘pisemne ćwiczenie, 
sprawdzające znajomość 
ortografii i polegające na 
zapisywaniu usłyszanego 

tekstu’
pisać dyktando
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дипломáт, -а; -ы rz. m. 

1. ‘przedstawiciel danego 
państwa powołany do 
reprezentowania jego 
interesów za granicą’
óпытный дипломáт 

пресс-конферéнция для 
дипломáтов

2. ‘człowiek umiejący 
załatwiać trudne sprawy tak, 

by nikogo nie urazić’
стать настощим 

дипломáтом

дипломáт, -и rz. m.

1. ‘przedstawiciel danego 
państwa powołany do 
reprezentowania jego 
interesów za granicą’
Той е дипломáт в 

Португáлия.

2. ‘człowiek umiejący 
załatwiać trudne sprawy tak, 

by nikogo nie urazić’
Той убеждáва катó 

дипломáт.

dyploma|ta, -ty; -ci rz. mos.

1. ’przedstawiciel danego 
państwa powołany do 
reprezentowania jego 
interesów za granicą’

zagraniczny dyplomata 

2. ’człowiek umiejący 
załatwiać trudne sprawy tak, 

by nikogo nie urazić’
Z niego to wielki dyplomata, 
rodzinę w końcu pogodził.

длин|á, -; -ы rz. ż.

1. ‘odległość pomiędzy 
skrajnymi punktami linii lub 

płaszczyzny’
мéры длин  

измéрить длинý и ширинý 
длинá отрéзка прямóй

 
2. ‘czas trwania czegoś’

длинá рабóчего дня 
длинá нóчи

дължин|á rz. ż.

1. ‘odległość pomiędzy 
skrajnymi punktami linii lub 

płaszczyzny’
дължинá на рóкля 

2. brak znaczenia

długoś|ć, -ci; -ci rz. ż.

1. ‘odległość pomiędzy 
skrajnymi punktami linii lub 

płaszczyzny’
długość sznura, drzwi szafy, 

uchwytu

2. ‘czas trwania czegoś’
długość filmu, procesu, 

romansu

длнн|ый przymiotnik

1. ‘taki, który posiada 
znaczny wymiar wzdłuż’

длúнные вóлосы
длúнные нóги 

 

2.‘taki, który trwa znaczny 
czas’

длúнный разговóр
длúнная зимá 

длъг przymiotnik

1. ‘taki, który posiada 
znaczny wymiar wzdłuż’

длгa ýлица
длго палтó

2. ‘taki, który trwa znaczny 
czas’

длъг ден

dług|i przymiotnik

1. ‘taki, który posiada 
znaczny wymiar wzdłuż’

długie włosy
długi szal

długa droga
długi na trzy metry

2. ‘taki, który trwa znaczny 
czas’

długi film, romans, proces



271Д

дневнк, -á; - rz. m.

1. ‘notatki o charakterze 
osobistym prowadzone 

codziennie i zeszyt na takie 
notatki’

вестú дневнúк
дневнúк экспедúции 
путевóй, похóдный 

дневнúк

2. ‘zeszyt służący do 
zapisywania zadanych 

uczniowi lekcji 
i wystawiania ocen’

постáвить в дневнúк 
двóйку

записáть в дневникé 
домáшнее задáние

днéвник l. mn. днéвници; 
(два) днéвника rz. m.

1. ‘notatki o charakterze 
osobistym prowadzone 

codziennie i zeszyt na takie 
notatki’

лúчен днéвник

2. ‘zeszyt służący do 
zapisywania zadanych 

uczniowi lekcji 
i wystawiania ocen’
ученúчески днéвник 

dziennik, -a; -i rz. mnieżyw.

1. ‘notatki o charakterze 
osobistym prowadzone 

codziennie i zeszyt na takie 
notatki’

dziennik wyprawy
prywatny dziennik

2. ‘zeszyt służący do 
zapisywania zadanych 

uczniowi lekcji 
i wystawiania ocen’

dziennik ucznia

дн|о, -а rz. n.

1. ‘grunt pod wodą morza, 
rzeki, jeziora’

песчáное, úлистое, 
каменúстое дно

достáть со дна мóря

2. ‘dolna część jakiegoś 
wgłębienia na powierzchni 

ziemi’
дно колóдца 

дно мы
на дне оврáга

3. ‘dolna część jakiegoś 
pojemnika’

дно корзúны
на дне стакáна

дн|о, -а rz. n.

1. ‘grunt pod wodą morza, 
rzeki, jeziora’
мóрско дно 

2. ‘dolna część jakiegoś 
wgłębienia na powierzchni 

ziemi’
дно на ма

3. ‘dolna część jakiegoś 
pojemnika’

дно на кýфар
дно на бутúлка 

пúя до дно

dn|o, -a; -a rz. n.

1. ‘grunt pod wodą morza, 
rzeki, jeziora’

dno rzeki

2. ‘dolna część jakiegoś 
wgłębienia na powierzchni 

ziemi’
dno jamy

3. ‘dolna część jakiegoś 
pojemnika’
dno słoika

добегá|ть, -ю, -ешь vi. 
state, intransitive

‘osiągać jakiś cel w biegu’
добегáть до перекрёстка

дотчва|м, -ваш vi. state, 
intransitive

‘osiągać jakiś cel w biegu’
дотúчвам до гъла 

dobiega|ć, -m, -sz vi. state, 
intransitive

‘osiągać jakiś cel w biegu’
dobiegać do mety
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добр|ó, -á (sg. tantum) rz. n.

1. ‘wszystko, co jest 
pożyteczne i wartościowe’
Добрó побеждáет зло.

Добрó торжествýет над 
злом.

2. pot. ‘rzeczy i majątek’
добрá наживáть 

своё, чужóе добрó

добрó (sg. tantum) rz. n.

1. ‘wszystko, co jest 
pożyteczne i wartościowe’

Вско зло за добрó.
С добрó те мóля. 

Ще те запóмня с добрó.

2. brak znaczenia

dobr|o, -a rz. n.

1. (sg. tantum) ‘wszystko, 
co jest pożyteczne 

i wartościowe’
Dobro zwycięża zło.

2. l. mn. -a ‘rzeczy 
i majątek’

dobra osobiste

довез|т, -ý, -ёшь, cz. 
przeszły довéз, довезлá vp. 

event, transitive

‘dotrzeć do jakiegoś 
miejsca, wioząc kogoś lub 

coś’
Трамвáй довёз нас до 

цéнтра. 

закáра|м, -ш vp. event, 
transitive

‘dotrzeć do jakiegoś 
miejsca, wioząc kogoś lub 

coś’
закáрам до домá

закáрам до гáрата
закáрам на лéкар

Закáрах те наврéме на 
учúлище. 

do|wieźć, -wiozę, -wieziesz 
vp. event, transitive

‘dotrzeć do jakiegoś 
miejsca, wioząc kogoś lub 

coś’
Dowiózł dzieci bezpiecznie 

na miejsce.

довéренност|ь, -и; -и rz. ż.

‘pełnomocnictwo dające 
prawo wykonania czynności 

urzędowych’
довéренность на 
получéние дéнег

пълномóщн|о, -и rz. n.

‘pełnomocnictwo dające 
prawo wykonania czynności 

urzędowych’
пълномóщно за 

получáвaне на парú

upoważnieni|e, -a; -a rz. n.

‘pełnomocnictwo dające 
prawo wykonania czynności 

urzędowych’
upoważnienie do odbioru 

dokumentów

довéрeнн|ый przymiotnik

‘taki, któremu się ufa’
довéренное лицó

довéрен przymiotnik

‘taki, któremu się ufa’
довéрено лицé

довéрена тáйна

zaufan|y przymiotnik

‘taki, któremu się ufa’
zaufany człowiek
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дов|ест, -едý, -едёшь, cz. 
przeszły -ёл, -елá vp. event, 

transitive

1. ‘dostarczyć kogoś lub 
coś do jakiegoś miejsca, 

prowadząc’
Провожáтый довёл её до 

калúтки.

2. ‘zajmując się jakąś 
sprawą dojść do 

określonego etapu pracy’
довестú до совершéнства 

знáние францýзского
довестú дéло до концá

3. ‘poinformować 
i przekazać coś’

довестú до солдáт 
распоряжéние 
комáндования

4. ‘sprawić, że coś się 
stanie’

довестú прителя до слёз, 
до сúльного раздражéния.

довед|á, -дéш vp. event, 
transitive

1. ‘dostarczać kogoś lub 
coś do jakiegoś miejsca, 

prowadząc’
доведá до нкъде пеш 

Довéдох детéто на 
учúлище. 

2. ‘zajmując się jakąś 
sprawą, dojść do 

określonego etapu pracy’
доведá до съвършéнство

доведá до край

3. brak znaczenia

4. ‘sprawić, że coś się 
stanie’

доведá до отчание, до 
побéда

doprowadz|ić, -ę, -isz vp. 
event, transitive

1. ‘dostarczać kogoś lub 
coś do jakiegoś miejsca, 

prowadząc’
doprowadzić więźnia na 

miejsce egzekucji

2. ‘zajmując się jakąś 
sprawą, dojść do 

określonego etapu pracy’
doprowadzić prace do 

końca

3. brak znaczenia

4. ‘sprawić, że coś się 
stanie’

doprowadzić do wojny
doprowadzić dziewczynę do 

samobójstwa

дов|озть, -ожý, -óзишь 
vi. state, transitive

‘wożąc kogoś lub coś, 
docierać do wyznaczonego 

miejsca’
довозúть детéй на 
автóбусе до шкóлы

докáра|м, -ш vi. state, 
transitive

‘wożąc kogoś lub coś, 
docierać do wyznaczonego 

miejsca’
докáрам дървá

dowo|zić, -żę, -zisz vi. state, 
transitive

‘wożąc kogoś lub coś, 
docierać do wyznaczonego 

miejsca’
dowozić dzieci do szkoły
dowozić warzywa na targ
W dzień zawodów dowoził 

wodę od świtu do nocy.

договóр, -а; -ы rz. m.

‘pisemne lub ustne 
porozumienie stron  

z określeniem wzajemnych 
praw i obowiązków’
выполнть договóр
заключúть договóр 

растóргнуть договóр

дóговор, -и; (два) 
дóговора rz. m.

‘pisemne lub ustne 
porozumienie stron  

z określeniem wzajemnych 
praw i obowiązków’

дóговор за 
сътрýдничество

изпълнвам дóговор
склча дóговор 

развaл дóговора

umow|a, -y; -y rz. ż. 

‘pisemne lub ustne 
porozumienie stron  

z określeniem wzajemnych 
praw i obowiązków’

umowa najmu, sprzedaży
umowa cywilnoprawna, 

agencyjna, 
ubezpieczeniowa, 

trójstronna
zawrzeć umowę z kimś

umowa wygasa
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дожд|áться, -ýсь, -ёшься 
vp. event, aux

1. ‘czekając, dotrwać do 
pewnego momentu’
дождáться роднх

дождáться извéстия
Дождúтесь мен, я скóро 

вернýсь.

2. ‘poprzez swoje 
zachowanie doprowadzić się 
do czegoś nieprzyjemnego’

Э́тот мошéнник 
дождётся 

непритностей.
Ты у мен дождёшься!

дóчaка|м, -ш vp. event, 
transitive

1. ‘czekając, dotrwać do 
pewnego momentu’
дóчaкам óтговор

дóчaкам признáние

2. brak znaczenia  

doczeka|ć, -m, -sz (się) vp. 
event, aux

1. ‘czekając, dotrwać do 
pewnego spodziewanego 

momentu’
doczekać do rana

doczekać powrotu dziecka
doczekać się wakacji

2. pot. ‘poprzez swoje 
zachowanie doprowadzić się 
do czegoś nieprzyjemnego’

doczekać się kary
Uważaj, bo się wreszcie 

doczekasz!

дожд|ь, -; - rz. m.

1. ‘opad atmosferyczny 
spadający z chmur w postaci 

kropel’
тёплый лéтний дождь

сúльный дождь 
проливнóй дождь

2. przen. ‘bardzo duża ilość 
czegoś’

золотóй дождь
метеорúтный дождь

3. ‘błyszczące długie nitki z 
metalu lub papieru służące 

do ozdabiania choinki’ 
серéбряный, золотóй 

дождь 

дъжд, l. mn. дъждовé rz. 
m.

1. ‘opad atmosferyczny 
spadający z chmur w postaci 

kropel’
Завал дъжд .

2. przen. ‘bardzo duża ilość 
czegoś’

дъжд от цвет 
метеорúтен дъжд

3. brak znaczenia

deszcz, -u; -e rz. mnieżyw.

1. ‘opad atmosferyczny 
spadający z chmur w postaci 

kropel’
deszcz pada, siąpi, kropi, 

zacina, dudni
ulewny, przelotny deszcz

2.  przen. ‘bardzo duża ilość 
czegoś’

deszcz złota, prezentów, 
meteorytów

3. brak znaczenia

доживá|ть, -ю, -ешь vi. 
state, intransitive

‘osiągać jakiś wiek’
Онá доживáет послéдние 

дни. 

доживва|м, -аш vi. state, 
intransitive

‘osiągać jakiś wiek’
доживвам до дълбóка 

стáрост

dożywa|ć, -m, -sz vi. state, 
intransitive

‘osiągać jakiś wiek’
dożywać setki

dożywać dwudziestych 
urodzin
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дож|ть, -вý, -вёшь vp. 
event, intransitive

1. ‘osiągnąć jakiś wiek’
дожúть до возвращéния 

сна
дожúть до двадцатú лет

2. ‘być wystarczająco długo, 
aby doświadczyć czegoś’

Кускá хлéба в дóме нет – 
до чегó дóжил! 

доживé|я, -еш vp. event, 
intransitive

1. ‘osiągnąć jakiś wiek’
доживéя до 100 годúни

доживéя до дълбóки 
старинú

2. ‘być wystarczająco długo, 
aby doświadczyć czegoś’
Данó доживéя до дрýги 

временá.

doży|ć, -ję, -jesz vp. event, 
intransitive

1. ‘osiągnąć jakiś wiek’
dożyć setki

dożyć dwudziestych urodzin

2. ‘być wystarczająco długo, 
aby doświadczyć czegoś’

dożyć do wiosny
Co za szkaradnych czasów 

dożyliśmy!

до|йт, -йдý, -йдёшь, cz. 
przeszły -шёл, -шлá vp. 

event, intransitive

‘zacząć się gdzieś 
znajdować po 

przemieszczeniu się w dany 
sposób’

дойтú до привáла
дойтú до дóма

дóйд|а, -еш vp. event, 
intransitive

‘zacząć się gdzieś 
znajdować po 

przemieszczeniu się w dany 
sposób’

Кога ще дóйдеш?

doj|ść, -dę, -dziesz vp. 
event, intransitive

‘zacząć się gdzieś 
znajdować po 

przemieszczeniu się w dany 
sposób’

Chłopcy już doszli do drzwi, 
gdy usłyszeli krzyk.

Listy doszły do adresata .

докáнчива|ть, -ю, -ешь vi. 
state, transitive

‘doprowadzać do końca coś 
rozpoczętego’

докáнчивать рабóту

довршва|м, -ш vi. state, 
transitive

‘doprowadzać do końca coś 
rozpoczętego’

довршвам игрáта 

dokańcza|ć, -m, -sz vi. 
state, transitive

‘doprowadzać do końca coś 
rozpoczętego’

dokańczać prace

докóнч|ить, -у, -ишь vp. 
event, transitive

‘doprowadzić do końca coś 
rozpoczętego’

докóнчить шáхматную 
пáртию

докóнчить читáть 

доврш|а, -иш vp. event, 
transitive

‘doprowadzić do końca coś 
rozpoczętego’

доврша игрáта

dokończ|yć, -ę, -ysz vp. 
event, transitive

‘doprowadzić do końca coś 
rozpoczętego’

dokończyć prace
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дóлг, -а, Msc. о -е i в -ý; 
- rz. m.

1. ‘zobowiązanie wobec 
kogoś (ojczyzny, narodu, 

rodziny itp.)’
граждáнский долг

чýвство дóлга 
долг пéред Рóдиной 

2. ‘to, co zostało wzięte lub 
oddane w formie pożyczki’

отдáть долг 
отдáть имýщество за 

долгú

дълг, l. mn. длгове; (два) 
длга rz. m.

1. ‘zobowiązanie wobec 
kogoś (ojczyzny, narodu, 

rodziny itp.)’
синóвен дълг 

грaждáнски дълг

2. ‘to, co zostało wzięte lub 
oddane w formie pożyczki’

до гýша съм в длгове
Затнал съм в длгове. 

dług, -u; -i rz. mnieżyw.

