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Wstęp do Słownika Polsko-Interlingua
Niniejszy Słownik Polsko-Interlingua ma głównie na celu pomóc autorowi i ewentualnym Użytkownikom
sprawną korespondencję w języku Interlingua.
Niniejszy Słownik nie jest skończony; będzie on dalej uzupełniany o nowe słowa i pojęcia
W czasie pracy nad Słownikiem korzystałem z materiałów (Spis podaję w Bibliografii)
Nie mniej jednak jest to Słownik nie pretendujący do podręcznika zawodowego i dlatego wszelkie uwagi i
korekty należy kierować bezpośrednio do mnie:
Jerzy Gralak
al.Waszyngtona 37/76
PL 04-015 Warszawa/ Polska, lub na e-posta: <jerzy.gralak@wp.pl>

stan na dzień 31.08.2007

Prefaco al Dictionario Polonese-Interlingua
Le capital scopo del Dictionario Polonese – Interlingua es dar al Compilante e eventual Usatores le
rapide e comfortabile access a correspondantia in Interlinguja .
Le dictionario non es ancora par-finite; illo essera augmentate per me.
Durante le labor super le Dictionario io usava e controlava materiales linguistic (videz Bibliographia}
Bibliographia:
1. Dictionario Interlingua-Anglese per Alexander Gode
2.Dictionario Interlingua – Polonese per Pawel Wimmer ( in internet)
3. Dictionarios Anglese – Polonese e Polonese – Anglese (diverse)
4.Addenda al Lista Supplementari de Vocabulos International per Piet Cleij (Editiones de 2000
e altere editiones in Internet
5. Dictionarios in Interlingua in internet,
6. „Panorama in Interlingua e altere materiales lingual trovate in mi correspondentia e messages.
7. Grande e valorose adjuta linguistic senior Pawel Wimmer

PS: mi desirarea accentuar, que mi dictionario non es le professional e linguistic obra; omne remarcas
e correctiones invia per favor, a
Jerzy Gralak,
al Waszyngtona 37/76,
PL 04-015 Warszawa o e-posta

<jerzy.gralak @wp.pl>

Finite le 31.08,2007 – ultime correctiones 10.11.2007
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Abonament
Abonent
Abonować (komuś)
[=dla siebie]
Abonowanie
Abrakadabra
Abrazja (geol)
Abronia (bot)
Absolucja
Absolut, absolutność
Absolutny
Absolutysta
Absolutystyczny
Absolutyzm
Aborcja4
[=dokonywać aborcji]
[=poddać się aborcji]
Aborcyjny
[=środek aborcyjny/ poronny]
[=praktyka]
Abortaż
Aborygen
Absencja
Absorbcja
Absorbcyjny
Absorbent
Absorbować
Absorbujący
Abstrahować
Abstrakcja
Abstrakcjonizm
Abstrakcjonista
Abstakcjonistyczny
Abstrakcyjny
Abstrakt [=wyciąg]
Abstynencja (od alkoholu)
4

abonamento
abonato
abonar
abonar se a, subscriber
abonamento
abracadabra
abrassion
abronia
absolution
absolutitate
absolute
absolutista (n)
absolutista (adj)
absolutismo
aborto, abortamento
facer aborto
submitter se a un aborto / abortamento
abortive
remedio / pharmaco abortive
practica abortive
abbordage
aborigine
absentia
absorption
absorptive
absorbente
absorber
absorbente
abstraher
abstraction
abstractionismo
abstractionista
abstractionista
abstracte
abstracto
abstinentia

patrz; „aborto” w Babylon
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[=innych rzeczy]
[wyborcza]
Abstynencki
Abstynent (od alkoholu)
[=powstrzymywanie się od innych]
Absurd
[=mówić absurdy]
Absurdalny
Absyda
Absynt [=piołun (bot.)]
Abulia5
Aby, ażeby
Aby był
A capella
Acetometr
Aceton
Acetonuria
Acetylen
Achromatopsja8
Achromatopsja (ślepota barw)
Achromatopsyjny
Achromatyczny (bezbarwny)
Achromatyna (bio)
Acidemia9
Acidometr10
Acidoza [=kwasota] (med.)
Aczkolwiek
Adiutant
Adamaszek

abstention
abstention del voto
abstinente, abstemie
abstinente,
abstemio
absurditate, absurdo
dicer absurditate
absurde
apside
absinthio
abulia
pro + -ar/-er/-ir, a fin de
sia
a capella
acetimetro6
acetona
qcetonuria7
acetylen
achromatopsia
achromatopsia
achromatope
achromatic; achromate
achromatina
acidemia
acidometro
acidose (-osis)
quamquam, ben que
adjutante
damasco

5

abulia = bezwolność, chorobliwy brak woli
acetimetro = acidimetro (instrumento) pro determinar le
concentration de aceto
7
acetonuria = wewnętrzne zatrucie kwasami
8
Achromatopsja = niemożność widzenia żadnego koloru;
achromatopsia = le poter vider nulle color
9
acidemia = zawaratość kwasów we krwi
10
acidometr= patrzacimetro
6
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Adaptować
Adaptacja
Adekwatny
Adekwatnie
Adenologia ]nauka o gruczołach (med.)]
Adenopatia
Adorować
Adept
Adermina = witamina B6
Adhezja
Adieu
Adiunkt
Adiustacja
Administrować
Administracja [=zespół]
[=budynek]
Administracyjny
Administrator
Administrowany
Admiracja
Admirator
Admiratorka
Admiralicja
Admirał
Adnotować
Adnotacja
Adopcja
Adoptować
Adoptowany
Adoracja
Adorować
Adorator
Adrenalina
Adres
Adresować
Adriatyk
Adriatycki
Adwent

adaptar, appropriar
adaptation
adequate
adequatemente
adenologia
adenopathia
adorar
adepto
adermina = vitamina B6
adhesion
adieu, adeo
adjuncto
adjustamento
administrar
administration
administreria
aadministrative
administrator
administrate
admiration
admirator
admiratrice
admiralato
admiral
annotar
annotation
adoption
adoptar
adoptive
adoration
adorar
adorator
adrenalina
adresse
adressar
Adriatico
adriatic
advento
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Adwokat
Aerobus
Aerodynamika
Aerofobia11
Aerolit
Aeromechanika
Aerometr
Aeronautyka
Aeronauta
Aeronautyczny
Aeroplan
Aerostatyczny
Aerostat
Aerozol
Aerożel [p. żel w spray]
Afazja
Afelia (astr)
Afera (=sprawa)
Afiks
Afirmacja
Afisz (=plakat)
Afiszować się
Afonia [=utrata głosu]
Aforyzm
Afront
Agamiczny (bezpłciowy)
Agapa
Agat
Agawa
Agencja
Agencja
[=prasowa]
[=podróży]
[=towarzyska]
[=kosmiczna]
Agenda
11

advocato
aerobus
aerodynamica
aerophobìa
aerolitho
aeromechanica
aerometro
aeronautica
aeronauta
aeronautic
aeroplano, avion
aerostatic
aerostato
aerosol
aerogel
aphasia
aphelia
affaire, cosa
affixo
affirmation
affiche F. (afish), placard
afficher (se)
aphonia
aphorysmo
affronto, ultrage
agame
agape
agata
aggave
agentia
agentia
agentia de novas, agentia de pressa
agentia de viage
agentia de amor
agentia spatiàl
agenda

aerofobia = lęk przed lataniem
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Agent
Agitacja
Agitatorski
Agitować
Agitator
Aglomerować
Aglomeracja
Aglomerat
Agnostyk
Agnostyczny
Agonia
Agonialny
Agorafobia [= lęk przestrzeni]
Agrafka
Agrarny
Agregat
Agresja
Agresja z użyciem siły
Agresywny
Agresor
Agrest [=owoc]
Agrest (=krzak)
Agrestowy
Agronom
Agronomia
Agrotechnika
Aguti [=rodzaj gryzonia w Ameryce]
Aids = Sida13
Akacja [bot
Akademia (różne znaczenia)
Akademik (różne znaczenia)
Akademicki
Akalkulia (niemożność policzenia [med.)]
Akant (ostrokrzew [ bot])
Akapit

agente
agitation
agitatori
agitar
agitator
aglomerar
aglomeration
agglomerato
agnostico
agnostic
agonia
agonial
agoraphobia12, pavor de aere
agrafe, spinula de securitate
agrari, agricole
aggregato
aggression
aggression con violentia
aggressive
aggessor
grossula
grossuliera
grossular (adj)
agronomista,agronòmo
agronomìa
agrotechnica
aguti [słowo jest w kilku językach:A,F,N)
Aids
acacìa
academia
academico
academic
acalculia )impossibilitaate de calcular)
acanto
alinea

12

agoraphobìa = pavor de aperte spatio

13

Aids (Inter) = Sida (Ido) = aids
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Akatalelpsja (niemożność rozumienia)
Akcelerator
Akcent
Akcentować
Akcentowanie
Akcentowalny
Akceptować
Akceptacja
[=siebie]
Akces (dostęp)
Akcesarium (dodatek)
Akcesoria
[=samochodowe]
[=rowerowe]
[=teatralne/ rekwizyty]
Akcja [=bankowa]
Akcja (działanie)
[=planowana/ zaplanowana]
[=błyskawiczna]
[=ratunkowa]
[=naftowa
[=cywilna]
[ =na okaziciela]
Akcjonariusz
Akcjoonaryjny
Akcyza
Akinezja [=bezruch]
Aklamacja
Aklimatyzacja
Aklimatyzować
Aklimatyzować się
Akomodować
Akomodacja
Akompaniować
Akompaniament
Akompaniator
Akord
Akordeon

acatalepsta
accelerator
accento
accentuar
accentuation
accentabile
acceptar
acceptation
acceptation de se
accesso, accession
accessario
accessorio
accessorios deautomobile
accesorios de bicycletta
accessorios de theatro
action
action
action planificate
action fulmine
action de succurso
action petroler
action civil
action al portator
actionero;actionista
actionari
accisia
akinesia
acclamation
acclimatation
acclimatar
se acclimatar
accomodar
accomodation
accompaniar
accompaniamento
accompaniator
accordo,chorda
accordion
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Akordeonista
Akoasma= halucynacja słuchowa =
=złudzenie słuchowe (med.)
Akr {ziemi)
Akredytować
Akredytacja
Akreloina/ aldehyd akrylowy (chem)
Akrobacja
Akrobata
Akrobatyczny
[=lot]
Akrocefał
Akrocefalia (med.)
Akrofobia
Akromegalia (przerost kończyn) [med.]
Akromegaliczny
Akronim
Akropol
Akrostych
Akroterion (=naszczytnik)
Akryl [chem]
Akrylowy [chem]
Akrylan [chem]
Aksamit
Aksjomat
Aksjomatyczny
Aksjomatyka
Akt [różne znacz]
Akt wiary
Akt kobiecy
Akt oskarżenia
Akt przemocy/ gwałtu
Akt piractwa / porwania samolotu
Akt stanu cywilnego
Akt zejścia
Akt zgonu/ śmierci
Akt darowizny
Aktomysyna (farm)

accordionista
acoasma = hallucination auditori
acre
accreditar
accreditation
acreloina
acrobatìa
arobata
acrobatic
volo acrobatic
p. jajogłowy
p. jajogłowie
acrophobìa
acromegalia
acromegalic
acronymo
acropole
acrostichio
acroterio
acryl
acrylic
acrylato
veloutè F.
axioma
axiomatic
axiomatica
acto
acto de fide
acto de femina
acto de accusaion
acto de violentia, via de facto
acto de pirateria (rya)
acto de stato civil
acto de decesso
acto de morte
acto de dotation
actomyosina
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Aktor
Aktorka
Aktualizować
Aktualizacja
Aktualnie
Aktualny
[=bieżący]
Aktualność
Aktualności [=niusy]
Aktyn Ac [chem]
Aktynia (=ukwiał) [zoo]
Aktynomykoza (promienica [choroba])
Aktynoterapia
Aktywa [bank]
Aktywacja
Aktywizacja
Aktywista
Aktywizować
Aktywny
Aktywnie
Aktywność
Aktywa płynne (fin)
Akumetria (badanie słuchu)
Akumetr (słuchomierz)14
Akumetryczny
Akumulować [=nagromadzić]
[=koszty]
Akumulator
Akumulacja
Akumulacyjny
Akupunktura
Akupresura
Akuratność
Akuratny (dokładny)
Akustyk
Akustyka
14

actor
actrice
acualisar
actualisation
actualmente
actual, up-to-date A.
currente
actualitate
actualitates (novas)
actìnium
actinia
actinomycose (osis)
actinotherapia
activo
activation
activisation, acativitate
activista
activar
acative
activemente
activitate
activco liquide
acumetria
acumetro
acumetric
accumular
accumular costos
accumulator
accumulation, accumulamento
accumulative, accumulabile
acupunctura
acupressura
acuratessa
acurate
acustico
acustica

aparat do mierzenia słuchu
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Akustyczny
Akustycznie
Akustycznoelektryczny
Akuszeria
Akuszerka (=położna)
Akwaforta
Akwarela
Akwarelować15
Akwarium
Akwatynta [druk]
Akwedukt
Akwirować
Akwizycja
Akwizytor
Alarm
Alarm pożarowy
Alarmować
Alarmujący
Alabaster
Alba [=komża]
Albatros [ent]
Albinos [=bielak]
Albo [=lub]
Albo... albo
Albowiem
Album
Albuminuria [=białkomocz] [med]
Alchemia
Alchemiczny
Alchemik [=uczony]
[=amator]
Aldehyd (chem)
Aldehyd akrylowy/akreloina (chem)
Aldehyd mrówkowy
Ale [=lecz]
Ale nic nie szkodzi
15

acustic
acusticamente
acustoelectric
obstericia
obsterice
aqua forte, aquaforte
aquarella
aquarellar
aquario
aquatinta
aqueducto
acquirer
acquisition
acquisitor
alarma
alarma de incendio
alarmar
alarmante
alabastro
alba
albatros
albin
o
o....o
proque
album
albuminuria
alchimìa
alchimic
alchimista
alchimero
aldehyde
acreloina
formaldehyde
ma, sed,mais
ma non importa

akwarelować = rysować/malować akwarelą
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Alegoria
Alegoryczny
Aleja
[=”avenue”]
[=kwiatowa]
Aleksandryn [=wiersz]
Alergen
Alergia
[=chory na alergię]
[=alergik]
Alert
Ależ tak
Alfa [mat]
Alfabet [=abecadło]
Alfabetyczny
Alfanumeryczny
Alfenid [=metal]
Alga [bot]
Algebra [mat]
Algebraiczny
Algezja [=odczuwanie bólu]
Algometr
Algorytm [mat]
Algorytmiczny
Alergen
Alergik
Alergolog
Aleksin 16
Alergologia
Aliada (=celownica [geom])
Alienacja
Alienować
Alibi
Aligator [zoo]
Alimenty
16

allegorìa
allegoric
avenue
avenue
corso
alexandrino
alergen(o)
allergìa
allergico
allergico
alerta
ma si
alpha
alphabeto
alphabetic
alphanumeric
alphenida
alga
algebra
algebric
algesia
algometro
algorithmo
algorithmic
allergene
allergico
allergologo
alexin
allergologia
aliade
alienation
alienar
alibi
aligatoro
alimento

aleksin = substancja we krwiv zabijająca bakterie
alexin = substancia de sanguine occidante le bacterias
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Alimentacyjny
[=dodatek]
Alka (orn/ptak)
Alkohol
Alkoholowy
Alkoholik
Alkoholizm
Alkoholizować
Alkoholizowany
Alkowa
Almanach [=annał]
Aloes (bot)
Alokacja
Alopecja [=łysienie]
Alpejski
Alpinista
Alpinizm
Alpy
Alzacki
Alzacja
Alt [=instrument]
[=głos]
[=artysta]
Altana
Altanka (przytulna)
Alternator
Alternować [=zmieniać]
Alternatywa
Alternatywnie
Alternatywny
Altruista
Altruizm
Aluminiowy
Aluminium
Aluzja
Aluzyjny
17

alimentari
additivo alimentari
alea
alcohol
alcoholic
alcoholico
alkoholismo
alcoholisasr
alkoholisate
alcova
allmanac
alloe
allocation
alopecia
alpestre,alpin
alpinista
alpinism
Alpes
alsatian
Alsatia
alto
alte voce
altista
cabana
cabana de felios, cabana foliose
alternator
alternar
alternativa
alternativemente
alternative17
altruista
altruismo
aluminose
aluminium
allusion
allusive

alterne – zmienny, zamienny, zmieniający
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Ałun
Amalgamat [chem]
Amarant
Amarantowy
[=kolor]
Amator
Amatorski
Amazonka18
Ambaras
Ambasada
Ambasador
Ambasadorski
Ambicja
Ambicjonalny
Ambitny
[=plan]
Ambiwalencja
Ambiwalentny
Ambona [różne znacz]
Ambrozja
Ambulans
Ameba [zoo]
Amebiczny
Ameryk Am (chem)
Ametyst
Amfetamina
Amfibia
Amfibrach (wiersz)
Amfiteatr
Amfiteatralny
Amfora
Amid [chem]
Amidol [chem]
Amon (chem)

alume
amalgam
amarantho
amaranthin
amaranthin
amator, amateur F
amatori, amateuresc F.
amazone
embarasso
ambassada
ambassador
ambassadorial
ambicion
ambitiose
ambitiose
plano ambiciose
ambivalentia
ambivalente
pulpito
ambrosia
ambulantia
ameba
amebic
amerìcium
amethysto
amphetamina
amphibio
amphibracho
amphitheatro
amphitheatral
amphora
amido
amidol
amon

w języku polskim jest synonimem zniewieściałego
mężczyzny „”chłopobaba”;
18

13

Amoniak NH³ [chem]
Amoniakalny
Amnestia
Amnestionować
Amnezja [med.]
Amnezyjny
Amok
Amory
Amoralność
Amoralny]
Amorficzny
Amortyzacja
Amortyzować
Ampersand, znak &
Amplituda
Ampułka
Amputacja
Amputować
Amulet
Amunicja
Anabaptysta
Anachoreta [=zakonnik]
[=życie zakonne]
Anachroniczny
Anachronizacja
Anachronizm
Anachronizować
Anagram
Anakonda (rodzaj węża]
Analfabeta
Analfabetyczny
Analfabetyzm
Analgezja [=brak odczuwania bólu]
Analityczny
[=geometria ]
Analiza

ammoniaco
ammoniac,ammoniacal
amnestia
amnestiar
amnesia
amnesic
amok
amor
amoralitate
amoral
amorphe
amortisation
amortir,amortisar
ampersand, signo &
amplitude
ampula
amputation
amputar
amuleto
ammunition
anabaptista
anachoreta
vita anachoretic
anachronic, anachrone
anachronisation
anachronismo
anachronisar
anagramma
anaconda
analphabeto,analphabete
analphabetic
analphabetismo
analgesia
analytic
geometrìa anallytic
analyse
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[=bakteriologiczna]
[=ilościowa]
[=jakościowa]
[=do nieskończoności] (mat)
[=kwasów]
Analizować
Analny
Analog
Analogia
Analogiczny
Anamorfoza [pat]
Ananas [owoc]
Ananas [drzewo]
Anapest [=wiersz]
Anarchia
Anarchiczny
Anarchista
Anarchistyczny
Anarchizm
Anatema[=wyklęcie]
Anatomia
Anatomiczny
Android (robot naśladujący człowieka]
Anegdota
Anegdotyczny
Andaluzyjski
Andora
Andorski
Aneks
Anektować
Anektowany
Aneksja
Anemia
Anemiczny

bacteriolyse, 19
analyse quantitative
analyse qualitative
analyse infinitesime
acidolyse; analyse de acidos
analysar
anal20
analogo
analogìa
analoge
anamorphose, anamorphosis
ananas
ananasiera
anapesto
anarchìa
anarchic
anarchista
anarchistic
anarchismo
anathema21
anatomìa
anatomic
androide
anecdota
anecdotic
andaluse
Andorra
androrran
annexo
annexar
annexate
annexion
anemia
anemic

19

anque: analyse bacteriologic
uwaga: annal = roczny
21
anque; excommunication
20

15

Anestezja [med.]
Anestezjolog
Angażować [=zatrudniać]
Angażować się
[=poświęcać się]
Angielski
~/a choroba [=krzywica]
Angina
Angiopatia22
Angioplastyka23 [chirurgia naczyń
krwionośnych]
Angostura [bot/ farm]
Anglia
Anglikański
Anglicyzować
Anglicyzowany
Anglicyzacja
Anglifoński
Anglifon
Angola
Angora [=wełna]
[=koza]
[=kot]
[=królik]
Ani.....ani....
Anilina
Anielski
Animować
Animozja
Animusz
Anioł
[=stróż]
Aniżeli
Ankieta
[=robić ankietę]
22
23

anesthesìa
anesthesiologo
emplear
engagiar se
dedicar se
anglese
anglese maladìa
angina
angiopathìa
angioplastia
angostura
Anglaterra, Anglia
anglican
anglicisar
anglicisate
anglicisation
angliphone
angliphono
Angola
angora
capra-angora
catto-angora
conilio-angora
ni ..... ni
anilina
angelic
animar,
rancor
corrage
angelo
angelo tutelar
que
inquesta
inquestar

angiopatia = choroba naczyń krwionośnych;
angioplastiia (angioplastyka) = chirurgia naczń krwionośnych
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Annały
Anoda [=elektroda +]
Anomalia
[=natury, odstępstwo od natury]
Anonimowy
Anonimowość
Anoreksja
Anormalny
Antagonista
Antagonistyczny
Antagonizm
Antarktyczny
Antarktyka
Antena
Antenat
Antologia
Antracyt [min]
Antropoid
Antropoidalny
Antropologiczny
Antropologia
Antropolog
Antropometria
Antropomorficzny
Antropometryczny
Antropozoficzny
Antropozoolog
Antropozoologia25
Antropozoologiczny
Antyalkoholowy
Antybakteryjny
Antybiotyk
Antychryst

annales
anoda
anomalia;
freak A.
anonyme
anonymitate
anorexia
anormal, anomal
antagonista
antagonistic
antagonismo
antarctic
Antarctica
antenna
antecessor
anthologìa
anthracite
anthròpodo
anthròpode
anthropologic
antrhropologìa
anthropòlogo24
anthropometrìa
anthropomorphe
anthropometric
anthroposophic
anthropozoologo
anthropozoologia
anthropozoologic
antialcoholic
antibacterial
antibiotico
antichristo

24

anque; anthrolopogista

25

antropozoologia = nauka zajmująca się relacjami między
zwierzętami (a we szczególności, między
psem i kotem), a ludźmi
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Antychrześcijański
Antycukrzycowy (med.)
[=lek antycukrzycowy ](farm)
Antycypować
Antycypacja
Antyciało [p. przeciwciało]
Antycząsteczka
Antyczny
Antydepresja (med.)
Antydepresyjny (psych)
[=lek antaydepresyjny] (farm)
Antydoping
Antydotum
Antydumping
Antyfona
Antyfraza
Antygen [p. przeciwgen]
Antygeniczny
Antygrawitacja (fiz)
Antygrawitacyjny
Antyimperialista
Antyimperialistyczny
Antyimperializm
Antyinflacyjny
Antyk
Antyklerykalny
Antykomunista
Antykomunistyczny
Antykomunizm
Antykoncepcja
Antykoncepcyjny
[=środek]
Antykonstytucyjny
Antykorozja
Antykorozyjny
[=produkt antssykorozyjny]
26

antichristian
anridiabetic
antidiabetico
anticipar
anticipation
anticorpore
anticorpusculo, antiparticulo
antique
antidepression
antidepressive
antidepressivo
antidoping
antidoto
antidumping
antiphona
antiphrase
antigeno
antigenic
antigravitation
antigravitational, antigravital
antiimperialista
antiimperialista
antiiimperialismo
antiinflationari
antiqualia,antiquitate
anticlerical
anticommunista
anaticommunista
anticommunismo
anticonception
anticonceptive26
anticonceptivo
anticonstitutional
anticorrosion
anaticorrosive
anticorrosivo, producto anticcorosive

anque: anticonceptional
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Anatykradzież = antywłamanie
Antykradzieżowy=antywłamaniowy
Antykroplowy
Antypróchniczy (med.)
Antykwariat
Antykwariusz
Antylopa
Antymateria
Antymilitaryzm
Antymonium [chem]
Antymonopolowy
Antynarodowy
Antynomia [=sprzeczność]
Antypatia
Antypatyczny
Antypoda
Antypropaganda
Antyradar
Antyrakowy
Antyreligijny
Antyrządowy
Antysemicki
Antysemita
Antysemityzm,
Antyseptyczny[=jałowy]
Antysocjalny
Antysportowy
Antyteza
Antytoksyna
Antytoksyczny
Antywirus
Antywirusowy
Anulować
Anyż [bot]
Anyżować [=nadawać zapach anyżu]
27
28

antifurto
antifurtal
antiguttose
anticarie
antiquartiato27
antiquarista, antiquario
antilope
antimateria
antimilitarismo
antinomium, antimonio
antimonopolistic
antinationàl
antinomia
antipathia
antipathic
antipoda
antipropaganda
antiradar
anticancerose
antireligiose
antigovermentàl
antisesmitic
antisemita
antisemitismo
antiseptic
antisocial
antisportive
antithese
antitoxina
antitoxic
antivirus
antivirusal
annular28,cancellar, nullificar,rescinder
anis F.
anisar

także „Libreria de occasion (Inter)
uwaga ;anular = pierścieniowy
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Anyżek [bot]
Aorta [med.]
Aortyczny
apafiza
Apanaże
Apatia [med.]
Apatyczny
Aparat
[=fotograficzny cyfrowy]
[=zdalnego sterowania = pilot]
Apartament
Apartheid
Apel
[=wystosować apel]
Apelacja
Apelować
Aperitif
Apetyt
Apetyczny
Aplauz
Aplikować
Aplikacja
Aplikowany
Apodyktyczny
Apofiza (zgrubienie kości [med.])
Apofonia (=wymiana zgłosek)
Apogeum
Apokalipsa
Apokaliptyczny
Apokryf
Apokryficzny
Apolityczny
Apologia
Apologiczny
Apologizować
Aponeuroza (med.)
Apopleksja
Apostolski