1. ‘zobowiązanie wobec 
kogoś (ojczyzny, narodu, 

rodziny itp.)’
mieć dług wobec ojca
spłacić dług ojczyźnie

2. ‘to, co zostało wzięte lub 
oddane w formie pożyczki’

dług wysokości miliona 
złotych

być po uszy w długach

дóлжн|ый przymiotnik

‘taki, jak powinien, 
odpowiedni’

отвéтить дóлжным 
óбразом

отдáть дóлжное 

нýж|ен przymiotnik

‘taki, jak powinien, 
odpowiedni’
нýжен дом

За отглéждане на децáта 
са нýжни мнóго грúжи. 

należyt|y przymiotnik

‘taki, jak powinien, 
odpowiedni’

należyty odpoczynek, 
porządek

z należytym szacunkiem

дом, -a, Msc. о -е i на -ý; 
-á rz. m.

1. ‘budynek przeznaczony 
do mieszkania lub 

umieszczenia różnych 
urzędów i instytucji’

кáменный дом 
жилóй дом 

брать рабóту на дóм
рабóтать на домý 

2. ‘rodzina, ludzie, 
mieszkający razem 

i prowadzący wspólne 
gospodarstwo’

принть когó-лúбо в свой 
дом

3. ‘panujący ród lub 
dynastia’

Трёхсотлéтие дóма 
Ромáновых. 

дом, l. mn. дóмове  
i домовé rz. m.

1. ‘budynek przeznaczony 
do mieszkania lub 

umieszczenia różnych 
urzędów i instytucji’

рóден дом
почúвен дом

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

dom, -u; -y rz. mnieżyw.

1. ‘budynek przeznaczony 
do mieszkania lub 

umieszczenia różnych 
urzędów i instytucji’
dom jednorodzinny, 

wolnostojący, podmiejski, 
parterowy

dom rodzinny

2. ‘rodzina, ludzie 
mieszkający razem 

i prowadzący wspólne 
gospodarstwo’

być z rozbitego domu

3. ‘panujący ród lub 
dynastia’

księżniczka z domu 
Hohenzollernów
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домохозйк|а, -и; -и rz. ż.

1. pot. ‘pani domu’
Домохозйка нас 

пригласúла к столý. 

2. ‘kobieta prowadząca 
gospodarstwo domowe 

swojej rodziny 
i niepracująca w innym 

miejscu’
Мать нигдé не рабóтает, 

онá домохозйка.

домакн|я, -и rz. ż.

1. ‘pani domu’
Домакúнята ни покáни.

2. ‘kobieta prowadząca 
gospodarstwo domowe 

swojej rodziny 
i niepracująca w innym 

miejscu’
Мáйка е домакúня.

gospodyni, -e; -e rz. ż.

1. ‘pani domu’
Do środka zaprosiła nas 

gospodyni.

2. ‘kobieta prowadząca 
gospodarstwo domowe 

swojej rodziny 
i niepracująca w innym 

miejscu’
Była gospodynią  

u Zamojskich.

доплáт|а, -ы; -ы rz. ż.

‘to, co się dopłaca’
внестú доплáту за проéзд 

в мгком вагóне

доплатéна сýма  fraza 
rzeczownikowa

‘to, co się dopłaca’
Ще полýча доплатéната 

сýма за прослýжени 
годúни. 

dopłat|a, -y; -y rz. ż.

‘to, co się dopłaca’
wysoka dopłata

dopłata do czynszu
dopłata z budżetu miasta

ubiegać się o dopłatę
dostać, otrzymać dopłatę

допрáшива|ть, -ю, -ешь 
vi. state, transitive

1. ‘prowadząc śledztwo, 
wypytać kogoś o szczegóły 

dotyczące sprawy’
допрáшивать плéнного

2. pot. ‘dociekliwie wypyty-
wać kogoś o coś’

Онá с интерéсом 
и пристрáстием 

допрáшивала подрýгу о 
столúце.

3. brak znaczenia

разптва|м, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘prowadząc śledztwo, 
wypytać kogoś o szczegóły 

dotyczące sprawy’
Полицáите го разпúтват.

2. pot. ‘dociekliwie wypyty-
wać kogoś o coś’

Тя ги разпúтваше за 
Португáлия.

3. brak znaczenia

przesłuch|iwać, -uję, -ujesz 
vi. state, transitive

1. ‘prowadząc śledztwo, 
wypytać kogoś o szczegóły 

dotyczące sprawy’
przesłuchiwać świadków

2. brak znaczenia

3. ‘słuchać całego nagrania’
przesłuchiwać płytę, nagra-

nie, pocztę głosową
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допрóс, -а; -ы rz. m.

1. ‘sytuacja, w której poli-
cjant, prokurator itp. zadaje 
komuś pytania dotyczące 

popełnionego przestępstwa’
допрóс свидéтелей
протокóл допрóса 

2. brak znaczenia

рáзпит rz. m.

1. ‘sytuacja, w której poli-
cjant, prokurator itp. zadaje 
komuś pytania dotyczące 

popełnionego przestępstwa’
рáзпит на подсъдúм
рáзпит на свидéтел

трýден рáзпит

2. brak znaczenia

przesłuchani|e, -a; -a rz. n.

1. ‘sytuacja, w której poli-
cjant, prokurator itp. zadaje 
komuś pytania dotyczące 

popełnionego przestępstwa’
prowadzić przesłuchanie 

oskarżonego

2. ‘sytuacja, gdy słucha się 
różnych kandydatów do 

robienia czegoś’
przesłuchanie do roli 

w filmie

допр|ость, -ошý, -óсишь 
vp. event, transitive

1. ‘prowadząc śledztwo, 
wypytać kogoś o szczegóły 

dotyczące sprawy’
допросúть плéнного

2. brak znaczenia

разпта|м, -ш vp. event, 
transitive

1. ‘prowadząc śledztwo, 
wypytać kogoś o szczegóły 

dotyczące sprawy’
Полúцията ще го 

разпúта.

2. brak znaczenia

przesłucha|ć, -m, -sz vp. 
event, transitive

1. ‘prowadząc śledztwo, 
wypytać kogoś o szczegóły 

dotyczące sprawy’
przesłuchać świadków

2. ‘wysłuchać całego 
nagrania’

przesłuchać płytę, nagranie, 
pocztę głosową

допускá|ть, -ю, -ешь vi. 
state, transitive

1. ‘pozwalać wejść gdzieś 
lub do kogoś lub dać 

się zbliżyć do kogoś lub 
czegoś’

В больнúцу к отцý егó не 
допускáли.

2. ‘pozwalać coś robić’ 
Как ты мог допустúть, 
чтóбы на теб кричáли?

 

3. ‘uznawać coś za możliwe’ 
Я готóв допустúть, что 

так онó и бло. 
Не могý допустúть (и) 
мсли о том, что онú 

уéхали. 

допýска|м, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘pozwalać wejść gdzieś 
lub do kogoś lub dać 

się zbliżyć do kogoś lub 
czegoś’

допýскам го до úзпит
допýскам го до финáла 

2. ‘pozwalać coś robić’ 
Не допýскай да те 

изпóлзват!

3. ‘uznawać coś za możliwe’
допýскам нетактúчност

допýскам грéшки 
Допýскам, че свидéтелят 

нма да се явú в съдá. 

dopuszcza|ć, -m, -sz vi. 
state, transitive

1. ‘pozwalać wejść gdzieś 
lub do kogoś lub dać 

się zbliżyć do kogoś lub 
czegoś’

dopuszczać kogoś do tajem-
nic państwowych

dopuszczać psa do suki

2. ‘pozwalać coś robić’ 
Dopuszcza do tego, żeby 
jej dziecko było w szkole 

poniżane.

3. ‘uznawać coś za możliwe’ 
Dopuszczam taką możli-

wość, że nigdy się stąd nie 
wyprowadzą.
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дорóг|а, -и; -и rz. ż.

1. ‘pas ziemi przystosowany 
do jeżdżenia lub chodzenia’
просёлочная, шоссéйная, 

бетóнная,
грунтовáя дорóга

2. ‘podróż lub wędrówka’
утомúтельная дорóга

запастú провúзии на (в) 
дорóгу 

3. ‘kierunek, w którym ktoś 
zmierza’

потерть дорóгу
пройтú к стáнции 
блúжней дорóгой

пойтú по какóй-лúбо 
дорóге

Нашёл сво дорóгу (своё 
мéсто в жúзни, своё 

призвáние). 

4. brak znaczenia

път l. mn. птища; (два) 
птя rz. m.

1. ‘pas ziemi przystosowany 
do jeżdżenia lub chodzenia’

чéрен път
междусéлски път

обикóлен път 
хýбав път

2. ‘podróż lub wędrówka’
стéгна се за път
тргвам на път

На път към теб се отбúх 
в магазúна. 

3. ‘kierunek, w którym ktoś 
zmierza’

Птищата ни се 
размúнаха.

обркам птя

4. brak znaczenia

drog|a, -i; -i rz. ż.

1. ‘pas ziemi przystosowany 
do jeżdżenia lub chodzenia’

droga szybkiego ruchu, 
asfaltowa,

piaszczysta, wyboista droga 
do miasta, przez
wieś, nad rzeką

2. ‘podróż lub wędrówka’
daleka droga przed kimś

ruszyć w drogę
być w drodze

Komu w drogę, temu czas.

3. ‘kierunek, w którym ktoś 
lub coś zmierza’

droga do samodoskonalenia
droga życiowa

być na drodze do szczęścia
Nadużywanie alkoholu to 

prosta droga do marskości 
wątroby.

4. przen. ‘to, jak coś zostało 
wykonane’ 

wejść na drogę sądową
w drodze wyjątku

дороговзн|а, -ы  
(sg. tantum) rz. ż.

‘wysoki poziom cen’
стрáшная дороговúзна
Дороговúзна растёт из 

мéсяца в мéсяц. 

скъпот|я  
(sg. tantum) rz. ż. pot. 

‘wysoki poziom cen’
В Лóндон е голма 

скъпотúя.

drożyzn|a, -y; -y rz. ż. pot. 

‘wysoki poziom cen’
Panuje drożyzna.
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дорог|óй przymiotnik

1. ‘taki, który ma wysoką 
cenę’

дорогóй дом

2. ‘taki, który jest bliski 
komuś’

дорогóй друг

скъп przymiotnik

1. ‘taki, który ma wysoką 
cenę’

скъп подáрък

2. ‘taki, który jest bliski 
komuś’

скъп прител

drog|i przymiotnik

1. ‘taki, który ma wysoką 
cenę’

drogi sweter
drogi pracownik

2. ‘taki, który jest bliski 
komuś’

drogi brat
Mój drogi przyjacielu!

дорóдн|ый przymiotnik

1. ‘taki, który jest duży i od-
znacza się dużą tuszą’

дорóдный широкоплéчий
мужчúна 

пóлная, дорóдная 
жéнщина 

2. brak znaczenia

éдър przymiotnik

1. ‘taki, który jest duży i od-
znacza się dużą tuszą’

éдър мъж

2. brak znaczenia

tęg|i przymiotnik

1. ‘taki, który jest duży i od-
znacza się dużą tuszą’

tęgi mężczyzna
tęgi w barach

2. ‘taki, który jest pod 
danym względem znacznie 

większy niż przeciętny’
tęgi mróz
tęgi umysł
tęgi kark

дорожá|ть, -ет, -ют vi. 
state, intransitive

‘stawać się droższym’
Хлеб обчно дорожáет к 

веснé. 
Жизнь дорожáет. 

поскпва|м, -ш vi. state, 
intransitive

‘stawać się droższym’
водáта поскпва
тóкът поскпва

droże|ć, -ję; -jesz vi. state, 
intransitive

‘stawać się droższym’
Chleb drożeje.

дорож|ть, -ý, -шь vi. 
state, intransitive

‘szanować kogoś lub coś’
Я дорожý вáшим мнéнием. 
Дрýжбой нáдо дорожúть.

цен|, -ш vi. state, intran-
sitive

‘szanować kogoś lub coś’
цен добрúя рабóтник

цен врéмето си
Цен господúн Харизáнов 
за професионалúзма му. 

ceni|ć, -ę, -sz vi. state, 
transitive

‘szanować kogoś lub coś’
Cenię twoje przywiązanie.
Cenię cię jako współpra-

cownika.
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дорóжк|а, -и; -и rz. ż.

1. ‘mała droga’
боковáя дорóжка

расчúстить дорóжки 
в пáрке

2. ‘wąski, długi dywan’
коврóвая дорóжка

пёстрая тряпúчная 
дорóжка

пътéчк|а, -и rz. ż.

1. ‘mała droga’
пътéчка в горáта

пътéчка в градúната  

2. ‘wąski, długi dywan’
пътéчка в коридóра

dróżk|a, -i; -i rz. ż.

1. ‘mała droga’
wąska dróżka do miasta

 

2. brak znaczenia

дорóжн|ый przymiotnik

1. ‘związany z drogą’
дорóжный знак

2. brak znaczenia

пт|ен przymiotnik

1. ‘związany z drogą’
птен знак

Птна полúция

2. brak znaczenia

drogow|y przymiotnik

1. ‘związany z drogą’
znak drogowy

policja drogowa

2.‘ dotyczący dróg
samochodowych’
wypadek drogowy  

technikum drogowe

досáд|а, -ы; -ы rz. ż.

‘uczucie gniewnego pod-
niecenia i zdenerwowania, 
spowodowane porażką itp.’

исптывать досáду
досáда берёт 

сказáть, сдéлать что-
лúбо с досáды
Какáя досáда!

яд, l. mn. ядовé rz. m.

‘uczucie gniewnego pod-
niecenia i zdenerwowania, 
spowodowane porażką itp.’
Яд ме е, че не успх да ти 

се обáдя от Сóфия.

irytacj|a, -i; -e rz. ż.

‘uczucie gniewnego pod-
niecenia i zdenerwowania, 
spowodowane porażką itp.’

wpadać w irytację
tłumić irytację

patrzeć na kogoś z irytacją 

доск|á, -, B. -кy; -и rz. ż.

1. ‘płaski i długi z obu stron 
kawałek drzewa niewielkiej 

grubości’
дубóвая доскá
забóр из дóсок  

2. ‘płyta’
мрáморная доскá
чертёжная доскá

3. ‘wiszące lub stojące 
urządzenie, na którym pisze 

się kredą, flamastrem lub 
wiesza ogłoszenia’
клáссная доскá

взвать ученикá к доскé
доскá объявлéний 

доскá прикáзов

дъск|á, -и rz. ż.

1. ‘płaski i długi z obu stron 
kawałek drzewa niewielkiej 

grubości’
чáмова дъскá

2. ‘płyta’
чертóжна дъскá 
шáхматна дъскá

3. ‘wiszące lub stojące 
urządzenie, na którym pisze 

się kredą, flamastrem lub 
wiesza ogłoszenia’

Математúкът напúса на 
дъскáта нóва фóрмула.

desk|a, -i; -i rz. ż.

1. ‘płaski i długi z obu stron 
kawałek drzewa niewielkiej 

grubości’
dębowa deska

2. brak znaczenia 

3. brak znaczenia
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досрóчн|ый przymiotnik

‘taki, który odbywa się 
przed ustalonym terminem’
досрóчная сдáча экзáмена

досрóчное выполнéние 
плáна

предсрóч|ен przymiotnik

‘taki, który odbywa się 
przed ustalonym terminem’
предсрóчно изпълнéние на 

плáна
предсрóчни úзбори

przedterminow|y przy-
miotnik

‘taki, który odbywa się 
przed ustalonym terminem’

przedterminowe wybory

доста|вáться, -сь, 
-ёшься vi. state, aux

1. ‘przechodzić w czyjąś 
własność’

Наслéдство всегдá 
достаётся стáршему 

сну. 

2. ‘być jakimś do opanowa-
nia czegoś’

Филосóфия достаётся  
с трудóм.

3. ‘otrzymać wymówienie, 
karę itp.’

Мне всегдá достаётся от 
отцá . 

получáва|м, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘przechodzić na czyjąś 
własność’

получáвам дúплом

2. brak znaczenia

3. ‘otrzymać wymówienie, 
karę itp.’

Получáвам висóки 
нагрáди.

dosta|wać, -ję, -jesz vi. 
state, transitive

1. ‘przechodzić na czyjąś 
własność’

dostawać spadek

2. brak znaczenia

3. ‘otrzymywać wymówie-
nie, karę itp.’

dostawać nagrodę,  
wymówienie

достáвк|а, -и;  
l. mn. -и rz. ż.

‘to, że się coś dostarcza’
с достáвкой нa дом

достáвк|а rz. ż.

‘to, że się coś dostarcza’
с достáвка по домовéте

dostaw|a, -y; -y rz. ż.

‘to, że się coś dostarcza’
dostawa towaru

достáт|ок, -ка; -ки  
rz. m.

1. (sg. tantum) ‘dobrobyt’
жить в достáтке

2. (pl. tantum) pot. ‘środki 
materialne’

Достáтков у нас нет 
никакúх. 

имéть скрóмные 
достáтки

3. brak znaczenia

замóжност (sg. tantum) 
rz. ż. 