semine de anis
aorta
aortic
apaphise
apanage
apatia
apathic
apparato
photo-camera digital
appparato de controll a distantia
appartamento
apartheid
appello
lancear un appello
appellation
appellar
aperitivo
appetito
appetitive
applauso
applicar
application
applicate
apodictic
apophyse
apophonia (cambio de vocales)
apogeo
apocalypse, apocalypsis
apocalyptic
apocrypho
apocryphe
apolitic
apologìa
apologic
apologisar
aponeurose, aponeurosis
apoplexìa
apostolic
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Apostoł
Apostrof
Aprobować
Aprobata
Aprobujący
Apsyda = absyda [arch]
Apteka
Apteczny
[=materiał apteczny/ drogeryjny]
Ar [=ziemi]
Ara (rodzaj papugi)
Arab
Arabski
Arabista
Arabizować
Arabizacja
Arak
Aramejski
[=język]
Aranżacja
Aranżator (muz)
Aranżować
Aranżacyjny
Arbitraż [=sąd polubowny
Arbitralny
Arbitralność
Arbitralnie
Arbiter
Arbitraż
Archaiczny
Archaizm
Archaizować
Archaizowany
Archanioł
Archeolog
Archeologia
Archeologiczny
Archidiecezja [rel]

apostolo
apostropho
approbar
approbation
approbatori, approbative
apside
apotheca
apothecàl
drogas
ar, are
ara
arabe
arabic
arabista
arabisar
arabisation
arak
arameic, arameico
arameico
arrangiation
arrangiator
arangiar
arangiatori
arbitrage
arbitrari
arbitrarietate
arbitrarimente
arbitro
arbitration, arabitrage
archaic
archaismo
archaisar
archaisate
archiangelo
archeòlogo
archeologìa
archeologic
archidiòcese
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Archimandryta (zwierzchnik Wsch.]]
Archipelag
Architekt
Architektura
Architektoniczny
Archiwalny
Archiwista
Archiwizować
Archiwizacja
Archiwolta [arch]
Archiwum
Arcybiskup
Arcybiskupstwo
Arcydzieło
Arcyksiąże
Arcyksięstwo
Arcyksiężna
Areka [=palma betelowa (bot)]
Arena
[=cyrkowa]
[=polityczna]
[=wejść na arenę]
[=zejść z areny]
Areometr [=gęstościomierz]
Areometria
Areopag
Aresztować
Armagedon 29(zagłada świata)
Argon Ar [ chem]
Argonauta [bibl]
Argument
Argumentować
Argumentacja
Aria
Aria ze śmiechem
29

archimandrita
archipelago
architekto
architectura
architectural
archival
archivista
archivisar
archivisation, archivamento
archivolta
archivo
archiepiscopo
archiepiscopato
obra de maestro
archiduce
archiducato
archiducessa
areca
arena del circo
arena
arena politic
entrar in le arena
descender del arena
areòmetro, densimetro
areometrìa
areopago
arrestar
armaagedon*
argon
argonauta
argumento
argumentar
argumentation
aria
aria con riso, aria de bravura

Armaagedon = zagłada świata;
armagedon = exterminataion del mundo
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Arka
Arka przymierza
Arkabuza [=garłacz; rusznica ]
Arkabuzer (człowiek)
Arkada
Arkana (sekret)
Arkusz
[=papieru]
[=kalkulacyjny]
Armata
Armator
Armatura
Armia
[=poborowa]
[=zawodowa]
Arnika [=pomornik (bot)]
Aromat [zapach naturalny]
Aromat [sztuczna kombinacja]
Aromatyczny
Aromatyzować
Arogancja
Arogancki, bezczelny
Arogancko
Arorut [=pożywka]
Arsen As [chem]
Arsenał
Arteria [różne znaczenia]
Arteriografia
Arteriologia{nauka o żyłach]
Arterioskleroza (med.)
Arteriotomia wycinanie żył]
Artezyjski
Artezyjska studnia
Artretyczny
[=zapalenie artretyczne]
30
31

arca
arca del aliantia
arquebuse
arquebusero
arcada
arcano30
folio
folio de papiro
folio de calculation
cannon
armator
armatura31
armea, hoste
armea obligatori
armea professional
arnica
aroma
aromate
aromatic
aromatisar
arrogantia
arrogante
arrogantemente
arorout
arsenico
arsenal
arteria
arteriographìa
arteriologìa
arteriosclerosis, artisclerose
arteriotomia
artesian
puteo artesian
arthritic
arthritis

adj. arcane
także: zbroja
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Artretyzm [med.]
[=ramienia ]
[=palców ręki]
[=kolana]
Artykulacja
Artykuł [różne znacz.]
[=konsumpcyjny]
[=o(zero)]
Artykułować
Artykułowany
Artyleria
Artyleria konna
Artylerzysta
Artysta
Artystka
Artystyczny
Aryjski
Arystokracja
Arystokrata
Arystokratyczny
Arytmetyczny
Arytmetyka
Arytmometr
As [w kartach]
Asafetyda [=farm]
Asceza
Asceta
Ascetyczny
Aseksualny
Asekuracja [=ubezpieczenie]
Asekurować
Aseptyczny
Aseptyka
Asesor
Asfalt
Asfaltować
32

arthretismo, podagra, gutta
omagra = gutta del spatula
chiragra = gutta del mano
gonagra = gutta del genu
articulation
articulo32
articulo de consumption
articulo super
articular
articulate
cannonierìa,artillerìa
artillerìa a cavallo
artillerista, cannoniero,
artista
artrice
artistic
aryan
aristocratìa
aristocrate
aristocrastic
arithmetical
arithmetica
arithmometro,calculator
asse
asafetida
ascese
asceta
ascetic
asexual
assecurantia, assecuration
assecurar
aseptic
aseptica
assessor
asphalto
asphaltar

także rodzajnik (gram)
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Askaridoza [=glistnica/ glisty (med.)]
Askorbinowy (chem)
[=kwas]
Asonans
Asortyment
Aspekt
Aspirować
Aspiracja
Aspirator
Aspiryna [farm]
Astatyczny [=zmienny, niestały]
Aster [bot]
Asteroidalny
Asteroida
Asterysk, gwiazdka drukarska *
Asteroid [ast]
Astygmatyczny
Astygmatyczka
Astygmatyk (czł)
Astma [med.]
Astmatyk
Astmatyczny
Astralny
Astragal arch]
Astrobiolog
Astrobiologia
Astrobiologiczny
Astrofizyka
Astroida
Astrolabium [astr]
Astrologia
Astrolog
Astrologiczny
Astronauta
Astronautyczny
33
34

ascaridose, ascaridosis
ascorbic
acido ascorbic
asonaco
assortimento
aspecto,facietta
aspirar
aspiration
aspirator33
aspiryna
astatic
astere34
asteroidsl
asteroide
asterisco
asteroide
asthigmatic
asthigmatica
asthigmatico
asthma
asthmatico
asthmatic
astral
astragalo
astrobiolgo
astrobiologia
astrobiologic
astrophysica
astroide
astrolabio
astrologia
astrologo
astrologic
astronauta
astronautic

także: odkurzacz
także: gwiazda
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Astronautyka
Astronom
Astronomiczny
Astronomia
Astygmatyczny
Astygmatyzm
Asygnować
Asygnacja
Asygnata
Asymetria
Asymetryczny
Asymilować
Asymilacja
Asymilacyjny
Asystent
Asystować
[=towarzyszyć]
Asymptota [=linia bliskostyczna]
Asymptotyczny
Atak
[=serca]
[=zawał serca]
[=apopleksji]
[=wściekłości/ furii]
Atakować
[=statek na morzu]
Ataksja [=brak koordynacji ruchów]
Ataraksja [=spokój,
równowaga duszy]
Ataszat
Attache
[=kulturalny.....]
Atawizm
Atawistyczny
Ateista
Ateistyczny
Ateizm
Atest

astronautica
astronomo
astronomic
astronomìa
astigmatic
astigmatismo
assignar
assignation
assignamento
asymmetrìa
asymmetre,asymmetric
assimilar
assimilation
assimilative
assistente
assister
accompaniar
asymptote
asymptotic
attacco
attacco cordial
infarcto cordial
colpo de appoplexìa
access de rage
attaccar,aggeder,assalir
abbordar
ataxìa
ataraxìa
attachat
attache
attache cultural
atavismo
atavistic
atheista, atheo
athee,
atheismo
certificat, testimonio
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Atlantycki
Atlas [=zbiór map]
Atleta
Atletyczny
Atletyka
Atłas [=tkanina]
Atmosfera
Atmosferyczny
Atol
Atom
Atomowy
Atomizować
Atomizacja
Atonia [=osłabienie, niemoc]
Atoniczny
Atrament
[=kałamarz]
Atrofia (uwiąd)
Atroficzny
Atrofować [=zanikać]
Atrybut
[=epitet]
Atrakcja
Atrakcyjny
Aukcja
Audiencja
Audiometr [aparat do
badania słuchu]
Audycja
Audytor
Audytorium
Aula
Aura
Aureola [=nimb]
Aureolowy
Aurora (zorza)
Auspicja [=opieka]
[=egida]

atlantic
atlas
athleta
athletic
athletica
satin F (satę)
atmosphera
atmospheric
atollo
atomo
atomari,atomic
atomisar
atiomisation
atonìa
atone
tinta
tintiera
atrophìa
atrophe,atrophic
atrophiar
attributo
epitheto
asttraction
attractive
auction
audientia
audiometro
audition
auditoro
auditorio
sala
aura
aureola
aureolar
aurora
auspicio(s)
egide
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[=pod auspicjami/ egidą]
Australijczyk
Austriacki
Austriak
Autentyczność
[=troska o autentyczność]
Autentyczny
Autarkia [=samowystarczalność]
Autobiografia [=życiorys]
Autobiograficzny
Autobus
[=kosmiczny]
Autokar
Autochton
Autograf
Autoklaw
Autokrata
Autokracja
Autoliza
Automat
Automat do sprzedaży
Automatyczny
Automatyzować
Automatyzacja
Automobil [=samochód]
Autonomia
Autonomiczny
Autopsja
Autor
[=komiczny]
[=dramatów]
[=monografii / monograf
Autorytatywny
Autorytet
Autoryzować
Autoryzacja
Autoserwis
Autostop

sub auspicio /egide
aaustraliano
austriac
austriaco
authenticitate
cura del authenticitate
authentic, gemin
autarchia
autobiographìa
autobiographic
autobus
autobus spatiàl
autocar
autochthono
autograph
autoclave,
autocrate
autocratia
autolyse
automato
machina de vendita
automatic, automate
automatisar
automatisation
automobile
autonomìa
autonome, autonomic
autoposia
autor
autor comic
autor dramatic
monographo
autoritari, autoritatori
autoritate
autorisar
autorisation
autoservicio
autostop
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Autostrada
[=droga szybkiego ruchu]
Autożyro (p. wiropłat)
Autysta
Autyzm
[=chory na autyzm]
Awangarda
Awangardzista
Awans
Awansować
[=promować kogoś/coś]
Awantura [=sprzeczka, kłótnia]
Awanturować(sprzeczać się, kłócić się]
Awaria
Awers
Awersja
Awionika [=nauka o lotnictwie]
Awiz, awizo
Awizować
Azbest
Azbestowy
Azalia [bot]
Azot [chem]
Azotan [chem]
Azotek [chem]
Azotyn [=sól kwasu azotowego]
Azotowy
Azyl
Aż (do)
Aż do dzisiaj
Aż do końca
Aż do początku
Aż do chwili, gdy
Aż do śmierci
Aż do kolan
Aż po dach
Ażeby, aby
Ażur [=błękit]

autostrata
superstrata
helicoptero, autogyro
autysta
autismo
autistico
vanguarda
vanguardista
avantia,avantiamento
avantiar
promover
querela altercation
querelar, altercar
panna, avarìa
obverso
abomination, antipatia, aversion
avionica
aviso,
avisar
asbesto
asbestose
azalea
nitro, nitrogeno
nitrato
nitrido
nitrito
nitric,nitrose
asylo
usque (a)
usque a hodie
usque al fin
usque al initio
usque al momento, quando
usque al morte
usque le genus
usque le tecte
pro, a fin de
azuro
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Ażurowy (niebieski)
Ażurowy (kolor nieba)

azur
azurato

30

-B-

Baba [=pogardliwie]
[=ciasto] [kulin]
„baba z jajami’
Babiloński
Babka
Babka [=chwast (bot)]
Babie lato
Babirusa (p.jelenioświn (zoo)]
Baby-sitter 1
Bachanalia
Bachiczny
Bać się
Badać [=coś]
[chorego]
Badanie
[=słuchu]
[=przewodu (anat) = metascopia
Badacz
Badawczy
Bądź
Badmington
Bagatela
Bagatelizować
Bagaż
Bagażnik
Bagażowy
Bagietka (bułka francuska)
Bagnet
Bagno
[=mokradło]

ava vetule
baba
viragine; maga
babylonian
ava, granmatre
plantagine
estate de Sancte Martino,
filos volante de araneas
babirussa
baby-sittter A.
bacchanalia
bacchanal, bacchic
timer,haber (le) pavor
investigar, explorar,
(re)cercar, respicer, inquirir
ascoltar
investigation, recerca exploration
acumetria
metascopia
investigator, recercator, explorator
investigatori, explorative, recercatori
sia
badmington
bagatella
bagatelisar, minuspreciar
bagage
porta-bagages
bagagero, portator de bagages
bagette F
baionetta, bayonetta
palude
marisco, palude

1

opiekunka
do dzieci
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Bagnisty
Bagrowac
Bagrowanie
Bajadera
Bajeczny
Bajka
Bajkopisarz
Bajoro
Bajt [komp]
Bak (pojemnik)
Bakarat (gra w kartay)
Bakcyl
Bakcylowy
Bakelit
Bakłażan2 [bot]
Bakteria
[=tlenowa]
[=chorobotwórcza]
[=odporna na ciepło]
Bakteryjny
Bakteriobójczy
[=środek]
Bakteriologia
Bakteriolog
Bakteriologiczny
Bakterioterapia
Bakterioterapeuta
Bakterioterapeutyczny
Bal
[=taniec]
[=drzewo]
Balansować
[=biodrami]
Balans
Balast
Baldachim

paludose
dragar
dragamento
bayadera
fabulose
fabula
fabulista
landa, palude
byte
tank
baccarat
bacillo
bacillari
bakelite
aubergina (auberjina)
bacterio3
aerobio; aerobic
bacterio pathogene
bacterio thermoresistante
bacterial, bacteriari, bacteric
bacteriocide, germocide
bacteriocida
bacteriologìa
bacteriòlogo
bacteriologic
bacteriotherapia
bacteriotherapeuta
bacteriotherapeutic
balla
trave
balanciar, equilibrar
balanciar hancas
balancia
ballast
baldachino

2

także (anke) - kabaczek

3

bacteria = oboczna forma l.m.= bacterios
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Balerina (tancerka)
Balet
Balia
Balistyczny
Balistyka
Balkon
Balkon wychodzi na ogród
Balneologia (leczenie wodą)
Balneologiczny
Balno-terapia
Balon
Balować, tańczyć
Ballada
Balsam
Balsamiczny
Balsamować
Balsamowanie
Balustrada
Bałkański
Bałkanizować
Bałwan (ze śniegu]
Bałwochwalić
Bałwochwalca
Bałwochwalczy
Bałwochwalczyni
Balwochwalstwo
Bambosz
Bambus [bot]
Bambusowiec [bot]
Banalny
Banalność
Banał
Banan [owoc] [bot]

ballerina
ballet
lavabo
ballistic, projectil4
ballistica
balcon
le lbalcon da adito al jardin
balenologia
balneologic
balneo-therapìa
ballon
ballar5, dansar
ballada
balsamo6
balsamic
imbalsamar
imbalsamenato
balustrada7
balcanic,balcan
balkanisar
homine de nive
idolatrar, idolatrisar
idolatra
idolatric, idolatrose
idolatressa
idolatria
calceo, babucha, calceolo
bambu
bambuiero
banal
banalitate
(le) banal
banana

4

projectil = w znaczeniu: „wyrzucalny, dający się wyrzycić”

5

uwaga: balar (jedno l) = beczeć
balsamita (t.tanaceto) = wrotycz

6
7

balustro = kołek,] (w laustradzie, balas
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Bananowiec
Banda
Bandaż
Bandażować
Bandera
Banderola
Bandyta
[=kanalia]
Bandycki
Bandzior
Bandytyzm
Banicja
[=wygnać na banicję]
Bania [duże naczynie]
[=dynia] [bot]
Banialuki
Bank
[=deponować w banku]
Bankier
Bankiet
Bankietować
Banknot
Bankowy
Bankrutować
Bankrut
Bankructwo
Bańka [=babel/ pęcherz]
[=do mleka]
[=mydlana]
Baobab [bot]
Bar [=jadłodajnia]
[=pierwiastek Br chem]
Barak
[=dla niewolników]
Barakuda (icht)
8

bananiero
banda
banda, .bandage
bandar, bandajir
bandiera
bandierola
bandito,brigante
canalia
brigantese
brigandero, criminal, bandito
banditismo,brigantage
bannimento
bannir
jarra
cucurbita
banalitate
banca
bancar
banchero
banchetto
banchettar
nota de banca
bancari
bancaruptar, facer bancrupta
bancaruptero,fallito
bancarupta
vesica
bulla
vesica de sapon
baobab
bar
barium
barraca
barracon
baracuda8

barakuda - un pisce tropico; uillo es un predator aggressive,
que pote attacar le homines
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Baran [=zwierze]
[=pogardliwie człowiek]
[=znak zodiaku]
Baranek [zwierze]
[=Bozy/ świąteczny]
Baraniec
Baraszkować
Barbaryzować
Barbaryzacja
Barbarzyńca
[=wandal]
Barbarzyński
Barbarzyństwo
Barbaryzm
Barchan
Barczysty
Bard (wędrowny śpiewak)
Bardzo
[=przyjazny dla środowiska]
Bariera
[=ustawiać barierę]
Bark (zwykle barki)
Barka
Barkarola
Barłóg
(=podściółka)
Barman
Barok
Barokowy
Barograf
Barogram

9

ariete
stulto
ariete
agno
Sancta agno
1.devenir stulto
2. devenir idiota
1.petuliar
2. luctar jocamente
barbarisar
barbarisation,
barbaro,
vandalo
barbare,barbaric
barbaria,barbaritate
barbarismo
fustenio,
large in spatula
bard, aedo9
multo
multe gentil al ambiente
barrage,barriera,limito
barrar
spatula10
barca, gabarra
barcarola
paletta
lectiera
barman
baroco
baroc
barographo
barogramma

scapula = łopatka (med.);
łopatka (gospodarcza) = pala
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Barometr
Barometryczny
Baroskop
Barotermograf
Barotermografia
Barotermograficzny
Barotermohydrograf
Barotermohydrografia
Baron
Baroneria
Baronat
Baronowa
Baronet
Baronia [=siedziba włości]
Baronowski
Baroskop
Barszcz
Barter (handel wymienny)11
[=prowadzić barter]
Barwa [=kolor]
Barwanna / brzana [icht]
Barwić
[=farbować]
Barwienie
Barwnik
Barwny
Barwo-ślepota
Bary
Barycentryczny
Barykada
Barykadować
Baryłka
Barysfera
Baryt [chem]
Baryton [śpiewak]
[głos]
11

barometro
barometric
baroscopio
barothermographo
barothermographia
barothermographic
barothermohydrographo
barothermohydrographia
baron
baronage
baronato
baronessa
baronetto
baronia
baronal
baroscopio
suppa de beta
troco
trocar
color
barbo, trigla
colorisar
fardar, tinger
colorisation
tinctura,
colorante
daltonismo
spatula(s)
baricentric
barricada
barricadar
barrica,barril, botte, tonnello, barrel A.
barysphera
baryta
baritono
baritone

prowadzić barter / handel wymienny = trocar
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Bas [głos]
Baseball 12
Basen [=do pływania]
[=hodowlany, morski]
Baset (rasa psa)
Baskijczyk
Baskijski
Bastard
Bastion
Bastonada [=kara cielesna]
[=bić kijem]
Bastylia
Batalion
Bateria[różne znacz]
Batik [sposób malowania ]
Batog
Batożyć
Batuta
Batysfera13
Batyskaf
Batyst
Bawarczyk
Bawarski
Bawełna
[=krzak]
[=strzelnicza]
Bawełniany
Bawić
Bawić się
[=słowami; tworzyć kalambury]
Bawół [zoo]
Baza
[=lotnicza]

basso
baseball A.
natatorio
piscina
bassetto
basco
basc
bastardo
bastion
bastonada
bastonar
bastille F. (bastii)
battalion
battteria
batik
flagello
flagellar
baston de diriger, baton
bathysphera
bathyscapho
batista
bavaro,bavarese
bavare
coton, cotton
cotoniero, cottoniero
fulmicotton
cotonari
amusar, intertener, jocular
amusar se,
caviliar, jocar al parolas
buubalo
base,basamento, fundamento
base de aviation

baseball – amerykańska odmiana palanta
batysfera = kulista kabina bez własnego napedu, służy
do badania głębin morskich
12
13
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[=danych]
Bazowy
Bazalt
Bazaltowy
Bazar
Bazgrac
Bazia= kocanka (bot)
Bazować (na)
Bazowany
Bazujący
Bazuka / bazooka
Bazylia (bot
Bazylika
Bazyliszek [mit]
Bażant orn]
Babel
Bąblować
Bądź
Bąk
[=insekt]
[=zabawka]
[=ptak]
Bąkać
Beatyfikować
Beatyfikacja
Beczeć
[=dzieci]
[=zwierzeta]
Beczenie [=zwierząt/ ludzi]
Beczka, baryłka
Beczułka
Bedłka
Bednarz
Befsztyk
Begonia [bot]
[=rodzina beboniowatych (bot)]
Bejca
Bekhend (Sport)
14

base de datos, data-base
basal,basic
basalto
basaltic
basar,bazar
cacagraphar
amento
basar (sur)
basate
basante
bazooka
basilico
basilica
basilisco
faisan (fezan)
aer-vesica
otiar
sia
tabano
turbo, turbine
buteo
balbutiar
beatificar
beatification
balar, critar
balar
balamento, critamento
barrica,barril, botte
barrica, barril botte, tonnello
agarico
barriliero
beafsteak, = beefsteak14
begonia
begoniaceas
tinctura
back-hand A.

wymowa( pronunciation) bifshteik
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Behawiorysta
Behawiorystyczny
Behawioryzm (ps)
Bek [=dziecka]
Bekas [orn]
Bekon
[słonina]
Bela
Belladonna
Beletrystyka
Beletrystyczny
Belka
[=drążek, orczyk]
Belkowanie
Belweder
Bełkotać
Bełkot
Bemol
Benedyktyński
Beneficient
Benefis
Benzen C6H6 [chem]
Benzol [chem]
Benzyna
berriberi (med.)
Benzoes [=aromat.żywica]
Benzoesowy
Berber
Berberyjski
Berberys [owoc]
[drzewo]
[=rodzina berberysów (bot)]
Bergamota
Beret
Berkel Bk [chem]
Berlińczyk
Berliński
Berlinka (powóz)

hehaviorista
behaviorista, behavioristic
behaviorismo
plorar, lacrimar
becassa
bacon
lardo
balla
belladonna
belle-lettres, belletristica
belletristic
barra, trave, trabe
ttmon
carpenteria
belvedere
balbutiar
balbutiamento
bemole
benedictin
beneficiario
beneficio
benzene
benzol
benzina, gasolina
beriberi
benzoe,benzoin
benzoic
berbero
berber
berberis
berberisiero
berberidaceas
bergamota
beret F.
berkelium
berlinese
berlinese
berlina
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Berło
Bernardyn15
Bernardyński
Beryl Be (chem)
Best-seller
Bestia [dzikie zwierzę]16
Bestalizacja
Bestializować (stawać się bestią)
Bestialski
Bestialstwo
Besztac
Beta (pierwiastek promieniotwór]
Beaktywny (chem)
Betaterapia (med.) 18
Betel [=pieprzowiec]
Beton
Beton zbrojony
Betoniarka
Betonować
Bez [gr]
[=cienia wąptliwości]
[=krwi]
Bez [kwiat]
[dziki =czarny]
Bezbarwny
Bezbolesny
Bezbłędny
Bezbożnik
Bezcenny
bezcielesny
Bez cienia
Bez cienia wątpliwości
[bardzo drogi]

scepro
bernardino
bernardin
beryllium, beryllo
best-seller A.
bestia
bestalisation
bestialisar
bestial 17
bestialitate
insultar
beta
beta-active
betatherapia
betel
beton
beton armate
machina de beton
betonar
sin
ultra de umbra de un dubita
exsangue
lilac
sambuco
sin color,incolor
sin dolor
sin error
atheista
sin valor,inappreciabile
incorporee
ultra le umbra de
ultra le unbra de un dubita
car