1. ‘dobrobyt’
рдка замóжност

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

dostat|ek, -ku; -ki rz. 
mnieżyw. 

1. ‘dobrobyt’
opływać w dostatki

żyć w dostatku

2. brak znaczenia

3. ‘taka ilość, że trzeba ją 
uznać za wystarczającą’
Krzaków to tu dostatek.



283Д

достá|ться, -нусь, 
-нешься vp. event, aux

1. ‘przejść na czyjąś 
własność’

Нам достáлся 
в наслéдство дом с сáдом.

2. ‘być jakimś do 
opanowania czegoś’

Филосóфия достáлась 
нелегкó.

3. ‘otrzymać wymówienie, 
karę itp.’

Достáлось от отцá за 
шáлости. 

Крéпко достáлось за 
ложь. 

полýч|a, -иш vp. event, 
transitive

1. ‘przejść na czyjąś 
własność’

полýчa дúплом

2. brak znaczenia

3. ‘otrzymać wymówienie, 
karę itp.’

Полýчи висóки нагрáди.

dosta|ć, -ję, -jesz vp. event, 
transitive

1. ‘przejść na czyjąś 
własność’

dostać spadek

2. brak znaczenia

3. ‘otrzymać wymówienie, 
karę itp.’

dostać nagrodę, 
wymówienie

достигá|ть, -ю, -ешь vi. 
state, intransitive

1. ‘dojść lub dojechać do 
jakiegoś miejsca’

достигáть бéрега, 
стáнции, гранúцы

 
2. ‘rozprzestrzeniać 

działanie do jakiegoś 
miejsca i granicy (o wodzie, 

promieniach słonecznych 
itp.)’

Сюдá не достигáют жарá 
и сóлнце.

Вóлны прибóя достигáют 
ступéнек. 

3. ‘dojść do pewnego 
momentu w rozwoju, 

będącego często kresem 
możliwości’

Акýла нерéдко достигáет 
огрóмных размéров. 

Вес белýги достигáет 
двадцатú пудóв.

достга|м, -ш vi. state, 
intransitive

1. ‘dojść lub dojechać do 
jakiegoś miejsca’

достúгам до градá

2. ‘rozprzestrzeniać 
działanie do jakiegoś 
miejsca i granicy (o 
wodzie, promieniach 

słonecznych itp.)’
Тук не достúга снката.

3. ‘dojść do pewnego 
momentu w rozwoju, 

będącego często kresem 
możliwości’

Достúгам до върхá на 
кариерáта си.

osiąga|ć, -m, -sz vi. state, 
intransitive

1. ‘dojść lub dojechać do 
jakiegoś miejsca’

Osiągnęli cel podróży 
dopiero nad ranem.

2. brak znaczenia

3. ‘dojść do pewnego 
momentu w rozwoju, 

będącego często kresem 
możliwości’

osiągać kres możliwości
osiągać sukces
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достижéни|е, -я; -я rz. n.

1. ‘pozytywny wynik pracy, 
działalności’

достижéния наýки, 
искýсства

достижéния в óбласти 
культýры 

2. ‘to, co zostało osiągnięte’
по достижéнии 

совершеннолéтия
быть настóйчивым 
в достижéнии цéли

постижéни|е, -ия rz. n.

1. ‘pozytywny wynik pracy, 
działalności’

Товá е голмо 
постижéние!

2. brak znaczenia

osiągnięci|e, -a; -a rz. n.

1. ‘pozytywny wynik pracy, 
działalności’

osiągnięcia polskiego 
malarstwa 

2. ‘to, co zostało osiągnięte’
osiągnięcie celu

Po osiągnięciu ośmiu lat 
został wysłany do szkół.

достóинств|о, -а; -а rz. n.

1. ‘poczucie własnej 
wartości i szacunek do 

samego siebie’
чýвство сóбственного 

достóинства
ронть, унижáть своё 

достóинство 

2. brak znaczenia

3. ‘pozytywna cecha’
достóинства 

литератýрного 
произведéния

спектáкль не лишён 
достóинств

4. brak znaczenia

достóйнств|о rz. n.

1. ‘poczucie własnej 
wartości i szacunek dla 

samego siebie’
лúчно достóйнство

урóнвам достóйнството 
си  

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia

godnoś|ć, -ci (sg. tantum) 
rz. ż. 

1. ‘poczucie własnej 
wartości i szacunek dla 

samego siebie’
godność człowieka

2. ‘taka funkcja, której 
sprawowanie jest 

zaszczytem’
piastować godność 

burmistrza

3. brak znaczenia

4. ‘to samo, co nazwisko’
Jaka jest pańska godność?
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достопримечáтельност|ь, 
-и; -и rz. ż.

‘coś, co występuje rzadko 
i zwraca uwagę swoją 

niezwykłością’
достопримечáтельности 

Петербýрга
Резнóй иконостáс 

– глáвная 
достопримечáтельность.

забележúтелност, -и rz. ż.

‘coś, co występuje rzadko 
i zwraca uwagę swoją 

niezwykłością’
забележúтелност на 

градá
прирóдна 

забележúтелност
исторúческа 

забележúтелност
туристúческа 

забележúтелност

osobliwoś|ć, -ci; -ci rz. ż.

‘coś, co występuje rzadko 
i zwraca uwagę swoją 

niezwykłością’
osobliwości Warszawy

osobliwość hydrologiczna
osobliwość stylu pisarza

дот|ащться, -ащýсь, 
-áщишься vp. event, aux

‘z trudem, powoli dotrzeć 
gdzieś’

Едвá дотащúлся до 
дорóги.  

Лóшади с трудóм 
дотащúлись до гóрода.

домкн|а се, -еш се vp. 
event, aux

‘z trudem, powoli dotrzeć 
gdzieś’

домкна се до бóлницата

dowlec się, dowlokę się, 
dowleczesz się vp. event, 

aux pot.

‘z trudem, powoli dotrzeć 
gdzieś’

dowlec się do miasta

дотóшн|ый przymiotnik

‘taki, który jest 
drobiazgowo dokładny 

i staranny’
Дотóшный руководúтель: 

во всё вникáет.
Какóй ты дотóшный!

педантч|ен przymiotnik

‘taki, który jest 
drobiazgowo dokładny 

i staranny’
педантúчен човéк

skrupulatn|y przymiotnik

‘taki, który jest drobiazgowo 
dokładny i staranny’
skrupulatny człowiek
skrupulatne notatki

дохóд, -а; -ы rz. m.

‘suma wpływów 
pieniężnych w gospodarce 
państwa, przedsiębiorstwa, 

jednostki w określonym 
czasie’

госудáрственные дохóды 
национáльный дохóд 

трудове дохóды 
дохóды от 

промшленности

дóход, -и, (два) дóхода 
rz. m.

‘suma wpływów 
pieniężnych w gospodarce 
państwa, przedsiębiorstwa, 

jednostki w określonym 
czasie’

годúшен дóход
дóход на човéк от 

населéнието 
минимáлен, максимáлен 

дохóд
дохóд на член от 

семéйството

doch|ód, -odu; -ody rz. 
mnieżyw.

‘suma wpływów 
pieniężnych w gospodarce 
państwa, przedsiębiorstwa, 

jednostki w określonym 
czasie’

dochód roczny, netto
osiągać, uzyskać, 

wypracować, przynieść, 
utracić dochód 
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дочитá|ть, -ю, -ешь vp. 
event, transitive

‘przeczytać do końca  
lub do pewnego miejsca’

дочитáть кнúгу до 
вторóй глав

дочитáть письмó до 
концá

дочитáть послéднюю 
странúцу 

дочет|á, -éш vp. event, 
transitive

‘przeczytać do końca  
lub do pewnego miejsca’

дочетá кнúгaтa

doczyta|ć, -m, -sz vp. event, 
transitive

‘przeczytać do końca  
lub do pewnego miejsca’

doczytać gazetę
doczytać rozdział do końca

доч|ь, -ери; -ери,  
-ерéй rz. ż. i дóчк|а, -и; 

-и rz. ż.

1. ‘czyjeś dziecko płci 
żeńskiej’

млáдшая, срéдняя, 
стáршая дочь

ждать, родúть, 
врастить дочь

мать взрóслой дóчери

2. pot. ‘forma adresatywna 
używana poufale 

w stosunku do dziewczyny 
lub kobiety’

Дочь, уступúте мне 
мéсто!

дъщер|, -и rz. ż.

1. ‘czyjeś dziecko płci 
żeńskiej’

Най-голмата ѝ дъщер е 
учúтелка.

Тя úма дъщер.

2. pot. ‘forma adresatywna 
używana poufale 

w stosunku do dziewczyny 
lub kobiety’

Дще, отворú вратáта!

córk|a, -i; -i rz. ż.

1. ‘czyjeś dziecko płci 
żeńskiej’

córka Marioli
najmłodsza córka

2. pot. ‘forma adresatywna 
używana poufale w stosunku 
do dziewczyny lub kobiety’
Córko, podaj mi szklankę 

wody.

дошкóльн|ый przymiotnik

1. ‘taki, który poprzedza 
okres szkolny’

дошкóльное воспитáние
дошкóльные учреждéния

дошкóльный вóзраст

2. brak znaczenia

предучлищ|ен 
przymiotnik

1. ‘taki, który poprzedza 
okres szkolny’

предучúлищна взраст 

2. brak znaczenia

przedszkoln|y przymiotnik

1. ‘taki, który poprzedza 
okres szkolny’

w wieku przedszkolnym

2. ‘taki, który związany jest 
z przedszkolem’

przedszkolny plac zabaw
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дрáк|а, -и; -и rz. ż.

1. ‘awantura połączona 
z biciem się’

жестóкая, кровáвая 
дрáка

затéять дрáку

2. ‘bitwa’
В дрáку вступúли 
резéрвные войскá.

3. ‘napięty spór między 
osobami’

Брóсился в дрáку, 
защищáя свой проéкт.

сбван|е, -ия rz. n.

1. ‘awantura połączona 
z biciem się’

предизвúкам сбúване

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

bójk|a, -i; -i rz. ż.

1. ‘awantura połączona 
z biciem się’

wdać się w bójkę

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia 

драть, дерý, дерёшь, cz. 
przeszły драл, -лá vi. state, 

transitive

1. ‘rwać na kawałki’
драть рубáху на 

перевзки
Опть штан дерёшь! 

2. ‘zdzierać, obdzierać coś 
z czegoś’

драть корý с дéрева
драть лко

драть лúпу, пúхту

3. ‘szarpać, targać’
Волк дерёт овéц.

4. ‘pobierać lub wyznaczać 
zbyt wysoką opłatę, cenę’

драть процéнты
Слúшком дерёшь за свой 

товáр.

дер|á, -éш vi. state, 
transitive

1. ‘rwać na kawałki’
дерá кóжа

2. brak znaczenia

3. ‘szarpać, targać’
дерá живóтно

Дерá козú за кóжа. 

4. brak znaczenia

drzeć, drę, drzesz vi. state, 
transitive

1. ‘rwać na kawałki’
drzeć kartę papieru

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia
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дрáться, дерýсь, 
дерёшься, cz. przeszły 

дрáлся, дралáсь, дрaлóсь 
vi. state, aux

1. ‘brać udział w walkach’
Дрáлся, как лев. 

Дрáлся не на жизнь, а на 
смерть. 

2. ‘wszczynać bójkę i bić 
jeden drugiego’

Мальчúшки опть 
дерýтся. 

3. brak znaczenia

б|я се, -еш се vi. state, aux

1. ‘brać udział w walkach’
Бúя се за свободáта ни.

2. ‘wszczynać bójkę i bić 
jeden drugiego’

Бúя се с момчéтата.

3. ‘uderzać samego siebie’
Бúя се по главáта.

Бúя се в гърдúте от 
гóрдост. 

bi|ć, -ję, -jesz się vi. state, 
aux

1. ‘brać udział w walkach’
o swoją wolność

bić się za kraj

2. ‘wszczynać bójkę i bić 
jeden drugiego’
bić się z kolegą  
o dziewczynę

3. ‘uderzać samego siebie’
bić się po głowie

дроб|ь, -и; -и rz. ż.

‘iloraz dwóch liczb 
zapisywanych jedna nad 

drugą, oddzielanych 
poziomą kreską, lub 

zapisywanych w postaci 
dziesiętnej’

десятúчные дрóби
прáвильная, непрáвильная 

дробь

дроб rz. ż. mat.

‘iloraz dwóch liczb 
zapisywanych jedna nad 

drugą, oddzielanych 
poziomą kreską, lub 

zapisywanych w postaci 
dziesiętnej’

десетúчна дроб
прóста дроб

ułam|ek, -ka; -ki rz. m.

 ‘iloraz dwóch liczb 
zapisywanych jedna nad 

drugą, oddzielanych 
poziomą kreską, lub 

zapisywanych w postaci 
dziesiętnej’

ułamek dziesiętny

дров|á, дров (pl. tantum)

‘kawałki porąbanego 
drewna przeznaczone  

na opał’
берёзовые дровá

сухúе дровá 
наломáть дров

дърв|á (pl. tantum)

‘kawałki porąbanego 
drewna przeznaczone  

na opał’
дървá за óгрев

цéпя дървá 

drwa, drew (pl. tantum)

‘kawałki porąbanego drewna 
przeznaczone  

na opał’
rąbać drwa

дровосéк, -а; -и rz. m.

‘ten, kto zajmuje się ścina-
niem drzewa w lesie’ 

Отéц рабóтает 
дровосéком. 

дървáр, -и rz. m.

‘ten, kto zajmuje się ścina-
niem drzewa w lesie’

Той е дървáр.

drwal, -a; -e rz. mos.

‘ten, kto zajmuje się ścina-
niem drzewa w lesie’

leśny drwal
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дрóгн|уть I, -у, -ешь vi. 
state, intransitive

‘odczuwać dojmujące 
zimno’

дрóгнуть на морóзе,  
на ветрý

дрóгнуть до костéй

мрзн|а, -еш vi. state, 
intransitive

‘odczuwać dojmujące 
zimno’

Тя мрзне без пáрно.
Мрзна от студ. 

marzn|ąć, -ę, -iesz vi. state, 
intransitive

‘odczuwać dojmujące 
zimno’

marznąć na deszczu i mrozie

дрóгн|уть II, -у, -ешь vp. 
event, intransitive

1. ‘wykonać szybkie, 
ledwie widoczne ruchy’

Рукá слегкá дрóгнула от 
напряжéния. 

Реснúцы спщей дрóгнули. 

2. ‘sprawiać wrażenie, 
jakby się delikatnie ruszał’

Земл дрóгнула от 
подзéмного толчкá. 

трéпн|а, -еш vp. event, 
intransitive

1. ‘wykonać szybkie, ledwie 
widoczne ruchy’

Тя трéпна от звънéца.
 

2. ‘sprawiać wrażenie, jakby 
się delikatnie ruszał’
Гласт ú трéпна.

drgn|ąć, -ę, -esz vp. event, 
intransitive

1. ‘wykonać szybkie, ledwie 
widoczne ruchy’

Powietrze drgało od ciepła.
Pies drgnął na dźwięk jej 

głosu.

2. ‘sprawiać wrażenie, jakby 
się delikatnie ruszał’

głos drga
drogocenny kamień drga

дрóжж|и, -éй (pl. tantum)

‘grzyby jednokomórkowe, 
powodujące fermentację 
i masa złożona z takich 

grzybów wykorzystywana 
w przemyśle 

fermentacyjnym 
i piekarniczym’

пивне дрóжжи 
сухúе дрóжжи

тéсто на дрожжáх
развестú дрóжжи

ма (sg. tantum) rz. ż.

‘grzyby jednokomórkowe, 
powodujące fermentację 
i masa złożona z takich 

grzybów wykorzystywana 
w przemyśle 

fermentacyjnym 
i piekarniczym’

бúрена ма
Кýпих ма, за да опекá 

сладкúш. 

drożdż|e, -y (pl. tantum)

‘grzyby jednokomórkowe, 
powodujące fermentację 
i masa złożona z takich 

grzybów wykorzystywana 
w przemyśle 

fermentacyjnym 
i piekarniczym’
drożdże piwne

дрож|ь, -и (sg. tantum) rz. ż .

1. ‘uczucie zimna połączone 
z drżeniem mięśni 

pojawiające się w chorobie 
lub wskutek nerwowej 

reakcji na coś’
дрожь берёт, пробирáет, 

разбирáет

2. ‘wahanie i wtrząsy’
чýвствовать дрожь землú

3. ‘nierówne brzmienie’
говорúть с дрóжью (без 

дрóжи) в гóлосе

трпки (pl. tantum)

1. ‘uczucie zimna połączone 
z drżeniem mięśni 

pojawiające się w chorobie 
lub wskutek nerwowej 

reakcji na coś’
трпки ме побúват

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

dreszcz, -u; -e rz. mnieżyw.

1. ‘uczucie zimna połączone 
z drżeniem mięśni 

pojawiające się w chorobie 
lub wskutek nerwowej 

reakcji na coś’
zimne dreszcze
mieć dreszcze

dreszcze kogoś biorą
dreszcze kimś wstrząsają

wywoływać dreszcze u kogoś

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia
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дру|г, -га; -зь,  
-зéй rz. m.

1. ‘osoba pozostająca 
z kimś w bliskich, 

serdecznych stosunkach’
úскренний друг

блúзкий, задушéвный друг
исптанный друг

2. ‘stronnik i obrońca 
czegoś’

друг обúженных и 
угнетённых
друг детéй

3. ‘forma adresatywna 
używana w stosunku do 
bliskiej i znanej osoby’
Друг мой, передáй мне 

кнúгу. 
Как вáша диссертáция, 

мой друг? 
О чём задýмался, друг?

4. pot. ‘forma adresatywna 
używana w stosunku do 
nieznanej nam osoby’

Кудá ты торóпишься, 
друг?

А ты, друг, что здесь 
дéлаешь?

Мы с тобóй, друг, ещё 
разберёмся! 

5. eufem. ‘osoba, z którą 
dany człowiek jest w relacji 

seksualnej’
Онá встречáется со 

своúм дрýгом ужé год.

прител, -и rz. m.

1. ‘osoba pozostająca z kimś 
w bliskich, serdecznych 

stosunkach’
Стáрият прител е по-
добр от двáма нóви.
добр, вéрен прител

2. brak znaczenia

3. ‘forma adresatywna 
używana w stosunku do 
bliskiej i znanej osoby’

Защó плáчеш, прителю?

4. pot. ‘forma adresatywna 
używana w stosunku do 
nieznanej nam osoby’

Прителю, седнéте тук!

5. eufem. ‘osoba, z którą 
dany człowiek jest w relacji 

seksualnej’
Той е нéин прител от 

годúни.

przyjaciel, -a; -e rz. mos.

1. ‘osoba pozostająca z kimś 
w bliskich, serdecznych 

stosunkach’
dobry, bliski, serdeczny, 

najlepszy przyjaciel

2. ‘stronnik i obrońca 
czegoś’

przyjaciel PiS-u
przyjaciel Polski

3. ‘forma adresatywna 
używana w stosunku do 
bliskiej i znanej osoby’ 

Powiedz mi, przyjacielu, 
o czym tak rozmyślasz?

4. pot. ‘forma adresatywna 
używana w stosunku do 
nieznanej nam osoby’

Podaj mi piwo, przyjacielu.

5 . eufem. ‘osoba, z którą 
dany człowiek jest w relacji 

seksualnej’
On latami był jej tzw. 

przyjacielem.
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дрбл|ый przymiotnik

1. ‘taki, który jest 
pozbawiony świeżości 

i sprężystości’
дрблая стáрческая кóжа

дрблые мýскулы
дрблое тéло

2. ‘taki, który jest zbyt 
miękki i łatwo rozpadaja się 

mniejsze części’
Мсо оттáяло, стáло 

дрблым. 
Перевáренная рба 

дрбла. 
дрблые блоки

3. ‘taki, który jest 
pozbawiony energii 

i zdolności działania’
дрблый харáктер
дрблое безвóльное 

существó

повéхнал przymiotnik

1. ‘taki, który jest 
pozbawiony świeżości 

i sprężystości’
повéхнала кóжа

повéхнали мýскули
повéхнало тло

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

zwiotczał|y przymiotnik

1. ‘taki, który jest 
pozbawiony świeżości 

i sprężystości’
zwiotczałe mięśnie
zwiotczała skóra

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

дряхлé|ть, -ю, -ешь vi. 
state, intransitive

‘tracić sprawność fizyczną’
С годáми человéк 

дряхлéет. 
Тéло дряхлéет дéнь ото 

дн.

грóхва|м, -ш vi. state, 
intransitive

‘tracić sprawność fizyczną’
Тя с всéки ден грóхва все 

пóвече.

niedołężnie|ć, -ję, -jesz vi. 
state, intransitive

‘tracić sprawność fizyczną’
Niedołężniała z dnia na 

dzień.
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дубн|а, -ы; -ы rz. ż.

1. ‘gruby, duży kij’
тяжёлая, тóлстая 

дубúна
вооружúться дубúнами

напáсть с дубúной

2. obraźliwie ‘ten, kto jest 
tępy i głupi’

Эх ты, дубúна 
стоерóсовая!

3. pot. ‘wysoki człowiek’
Такáя дубúна вмахала: 

мéтра два рóстом!

4. brak znaczenia

сóп|а, -и rz. ż.

1. ‘gruby, duży kij’
Напáднаха ги със сóпи.

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

4. brak znaczenia

pał|a, -y; -y rz. ż. 

1. pot. ‘gruby, duży kij’
przywalić komuś pałą

2. obraźliwie ‘ten, kto jest 
tępy i głupi’

Ale z ciebie pała!

3.  brak znaczenia

4. pot. ‘najgorsza ocena 
w szkole’

dostać pałę

дуг|á, -; -и rz. ż.

1. ‘linia biegnąca 
półkoliście’

Ракéта описáла в нéбе 
дугý.

соединúть дугóй

2. brak znaczenia 

дъг|á rz. ż.

1. ‘linia biegnąca 
półkoliście’

многоцвéтна дъгá

2. brak znaczenia

łuk, -u; -i rz. mnieżyw.

1. ‘linia biegnąca 
półkoliście’

jechać po łuku
łuk okna

2. ‘broń, z której strzela się 
strzałami’
napiąć łuk

strzelać z łuku

дýдк|а, -и; -и rz. ż., muz.

‘ludowy dęty instrument 
muzyczny w postaci 
długiej, wąskiej rurki 
z otworami z boku’
пастýшья дýдка

пищлк|а rz. ż., muz.

‘ludowy dęty instrument 
muzyczny w postaci długiej, 

wąskiej rurki z otworami 
z boku’

свúри с пищлка

piszczałk|a, -i; -i rz. ż., muz.

‘ludowy dęty instrument 
muzyczny w postaci długiej, 

wąskiej rurki z otworami 
z boku’

grać na piszczałce
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дýма|ть, -ю, -ешь vi. state, 
intransitive

1. ‘uświadamiać sobie coś 
i skupiać na tym uwagę, 

usiłować coś zrozumieć lub 
rozwiązać’

дýмать о бýдущем, о 
карьéре, о возлбленном

2. ‘sądzić, przypuszczać, 
mniemać’ 

Никтó не дýмал тогдá, 
что из того всегó 

вйдет. 

3. ‘nosić się z jakimś 
zamiarem, chcieć coś 

zrobić’
Дýмает вехать зáвтра.

Дýмал бло занться 
жúвописью. 

4. ‘pamiętać o czymś, 
o kimś’

Привк дýмать о сне.

мсл|я, -иш vi. state, 
intransitive

1. ‘uświadamiać sobie coś 
i skupiać na tym uwagę, 

usiłować coś zrozumieć lub 
rozwiązać’

Кýпих дом, без мнóго да 
му мúсля.

2. ‘sądzić, przypuszczać, 
mniemać’ 

Не мúслех, че ще се 
ожéнят.

3. ‘nosić się z jakimś 
zamiarem, chcieć coś 

zrobić’
мúсля да я покáня

4. ‘pamiętać o czymś, 
o kimś’

мúсля за нéго 
мúсля за почúвка

myśl|eć, -ę, -isz vi. state, 
intransitive

1. ‘uświadamiać sobie coś 
i skupiać na tym uwagę, 

usiłować coś zrozumieć lub 
rozwiązać’

myśleć nad zadaniem

2. ‘sądzić, przypuszczać, 
mniemać’

Myślę, że nie masz racji.

3. ‘nosić się z jakimś 
zamiarem, chcieć coś zrobić’

myśleć o wakacjach
myśleć o wyjeździe na 

Majorkę

4. ‘pamiętać o czymś, 
o kimś’

Myślę o tobie każdego dnia.

дýн|уть, -у, -ешь vp. event, 
intransitive

1. ‘przynieść strumienie 
powietrza (o wietrze)’
рéзко дýнул вéтер

2. ‘wypuścić z ust silny 
strumień powietrza’

дýнуть на одувáнчик
дýнуть на блдечко, 

остужáя чай

3. brak znaczenia

дýхн|а, -еш vp. event, 
intransitive

1. ‘przynieść strumienie 
powietrza (o wietrze)’

Изведнъж дýхна силен 
вятър.

2. ‘wypuścić z ust silny 
strumień powietrza’
Тя дýхна свещта.

3. brak znaczenia

powi|ać, -eję, -ejesz vp. 
event, intransitive

1. ‘przynieść strumienie 
powietrza (o wietrze)’

Był to przyjemny wiosenny 
dzień, świeciło słońce 
i powiało delikatnie.

2. brak znaczenia

3. ‘z danego zdarzenia dało 
się odczuć pewną emocję’

powiało grozą
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дуп|лó, -лá; -лa, -ел rz. n.

1. ‘pusta przestrzeń w pniu 
drzewa’

Дуб с глубóким дуплóм. 
спртаться, жить 

в дуплé (о живóтных и 
насекóмых) 

2. pot. ‘ubytek w zębie’
запломбuровáть дуплó

3. brak znaczenia 

хралýп|а, -и rz. ż.

1. ‘pusta przestrzeń w pniu 
drzewa’

В тáзи хралýпа живéят 
кáтерички.

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia 

dziupl|a, -i; -e rz. ż.

1. ‘pusta przestrzeń w pniu 
drzewa’

Wiewiórki mieszkają 
w dziupli.

2. brak znaczenia

3. pot. ‘małe pomieszczenie’
Z braku funduszy 

zamieszkaliśmy w hotelowej 
dziupli.

дурáк, -á; - rz. m.

1. ‘głupi i tępy człowiek’
Он не дурáк, всё пóнял. 
Цéлый день сидúт, как 

дурáк.

2. ‘rodzaj gry w karty’
игрáть в дуракá 

глупáк, l. mn. глупáци 
rz. m.

1. ‘głupi i tępy człowiek’
Той е голм глупáк.

2. brak znaczenia

dur|eń, -nia; -nie 

1. rz. mos. ‘głupi i tępy 
człowiek’

Straszny z niego dureń.

2. rz. mnieżyw. ‘rodzaj gry 
w karty’

grać w durnia

дурáцк|ий przymiotnik

‘taki, który jest głupi, 
śmieszny’

дурáцкое пальтó
дурáцкое положéние

глупáшк|и przymiotnik

‘taki, który jest głupi, 
śmieszny’

глупáшко поведéние

idiotyczn|y przymiotnik

‘taki, który jest głupi, 
śmieszny’

idiotyczne pytanie

дурé|ть, -ю, -ешь vi. state, 
intransitive

1. pot. ‘stawać się głupim’
Рабóты мнóго, прóсто 

дурéю. 

2. ‘tracić orientację lub 
zdolność logicznego 

rozumowania’ 
дурéть от угáра

дурéть от жар, духот

оглупва|м, -аш vi. state, 
intransitive pot.

1. ‘stawać się głupim’
Той оглупва с годúните.

2. ‘tracić orientację lub 
zdolność logicznego 

rozumowania’
оглупвам от горещинúте

głupie|ć, -ję, -jesz vi. state, 
intransitive 

1. pot. ‘stawać się głupim’
głupieć na starość

2. ‘tracić orientację lub 
zdolność logicznego 

rozumowania’
głupieć ze zmęczenia,  

ze strachu
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дурн|óй przymiotnik

1. ‘taki, którego nie można 
ocenić pozytywnie’

дурнóй пóчерк
дурнóй слух

У вас дурнóй стиль. 

2. ‘taki, który posiada 
negatywne cechy moralne 

i nie posiada talentu’
Вы дурнóй человéк! 

И такóй дурнóй пáрень 
врос. 

дурнóй врач 

3. ‘taki, który jest 
niesprzyjający’
дурнáя погóда

дурне услóвия 
в гостúнице

лош przymiotnik

1. ‘taki, którego nie można 
ocenić pozytywnie’

лош вкус
лош знак

лош харáктер
лош човéк

2. ‘taki, który posiada 
negatywne cechy moralne 

i nie posiada talentu’
Лóшите очú урочáсват.

лóшо детé
лóши хóра

3. ‘taki, który jest 
niesprzyjający’

лóшо врéме

niedobr|y przymiotnik

1. ‘taki, którego nie można 
ocenić pozytywnie’

niedobry sposób, znak
niedobry słuch, humor, 

obiad

2. ‘taki, który posiada 
negatywne cechy moralne 

i nie posiada talentu’
niedobry człowiek, 

pracownik, pies
niedobra matka

3. ‘taki, który jest 
niesprzyjający’

niedobra pogoda

дý|ться, -юсь, -ешься vi. 
state, aux, pot.

‘złościć się i poprzez 
swój wygląd wyrażać 

niezadowolenie’
Всю недéлю молчúт и 

дýется.
Нéчего на мен дýться! 

цýп|я се, -иш се vi. state, 
aux, pot.

‘złościć się i poprzez 
swój wygląd wyrażać 

niezadowolenie’
Тя се цýпи, когáто я 

кáрат да рабóти.

wzdyma|ć się, -m się, -sz 
się vi. state, aux, pot.

‘złościć się i poprzez 
swój wygląd wyrażać 

niezadowolenie’
Wzdęła się na te słowa 

i zamilkła.
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дух I, -а rz. m.

1. ‘świadomość, myślenie, 
psychiczne zdolności 

człowieka’
В здорóвом тéле 

здорóвый дух.
матéрия и дух

свóйства человéческого 
дýха

2. ‘podstawowy kierunek, 
cechy charakterystyczne 

i istota czegoś’
противорéчить дýху 

закóна
пронúкнуться дýхом 

нарóда

3. ‘coś, co nie ma ciała, ale 
czego czuć obecność’

дóбрый дух

дух, l. mn. дýхове rz. m.

1. ‘świadomość, myślenie, 
psychiczne zdolności 

człowieka’
бóен дух 

дух на разбирáтелство

2. ‘podstawowy kierunek, 
cechy charakterystyczne 

i istota czegoś’
Тя пúше в духá на 

романтúзма.

3. ‘coś, co nie ma ciała, ale 
czego czuć obecność’

Там блуждáе дух.

duch, -a; -y rz. mnieżyw.

1. ‘świadomość, myślenie, 
psychiczne zdolności 

człowieka’
zdrowy na duchu

niespokojny, niepokorny, 
bojowy duch

złamać w kimś ducha
W zdrowym ciele zdrowy 

duch.

2. ‘podstawowy kierunek, 
cechy charakterystyczne 

i istota czegoś’
analiza w duchu 

postmodernistycznym
w duchu ustawy

czuć ducha romantyzmu
oddać ducha epoki
duch buntu, walki, 
przedsiębiorczości

3. ‘coś, co nie ma ciała, ale 
czego czuć obecność’

błąkający się duch zmarłego
pokutujące duchy

дух II, -а rz. m.

1. ‘powietrze wciągane do 
płuc i wypychane z nich’

дух захвáтывает
дух замирáет

2. brak znaczenia

дъх rz. m.

1. ‘powietrze wciągane do 
płuc i wypychane z nich’
От възтóрг ми спúра 

дъхт.
Поéмам си едвá дъх.

на едúн дъх

2. brak znaczenia

dech, tchu; tchy rz. 
mnieżyw.

1. ‘powietrze wciągane do 
płuc i wypychane z nich’

ostatni dech
zapierać dech w piersiach
nabrać tchu, łapać dech

komuś brakuje tchu

2. ‘lekki powiew czegoś’
łagodny dech poranka

дух|, -óв (pl. tantum)

‘aromatyczny alkoholowy 
roztwór stosowany jako 

kosmetyk’
флакóн духóв

лёгкий, нéжный аромáт 
духóв

жéнские, мужскúе духú
пáхнуть дорогúми, 
дешёвыми духáми

парфм, -и; (два) 
парфма rz. m.

‘aromatyczny alkoholowy 
roztwór stosowany jako 

kosmetyk’
дáмски парфм
мжки парфм 
скъп парфм

миризмá на фрéнски 
парфм

луксóзен парфм

perfumy (pl. tantum)

‘aromatyczny alkoholowy 
roztwór stosowany jako 

kosmetyk’
flakon, butelka perfum

damskie, męskie perfumy
perfumy kwiatowe, ciężkie, 

duszące, słodkie
woń perfum

spryskać się, skropić 
perfumami
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духóвк|а, -и; -и rz. ż.

‘urządzenie w postaci 
metalowej skrzynki służące 

do przyrządzania potraw 
za pomocą nagrzanego 

powietrza’
открть, закрть 

духóвку
готóвить кáшу, мсо 

в духóвке

фýрн|а rz. ż.