15

zakonnik i rasa psa
zwierzę udomowione = animal
17
jako rzeczownik oznacza „bydło”
18
betoterapia = naświetlanie promieniami beta
16
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Bezczelność [=śmiałość zbytnia]
Bezczelny
[=zbyt śmiały/ arogancki]
Bezczelnie
Bezdennie głupi
Bezdomny [=bez domu]
[=bez właściciela]
Bezduszny
Bezduszność
Bezdroże
Bezdyskusyjny
Bezdyskusyjnie
Bezgraniczny
Bezinteresowny
Bezkarność
Bezkarny
Bezkrwawy
Bezkrwisty
Bezlistny
Bezlitosny
Bezlitośnie
Bezlad (=brak ładu)
[=anarchia]
Bezokolicznik (gr)
Bezokolicznikowy
Beznadziejny (bez nadziei)
Bezowocny
Bezpieczny
Bezpiecznie
Bezpieczeństwo
Bezpłatny
Bezpłatnie
Berzpłciowość (med.)
Bezpłciowy (bio)
Bezpłodne małżeństwo
Bezpłodność
Bezpłodny

audacia, impertinetia
mendace,insolente, impertimente
audace, audaciose
mendacemente,audacemente,
impertinentemente
crasse
sin domicilio, sin albergo
sin maestro
callose
callosistate
cammino sin fin
indiscutibile
indiscuatibilemente
infine
disinteressate
impunity, restar impun
impun
sin sanguine
sin sanguine
acotyledone
impietose
impietosemente
sin òrdine
anarchìa
infinitivo
infinitival
desperate
infructuose
secur, salve
securmente
securitate
sin pagamento,gratuite
gratuitemte
agamia
agame
maritage sterile
agamia
sterile,infertile
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Bezpośredni
Bezpośrednio
Bezprzewodowy
Bezradnie
Bezradny
Bezradność
Bezrobocie
[=brak pracu/ zajęcia]
Bezrobotny
[bez zajęcia]
Bezruch (akinezja) [bot]
Bezsenny
Bezsilność
Bezsilony
Bezsenność
Bezskutecznie
Bezskuteczny
Bezsporny
Bezsporność
Bezstronnie
Bezstronność
Bezstronny
Bezstronność
Beztroski
Bez umiaru
Bezużyteczny
Bezwarunkowy
Bezwarunkowo
Bez wątpienia
bezwład (nieruchowość)
[= ruchomy/ lokomocyjny]
Bezwstydny
Bezwstydnica
Bezwzględny
[=absolutny]19
19

directe
directemente
sinfile
inopemente
inope
inopia
disimpleo, disempleamento,
disccupation
disempleato
disoccupate
akinesia
insomne
infirmitate
infirme
insomnia, insomnitate
in van
van
infallibile, indiscutibile
infallibitate
impartialmente
impartialitate
impartial
impoartalitate
indifferente, allegre
distemperate
inusabile, inutile
inconditional
inconditionalmente
sin dubita
ataxia
locomotor ataxia,
immodeste, sin vergonia
(le) immodeste
inconsiderate
absolute

bezwzględne posłuszeństwo = obedientia absolute;
bezwzględny absolut = absolutivo absolute
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Bezwład
Bezwonny
Bezzapachowy
Bezzłoczny (natychmiastowy)
Bezzwłocznie
Bezzwrotny
Bezzasadny
Bez zarostu
Bezzwłoczny
Bezzwłocznie
Bezik [karty]
Bezżenny
Beż
Beżowy
Bęben [=instrument]
[=hamulcowy] (mech)
[=kocioł]
[=bić w bęben]
Bębenek [=do zabawy)
[=w uchu (med.)]
Bębnic
Bekart
Biada
Biadac
But 1. znacz.ogólne
.
2. trzewik, kozak
3. obuwie
Białaczka [med.]
[=rak krwi] (med.)
Białko [=roślinne]
Białko
[=chemiczne]
Białko [=jajka]
Białkomocz [=albuminuria]
Białkowy
Biała substancja
Biały
Białe (pionki)

paralyse
inodor
inodor, sin odor
immediate
immediatemente
sin repagamento
illegitime
disbarbate,sin barba
immediate
immediatemente
*besique (bezik)
celibe
beige F.
beige F. (bej)
tambur
tambur de freno
timbal
batter le tambur
batter le timbal
tamburetto
timpano
tamburar
bastardo
ve!
lamentar
1.scarpa
2.botta,
3.calceatura
leucemia
cancer de sanguine
albumine
albumina
blanco de ovo
albuminuria
albuminose
blancor
albe,blanc
blancos
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Białość, biel
Bibeloty
Biblia
Biblijny
Biblista
Biblibus (autobus-biblioteka)
Bibliofil
Bibliofilski
Bibliografia
Bibliograficzny
Bibliograf
Biblioman
Bibliomania
Biblioteka
Bibliotekarka
Bibliotekarz
Bibuła [absorpcyjna]
Biceps [med.
Bicykl (=rower)
[=jeździć rowerem]
Bidet
Bidon (=manierka)
Bić
[=bydło]
[monete}
[w twarz]
[wroga]
Bić nogami o podłogę
Bić się
Bicie
Biczowac
Bicz
Biec; biegac
[= z szybkością]
[=z całych sił]
20

blancor
brick-a-brick, bibelot F
Biblia
biblic
biblista, biblicista
bibliobus
biblioiphilo
bibliophile
bibliographìa
bilbliographic
bibliographo
bibliomane, bibliomano
bibliomanìa
bibliotheca
bibliothecaria
bibliothecario
papiro absorbente,
papiro seccante
bicipite
bicycletta = bicyclo
bicyclar
bidet F.
bidon
batter, frappar
abatter20
batter moneta
batter in visage
batalliar (contre) enemico
colpar solo con pede
batter se
battimento
flagellar
colpo,fagello
currer
currer con un velocitate de
currer per omne fortias

abattitorio = rzeźnia
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Bieda
[=zly los,utrapienie]
Biedak
Biedniec
[=biedować]
Biedny
[=nie mający pieniędzy]
Biedronka [ent]
Biegać, biec
Bieg
[=w samochodzie]
[=wcsztafecie/ sztafetowy] (sport)
Biegacz
Biegły
[=płynny]
Biegun
Biegunowy
Biegunka [pat]
[z komplikacjami]
Biegunkowy
Bielak [=albinos]
[=biały człowiek]
Biel
Bieleć [stać się białym]
Bielenie
Bielic
Bielidło
Bielik (birkut) [orn]
Bielizna [ubranie]
[osobista]
Bielmo
Bieluń (bot)
Bieługa [=wielki jesiotr)
Biernik [gr]
Bierny
[=obojętny]
Bierzmować

miserìa,povressa, pauperitate
turbulation
(le) povre
devenir povre / misere
facer misere / povre
povre, paupere
impecuniose
coccinella
currer
curso, currada
ingranage
curra (cursa) a/ de stafettas
currero,currante, curritor
habile
fluente
polo
polar
diarrhea
lientheria
diarrheic
albin
blanco
blanco,fardo; blancor
devenir blanc
blanchimento
blanchir
lacte de calce
aquila de mar
vestimento
subvestimento
blanco de òculos,
cataracta,leucoma
datura
beluga; large sturion
accusativo
passive
indifferente
confirmar
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Bierzmowanie
Biesiadowac
Biesiada
Bieżący
[=rok]
Bieżnia
Bigamiczny
Bigamia
Bigamista
Bigot
Bigoteria
Bikini
Bikiniarz
Bilans [=równowaga, waga]
[=handlowy (zestawienie)]
[=początkowy]
[=otwarcia]
[=tymczasowy]
[=skrócony/ skondensowan
Bilansowy
Bilard
Bilateralny
bildboard
Bilet
[=powrotny]
[=loteryjny]
[=widokowy]
[=kasa biletowa]
Bileter
Bilard
Bilion
Bilioner
Bilionerka
Bilionowy
Bimbac (sobie]
Bimestr (co dwa miesiące)
Binokle
Bioakustyka

confirmation
festar,banchettar
festino,festivitate
currente
anno currente
pista
bigame
bigamia
bigamo
bogot
bigoteria
bikini
dandy A.
balancia
balanlcio
balancio initial
balancio de apertura
balancio interime
balanci abbreviate / condensate
balancial
bilardo
bilateral
placard, placardo
billet, ticket A
billet de ir e retorno
billet de loteria
billet de ingresso
billeterìa
billetero
billiardo
billion
billionario
billionaria
billionesime
negliger
bimestre
berillos
bioacustica
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Bioastronautyczny
Bioastronautyka
Biochemia
Biochemiczny
Biochemik
biocyd 21
Biocybernetyka
Biodegradacja
Biodro
Biodrowy
Biodynamika
Biodynamiczny
Bioenergetyczność
Bioenergetyczny
Bioenergetyka
Bioenergia
Biogeneza
Biofizyka
Biografia
Biograficzny
Biograf
Bioinżynieria
Bioinżynier
Biokataliza
Biokatalizator
Bioklimat
Bioklimatologia
Biokonwersja
Biologia
Biologiczny
Biolog
Biomasa
Biomechanica
Biomechanizm
Biomedycyna

21

bioastronautic
bioastronautica
biochimìa
biochimic
biochimista
biocida
biocybernetica
biodegradation
femore,coxa, hanca
coxal
biodynamica
biodynamic
bioenergecitate
bioenergetic
bioenergetica
bioenergia
biogenese
biophysica
biographia
bioigraphic
biographo
bioingenieria (bioinjenieria)
bioingeniero
biocatalyse
biocatalysator
bioclimate
bioclimatologia
bioconversion
biologia
biologic
biologo
biomassa
biomechanica
biomechamismo
biomedicina

biocyd – bionawóz używany w rolnictwie
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Bionika 22
Biopsja 23
Biorąc pod uwagę
Biorytm
Biosfera
Biotechnika
Biotechniczny
Biotechnologia
Biotechnologiczny
Biotechnolog
Bioterapia
Biotermogeneza [med.]
Bis
Bister [farba koloru
ciemnobrązowego]
Bisekcja
Biseksualność
Biseksualny
Biskup
[=episkopat]
Biskupstwo
Biszkopt
Bit [pojęcie komputerowe]
Bitumin
Bitumiczny
Bitwa
Biuletyn
[=meteorologiczny]
Biurko

bionica
biopsìa
visto que
biorhythmo
biosphera
biotechnica
biotechnic
biotechnologia
biotechnologic
biotechnologo
biotherapia
biothermogenesis
biothermogenese
bis
bister
bisection
bisexualitate
bisexual
episcopo
episcopia
episcopia
biscuit
byte A.
bitumine
bituminose
battalia, lucta
bulletin
bulletin meteorologic
scriptorio

22

bionika = nauka z pogranicza techniki i biologii,
zajmująca się wykorzystywaniem osiągnięć
biologicznych w technice
23
biopsja = wycięcie tkanki w celu poddania jej
badaniom mikroskopowym
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Biuro
[=wyznaczania długości (gerogr)]
Biurokrata
Biurokracja
Biust
Biustonosz
[=stanik]
Biwakowac
Biwak
Bizantyjski
Bizmut
Biznesman
Bizon [zoo]
Biżuteria
Blacha [=biała]
[=czarna]
[=cynowa]
Blacharz
Bladość
[=med.: achromazja]
Blady
Blaga
Blagować
Blaknąć
Blask
Blat [stolu]
Blednąć
Blednica [med.]
Blef
Blefować
Blenda (zasłona foto)
Blenda smołowa (uranit)
Bliski
[=nieunikniony, grożący, wiszący]
Blisko
[=obok, pod ręką)
Bliskoznaczny
Blizna

officio
bureau de longitudes
bureaucrate
bureaucratia
busto
camisetta,brassiere F,sustenepectore
camisetta, corsage F.
bivacar
bivac
bisantin
bismuth
homine de affaires
bison, bisonte
joieles
latta, lamella ,lamina
lamina de ferro
lamina de stanno
laminator
pallor
achromasia (zya)
palide, clarette
buffoneria
buffonar
devenir blanc
albe,
placa de tabula
devenir palide
chlorosa
bluff
bluffar
diaphragma
uraninito
proxime
imminente
presso a, prope
propter
sinonime, synonime
cicatrice
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Bliźnić się, zabliźniać się
Bliźniak
Bliźniaczy
Bliznieta [znak zodiaku]
Blok
Blokhauz
Blokada
Blokowac
Blond
Blondynka
Bluszcz
Bluza
Bluźnic
Bluźnierca
Bluźnierczy
Bluźnierstwo
Blagac
Błaganie
Błahostka
Błahy
Błam [skóra niewyprawiona]
[=kożuch]
Bławatek [=bratek [bot]
[=chaber]
Błazen
Błąd
[=drukarski]
[=w programowaniu]
[=w obliceniu]
Błądzący
Błądzić
[=myślami]
Błąkać się
Błędne koło
Błędny
[=zwodniczy, urojony]
24

cicatisar
gemino
gemine
geminos
bloco
blockhaus
blocada
blocar
blonde
blonda, blondessa
hedera
blusa
blasphemar,maledicar
blasphemator
blaspheme
blasphemia
precar, rogar
prece, preccaria; rogation24
bagatella,trivia
futil, trivial
pelle crude
pellicia
cyano.,
centaurea
claun, arlequin
error,falta
error de impression
error de programmation
error de calculation
errorante,vanante
vagar, errar
divagar
vagar
circulo vitiose
erronee,
fellace

rogataion = litania błagalna
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Błękit (ażur)
Błękitny
Błogi
Błogość
Błogosławić
Błogosławiony
Błogosławieństwo
Błona
[=bębenkowa]
[=brzuszna = trzewna
[=dziewicza]
[=fotograficzna]
[=płodowa=owocnia]
Błonica [=dyfteryt]
Błoto
Błotnik
Błotnisty, błotny
Błysk
Błyskać
Błyskać się
Błyskawica
Błyskawicznie
Błyskawiczny
Błyskotka (cekin)
Błyskotliwy
Błyszczeć
[=glancować]
[=od iskier]
Błyszczący
Boa [=wąż, futro]
[=dusiciel]
Bobek, bobrek,bobrowik (bot)
Bobslej
Bocian [orn]
Bodziec
[=dać bodźca]
[=impuls]
Bogacić [tworzyć bogactwo]

azuro
azur
beate, beatific
beatitude
benedicer,beatifcar
beate.benedicte
benefication, benediction
membrana
tympano
peritoneo
hymene
pellicula
amnion
diphtiritis
fango
guardafango
fangose
fulmine
fulminar
fulminar se
fulmine
fulmintemente
fulminante
auripelle, zecchino
brillante
brillantar, brillar
brunir
scintillar
brilante
boa
boa constrictor
menyanthe
bobsleigh
ciconia
stimulo
stimular
impulso
inricchir
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Bogacić się
Bogactwo
[=majatek, mienie]
Bogacz
Bogaty
[=w pieniądze, (zasobny)]
Bogdanka
Bohater
Bohaterka
Bohaterski
Bohaterstwo (=heroizm}
Bohomaz [=kicz]
Boisko (sportowe)
[=pilkarskie]
Boja
[=pływać o boji]
Bojar
Bojaźliwy
Bojkot
Bojkotowac
Bojler
Bojownik
Bojowość
Bojowy
Bok
Boczny
Boczna droga
Bok w bok
Boks
Bokser
[=pięściarz]
[=groźny przeciwnik]
[=rękawica bokserska]
Boksować
Boleć25
Bolero
25

devenir ric
richessa, opulentia
(le) ben, benes
ricco
ric, opulente
pecuniose
(le) amante, amatrice
heroe
heroina
heroic
heroicitate, heroismo
kitsch
campo de sport, campo sportive
campo de football
boia
boiar
boyaro
timide
boycott, boycottage
boycottar
caldieretta
combattente, militante
combattivitate
combattive
latere
lateral
cammino lateral
latere a latere
boxa
boxator
pugile, pugilator
pugilista
guanto de pugilator
boxar
haber le dolor,doler
bolero

głowa mnie boli = le capite me dole
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Bolesny
Bolszewicki
Bolszewik
Bolszewizować
Bolszewizacja
Bomba
[=atomowa]
[=nuklearna]
[=termojądrowa]
Bombardować
Bombardowanie
Bombardier
Bombowiec
Bomboniera
Bonus
Bonza
Boraks
Bor [chem]
Bor [=techn]
Boran (chem)
Borowy, borny
Borowac
Borowany
Borowik [= grzyb jadalny: prawdziwek]
Borowina
Borówka = jagoda
[=czerwona]
[=czarna]
Borsuk
[=jama borsucza]
Borykac się
Boski
Boston [materiał /taniec]
Bosy
Bossanowa (taniec)
Botanika
Botaniczny
Botanik

dolorose
bolchevic
bolchevico, bolchevista
bolchevisar
bolchevisation
bomba
bomba atomic
bomba nucleari, bomba nuclear
bomba thermonuclear (thermonucleari)
bombar,bombardar
bombarda, bombardamento
bombardator
bombardor
bonboniera
bonus
bonze
borace=borax
bòrium
boro
borato
boric
borar
borate
boleto
fango
myrtillo
myrtillo rubie
myrtillo
taxon
taxoniera
contender
divin
boston
discalceate
bossanova
botanica
botanic
botanista
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Botanizować [=zbierac okazy do celów
nauki]
Boy
[=harcerz]
Boże Ciało
Boże Narodzenmie
Bożek [=idol]
[=pogański]
Boży
Bób
Bóbr [zoo]
Bóg
Bóg [mit]
Bój
Ból
[=łagodzić}
[=ból serca]
[=t.samo – med.]
[=głowy]
[=łopatki/ kości ramienia]
Bractwo
[=korporacja]
Brać
[=na pokład]
[=dosłownie]
[=pod rozwage]
[=udział]
[=ślub]
[= na siebie]
[=odwet]
[=brać się za cos]
[=czyjąś stronę]
[=prysznic/ natrysk]
[= w posiadanie]
[=na serio]
[=udział w ]
[=byka za rogi]
Brać się do...

colliger plantas pro scopos
scientific
boy
boy scout
*Corpus Christi
natal
idol
deo (pagan)
divin
faba
castor
Deo
deo
battalia, lucta, combatto
dolor
mitigar le dolor
dolor de corde
cordialgia
cephalalgia
omalgia = dolor del spatula /humero
ordine religiose
corporation
prender
prender a bordo
prender litteralmente
considerar
prender parte
prender maritage, maritar se,
cargar se de
retaliar
interprender
prender le partito de
duchar; prender ducha
prender in possession de
prender al serie
prender parte in, participar in
prender le tauro per le cornos
prender se al, mitter se al
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[=do pracy]
Brakowac
Brak
[=uwagi]
[=czasu]
[=przestrzeni]
[=wiary]
[=gustu]
[=odpoczynku]
[=snu]
[=personelu / obsady]
[=wnikliwości/ jasności/
wyrazistości]
[=czegoś lepszego]
[=z powodu braku przestrzeni]
[=poszanowania]
Brakujące ogniwo
Brakujący
Brakorób
Pracować jak brakorób
Brama
[=piekielna]
Bramin
Bramka [=wejściowa „krzyżak”]
[=sportowa/ urządzenie]
[=-strzał/ rezultat]
Bramkarz (sportowy)
Brandy
Branża
[=handlowa /przemysł.]
Bransoletka
Brat
[=przyrodni]
[=mleczny]
Bratac się
Bratanek
26

prender se (poner se) al labor/ travalio
mancar
manco (de), perdita (de), mancanaia
manco/ mancantia de attention
manco / mancantia de tempore
manco/ mancantia de spatio
manco / mancantia de fide
manco / mancantia de gusto
manco / mancantia de reposo
manco / mancantia de somno
manco / mancantia de personal
manco / mancantia de persipicacia /
perspicacitate
in manco / mancanatia de melio
per manco / mancantia de spasio
manco / mancantia disrespectose (a)
anello mancanta
mancanta
guastator, obrero guastante
guastar
porta26
porta del inferno
brahman, bramin
tourniquet
goal; goal-area
goal
goal-keeperä. defensor ultime
brandy
branca
branca commercial
bracialetto
fratre
fratrastro
fratre de lacte
devenir fratre
nepote

także drzwi, bramka (sportowa)

57

Bratanica
Bratek =bławatek (bot)
chaber
(bot)
Bratowa
Braterski
Braterstwo,
[=krwi]
[=broni]
Bratobójca
Bratobójczy
Bratobójstwo
Brawo
Brawura
[=aria ze śmiechem]
Brawurowy
Brąz [=stop metali]
Brązowienie
Brązowy [=stop]
Brązowy [=kolor]
Brązowieć [=robić brązowym]
Brązowieć [=stawać się brązowym]
Bredzić
[=w gorączce, =
=mówić głupoty]
Bredzący
Brelok, breloczek
Brew [med.]
[=brwi marszczyć]
Brewiarz
Brodzić
Brodzący
[=ptak na szczudłch]
Broda [=włosy]
[=wąsy]
[=podbródek (med.)]
Brodawka [anat]
[=grudka na skórze]

nepta
cyano,
centaurea
soror affin
fraternal, fraterne
confraternitate, fraternitate
confrasternitate de sanguine
(con)fraternitate de armas
fratricida
fratricidial,
fratricidio
bravo
bravada,bravura
aria con riso
tenere
bronzo
bronzage
bronzal
brun
facer brun, brunir
devenir brun
divagar,delirar
delirar in febre ,
parlar insensate
delirante
parve ornamento,
*breloque, (le) pendente
supercilio
arugar
breviario
vader
vader in aque,vadente
vadero
barba, mento
mustachio
mento
papilla
papula
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[=pęcherzyk,bąbel=]
[=sutek (na) piersi]
Brokat
[=obszywać,haltować ~`
Brokuł [bot]
Brom Br [chem]
Bromek [chem]
Brona (do orania)
Bronować
Bronchit (zapalenie oskrzeli)
Bronić (się)
[=pracy dyplomowej]
Broń
[=bakteriologiczna]
[=palna]
[=termojądrowa]
[=zawieszenie]
Broszka
Broszura
Broszurować
Brontozaur [paleontologia]
Browar [=budynek]
[=miejsce
wytwarzania]
Bród
Brud
Bruderszaft
Brudny
Bruk [=kamień]
Brukować
brunatek, amarant (bot)
Brunatny
Brunet
Brunetka
Brutalny
[=okrutny]
[=dziki]
Brutalizować
Brutalność

verruca
mammilla
brocato
brocar
brocculi
bromo,bromino
bromuro, bromido
hirpice
hirpicar
bronchitis
defender (se)
sustener le labor de diploma
arma
armas bacteriologic
arma de foco
armas thermonucleari
armisticio, = armistitio
broche
brochure
brochurar
brontosauro
1. birifiera
2.fabrica de bira
vado, wadi
sordidessa, immunditia, impuritate
bruderschaft G.
immunde, sordide, impur
pavimento, pavage
pavir, pavimentar
amarantho
de brun color=brunatre
brunette
brunette
brutàl
cruel
feroce
brutalisar
brutalitate
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Brutto
Bruzda
[=robić bruzdy]
Bryczka
Brydż [karty]
Bryg [statek]
Brygada
Brygadzista
Bryk(=streszczenie książki]
Brykac
[=wierzgać tylnymi noga]
[=stawać dęba]
Brykiet
Brylant
Brylantyna
Bryndza [=ser owczy]
[=pot.nedza]
Brystol
Brytan [pies]
Brzana / barwanna(icht)
Brzask
Brzeg [=ograniczający]
[=książki/ margines]
[=obszycie, lamówka]
[=kant]
[=sukni]
[=wybrzeże]
Brzemię
[ =ciężar rozmyslania]
Brzemienność [=ciąża]
[=ciężar]
Brzemienny [=ciężar]
[=w skutki]
[kobieta]
Brzeszczot 1. [=daga]
2. [=sztylet]
Brzmiący
Brzoskwinia [owoc]

brute
sulco; cannellatura
sulcar, cannellar
britzka,cochi, carrossa
bridge
brig,vascello
brigada
brigadista,brigadero
abbreviato
cliverter se
calcar, colpar per pede
cabrar
briquentte
brillante
brillantina
caseo de ove
povressa
bristol
bulldog
barbo, trigla
alba
bordo, ripa
margine
orlo
ruga
orlo
ripa, bordo
carga
carga de cogiter
graviditate, pregnentia
carga
cargate
fatal
pregnante, gravide
1.daga
2.pugnal, *poniard
sonante
persica
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[drzewo]
Brzuch
Brzuch zwisający
Brzuchaty
Brzuchomówca
Brzuchomówstwo
Brzuchomówczy
Brzuchonóg [zoo]
Brzuszny
Brzoza
[=rodzina brzozowatych (bot)]
Brzydki
[=cuchnący oddech] (med
[=~/ie pismo/ kakografia]
Brzydko
Brzydota
Brzydnąć
Buchać (ogniem,dymem)
Buchający ogniem
Brzydzić się (czuć wstręt)
Brzydzic się =
[= odczuwać niechęć]
Brzydzić się hipokryzją
[=nieuczciwością]
Brzytwa27
Buchalter
[=rejestrator kont]
Buczyna = buk (bot)
Buda
[=psia]
Budowa
[plac]
[struktura]
[ciała]
Budować
27

persicario
abdomine
abdomine pendente / pendule
abdominose
ventriloko
ventriloquìa
vetriloque
gastropode
abdominal
betula
betulaceas
fede
halitosis, halitose
cacographìa
fedemente
feditate
devenir fede
ignir
ignivome
abhorrer, abominar
abominar,
sentir antipatia
abominar de hypocrisia
abominar de deshonestitate
rasorio
tenitor de libros
registrator de contos
fago
baraca, kiosque
canil
construction
constructura, placia
de construction
structura
structura de corpore
construer