‘urządzenie w postaci 
metalowej skrzynki służące 

do przyrządzania potraw 
za pomocą nagrzanego 

powietrza’
фýрна на готвáрска пéчка

piekarnik, -a; -i rz. 
mnieżyw.

‘urządzenie w postaci 
metalowej skrzynki służące 

do przyrządzania potraw 
za pomocą nagrzanego 

powietrza’
nagrzany piekarnik
piekarnik gazowy, 

elektryczny
piec, zapiekać, podgrzewać 

w piekarniku

духот|á, - (sg. tantum) 
rz. ż.

‘duszne, parne powietrze’
Какáя духотá, нáдо 

открть окнó! 
Головá разболéлась от 

духот. 

зáдух (sg. tantum)  
rz. m.

‘duszne, parne powietrze’
Тук е голм зáдух.

duchot|a, -y (sg. tantum)  
rz. ż. pot.

‘duszne, parne powietrze’
Straszna tu panuje duchota!

душ, -а; -и rz. m.

‘urządzenie do oblewania 
ciała strumieniem 
wody, kąpiel pod 

takim urządzeniem 
i pomieszczenie gdzie ono 

się znajduje’
мться под дýшем

принть душ 
пойтú в душ

мться в дýше

душ, l. mn. дýшове, -и; 
(два) дýша rz. m.

‘urządzenie do oblewania 
ciała strumieniem 
wody, kąpiel pod 

takim urządzeniem 
i pomieszczenie gdzie ono 

się znajduje’
да взéма душ 

prysznic, -a; -e rz. mnieżyw.

‘urządzenie do oblewania 
ciała strumieniem 
wody, kąpiel pod 

takim urządzeniem 
i pomieszczenie gdzie ono 

się znajduje’
brać prysznic

wejść pod prysznic
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душ|á, -, В. -у; -и rz. ż.

1. ‘w religii i filozofii: 
niematerialny 

i nieśmiertelny pierwiastek 
w człowieku, ożywiający 

ciało i opuszczający je 
w chwili śmierci’

вéра в бессмéртие душú
переселéние душ

Пóсле смéрти душá 
попадáет в рай úли в

ад.

2. ‘wewnętrzny stan 
i moralna siła człowieka’

сúла душú
дéтская душá 

душá худóжника, 
артúста

на душé вéсело, рáдостно, 
грýстно,
тосклúво

душ|á rz. ż.

1. ‘w religii i filozofii: 
niematerialny 

i nieśmiertelny pierwiastek 
w człowieku, ożywiający 

ciało i opuszczający je 
w chwili śmierci’

Врва в безсмртието на 
душáта. 

2. ‘wewnętrzny stan 
i moralna siła człowieka’
Душáта му е прекрáсна.

Душáта си дáвам за нéго.
крив си душáта

кóлкото му душá иска
вáдя душáта на нкого

dusz|a, -y; -e rz. ż.

1. ‘w religii i filozofii: 
niematerialny 

i nieśmiertelny pierwiastek 
w człowieku, ożywiający 

ciało i opuszczający je 
w chwili śmierci’
dusza człowieka

dusza ulatuje do nieba
sprzedać duszę diabłu

2. ‘wewnętrzny stan 
i moralna siła człowieka’

dusza artystyczna
spokój duszy

wesoło, lekko komuś na 
duszy

dusza-człowiek
w głębi, zakamarkach duszy

z całej duszy

душст|ый przymiotnik

‘taki, który wydziela 
mocny, przyjemny zapach’

душúстая сирéнь
душúстое сéно
душúстое мло

благоухáен  przymiotnik

‘taki, który wydziela mocny, 
przyjemny zapach’

благоухáен парфм

wonn|y przymiotnik

‘taki, który wydziela mocny, 
przyjemny zapach’

wonne zioła
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душ|ть, -ý, -ишь vi. state, 
transitive

1. ‘zabijać poprzez 
ściskanie gardła’

душúть рукáми, зубáми, 
подýшкой, верёвкой

2. ‘utrudniać oddychanie’
Дýшит тéсный 

воротничóк.
Кáшель, мокротá дýшит. 

Áстма дýшит. 

3. ‘nie pozwalać czemuś 
być większym’

душúть крúтику
душúть свобóду

4. brak znaczenia

задушáва|м, -ш vi. state, 
transitive

1. ‘zabijać poprzez ściskanie 
gardła’

Задушáвам го с 
възглáвница.

2. ‘utrudniać oddychanie’
Задушáвам се от 

кáшлицата. 

3. ‘nie pozwalać czemuś 
być większym’

задушáвам бýнта 
в самóто начáло

4. ‘gotować coś powoli, 
przy użyciu małej ilości 

ciepła i/lub wody’
Тя задушáва месóто сáмо 

пет минýти.

dusić, duszę, dusisz vi. 
state, transitive

1. ‘zabijać poprzez ściskanie 
gardła’

dusić kogoś gołymi rękoma, 
poduszką, sznurem

2. ‘utrudniać oddychanie’
kaszel, astma, dym dusi

3. ‘nie pozwalać czemuś być 
większym’

dusić bunt w zarodku
dusić w sobie nienawiść, 

krzyk, słowa, tęsknotę 

4. ‘gotować coś powoli,  
przy użyciu małej ilości 

ciepła i/lub wody’
dusić warzywa na wolnym 

ogniu
dusić do miękkości

dusić na maśle, w winie

дым, -a; - rz. m.

‘lotne produkty spalania 
unoszące się w powietrzu’

Из труб вáлит дым.
Клуб дма над 

пожáрищем.

дим rz. m.

‘lotne produkty spalania 
unoszące się w powietrzu’
отрóвен дим над Сóфия

цигáрен дим

dym, -u; -y rz. mnieżyw. 

‘lotne produkty spalania 
unoszące się w powietrzu’

dym gryzący, trujący
dym z komina

smużka, kłąb dymu
dym wzlatuje, bucha

Nie ma dymu bez ognia.

дмн|ый przymiotnik

‘taki, który dymi i zawiera 
dym’

дмная головéшка
дмное плáмя

дмное помещéние
cáмый дмный гóрод 

в странé

задимéн przymiotnik

‘taki, który dymi i zawiera 
dym’

задимéно помещéние
задимéна стáя

dymn|y przymiotnik

‘taki, który dymi i zawiera 
dym’

granat, sygnał dymny
zasłona dymna

дымохóд, -а; -ы rz. m.

‘to, co odprowadza dym’
открть дымохóд

прочúстить дымохóд

комн, -и; (два) комна 
rz. m.

‘to, co odprowadza dym’
комúн в стенáта

komin, -a; -y rz. mnieżyw.

‘to, co odprowadza dym’
komin fabryczny
komin spalinowy
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дн|я, -и; -и rz. ż.

1. bot. ‘roślina warzywna 
o dużych, kulistych owo-
cach, pokrytych twardą, 

zieloną lub żółtą skórą; też: 
owoc tej rośliny’

жёлтая, зелёная дня
слáдкая дня

отрéзать, съесть 
лóмтик дни

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

ппеш, -и; (два) ппеша 
rz. m.

1. bot. ‘roślina warzywna 
o dużych, kulistych owo-
cach, pokrytych twardą, 

zieloną lub żółtą skórą; też: 
owoc tej rośliny’

Ппешът е полéзен.
слáдък ппеш 

2. brak znaczenia

3. brak znaczenia

melon, -a; -y

1. bot. rz. mnieżyw. ‘roślina 
warzywna o dużych, kuli-
stych owocach, pokrytych 
twardą, zieloną lub żółtą 

skórą; też: owoc tej rośliny’
soczysty melon

2. rz. mżyw. pot. ‘milion 
złotych’

Kupił mieszkanie za pół 
melona dolców.

3. (pl. tantum) pot. ‘duże 
kobiece piersi’

Ty, zobacz, jakie melony!

дыр|á, -; -ы rz. ż.

1. ‘otwór lub duże wgłębie-
nie w czymś’

задéлать, заклéить дырý
дры в полý, в забóре

2. ‘coś, czego brakuje  
w czymś’

дырá на рукавé
зашúть дырý

латáть дры бюджéта

3. ‘oddalone od centrum 
kultury miasto, wieś itp.’
В такóй дырé дóлго не 

проживёшь. 
Врваться бы поскорéе 

из той дыр! 

дýпк|а, -и rz. ż.

1. ‘otwór lub duże wgłębie-
nie w czymś’

дýпка в стенáта 
дýпка в жилéтката 

2. ‘coś, czego brakuje  
w czymś’

дýпка в бюджéта  

3. pot. ‘oddalone od cen-
trum kultury miasto, wieś 

itp.’
Живéят в еднá дýпка 

далéче от градá.

dziur|a, -y; -y rz. ż.

1. ‘otwór lub duże wgłębie-
nie w czymś’

zrobić dziurę w ścianie, 
w rajstopach

dziura po gwoździu
dziura w zębie, w pamięci, 

w nawierzchni drogi

2. ‘coś, czego brakuje  
w czymś’

łatać dziury w budżecie 
domowym

3. pot. ‘oddalone od centrum 
kultury miasto, wieś itp.’

Mieszka w takiej dziurze, że 
nawet pks nie dochodzi.



301Д

дырв|ый przymiotnik

1. ‘taki, który ma dziurę lub 
dziury’

дырвая крша
дырвое ведрó

2. pot. ‘taki, który ma luki 
lub braki’

дырвая головá
дырвая пáмять

съдрáн przymiotnik

1. ‘taki, który ma dziurę lub 
dziury’

съдрáн чувáл
съдрáн костм

Пин човéк – съдрáн 
чувáл.

2. brak znaczenia

dziuraw|y przymiotnik

1. ‘taki, który ma dziurę lub 
dziury’

dziurawy dach
dziurawa łódź, droga
dziurawe skarpetki

2. pot. ‘taki, który ma luki 
lub braki’

dziurawa pamięć
dziurawe przepisy

дыш|áть, -ý, -ишь vi. 
state, intransitive

1. ‘wciągać powietrze 
i wydalać je’

Легкó и рóвно дшит во 
сне.

В кóмнате нéчем 
дышáть.

2. ‘być przenikniętym 
czymś i wyrażać coś’

Лицó дшит 
спокóйствием.

дша|м, -ш vi. state, transi-
tive

1. ‘wciągać powietrze 
i wydalać je’

дúшам чист вздух
дúшам дълбóко

дúшам с плни гърдú 

2. brak znaczenia

oddycha|ć, -m, -sz vi. state, 
intransitive

1. ‘wciągać powietrze 
i wydalać je’

oddychać głęboko
oddychać przez nos, usta

2. brak znaczenia

дд|я, -и; -и rz. m.

1. ‘brat matki lub ojca albo 
mąż siostry matki lub ojca’

ддя со сторон отцá
роднóй, двородный, 

трородный ддя
мой ддя

2. ‘forma adresatywna 
używana przez dzieci także 
w stosunku do nieznajome-

go mężczyzny’
Откýда ты знáешь мен, 

ддя?

3. ‘forma adresatywna 
używana także w stosunku 

do brata matki lub ojca’
Ддя Вáся, когдá к нам 

приéдешь в гóсти? 

чч|о l. mn. ччовци rz. n.

1. ‘brat matki lub ojca albo 
mąż siostry matki lub ojca’ 
Чúчо Цветáн е брат на 

бащá ми.

2. ‘forma adresatywna 
używana przez dzieci także 
w stosunku do nieznajome-

go mężczyzny’
Чúчо, мóля, отворú 

вратáта!

3. ‘forma adresatywna 
używana także w stosunku 

do brata matki lub ojca’
Чúчо Стоне, отворú 

вратáта!

wuj|ek, -ka; -kowie, -ki rz. 
mos.

1. ‘brat matki lub ojca albo 
mąż siostry matki lub ojca’ 
przyszywany, bliski, daleki 

wujek
wujek i ciocia

2. ‘forma adresatywna 
używana przez dzieci także 
w stosunku do nieznajome-

go mężczyzny’
Wujku, skąd wiesz, jak mam 

na imię?

3. ‘forma adresatywna uży-
wana także w stosunku do 

brata matki lub ojca’
Wujku Stanisławie, kiedy nas 

odwiedzisz? 
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дт|ел, -ла; -лы  
rz. m. zool.

‘ptak leśny z długim 
i mocnym dziobem, 

wydobywający pożywienie 
spod kory drzew’

Дoлбт, как дтел.

кълвáч, -и; (два) кълвáча 
rz. m. zool.

‘ptak leśny z długim 
i mocnym dziobem, 

wydobywający pożywienie 
spod kory drzew’

Кълвáчът е полéзна 
птúца.

dzięcioł, -a; -y rz. mżyw. 
zool.

‘ptak leśny z długim 
i mocnym dziobem, 

wydobywający pożywienie 
spod kory drzew’

Dzięcioł stuka w korę.
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Rosyjski Bułgarski Polski

егó I forma B., D. zaimków 
osobowych он, оно

‘wyraz wskazujący na 
obiekt (osobę, zwierzę, 
przedmiot, wydarzenie 
– rodzaju męskiego lub 

nijakiego), o którym 
mówimy’

Ты егó зовёшь?

нéго forma B., D. zaimka 
osobowego той

‘wyraz wskazujący na 
obiekt (osobę, zwierzę, 
przedmiot, wydarzenie 
– rodzaju męskiego), 
o którym mówimy’
Нéго ли вúкаш? 

jego I forma B., D. zaimka 
osobowego on i D. zaimka 

osobowego ono

‘wyraz wskazujący na 
obiekt (osobę, zwierzę, 
przedmiot, wydarzenie 
– rodzaju męskiego lub 

nijakiego), o którym 
mówimy’

Czy to jego wołasz?

егó II (ndm) zaimek 
dzierżawczy r. m. i n.

1. ‘wskazuje, że to, o czym 
mowa, należy do czegoś (do 
jakiejś osoby, przedmiotu, 

zjawiska itd. – rodzaju 
męskiego lub nijakiego)’

егó дом 
егó кнúга

Егó пóезд опоздáл.

2. ‘używane przy zwracaniu 
się do osoby o wysokim 
stanowisku lub tytule’
Егó преосвящéнство

нéгов zaimek dzierżawczy 

1. ‘wskazuje, że to, o czym 
mowa, należy do czegoś (do 
jakiejś osoby, przedmiotu, 

zjawiska itd. – rodzaju 
męskiego lub nijakiego)’

нéговата кща
нéговата кнúга

Нéговият влак закъсн.

2. ‘używane przy zwracaniu 
się do osoby o wysokim 
stanowisku lub tytule’

Нéгово Преосвещéнство

jego II (ndm) zaimek 
dzierżawczy r. m. i n.

1. ‘wskazuje, że to, o czym 
mowa, należy do czegoś (do 
jakiejś osoby, przedmiotu, 

zjawiska itd. – rodzaju 
męskiego lub nijakiego)’

jego dom
jego książka

Jego pociąg się spóźnił.

2. ‘używane przy zwracaniu 
się do osoby o wysokim 
stanowisku lub tytule’

Jego Ekscelencja

ед|á, - (sg. tantum) rz. ż.

1. ‘to, co można jeść’
вкýсная, изсканная едá

готóвить едý

2. ‘przyjmowanie posiłku’
принимáть лекáрство до 

ед

хран|á, -и rz. ż.

1. ‘to, co można jeść’
вкýсна хранá

Пригóтвям хранá за 
бóлния.

2. brak znaczenia

jedzeni|e, -a (sg. tantum) 
rz. n.

1. ‘to, co można jeść’
pyszne, wykwintne jedzenie

przyrządzać, szykować, 
przygotowywać jedzenie

2. ‘przyjmowanie posiłku’
wziąć lekarstwo przed 

jedzeniem
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едвá

1. w funkcji przysłówka 
‘wskazuje, że nie jest łatwo, 

aby stało się to, o czym 
mowa’

Едвá свожý конц  
с концáми.

2. w funkcji przysłówka 
‘wskazuje, że czegoś jest 

bardzo mało’
едвá замéтная улбка

едвá дышáть
едвá живóй

3. w funkcji spójnika 
‘wskazuje na to, że minęło 
mało czasu od kiedy coś się 

stało’
Едвá он пришёл, (как) 

началáсь грозá.

едвá

1. w funkcji przysłówka 
‘wskazuje, że nie jest łatwo, 

aby stało się to, o czym 
mowa’ 

Едвá сврзвам двáта 
крáя.

2. w funkcji przysłówka 
‘wskazuje, że czegoś jest 

bardzo mało’
едвá доловúма усмúвка

едвá дúшам
едвá говóря

3. w funkcji spójnika 
‘wskazuje na to, że minęło 
mało czasu od kiedy coś się 

stało’
Едвá си дойдé и бýрята 

запóчна.

ledwo

1. w funkcji przysłówka 
‘wskazuje, że nie jest łatwo, 

aby stało się to, o czym 
mowa’

Ledwo wiążę koniec 
z końcem.