żyletka = lamina de rasario
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Budować (moralnie)
Budowlany
Budowniczy
[=konstruktor]
[= konstruktor (kobieta)
[=architekt]
Buduar
Budulec
Budyn
Budynek
Budzic się [ ze snu]
[kogos]
[stymulować]
[zazdrość]
Budzik
Budżetować
Budzet
Budżetowy
Bufal (rodzaj krowy (zoo)
Bufet
Bufon
Bufonada
Bufor
Buhaj
Bujać [=wznosić się]
[=w obłokach]
[=fantazjować]
[=blagować]
Bujać się [=chuśtać się
bujność (obfitość)
Bujny
Buk = buczyna [bot]
Bukiet
[=wiązka]
[=wiązanka]
28
29

edificar
constructive
construente
construente,
constructrice
architecto (a)
boudoir F (budua)
ligno de construer
pudding
edificio
eveliar se
eveliar
stimular
eveliar se jelose
eveliator
budgetar
budgeto
budgetari
bufalo28
buffet
buffon29
buffonada
tampon
tauro,bove
balanciar (se)
divagar
errar, divagar,imaginar
buffonar
balanciar se
exuberantia, abundantia
abunde, exuberente
fago
buquet
fasc
buquet de fores

bufalin – adj, de bufalo
bufon = ropucha
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Bukmacher
Bukolika
[=sielanka/ idylla]
Bukszpan [bot]
Bukowica [=lisi ogon (bot)]
Buldog [zoo]
Buldożer (p.spychacz)[techn]
Bulgotać
Bulimia [=wilczy apetyt]
Bulion [=rosół]
Bulla
Bulwa [=na łodygach]]
[=rośnie pod ziemia]
Bulwiasty
Bulwar
Buława (marszałkowska)
Bułka
Bumelować
Bumelant
Bumerang
Bungalow
Bunt
[=revolta]
[=rebelia]
[=powstanie]
Buntować ( się)
[=wszczynać rewoltę]
Powstawać
Buntowniczy
Bura
[=dać burę]
Burak [=sens ogólny]
[=czerwony, jadalny]
[=liściasty]
Burczeć [zrzędzić]
[w brzuchu]
Burczenie [w brzuchu]
Burgrabia

book-maker
bucolica
idylla
buxo
betonica
bull-dog
bulldozer
ebullir, facer *gluglu
bulimia
bouillon
bulla
tubere
bulbo
bulbose, bulbiforme
boulvard
baston (de marechal)
panetto
otiar
(le)otiante
boomerang A.
bungalow
sedition,sublevation,
revolta
rebellion
sublevation
seditionar
revoltar (se)
sublevar
turbulente,seditiose
reproche (reproshe)
reprochar (reproshar)
beta
beta de sucro
beta foliose
gemar
haber borborygmo
borborygmo
brugrave
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Burleska
Burmistrz
Burnus
Bursa
Bursztyn [=jantar]
Bursztynowy
Burza
[=z deszczem/ nawałnica]
[=z piorunami]
[=z błyskawicami]
[sztorm na morzu]
[=piaskowa]
[=mózów]
Burzliwy
Burzyc [=dewastować]
[=rujnować/ niszczyc]
[przewrócic]
Burzyć się[fermentowac]
[=chemicznie]
[=bulgotać]
Burzący się
Burta [=bok statku]
[=lewa]
Burżuj
Burżuazja
Busola
But 1.(znaczenie. ogólne)
2.(trzewik, kozak)
[para butów]30
Butan [chem]]
Butelka
[=dla niemowlęcia]
Butelkować
Butelkowacz
Buten (gaz) [chem]
Butla
30

burlesc
burgomaestro
burnus
bursa
ambra, succino
succinic
tempesta
tempesta de pluvia
tempesta de tonitros
tempesta de fulmine
tempesta del mar
tempesta (huracan) de arena
brainstsorming A.
turbelente
devastar
ir in ruina,cader in ruina
inverter, tomar
fermentar
effeverscer
facer *gluglu
effervescente
bordo
ba-bordo
burgesìa
burgese
compasso
1.scarpa
2. botta
un par de scarpas
butano
bottilia
biberon
imbotottiliar
imbottiliator
butene
bottilia

założyć buty = calcear (Inter); obuwie+= calceatura
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[=z butanem]
Butonierka
Butwieć
Butylen [chem]
Buzia
[=twarzyczka]
Buziak
Byczek
Być
[=cierpliwym]
[=zdziwionym/ dziwić się]
[=dobroczynnym]
[=doskonałym]
[=górą]
[=w konflikcie]
[=w obiegu/ krążyć]
[=opartym na]
[=koniecznym]
[=wartym]
[=w posiadaniu]
[=niezdecydowanym]
[= może]
[= w zgodzie, zgadzać się]
[=przestraszonym ]
[=zdania,że]
[=ślepym na..]
[=wartym, być odważnym]
[=wieloznacznym/ niejasnym]
[=zabawką losu]
[=żywotnym / krzepkim]
[=nieobecnym]
[=nieobecnym w biurze]
[=nieobecnym w szkole]
[=nieobecnym na lekcjach]
[=na krawędzi przepaści
[=krawędzi ubóstwa / nędzy]
[=odznaczonym za
Bydle

bottilia de butano
buttoniera
putrescer
butylene
bochetto
vijagette
basio
bovido
esser
esser patientose, patientar
stuper, stupefacer
benfacer
exceller
prevaler
confliger, esser in le conflicto
currer,circular
esser basate super
necessitar
valer, essar valorose
esser in possession de
vacillar
forsan, potesser
eeser de accordo
espaventar; esser espaventate
opinara, que
esser cec super ....
valer
equivocar
esser le joco del fortuna
viger
absentar / esser absente
absentar / esser absente del efficio
absentar / esser absente del schola
absentar / esser absente al lectiones
esser al bordo del abysmo
esser al bordo del miseria (rya)
esser adjudicate pro
bruto
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Bydło
Byk
[=tur (zoo)]
Byk [znak zod]
Bylina , bylica(bot)
Był
Był by, nadawałby się
Były
Bynajmniej
Bystry
Byt
Bytność [=pobyt]
Bzdura
Bzik
Bzykać
Bzdzić [=puszczac bąki]

31

bruto
bove31
tauro
tauro
artemisia
era, esseva
esserea = serea
olim
minime
acute
ento
sojorno; visitsa
absurdo, absurditate
1.follia,
2.mania
susurrar
peder

le femine = vacca
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-C-

Cacko [=cenny klejnot]
Cal (jednostka miary)
Całka [mat]
Całkowanie [mat]
Całkowy
Całkiem na próżno
[=słusznie]
Całkowicie
[=integralnie]
Całkowity
[=integralny]
[=kompletny
Całość (jednostka, byt)
Całować (się)
[=pocałunek]
Całus [=pocałunek]
Całun [=szata pogrzebowa.
płótno pogrzebowe]
Całość
Cały
Cały czas
Cały i zdrowy
Car
Carski
Caryca
Capstrzyk
Cebula [=jadalna]
Cebulka [=rośliny]
Cech
Cecha
[=wyróżnik]
[=charakteru]
[=znamię, rysa]
1

joiel
inch A.
(le) integral
integralmento
integral
toto in van
toto correcte
totàlmente
integràlmente, integremente
totàl
integràl
integre,complete
entitate
basiar (se), oscular 1(se)
basio, osculo
basio
vestimento funeral
(le) total
toto,tote, total
toto le tempore
san e salve
czar,czar,tsar (car)
czarista
czarina
coperifoco
cibolla
bulbo
corporation
signo, marca
indice
attributo(de character)
macula, marca, tracto2

oscular (anque) = stykać (geom)
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Cedować
Cedr [bot]
Cedyl(k)a
Cedzić
[=przepuszczać przez sito]
Cedzak
Cedzenie
Ceduła
Cegielnia
Cegła (wypalana)
[=wyrabiać cegły]
[=wysuszona na słońcu]
Cekin (błyskotka)
Cel
Celem jest
Cela
Celebrować
Celebracja
Celibat
Celna komora
Celnik, celniczka
[=biblijny]
Celna (komora)
Celofan
Celować [=mieć cel]
[z broni, teleskopem)
Celownica (=alidada) [opt]
Celtycki
Celuloid
Celuloza
Celulozowy
Cement
Cementować
Cementowanie
Cementownia
2

tracto (anque) = trakt (droga)

3

beton = beton

ceder, aceder
cedro
cedilla,
colar
filtrar
colatorio, filtro
colatura
cedula
bricceria
bricca
briccifar,facer briccas
adobe
zecchino, auripelle, dischetto brilliante
scopo, mira (milit)
le scopo es
cella
celebrar
celebration
celibato
doana
doanero, doanera
*publicano
doanal,(camera)
cellophan
havar scopo.
punctar,mirar
aliade
celtic
celluloide
cellulosa
cellulose
cemento3
cementar
cementation
cementeria
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Cena
Cenić [=poważać]
[=szacować]
[= taksować]
[=szanować kogo/ co]
Cennik
Cenny
Centaur
[=bławatek, bławatek]
Centrala
Centralne ogrzewanie
Centralny
Centralizować
Centralizacja
Centrum
{główna część cz.]
[=zainteresowania]
Centuria
Centurion
Centymetr
Cenzor
Cenzura
Cenzurować
Cenzus
Cer Ce [chem]
Ceramika
Ceramiczny
Ceramik
Cerata
Cerber [mit]
Ceremonia
Ceremonialny
Cerkiew
Cerumen [wosk w uszach]
Cerować
Certyfikat
4

precio
respectar
appreciar
taxar
estimar
tabula a precios
dispendiose, preciose
centauro
cyano
officio central
calefaction central
central
centralisar
centralisation
centro
foco
foco de interesse
centuria
centurion
centimetro
censor
censura
censer, censurar
censo4
cerium
ceramica,ceramo
ceramic
ceramista
cerato
cerbero
ceremonia
ceremonial, ceremoniose
eccles orthodoxal
cerumine
sarcir
certificato

censo = także „spis ludności”
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Certyfikować
Certyfikowany
Cesarski
Cesarskie cięcie (med.)
[=histerotomia (med.)]
Cesarz
[=imperator]
Cesarzowa
Cesarstwo / imperium
Cesarski
Cesja
Cesta [=rękawica gladiatorów]
Cez Cs [chem]
Cezura
Cetnar
[=kwintal]
Cewka
[=rurka]
[=szpula]
[=anatomiczna]
Cętka
Cezar [=cesarz]
Chaber [bot]
Chałupa
Chałupnictwo
Chałupnik
Cham
Chaos
Chaotyczny
Charakter
Charakterystyka
Charakterystyczny
Charakteryzować
[= ~ się]
Charakteryzacja
Charczeć
Chart
Charyzma
Chata

certificar
certificate
cesaree
section cesaree, operation cesaree
histerotomìa
cesar
imperator
imperiatrice
imperio
imperial, cesaree
cession
cesto
cesium
cesura
quintal
tubetta
bobina
urethra
puncto, macula
cesar
centarea
cabana
professional labor facite in su casa
laborero de professinal labor facite in su
casa
(le) impolite, rustic homine
chaos
chaosic
characater
characateristica
characteristic
characterisar
charakterisar se
characterisation
streper, stertorar
leporario, can de cursas e chassas;
charisma
cabana
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Chcieć
Chcąc nie chcąc
Chce się przez to powiedzieć
Chciwość
Chciwy
[=chytry]
[=chytrość]
Chełpić się
[=udawać dumnego]
Chełpliwy
Chemia
[=organiczna]
[=nieorganiczna]
Chemiczny
Chemik
Chemikalia
Chemioterapia
Cherubin, cherubinek
Chęć [=ochota]
[=życzenie]
[=zamiar]
Chętny (ochoczy)
Chętnie
[=spontanicznie)
Chimera
Chimeryczny
Chimeryzować
Chinina (bot)
Chininowy (chem)
[=kwas]
Chiny
Chiński
Chip [komp]
Chiromancja
Chiromanta
5
6

voler5
nolens volens
isto vole dicer
aviditate,avidia
avide,cupide
avar
avaritia
vantar se de
inorgoliar
vanglariose
chimìa
chimia organic
chimia inorganic
chimic
chimico
productos de chimia
chimiotherapìa
cherub,cherubin
(le) voler
desiro, desiderio
intento,intention
alacre
voluntarie
sponte
chimera
chimeric
chimerisar
*quina6
qujininic
acido quininic
China (sh)
chinese
chip
chiromatia
chiromante

volar = latać (w powietrzu), fruwać
quina = piątka
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Chirurg
Chirurgia
Chirurgia plastyczna naczyń
krwionośnych =angioplastyka
Chirurgiczny
Chleb
[=bez dodatków]
Chlebak
Chlebodawca
Chlew
[=sklep z wieprzyhwiną]
Chlewowa (obsługująca chlew)
Chlewowy
Chlor Cl [ chem]
Chloran
Chlorek [chem]
Chloryn [chem]
Chlorowy
Chłeptać
{=lizać warti]
Chłodnica
Chłodny
Chłodzący
Chłodzić
Chłonąć
Chłonny
Chłop
[=facet]
[=pańszczyźniany]
Chłopiec
[=na posyłki]
Chłopski
Chłopstwo
Chmiel (bot)
Chmura
[= kłębiasta]
7

chirurgo
chirurgìa
angioplastia
chirurgic
pan
pan sin additiones
sacco de pan, paniero7
empleator
porchiera
porcheria
porchera
porchero
chloro
chlorato
chlorido
chlorito
chloric, chlorose
lamber
lamber se labios
radiator
frigibile
frigorific
frigorifar
absorber
absorbive,absorbente
paisano,rustico
typo,companion
villano, serviente del gleba
puero,pupo
page
paisan
paisaneria
lupulo
nube
cumulo

paniero = koszyk (na chleb, lecz nie tylko)
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[=pierzasta]
Chmurny
Chmurzyć się
Chmurzyć (czoło)
Chochlik
[=drukarski]
Choć; chociaż
[=mimo że]
[=aczkolwiek]
[=jak bądź, jakkolwiek]
[=jakikolwiek]
[= mimo to]
Chodzić
[=na nogach]
[=do szkoły]
[=gęsiego]
Chodnik
[=trotuar]
[=promenada]
Choinka [=jodła]
[=bożenarodzeniowa]
Cholera
Choleryczny
Choleryczność
Choleryk
Cholesterol (bio)
Chomąto (uprząż)
Chomik [zoo]
Chorał
Chorągiew
[=flaga /proporzec]
[=sztandar]
Choreograf
Choreografia
Choreograficzny

cirro
nubose
facer nubose
arrugar le fronte
gnomo, nisse
error de imprimeria
quanquam, quamquam, benque
malgrado que
ben que, benque
comcunque
quamquam
nonobstante
promenar, vader, ambular
ambular sur gambas, ir sur gambas
vader a schola
marchar anserin
pavimento
trottoir F.
promenada
abiete
abiete Natal
cholera
beliose
beliositate
cholerico, choleric
cholesterol
harnese
hamster
choràl
bandiera
1.bandiera
2.standardo
choreographo
choreographìa
choreographic