2. w funkcji przysłówka 
‘wskazuje, że czegoś jest 

bardzo mało’
ledwo dostrzegalny uśmiech

ledwo zipać
ledwo żywy

3. w funkcji spójnika 
‘wskazuje na to, że minęło 
mało czasu od kiedy coś się 

stało’
Ledwo się pobrali, a już 

biorą rozwód.
Ledwo przyszedł, zaczęła się 

burza.
Ten dom ledwo zbudowano.

единоврéменн|ый 
przymiotnik

‘taki, który jest 
przeznaczony do użycia 

jeden raz’
единоврéменное посóбие

еднокрáт|ен przymiotnik 

‘taki, który jest 
przeznaczony do użycia 

jeden raz’
еднокрáтна парúчна 

пóмощ 
прúбори за еднокрáтна 

упóтреба

jednorazow|y przymiotnik

‘taki, który jest 
przeznaczony do użycia 

jeden raz’
jednorazowa pomoc 

pieniężna
jednorazowego użytku

единоглáсн|ый 
przymiotnik

‘zaakceptowany przez 
wszystkich biorących udział 

w głosowaniu, dyskusji, 
obradach’

единоглáсный вбор
единоглáсное решéние

единодýш|ен przymiotnik

‘zaakceptowany przez 
wszystkich biorących udział 

w głosowaniu, dyskusji, 
obradach’

единодýшен úзбор
единодýшнo решéние

jednomyśln|y przymiotnik

‘zaakceptowany przez 
wszystkich biorących udział 

w głosowaniu, dyskusji, 
obradach’

jednomyślny wybór
jednomyślna decyzja
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единолчн|ый przymiotnik

‘dotyczący jednej osoby 
i należący do jednej osoby’

единолúчнaя власть
единолúчное хозйство

еднолч|ен przymiotnik

‘dotyczący jednej osoby 
i należący do jednej osoby’

еднолúчнa власт 
еднолúчно стопáнство

еднолúчен търгóвец
еднолúчно дрýжество

jednoosobow|y przymiotnik

‘dotyczący jednej osoby 
i należący do jednej osoby’ 

jednoosobowa władza
jednoosobowe 
gospodarstwo

jednoosobowy pokój 

едн|ый przymiotnik

1. ‘taki, który tworzy 
harmonijną, niepodzieloną 

całość’
едúный фронт

2. ‘taki, który nie jest 
zróżnicowany’
едúное мнéние
едúные нóрмы

едн|ен przymiotnik

1. ‘taki, który tworzy 
harmonijną, niepodzieloną 

całość’
едúнен фронт

2. brak znaczenia

jednolit|y przymiotnik

1. ‘taki, który tworzy 
harmonijną, niepodzieloną 

całość’
jednolita opinia
jednolita skała

2. ‘taki, który nie jest 
zróżnicowany’

jednolite zasady współpracy
jednolite normy

éдк|ий przymiotnik

1. ‘taki, który może coś 
zniszczyć, wywołać 
pieczenie lub inne 

nieprzyjemne dolegliwości’
éдкая субстáнция

éдкий дым

2. przen. ‘ostry, 
uszczypliwy, zjadliwy’

éдкое замечáние

3. brak znaczenia

разждащ imiesłów czynny

1. ‘taki, który może coś 
zniszczyć, wywołać 
pieczenie lub inne 

nieprzyjemne dolegliwości’
разждащо веществó

2. przen. ‘ostry, 
uszczypliwy, zjadliwy’

Млáдата женá 
изпúтваше разждаща 
мка от раздлата с 

любúмия човéк.
 

3. brak znaczenia

żrąc|y imiesłów czynny

1. ‘taki, który może coś 
zniszczyć, wywołać 
pieczenie lub inne 

nieprzyjemne dolegliwości’
żrąca substancja

żrący dym, płyn, kwas

2. brak znaczenia

3. wulg. ‘taki, który żre’ 
(imiesłów od żreć  

w zn. ‘jeść’)
żrąca świnia
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её I forma B., D. zaimka 
osobowego она

‘wyraz wskazujący na 
obiekt (osobę, zwierzę, 
przedmiot, wydarzenie 
– rodzaju żeńskiego), 
o którym mówimy’

Я её вчерá не вúдел.

(на) нéя forma zaimka 
osobowego тя 

‘wyraz wskazujący na 
obiekt (osobę, zwierzę, 
przedmiot, wydarzenie 
– rodzaju żeńskiego), 
o którym mówimy’
Вчéра нéя не съм я 

вúждал.
Дай квитáнцията на нéя, 
а парúте скрúй в шкáфа!

jej I forma D. zaimka 
osobowego ona

‘wyraz wskazujący na 
obiekt (osobę, zwierzę, 
przedmiot, wydarzenie 
– rodzaju żeńskiego), 
o którym mówimy’

Nie widziałem jej wczoraj.

её II (ndm) zaimek 
dzierżawczy r. ż.

1. ‘to, o czym mowa, należy 
do czegoś (do jakiejś osoby, 
przedmiotu, zjawiska itd. – 

rodzaju żeńskiego)’
её мать

2. ‘używane przy zwracaniu 
się do osoby o wysokim 
stanowisku lub tytule’

Её королéвское 
велúчество 

нéин, нéйна, нéйно, 
нéйни;  zaimek 

dzierżawczy 

1. ‘to, o czym mowa, należy 
do czegoś (do jakiejś osoby, 
przedmiotu, zjawiska itd. – 

rodzaju żeńskiego)’
нéйната мáйка, мáйка ú

2. ‘używane przy zwracaniu 
się do osoby o wysokim 
stanowisku lub tytule’
Нéйно Велúчество 

jej II (ndm) zaimek 
dzierżawczy r. ż.

1. ‘to, o czym mowa, należy 
do czegoś (do jakiejś osoby, 
przedmiotu, zjawiska itd. – 

rodzaju żeńskiego)’
jej matka

2. ‘używane przy zwracaniu 
się do osoby o wysokim 
stanowisku lub tytule’
Jej Królewska Mość

brak znaczenia brak znaczenia jej III wykrzyknik

‘wyraz wskazujący na 
nieoczekiwaność danej 

emocji’
O jej, ale mnie wystraszyłeś!

Jej, już nie mogę...!

ёж, -á; - rz. m. 

1. zool. ‘nieduże zwierzę 
o krótkich łapkach, 

szpiczastym pyszczku, 
grzbiecie i bokach 
pokrytych ostrymi, 
twardymi kolcami’

леснóй ёж

2. brak znaczenia

таралéж, -и; (два) 
таралéжа rz. m.

1. zool. ‘nieduże zwierzę 
o krótkich łapkach, 

szpiczastym pyszczku, 
grzbiecie i bokach 
pokrytych ostrymi, 
twardymi kolcami’
гóрски таралéж

2. brak znaczenia

jeż, -a; -e 

1. rz. mżyw. zool. ‘nieduże 
zwierzę o krótkich łapkach, 

szpiczastym pyszczku, 
grzbiecie i bokach 
pokrytych ostrymi, 
twardymi kolcami’

jeż leśny 

2. rz. mnieżyw. pot. ‘włosy 
obcięte bardzo krótko, tak 
że stoją, a nie leżą gładko’

na jeża
W wojsku wszyscy mają jeża 

na głowie.
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ёжик, -а; -и rz. m.

1. zool. ‘mały jeż’ 

2. ‘fryzura z bardzo krótko 
ostrzyżonych włosów’

вóлосы ёжиком 

таралéжче, -та rz. n. 
(éжко) 

1. zool. ‘mały jeż’

2. brak znaczenia

jeżyk, -a; -i 

1. rz. mżyw. zool. ‘mały jeż’

2. rz. mnieżyw. pot. 
‘fryzura z bardzo krótko 
ostrzyżonych włosów’

włosy na jeżyka

ежевк|а, -и (sg. tantum) 
rz. ż. bot.

‘krzew leśny, na którym 
rosną małe, soczyste owoce 
barwy ciemnoczerwonej lub 

prawie czarnej, kształtem 
przypominający malinę; 

owoc tego krzewu’
собирáть ежевúку

къпн|a, -и rz. ż. bot.

‘krzew leśny, na którym 
rosną małe, soczyste owoce 
barwy ciemnoczerwonej lub 

prawie czarnej, kształtem 
przypominający malinę; 

owoc tego krzewu’
берá къпúни

jeżyn|a, -y; -y rz. ż. bot.

‘krzew leśny, na którym 
rosną małe, soczyste owoce 
barwy ciemnoczerwonej lub 

prawie czarnej, kształtem 
przypominający malinę; 

owoc tego krzewu’
zbierać jeżyny

ежевчн|ый przymiotnik

‘zrobiony z jeżyny, o smaku 
jeżyny’

ежевúчный сок

къпнов przymiotnik

‘zrobiony z jeżyny, o smaku 
jeżyny’

къпúнов сок

jeżynow|y przymiotnik

‘zrobiony z jeżyny, o smaku 
jeżyny’

sok jeżynowy

еженедéльн|ый 
przymiotnik

‘powtarzający się, 
ukazujący się co tydzień’

еженедéльная прогрáмма
еженедéльный вéстник
еженедéльное собрáние

сéдмич|ен, -ни przymiotnik 

‘powtarzający się, 
ukazujący się co tydzień’

сéдмичнa прогрáма 
сéдмичен вéстник

cotygodniow|y przymiotnik

‘powtarzający się, 
ukazujący się co tydzień’
cotygodniowe zebranie
cotygodniowy felieton

ежóв|ый przymiotnik

‘związany z jeżem, mający 
cechy jeża’

держáть в ежóвых 
рукавúцах

таралéжов przymiotnik

‘związany z jeżem, mający 
cechy jeża’

таралéжовo скривáлище

jeżow|y przymiotnik

‘związany z jeżem, mający 
cechy jeża’
jeżowa nora

езд|á, - (sg. tantum) rz. ż. 

‘zmiana miejsca pobytu za 
pomocą środka transportu 
lub sprzętu sportowego’

ездá на пóезде
ездá на машúне

ездá на велосипéде

пътýван|е, -ия rz. n. 

‘zmiana miejsca pobytu za 
pomocą środka transportu 
lub sprzętu sportowego’

пътýване с влак
пътýване с колá

jazd|a, -y; -y rz. ż.

‘zmiana miejsca pobytu za 
pomocą środka transportu 
lub sprzętu sportowego’

jazda pociągiem
jazda samochodem 

jazda konna
jazda na rowerze

jazda figurowa na lodzie
brawurowa jazda
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éз|дить, -жу, -дишь vi. 
state, intransitive

1. ‘zmieniać miejsce pobytu 
za pomocą środka transportu 

lub sprzętu sportowego’
éздить на трамвáе по 

гóрoду
éздить на рóликах
Онá чáсто éздит 

в Софúю. 

2. brak znaczenia

пътýва|м, -ш, -ø vi. state, 
intransitive

1. ‘zmieniać miejsce pobytu 
za pomocą środka transportu 

lub sprzętu sportowego’
пътýвам с трамвáй

Чéсто пътýвам до Сóфия.

2. brak znaczenia

jeździć, jeżdżę, jeździsz vi. 
state, intransitive

1. ‘zmieniać miejsce pobytu 
za pomocą środka transportu 

lub sprzętu sportowego’
jeździć tramwajem po 

mieście
jeździć na rolkach

Często jeździ z Warszawy 
do Sofii.

2. pot. (po kim) ‘mówić źle 
o kimś i do tej osoby, być 

dla niej niemiłym’
Przestań tak po nim jeździć.

ездóк, -á; - rz. m.

1. ‘ten, kto jeździ na koniu’
Он хорóший ездóк.

2. ‘ten, kto prowadzi 
mechaniczny środek 

transportu, zazwyczaj 
naziemny’

ездóк на мотоцúкле,  
на велосипéде 

Он отлúчный ездóк на 
велосипéде.

ездáч, -и rz. m. 

1. ‘ten, kto jeździ na koniu’
Той е добр ездáч.

2. brak znaczenia

jeź|dziec, -dźca; -dźcy rz. 
mos.

1. ‘ten, kto jeździ na koniu’
Jest dobrym jeźdźcem.

2. brak znaczenia

ей forma N., C. zaimka 
osobowego она

‘wyraz wskazujący na 
obiekt (osobę, zwierzę, 
przedmiot, wydarzenie), 

o którym mówimy’
Дай ей э́ту кнгу.
cказáть ей прáвду

нéя forma zaimka 
osobowego тя

‘wyraz wskazujący na 
obiekt (osobę, zwierzę, 
przedmiot, wydarzenie), 

o którym mówimy’
Дай тáзи кнúга на нéя, не 

на нéго!
На нéя кажú úстината!

jej IV forma C. zaimka 
osobowego она

‘wyraz wskazujący na 
obiekt (osobę, zwierzę, 
przedmiot, wydarzenie), 

o którym mówimy’
Daj jej tę książkę.

powiedzieć jej prawdę 
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éле (także podwojone éле, 
éле)

1. w funkcji przysłówka 
‘wskazuje, że nie jest łatwo, 

aby stało się to, o czym 
mowa’

Мы éле сдáли.
Текст éле вúден.

2. w funkcji przysłówka 
‘wskazuje, że czegoś jest 

bardzo mało’
éле различúмая улбка

pot. Я éле жив от 
устáлости.

3. brak znaczenia

едвáм

1. w funkcji przysłówka 
‘wskazuje, że nie jest łatwo, 

aby stało się to, o czym 
mowa’

Тóзи текст едвáм се 
разчúта.

2. w funkcji przysłówka 
‘wskazuje, że czegoś jest 

bardzo mało’
едвáм доловúма усмúвка

3. w funkcji spójnika 
‘wskazuje na to, że minęło 
mało czasu od kiedy coś się 

stało’
Едвáм се ожéниха, а вéче 

се развéждат.

ledwie

1. w funkcji przysłówka 
‘wskazuje, że nie jest łatwo, 

aby stało się to, o czym 
mowa’

Ledwie zdaliśmy.
Ledwie wiążę koniec 

z końcem.

2. w funkcji przysłówka 
‘wskazuje, że czegoś jest 

bardzo mało’
Ten tekst ledwie da się 

odczytać.
ledwie dostrzegalny uśmiech

Jestem ledwie żywy ze 
zmęczenia.

3. w funkcji spójnika 
‘wskazuje na to, że minęło 
mało czasu od kiedy coś się 

stało’
Ledwie się pobrali, a już 

biorą rozwód.

ёлк|а, -и; -и rz. ż.

1. bot. pot. ‘drzewo iglaste 
o stożkowej koronie 

i długich zwisających 
szyszkach’ 

Пéред дóмом рослá 
мáленькая ёлка.

2. ‘drzewo iglaste, także 
sztuczne, ozdabiane na 

Boże Narodzenie lampkami 
i świecidełkami i stawiane 

w domu’
рождéственская ёлка

укрáсить ёлку

3. ‘to, co Boże Narodzenie’
пойтú с детьмú на ёлку

eлx|á, - rz. ż.

1. bot. ‘drzewo iglaste 
o stożkowej koronie 

i długich zwisających 
szyszkach’

Пред кщата им растéше 
мáлка елхá .

2. ‘drzewo iglaste, także 
sztuczne, ozdabiane na 

Boże Narodzenie lampkami 
i świecidełkami i stawiane 

w domu’
Елхáта е кóледно дървó.

Украсú елхáта!

3. ‘to, co Boże Narodzenie’
Отúвам с детéто на 
кóледно тържествó  

с елхá. 

choink|a, -i; -i rz. ż.

1. bot. ‘drzewo iglaste 
o stożkowej koronie 

i długich zwisających 
szyszkach’

Przed domem rosła mała 
choinka.

2. ‘drzewo iglaste, także 
sztuczne, ozdabiane na 

Boże Narodzenie lampkami 
i świecidełkami i stawiane 

w domu’
choinka bożonarodzeniowa
przystroić, ubrać choinkę

3. ‘to, co Boże Narodzenie’
zebrać się przy choince
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ель, -и; -и rz. ż.

1. bot. ‘drzewo iglaste 
o stożkowej koronie 

i długich zwisających 
szyszkach’

В том лесý растýт éли.

2. ‘drewno z tego drzewa’
издéлия из éли

смърч, -ове; (два) смрча 
rz. m 

1. bot. ‘drzewo iglaste 
o stożkowej koronie 

i długich zwisających 
szyszkach’

В тáзи горá úма мнóго 
смрчове.

2. ‘drewno z tego drzewa’
продýкти от смърч

świerk, -a; -i rz. mnieżyw.

1. bot. ‘drzewo iglaste 
o stożkowej koronie 

i długich zwisających 
szyszkach’

W tym lesie rosną świerki.

2. ‘drewno z tego drzewa’
wyroby ze świerku 

елóв|ый przymiotnik

‘odnoszący się do świerku’
елóвая вéтка

смрчов przymiotnik

‘odnoszący się do świerku’
смрчов клон

świerkow|y przymiotnik

‘odnoszący się do świerku’
gałąź świerku

éльник, -а; -и rz. m.

‘las, w którym rosną 
świerki’

врубить éльник

смрчова горá fraza 
rzeczownikowa

‘las, w którym rosną 
świerki’

До нас úма смрчова горá.

las świerkowy fraza 
rzeczownikowa mnieżyw.

‘las, w którym rosną 
świerki’

wyciąć las świerkowy

ёмк|ий przymiotnik

1. ‘taki, który zmieści 
w sobie dużo czegoś’

ёмкая посýда

2. przen. ‘krótki i treściwy’
ёмкий текст

вместтел|ен przymiotnik

1. ‘taki, który zmieści 
w sobie dużo czegoś’
вместúтелен съд 

2. brak znaczenia

pojemn|y przymiotnik

1. ‘taki, który zmieści 
w sobie dużo czegoś’

pojemne naczynie
pojemny termin
pojemny umysł

2. brak znaczenia

ёмкост|ь, -и; -и rz. ż.

1. ‘miara tego, ile może 
dany obiekt zmieścić 

w sobie czegoś’
ёмкость резервуáра

мéра ёмкости
ёмкость холодúльника

2. ‘pojemnik’
ёмкость для хранéния 

продýктов

вместмост rz. ż.

1. ‘miara tego, ile może 
dany obiekt zmieścić 

w sobie czegoś’
вместúмост на резервоáр

мрка за вместúмост
съд с вместúмост  

2 лúтра

2. brak znaczenia

pojemnoś|ć, -i (sg. tantum) 
rz. ż.

1. ‘miara tego, ile może 
dany obiekt zmieścić 

w sobie czegoś’
pojemność zbiornika

miara pojemności
pojemność lodówki

2. brak znaczenia
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ералáш, -a (sg. tantum) 
rz. m.

‘chaos, zamieszanie, 
gmatwanina, zamęt’

Какóй ералáш!

бъркот|я rz. ż. pot.

‘chaos, zamieszanie, 
gmatwanina, zamęt’
Áма че бъркотúя! 

Настпи плна бъркотúя!

bałagan, -u (sg. tantum) rz. 
mnieżyw. pot.

‘chaos, zamieszanie, 
gmatwanina, zamęt’

zrobić bałagan
narobić bałaganu

bałagan administracyjny 
Panuje tu bałagan.

Ale bałagan!

ерóш|ить, -у, -ишь vi. 
state, transitive

‘dotykać włosów w taki 
sposób, że są w nieładzie, 

zwłaszcza w wyniku 
drapania skóry’

Не ерóшь вóлосы!

чóрл|я, -иш, -и vi. state, 
transitive

‘dotykać włosów w taki 
sposób, że są w nieładzie, 

zwłaszcza w wyniku 
drapania skóry’
Не се чорлú!

czochra|ć, -m, -аsz vi. state, 
transitive

‘dotykać włosów w taki 
sposób, że są w nieładzie, 

zwłaszcza w wyniku 
drapania skóry’

Nie czochraj włosów!

ерунд|á, - (sg. tantum) 
rz. ż.

1. ‘coś, co nie ma sensu, co 
zdaniem mówiącego jest 

głupie’ 
нестú ерундý

2. ‘coś niezbyt ważnego’
Мне не бóльно, ерундá!

глýпост, -и rz. ż.

1. ‘coś, co nie ma sensu, co 
zdaniem mówiącego jest 

głupie’
да плéщя глýпости 

pot. дрнкам глýпости
говóря глýпости

2. ‘coś niezbyt ważnego’
Прáвиш въпрóс за 

глýпости!

bzdur|a, -y; -y rz. ż.

1. ‘coś, co nie ma sensu, co 
zdaniem mówiącego jest 

głupie’ 
pleść bzdury

wierutna, piramidalna 
bzdura

2. ‘coś niezbyt ważnego’
Oj, z takich bzdur robisz 

wielką sprawę.

ерундóв|ый przymiotnik

1. ‘mało ważny, nieważny’
ерундóвая проблéма

2. ‘lekki, prosty’
ерундóвая задáча

незначúтел|ен przymiotnik 

1. ‘mało ważny, nieważny’
незначúтелен труд

2. brak znaczenia

błah|y przymiotnik

1. ‘mało ważny, nieważny’
błahy problem

2. brak znaczenia

éсли spójnik

‘wprowadza zdanie, które 
wskazuje na to, kiedy 

zachodzi to, o czym mowa’
а éсли бы

éсли бы да кáбы
éсли тóлько

акó spójnik

‘wprowadza zdanie, które 
wskazuje na to, kiedy 

zachodzi to, o czym mowa’
Акó бéше тъй, а не úначе! 

акó сáмо

jeśli spójnik

‘wprowadza zdanie, które 
wskazuje na to, kiedy 

zachodzi to, o czym mowa’
Jeśli to zrobisz, dam ci 

nagrodę.
Jeśli tak robisz, to jesteś 

idiotą.
jeśliby tak było…

jeśli tylko
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есть I, ем, ешь, ест vi. 
state, transitive

‘spożywać jedzenie’
Онá мéдленно ест.

есть вкýсно

я|м, -дéш vi. state, 
transitive

‘spożywać jedzenie’
Тя ядé бáвно.

je|ść, -m, -sz vi. state, 
transitive

‘spożywać jedzenie’
Ona je powoli śniadanie.
jeść kalorycznie, tłusto

eсть II (tylko 3 osoba l. poj. 
cz. teraźniejszy) vi. state, 

intransitive

1. ‘jest – 3 osoba l. poj. 
czasu teraźniejszego od 

czasownika być’
Что eсть úстина?

2. ‘istnieć, mieć’
У вас eсть водúтельские 

правá? 

e (tylko 3 osoba l. poj. 
cz. teraźniejszy) vi. state, 

intransitive

1. ‘jest – 3 osoba l. poj. 
czasu teraźniejszego od 

czasownika być’
Кóе е úстина?

Каквá е úстината?

2. brak znaczenia

jest (tylko 3 osoba l. poj. 
cz. teraźniejszy) vi. state, 

intransitive

1. ‘jest – 3 osoba l. poj. 
czasu teraźniejszego od 

czasownika być’
Co jest prawdą?

2. brak znaczenia

éхать, éду, éдешь vi. state, 
intransitive

‘przemieszczać coś lub 
kogoś z miejsca na miejsce 
za pomocą jakiegoś środka 

lokomocji’
Éду на пóезде.

Éду на велосипéде.

вóз|я, -иш, -и vi. state, 
transitive

‘przemieszczać coś lub 
kogoś z miejsca na miejsce 
za pomocą jakiegoś środka 

lokomocji’
Вóзя се с колáта на 

Марúн.
Вóзя птници с автóбус.

jechać, jadę, jedziesz vi. 
state, intransitive

‘przemieszczać coś lub 
kogoś z miejsca na miejsce 
za pomocą jakiegoś środka 

lokomocji’
Jadę pociągiem.
Jadę rowerem.
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ещё przysłówek 

1. ‘to, o czym mowa wciąż 
trwa’

Он ещё ýчится. 
Он ещё молодóй.

2. ‘to, o czym mowa stało 
się niedawno’

Я ещё вчерá вернýла 
дéньги.

3. ‘większy stopień cechy’
ещё бóлее красúвая 

дéвушка

4. ‘to, o czym mowa jest 
kolejnym obiektem / stanem 
z rodzaju takich, o których 

była już mowa’
Съешь ещё кусóчек.
Он вкурил ещё две 

сигарéты.

5 . brak znaczenia 

óще przysłówek

1. ‘to, o czym mowa wciąż 
trwa’

Той óще ýчи.

2. ‘to, o czym mowa stało 
się niedawno’

Óще вчéра врнах парúте.

3. ‘większy stopień cechy’
óще по-хýбава девóйка

 4. ‘to, o czym mowa jest 
kolejnym obiektem / stanem 
z rodzaju takich, o których 

była już mowa’
Изж óще едúн сáндвич.
Четé óще стáтията ти.

Toй изпýши óще две 
цигáри.

Купúх óще нколко кнúги.

5 . ‘nadawca mówi 
adresatowi, że to, o czym 
mowa się stanie, mimo że 
adresat w to nie wierzy; 

także jako groźba’
И́маме óще надéжда да 

свршим проéкта.

jeszcze przysłówek

1. ‘to, o czym mowa wciąż 
trwa’

On jeszcze się uczy.
On jest jeszcze młody. 

2. ‘to, o czym mowa stało 
się niedawno’

Jeszcze wczoraj zwróciłam 
pieniądze.

3. ‘większy stopień cechy’
jeszcze ładniejsza 

dziewczyna

4. ‘to, o czym mowa jest 
kolejnym obiektem / stanem 
z rodzaju takich, o których 

była już mowa’
Zjedz jeszcze kawałek.

Czyta raz jeszcze.
On wypalił jeszcze dwa 

papierosy.
Кupiłem jeszcze książki.

5 . ‘nadawca mówi 
adresatowi, że to, o czym 
mowa się stanie, mimo że 
adresat w to nie wierzy; 

także jako groźba’
Nie martw się, jeszcze ją 

odzyskasz.
Jeszcze mnie popamiętasz.

éю forma N. zaimka 
osobowego она, po 

przyimku с нéю

‘wyraz wskazujący na 
obiekt (osobę, zwierzę, 
przedmiot, wydarzenie 
– rodzaju żeńskiego), 
o którym mówimy’

Рабóта с нéю всегдá 
успéшна. 

Он интересýется éю. 

с нéя forma zaimka 
osobowego тя 

‘wyraz wskazujący na 
obiekt (osobę, zwierzę, 
przedmiot, wydarzenie 
– rodzaju żeńskiego), 
o którym mówimy’

Съвмéстната рáбота с 
нéя е вúнаги успéшна.

nią forma N. zaimka 
osobowego оna po 

przyimku z 

‘wyraz wskazujący na 
obiekt (osobę, zwierzę, 
przedmiot, wydarzenie 
– rodzaju żeńskiego), 
o którym mówimy’

Współpraca z nią jest 
zawsze udana.

Interesuje się nią. 
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по-висóко 206
пóглед 154, 158
поглéдна 154, 222
подáтел 32
под нáем 168
подпýхвам 189
подрéмна 155
подýване 156
поевтинвам 267
поéма вздух 135
полéдица 227
пóлица 138
полуглáсно 186
полýчa 283
получáвам 282
получáтел 32
пóмпа 174
попя 186
пóрта 182
портиéр 263
портокáл 40
поскпвам 280
постáвя 189
постáвям 189
постижéние 284
потрепéрвам 155
потрепéря 155
почвен ден 206
прáвя 264
превзéмане 159
предвд 132
предскáзвам 211
предсрóчен 282
предучлищен 286
през пролеттá 145
претéгля 153
призовáвам 159
приказлв 100, 224
приключéнски филм 95
принýдя 200
пристáнище 211
прител 290
прóлет 145
прóлетен 145
пронквам 166
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простодýшен 81
прскам 111
пýбличен 220
пýблично изкáзване 203
пулóвер 174
пýскам 188
пýстош 222
пълномóщно 272
ппеш 300
први етáж (над пáртера) 

77
прво 180
пржени яйцá на оч 219
път 279
птен 281
пътéчка 281
пътýвам 310
пътýване 309

разбвам 156
развълнýвам 153
разгромвам 245
разклáщам 100, 151
рáзпит 278
разптам 278
разптвам 277
разправя 176
разтревóжа 190
разхóждам се 255
разчóрля 159
разждащ 307
растá 176
рéбус 226
резерврам 109
pезервоáр 58
ремаркé 29
рóлки 82
ругатн 104
ругáя 104
рус човéк 75
рушвéт 160

самолéтен билéт 27
самолетоносáч 27
сандáли 103
сарм 228
сбване 287
свнско 115

свободá 179
сврéдел 117
свръх 207
сгъства се 256
сéдмичен 309
сéлo 266
сиво-кафв 118
слен 246
сктник 108
сктнишки 109
скъп 280
скъпотя 279
слáдко 128
слвици 219
смърч 312
смрчов 312
смрчова горá 312
с нéя 315
сóбственик 167
сóпа 292
спрéтнат 34
срéща 190
срéщна 190
стáвам 189
стáнa 189
стачкýвам 64
стовáрвам 196
странá 97
странчен 97
странчно 98
стрáшен 245
стюардéса 102
сутиéн 122
счетоводтел 118
счетовóдство 118
счýпен 85
съдрáн 301
счки 126
скаш 114

табéла 194
тамáн 187
таралéж 308
таралéжов 309
таралéжче 309
тврде 147
тéгля 150
тежá 145

теменýжка 39
терéн 249
термомéтър 240
тчам 69
товáрен 248
товáря 248
трéпна 289
трóйно 191
трпки 289
тъгýвам 231
тжен 250
тълпá 255
тмночервéн 55
търбýх 112
търг 47
търкáлям се 128
тюркоáз 84

увéхнал 208
ýводен 132
увхвам 208
уéстърн 145
унгáрец 139
унгáрка 139
ýстна 254
утáйка 257

фалт 61
ферментáция 109
ферментрам 108
фидé 142
финансрам 43
финансране 43
фуня 182
фýрна 297
фъстк 41

хазáртен 33
хамáк 213
хамся 39
хартен 117
хартя 117
хврлям 110
хектáр 216
хемороди 216
хермелн 232
xипопотáм 66
хлебáрница 116
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хотéл 237
хралýпа 294
хранá 305
хртка 229
хълм 113

цен 280
цýпя се 295
цял 147

чáша 97
червéна боровнка 111

чинйка 92
ччо 301
чóрля 313

шéпа 234
шиш 143
шлеп 63
шофьóр 172
шофьóрска кнжка 173
шýнка 149

ща не ща 178

щркел 33

юзд 175
юнáк 164

яд 281
яздешкóм 145
якá 182
ям 314
рък 110
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abiturient 25
abonament 25
abonent 25
absolwent 201
adres 31
adresat 32
adresować 32
adresowy 32
aferzysta 48
afisz 48
agencja 31
agrafka 116
aha 31
aksamit 63
akt 35
akumulator 34
alimenty 35
aluminiowy 36
ałycza 36
ambicja 37
amoniak 37
analiza 37
ankieta 38
ankietowy 38
antresola 39
a nuż 28
anyż 38
anyżówka 38
apartament 39
apelacja 40
apelacyjny 40
apetyt 40
Arab 41
Arabka 41
arbuz 41

areszt 43
aster 44
asygnowanie 43
ataman 44
аtelier 45
atlas 44
atłas 44
atrakcja 46
audyt 46
audytor 47
aukcja 47
auł 47
autentyczny 48
autobus 28
automat 29
autorytet 30
autostop 30
awansem 26
awantura 26
awaria 27
awaryjny 26

baba 53
babcia 55
babiarz 54 
babka 54
babski 54
bagaż 55
bagno 99
baja 57
bak 58
bakłażan 58
baks 59
bal 59
bałagan 313

bank 60
bankier 60
bankomat 61
bankructwo 61
bankrut 61
baran 62
baranina 62
bardziej 98
bardzo 147
barka 63
barman 63
barszcz 103
basen 64
bateria 64
bawół 115
baza 57
baza danych 56
bazar 56
beczka 103
belka 59
bełtać 100
beret 78
bez 70
bezbłędny 73
bezceremonialny 78
bezdenny 71
bezdroże 71
bezgraniczny 80
bezimienny 74
beznadziejny 74
bezpośredni 79
bezprzewodowy 80
bezrękawnik 73
bezręki 73
bezsens 25
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beztroska 79
beztroski 72
bezustanny 80
bezwstydny 72, 80
bez wyjścia 70
bębenkowy 62
białaczka 75
białko 75
białkowy 75
biały 76
bicie 95
bić 86
bić się 288
biec 69
bieda 68
biednieć 68
biedny 68
bieg 66
biegacz 67
biegać 66
biel 74
bieleć 74
bielić 74
bielizna 76
bielmo 76
bies 78
bilet 83
bilet lotniczy 27
biszkopt 84
bitka 85
bitwa 85
biustonosz 122
biznes 82
blankiet 87
blin 90
bliski 89
blisko 88
bliźnięta 89
blok 91
bluza 92
błahy 313
błoto 253
bocian 33
boczny 97
bogacić się 94
bogacz 94
bojowiec 94
bojowy 95

bok 97
bokiem 98
bokobrody 58
boleć 99
borówka 111
boso 103
boy 95
bób 93
bóbr 93
bóg 93
bój 95
bójka 287
ból 101
bór 102
bóść 94
brać 105
braki 104
brak pieniędzy 70
bransoleta 105
brat 105
bratek 39
brednie 49
bredzenie 106
bredzić 106
brew 108
brnąć 107
broda 102
broker 109
brudny 252
brudzić 252
brukiew 112
brunatny 118
brzeg 77
brzuch 112
brzydzić się 106
brzytwa 107
buchalter 118
buchalteria 118
budzić 113
buława 116
bułka 116
burta 102
burza 244
burza śnieżna 117
but 65
być 122
byk 120
byt 121

bywać 119
bywały 119
bzdura 313

całkiem 186
cały 147
cenić 280
chaotyczny 80
chcąc nie chcąc 178
chciwy 36
choinka 311
choroba 98
chorować 99
chorowity 98
chrust 126
ciężarowy 248
ciężarówka 249
ciśnienie 261
cotygodniowy 309
córka 286
czochrać 313
czołowy 135

dacza 262
dać 262
daleki 261
daleko 262
dany 262
dawać 261
dawno 261
dech 296
dekret 264
demokratyczny 265
deska 281
deszcz 274
detal 267
dieta 269
dług 276
długi 270
długość 270
dni powszednie 113
dno 271
dobiegać 271
dobro 272
dochód 285
doczekać (się) 274
doczytać 286
do góry 131
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dojść 275
dokańczać 275
dokończyć 275
dom 276
dookoła 177
dopłata 277
doprowadzić 273
dopuszczać 278
dorosły 158
dostać 283
dostatek 282
dostawa 282
dostawać 282
do szczętu 134
dowieźć 272
dowlec się 285
dowozić 273
dozorca 263
dożyć 275
dożywać 274
dreszcz 289
drewno 106
drgać 155
drgnąć 155, 289
drobiazg 70
droga 279
drogi 280
drogowy 29, 281
drożdże 289
drożeć 280
drożyzna 279
dróżka 281
drugi 191
drwa 288
drwal 288
drzeć 287
drzewo 266
duch 296
duchota 297
dudy 179
dureń 294
dusić 299
dusza 298
duży 102
dwa (dwie) 263
dworzec 177
dworzec autobusowy 28
dworzec lotniczy 49

dwukrotnie 133
dyktando 269
dym 299
dymny 299
dyplomata 270
dziad 264
dziarski 104
dziennik 271
dzień 265
dzień wolny 206
dzierżawa 42
dzierżawić 42
dziewczyna 263
dziewczynka 263
dzięcioł 302
dzięki 87
dzik 141
dziki 269
dziupla 294
dziura 300
dziurawy 301
dżem 268
dżinsy (jeansy) 268

fermentacja 109
fermentować 108
film sensacyjny 95
forsa 54
fusy 257

gadanina 101
gadatliwy 100, 224
gaduła 101
gałązka 148
gałąź 148
gałgan 148
garbaty 230
garbić się 230
garderoba 214
gardło 220, 232
gardzić 224
garnek 234
garść 234
gasić 215
gawron 241
gaz 212
gazeta 212
gąbka 254

gąsienica 256
gdzie 215
gdziekolwiek 215
gdzieś 216
gęstnieć 256
gęsty 256
gęś 257
giełda 83
giętki 217
gimnastyka 217
ginąć 217
glamour 219
gładki 218
głęboki 221
głębokość 221
głodować 227
głos 227
głosować 228
głośnik 246
głośny 246
głowa 218, 226
głód 227
głupieć 294
głupstwo 154
głusza 222
głuszyć 221
gnać 223
gniady 223
gnić 223
godność 284
golf 174
golić 108
gołąb 229
gołąbek 228
gołąbki 228
gołoledź 227
goły 229
gorący 236
gorączkować się 236
gorzki 235
gorzko 235
gospodarz 63
gospodyni 277
gościć 238
gość 238
gotować 129
góra 230
górka 232
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górnik 232
górski 233
górzysty 231
grad 239
grat 62
grecki 243
greczynka 243
grek 241
groch 233
gromada 255
gromić 245
gronostaj 232
grosz 246
groźny 245
gruchać 180
grudzień 264
grunt 249
grusza 251
gryźć 251
grzać 242
grządka 252
grzebień 241
grzech 242
grzmot 245
grzyb 243
grzybiarz 243
gwarancyjny 213
gwóźdź 215

hamak 213
harmonia 214
hazardowy 33
hektar 216
hemoroidy 216
herod-baba 96
hiacynt 216
hipopotam 66
hotel 237
huczeć 254
huk 254
hukać 53
huknąć 53
hulaka 255

idiotyczny 294
ingerencja 168
irytacja 281

jajko sadzone 219
jakby 114
japonka 207
jasnowłosy 75
jawny 220
jazda 309
jechać 314
jednolity 307
jednomyślny 306
jednoosobowy 307
jednorazowy 306
jedzenie 305
jego I 305
jego II 305
jej I 308
jej II 308
jej III 308
jej IV 310
jest 314
jeszcze 315
jeść 314
jeśli 313
jeździć 310
jeździec 310
jeż 308
jeżowy 309
jeżyk 309
jeżyna 309
jeżynowy 309

kanapa 268
kaprys 87
karo 113
kazać 138
kibic 99
kiczowaty 36
kielich 97
kiepieć 118
kierowca 172
kołnierz 182
kołysać się 100
komin 299
komplet 214
konfitura 128
konno 145
korale 118
korona 140
korzystny 196

korzyść 196
kostka brukowa 111
kraść 181
krawat 213
kręcić 143
kręciołek 143
krótkowzroczny 90
kruk 181
krzątanina 176
kurczę 90

lada chwila 185
las świerkowy 312
ledwie 311
ledwo 306
lejce 175
lejek 182
lepki 208
lichy 110
list uwierzytelniający 142
litera 115
lotnisko 49
lotniskowiec 27
luka 107

ładować 248
łamigłówka 226
łapówka 160
łazienka 128
łaźnia 62
łuk 292
łyk 220

machać 157
macierzanka piaskowa 94
makaron (nitki) 142
małżeństwo 104
mamrotać 117
martwić się 231
marznąć 289
maturalny 201
melon 300
miasto 233
migdałki 219
miniony 120
miotła 140
morela 25
motorniczy 125



329Indeks jednostek polskich

motyl 54
mówić 224
murzyn 41
myśleć 293

nadawca 32
na dole 170
nadzwyczajny 169
nagle 134
najbliższy 88
naleśniki 90
należyty 276
na próżno 188
na przedzie (na przodzie) 

185
nastroszyć 159
nauczyć 205
na ukos 166
nawoływać się 47
nią 315
niedobry 295
niedołężnieć 291
niedziela 183
niedzielny 183
niegospodarność 81
niemowlę (niemowlak) 247
nienaganny 73
nieodpowiedzialność 72
nieodwołalny 79
nieoprocentowny 80
niepojętny 81
niepokoić 114
nieporządek 68
niepowstrzymany 73
nieprzerwany 72
nieuporządkowany 79
notes 92

obarzanek (obwarzanek) 
113

obliczyć 204
obrzydliwy 212
obywatel 240
obywatelski 240
odbudowywać 184
oddychać 301
ojciec 65
oko 219

opiniować 45
opona samochodowa 30
orzech ziemny 41
orzeźwiać 94
osiągać 283
osiągnięcie 284
osobliwość 285
ospa wietrzna 149
oszczędny 77
otchłań 71
owłosiony 178
ożywić 153

paciorek 84
pagórek 113
paliwo 235
pała 292
pan 237
pancerz 109
paniczyk z białymi rączka-

mi (panienka z białymi 
rączkami) 75

papier 117
papierowy 117
parter 77
patrzeć (patrzyć) 222
pchła 92
perfumy 296
piekarnia 116
piekarnik 297
piekarz 117
pielęgnować 205
pieniądz 265
pierś 247
pies gończy 229
pieszczoch 60
piętka 231
pigwa 34
pilnować 93
pisk 162
piszczałka 292
piszczeć 162
pleść 100
pobieżny 67
pobliski 88
pociągać 167
poczta lotnicza 27
podstawa 55

podwójnie 133
podwórze (podwórko) 263
pojemność 312
pojemny 312
połknąć 220
pomarańcza 40
pomieścić 168
pompa 174
ponury 72
po pierwsze 180
pośpiech 229
powalać 127
powiać 293
powieka 137
powierzyć 131
powodzić się 137
powstawać 184
powszedni 114
powyżej 207
poza 169
półgłosem 186
półmisek 92
prasować 218
prawo jazdy 173
prostoduszny 81
prowadzić 146, 173
próżnować 59
prysznic 297
przecież 136
przedszkole 267
przedszkolny 286
przedterminowy 282
przekleństwo 104
przesłuchać 278
przesłuchanie 278
przesłuchiwać 277
przewracać się 128
przyczepa samochodowa 29
przygotowywać 239
przygotowywać się 239
przyjaciel 290
przystań 211
przyszłość 114
przyszły 115
psotnik 69
puchnąć 189
purpurowy 36
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razem 168
remisowo 170
rezerwować 109
robak 115
robić 264
rocznica 226
roczny 225, 226
rok 225
rower 138
rozdział 218
rozpieszczać 60
rozwścieczony 152
rozwścieczyć 152
rożen 143
rugać 104
rzecz 151
rzeź 96
rzucać 110
rzucający się w oczy 110
rzut 111

salon lotniczy 27
samochód 29
samogłoska 219
sandały 103
sardela 39
schludny 34
siatka 28
składka 157
skrupulatny 285
słoik 60
słusznie 142
smak 167
smucić się 250
smutny 250
spacerować 255
spodeczek 92
spodnie 112
spojrzeć 154, 222
spojrzenie 154
spotkać 190
spotkanie 190
spółdzielnia 43
stary 149
sterta 247
stewardesa 102
stocznia 144
stopień 59

strajkować 64
strzec 78, 93
swoboda 179
szalony 73
szczelnie 186
szczyt 144
szereg 142
szkarłatny 55
szkodzić 69
sznur 141
sztruks 139
szybki 121
szybkość 120
szynka 149

świadectwo dojrzałości 45
świder 117
świerk 312
świerkowy 312

tamburyn 112
tani 268
tanieć 267
tanio 267
termofor 241
termometr 240
tęgi 280
tryskać 111
trysnąć 111
trzewiki 103
trzykrotnie 191
trzymać 266
turkus 84

ucieczka 67
ułamek 288
umowa 273
upoważnienie 272

wachlarz 136
wafel 129
waga 147
wagon 125
wakat (vacat) 126
walet 127
walić 127
waluta 127
wał 126

wałek 82
wanna 128
warga 254
wata 129
wataha 129
wazon 126
ważki 145
ważyć I 145
ważyć II 150
wbić 130
wbiegać 152
wbijać 130
wbrew 180
wchłonąć 186
wchodzić 191
w dal 133
wdech 134
wdowa 133
w dół 170
wdychać 135
we dwoje (we dwójkę) 133
wejść 177
weksel 138
westchnąć 155
westchnienie 154
western 145
wesz 185
wewnątrz 172
wewnętrzny 171
wędrowny 109
Węgier 139
Węgierka 139
w głąb 132
wiadro 135
wianek 140
wiatr 148
wiatrówka 149
wiązać 208
wicher 165
wić 164
widelec 162
widły 162
widzialność 161
widzieć 161
wieczorem 150
wiedźma 136
wiek 137, 176
wiekowy 138
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wielbłąd 141
wielki 139
wielkość 139
wieprzowina 115
wierzchni 144
wierzyć 142
wieszać 150
wieszak 150
wieś 266
wieść 147
Wietnamczyk 207
Wietnamka 207
wietrzny 149
wiewiórka 74
wieźć 137
więcej 101
więdnąć 208
wilk 178
winnica 163
winny 163
wino 163
winorośl 163
wiosenny 145
wiosłować 242
wiosna 145
wiosną 145
wir 174
wisieć 164
wiszący 164
witeź 164
wiza 161
wizyta 162
wjazd 192
wjazdowy 192
wklejać 165
wkładać 165
wkopać 166
wkradać się 166
wlec 178
władczy 63
władza 167
włamywacz 156
właściciel 167
włosy 178
włóczęga 108
włóczyć się 108
wnieść 170
wnikliwy 135

wniosek 195
wnosić 171
wobec 132
woda 172
w oddali 132
wodnik 175
wodnisty 175
wodny 173, 175
wola 179
wołowina 224
wonny 298
woskowy 182
wozić 176
w pierwszej kolejności 185
wpisać 185
w pobliżu 88, 130
w porę 172
wprawdzie 187
wprawić 187
w prawo 187
wprowadzenie 130
wprowadzić 131
wprząc 188
wpuszczać 188
wrona 181
wrony 182
wrota 182
wróbel 181
wrócić 143
wróżbiarka 181
wróżka 211
wróżyć 211
w sam raz 187
wschód 184
wskrzesić 183
wspinać się 152
wstać 189
wstawać 189
wstawiać 189
wstawić 189
wstąpić 190
wstążka 61
wstępny 132
wstępować 190
wstrząsać 151
wszędzie 136, 191
wściec się 152
wściekać się 78

wściekły 81
wujek 301
w (we) 125
wwieźć 130
wwóz 132
wy 192
wyasygnować 43
wybierać 193
wybitny 197
wyblakły 87
wyborczy 193
wybór 193
wybrać 194
wybrzeże 157
wybuch 189
wybuchowy 159
wyczyścić 206
wydech 197
wydrapać 206
wydzierżawić 42
wygnać 195
wygrać 198
wyjaśnić 207
wyjazd 197
wyjście 205
wyjściowy 205
wyjść 198
wykopać 198
wykreślać 206
wylecieć 199
wyleczyć 199
wyleczyć się 199
wyładowywać 196
wyłamywać 156
wymowa 196
wymyślić 197
wynajem 168
wynieść 200
wypisać 200
wypłacić 200
wyrazisty 201
wyrzucać 193
wyrzucić 194
wysadzić 158
wyschnąć 202
wysłać 201
wysłuchać 201
wysokość 202
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wyspać 202
wystawa 202
wystąpienie 203
wystrzał 203
wystrzelić 203
wystudzić 203
wysuszyć 204
wysypać 204
wyszywać 207
wytrzeć 204
wytrzymać 197
wywieszka 194
wywieźć 194
wywozić 195
wywóz 195
wyższy 206
wzbijać się 156
wzbudzić 175
wzburzyć 153

wzdęcie 156
wzdłuż 134
wzdymać się 295
wziąć 160
wzlot 156
wzrastać 176
wzrok 158
wzywać 159

zaadresować 33
zagrzmieć 253
zaliczka 26
zaniepokoić 190
zaopiniować 46
zatoka 119
zaufany 272
zawieja 208
zawroty głowy 226
zbiornik 58

zbity 85
zdobycie 159
zdrzemnąć się 155
zgiełk 213
złodziej 180
zmartwienie 231
zmartwychwstawać 183
zmusić 200
zrzędzić 112
zważyć 153
zwichnąć 195
zwiędły (zwiędnięty) 208
zwiotczały 291

żmija 212
żrący 307
żywy 96
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eksykon odpowiednioœci semantycznych w jêzyku polskim, bu³gar-
skim i rosyjskim jest pierwszym polskim leksykonem prezentuj¹cym od-
powiednioœci semantyczne w trzech najwiêkszych jêzykach s³owiañskich, 
z grupy zachodniej (polski), po³udniowej (bu³garski) i wschodniej (rosyj-
ski). Leksykon uwzglêdnia najnowsze zjawiska i dziedziny ¿ycia spo³ecz-
nego. Jego zalet¹ jest to, ¿e poza leksyk¹ ogóln¹ znalaz³y siê w nim te¿ neo-
logizmy, wyrazy trudne i czêstokroæ nieposiadaj¹ce pe³nej ekwiwalencji, 
a odzwierciedlaj¹ce kulturê danego narodu (realogizmy). S³ownik opa-
trzony jest najnowszej generacji klasyfikatorami semantycznymi i sk³ad-
niowymi, bêd¹cymi wynikiem wieloletniej pracy polskich slawistów 
w dziedzinie aspektologii i semantyki. Innowacyjnoœæ dzie³a polega na 
mo¿liwoœci do³¹czania dowolnej liczby leksykonów innych jêzyków (nie 
tylko s³owiañskich). Ze wzglêdu na zastosowane nowoczesne rozwi¹zania 
metodologiczne niniejsza publikacja mo¿e stanowiæ podstawê innych 
wspó³czesnych prac leksykograficznych.

he Dictionary of Semantic Equivalents in Polish, Bulgarian and Russian 
is Polish language's first lexicon presenting semantic equivalents in three 
biggest Slavic languages from the western (Polish), southern (Bulgarian) 
and eastern (Russian) subgroups. The dictionary accounts for most recent 
phenomena and areas of social life. Apart from general lexis, it also fea-
tures neologisms, including words that are difficult and often lack full 
equivalents but reflect the culture of the given nation (realogisms). The 
dictionary is equipped with semantic and syntactic qualifiers of the newest 
generation, which are the result of many years of work by Polish Slavic 
philologists in the field of aspectology and semantics. The innovative char-
acter of the dictionary lies in the possibility of supplementing it with lex-
icons of other (not only Slavic) languages. Owing to its use of the newest 
methodologies, this dictionary can serve as a basis for other modern lex-
icographical projects.
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