77

Choroba8
[=dolegliwość]
[=morska9]
[popromienna]
[=nowotworowa]
[=umysłowa]
[=psychiczna]
[=naczyń krwionośnych
=angioplastia]
[=mieć chorobę morską]
Chorobotwórczy
[=bakteria chorobotwórcza]
Chorować
Chory / a na abulię
Chować [=ukrywać]
[=zataić]
[=nieboszczyka]
[=do ziemi]
[= do grobu]
[=melinować]
Chorwacki
Chory
[=umysłowo] [przym]
[j.w. rzeczownik]
Chór
Chóralny, chórowy
Chórzysta
Chrabąszcz [ent]
Chrapać
Chrapka
[=mię chrapkę na]
[=apetyt na....]
Chrestomacja
8
9

maladia (de), morbo, mal
infirmitate
cinetosis, mal de mar
maladìa de radiation
maladìa tumoral
dementia
follia
maladia de vasculos (vasos) sanguinee
= angioplasthia
haber mal de mar
pathogene
bacterio pathogene
esser malade
abulico / a
celar, teger
abstruder
sepulcrar
celar al terra, interrar
sepulcrar
celar in le nido de brigantes
croate
malade (de)
demente
(le) demente
choro
choràl
chorista
1.melolontha vulgaris,
2.scarabeo de mai
roncar
desiro
appeter
appetito
chrestomatia

choroba ścięła / powaliła go z nóg = le maladia le ha abattite
chooba morska jako dolegliwość = naupathia lub mdłości =
=nausea
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Chrom [chem]
Chromatografia
Chromatyczny
Chromosom
Chromosomowy
Chromowy
Chromy
Chroniczny
Chroniczność
Chronić (przed)
[=bronić]
Chroniony
Chronić się
[=uciekać]
Chronograf
Chronologia = chronografia
Chronologiczny
Chronometr
[=mierzyć czas ]
Chropowaty
Chrypieć
Chrypka 11
Chrystus
Chryzantema
Chrzan
Chrząkać [=świnia]
Chrząstka [med.]
Chrząstkowy
Chrzcić
Chrzciciel
Chrzcielnica
Chrześcijanin
Chrześcijanizować
Chrześcijanizacja
Chrzcielny
10

chromo
chromatographìa
chromatic
chromosoma
chromosomic
chromic
claude
chronic
chronicitate
protectar (contra), salveguardar
defender
protecte
protectar se, defender se
fugir
chronographo
chronologia = chronographia
chronologic
chronometro
chronometrar10
raspal. aspere
esser rauc
raucitate
Christo
chrysanthemo
armoracia
grunnir
chondro, cartilagine
cartilaginose
baptisar
baptator
baptierio
christiano
christianisar
chrestianisation
baptismal

anque: „mezurar le tempore

79

Chrzcielnica
Chrzest
Chrzestna (matka)
Chrzestne (imię)
Chrzestny
Chrzestny (ojciec)
Chrześcijański
Chrześcijanin
Chrześcijaństwo
[=ludzie]
Chrześniaczka
Chrześniak
Chrzęścić
Chtomiczny
Chuć
Chudnąć
Chudnięcie
Chudy [=szczupły]
[ =bez tłuszczu]
Chuligan
[=kanalia]
[=bandzior]
Chusta, chustka
[=na szyję]
[=na głowę]
[= do nosa]
Chwalić
Chwalić się
[=rozsławiać]
Chwała
[=sława]
Chwalebny
Chwalony
Chwiać się
Chwiejny (niestały)
12

baptistero
baptismo
matrino
nòmine de baptismo
baptismal
patrino
christan
christano
christanismo
christanitate
fiola
fiolo
sonar como *clanc, facer ruito
chtomic
voluptate, libido
magrir
magrimento
tenue
magre12
hooligan
canalia
bandito
pannello
panello de colo
panello de naso
pannello de naso
laudar, eligiar
laudar se
diffamar
gloria
fama
laudibile
laudate
vacillar
labile

magrir = devenir magre (Inter) = chudnąć, stawać się
chudym
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Chwiejność (niestałość)
Chwila
Chwilowo
Chwytać; chwycić
[=ustami]
[=lis chwycił ptaka pyskiem]
[=okazję]
[= za broń]
Chyba
Chyba że
Chytry [=chciwy]
[=przebiegły]
Ciałko
[=cząsteczka]
Ciało[=ludzkie, zwierzęce,
fizyczne]
[=mięso]
[= miąższ (owocu)]
[=na niebie]
[=obce]
Ciasny
[=wąski]
[=ograniczony]
Ciastko
Ciąć [=nożem]
[=nożyczkami]
[=wycinać, kroić]
[=diament]
[=ścinać drewno]
[=strzyć]
Ciągarka do drutu
Ciągły
Ciągłość
Ciągnąć
[=losy]
[=za włosy]
[=wlec]
[=holować]
[=przedłużać]

labilitate
instante ,momento
per instante
sasir, captivar
abuccar
le vulpe abuccava le ave
sasir un occasion
prender le armas
possibilemente
a minus que, sinon
avide
astute
corporetto
corpusculo
corpore
carne
pulpa
astro, corpore celal
corpore estranie
stricte
limitate
pasto
secar
tonsurar
taliar
taliar un diamante
taliar ligno
tonder
filiera
continue
continuitate
traher, tirar
tirar al sorte
traher per capillos
trainar
haurir
prolongar

81

Ciągnąć się
Ciągnik
Ciąża 13
[=u zwierząt)
Ciążyć [=mieć ciężar]
[=przyciągać]
Cichaczem
Cichnąć
[=uspokajać się]
Cicho
[=być cicho]
Cichy
Ciebie, cię
Ciec, cieknąć
Cieciorka (bot)
Ciecz
Cieczka
Ciekawy
Ciekawość, ciekawostka
Ciekawski
Ciekły
Cieknąć
Cielak [=zwierzę]
Cielę [=potocznie]
Cielesny
Ciemiączko (czaszki)
Ciemiernik (bot)
Ciemiężca
[=wyzyskiwacz]
Ciemię (anat)
Ciemiężenie

continuar(se)
tractor
graviditate, pregnantia
gestation
gravitar
gravitar
calmente, silemtemente
devenir silente
devenir trasnquille
in voce basse = silentemente
esser silente
silente
te
guttar, manar
garbanzo
fluentia, liquide
periodo menstrual al animales e bestias
curiose, interessante
cusiositate
curiose
fluente,liquide
guttar, fluer
vitello14
(le) stupofaciente, stulto
carnal, corporal, corporee
fontanella
heleboro
tyranno, opprimor
exploitator
vertice
oppression

spowodować zajście w ciążę =
= zapłodnić (kobietę) = fecundar (un femina )
być w ciąży = esser in pregnatia/ graviditate
zajść w ciążę = devenir pregnante
14
żółtko (jajka)
13
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Ciemiężyć
Ciemny [=niejasny]
[=matowy]
[=nie oświetlony]
Ciemność
Cień
Cienie zmarłych
[=kult cieni ]
Cieniować
[=szkicować]
Cienisty
Cienki
[=delikatny]
Ciepły
[=być ciepłym, dawać ciepło]
Ciepłota
[=techniczna]
[=ciała]
Ciepłownia
[=węzeł cieplny]
Cieplarnia
Cierń [=milit]
[=bot/ kolec]
Ciernisty
[=ostrokrzewy]
Cierpieć
[=znosić]
Cierpienie
Cierpiący (człowiek)
Cierpki
Cierpkie słowa
Cierpkość (mowy)
[=mówić cierpkim tonem]
Cierpliwy16
[=być cierpliwym]

oppressar
tenebrose
mat(color),opac (vitro)
obscur
tenebrositate, tenebras
umbra
manes (pl)
culto de manes
umbrar
schizzar
umbrose
magre
tenue
calorose, calide
caler
calorification, calor
calor
temperatura, fever15
caloriferia
caloriferia
estufa
dardo,
acicula, acantha, spina
dardose
acanthacee, acicular
patir, suffrer
indurar
suffrentia, suffrimeneto
suffritor
acerbe, acrimoniose
acerbe parolas
acrimonia (nya), acerbitate
parlar con acrimonia/ parlar acrimoniose
patiente
pacientar

15

także = febra

16

być cierpliwym = uzbroić się w cierpliwość
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[=wyrozumiały]
Cierpliwość
[=wyrozumiałość]
Cierpnąć
Ciesielka
Cieśnina
[=morska]
[=-przesmyk]
Cieszyć (radować)
Cieszyć się radować się)
[= z czegoś/ kogoś)
[=przywilejem]
[=dobrym zdrowiem/ życiem]
[=wielkim prestiźem]
[=powszechnym szacunkiem]
[=łaską Boga]
Cieszyć [kogoś]
Cieśla
Cietrzew [orn]
Cięcie
[=ścinanie/ strzyżenie,
[=złote runo]
Cięciwa [=łuku /med. ./mat]
Cięty (ostry, zjadliwy)
Ciężar
Ciężarek [=odważnik]
Ciężarki [=sportowe]
Ciężarna [=kobieta]
Ciężarówka
Ciężki
[=uzbrojenie]
Ciężkostrawny
Ciocia/ ciotka
Cios

17

longanime
patientia
longanimitate
devenir rigide
carpenteria17
stricto
stricto de mar
isthmo
gauder,joiar,allegrar ,jubilar
gauder se, allegrar se
gauder de, joiar de
gauder (joiar) de un privilegio
gauder de bon sanitate/ vita
gauder de un grande prestigio
gauder de estima general
gauder del gratia de Beo
facer joiose, facer allegre
carpentero
tetras
secatura
tonsion
tension de aure
tendine
incisive
carga,onere
peso
haltere
(le) pregnante, femina gravide,
femine pregnante,
camion
pesante
armas pesante
indigestabile, de difficile digestation
amita
colpo

czasownik (Inter) = carpentar
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[=poniżej pasa]
Ciosać [=stolarka]
[=kamienie]
cipa, cipka (wulg)
Cis [bot]
Ciskać
Ciskać się
Cisnąć [=odrzucać]]
[=uciskać]
Cisza
[=spokój]
[=powietrze, morze]
Ciśnienie
[=tętnicze]
[=niskie]
Ciuciubabka[=zabawa]
Ciułać [=oszczędzać]
[=zbierać pieniądze]
Ciułacz
Clić
Cło [=urząd celny]
[=administracja]
Cmentarz
[=nekropolia]
Cmentarny
Cnota
Cnotliwy
Co
Cocktail
Codzienny
[=dziennik / gazeta itp.]
Cofnąć, cofać
Cofać / cofnąć (ciecz) [med.]

colpo basse
carpentar
sculper
cunno, cunna
taxo18
jectar
jectar se
adjectar
premer
silencio
quiete,19 tranquile20
calma
pression, pressure
pression arterial
pression basse
jocar in cecos
sparniar
soliger moneta
sparniator
levar imposto, pagar imposto
doana
doana
cemeterio
necropole
cemeteriàl
virtute, castsitate
virgine, caste
que
cocktail
quotidian
le quotidiano
retraher
regurgitar

18

taxa (Inter) =taksa, podatek
czasownik = quiescer
20
czasownik = tranquillisar
19
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Cofanie
[=cieczy]
Cokół [arch]
Corocznie
Coroczny
Coś
coś jeszcze
coś ponad
Córka
Córeczka
Cuchnący
[=brzydki oddech]
Cuchnąć
Cud [=zadziwienie]
[=fakt ponadnaturalny]
[=zjawisko]
Cudowny (zadziwiający)
Cudowny (ponadnaturalny)
Cudzołożenie (akt cudzołóżenia)
Cudzołożyć
[=uprawiać cudzołóstwo]
Cudzołożnica
Cudzołożnik
Cudzołożny
Cudzołożenie
Cudzoziemiec
Cudzoziemka
Cudzy
Cudzysłów21
Cugle[= wodze =lejce]
Cukierek
Cukierek – pomadka
Cukier
[=w kostkach]

retraction
regurgation
cornice; planca
(omni)annalmente
(omni)annal
qualcosa, alique, al(i)cun cosa,alcosa
un altere cosa
plus de
filia
filietta
fetide
halitosis, halitose
haber fetor, haber mal odor, puter
meravilia
miraculo
prodigio, phenomeno
meraviliose, prestigiose
miraculose, mirific
adulteration
adulterar
committer adulterio
adultera, adultrice
adultero,adulterator
adulterin,adulterose
adulterio
estranier
estraniera
estranie, alien
virguletta
*redina, brida
bonbon
fondant F.
sucro, saccharo
sucro in morsellos

21

poner (le parolas) inter le virguletta (Inter) =
= =wstawić (słowa) w cudzysłów
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[=z trzciny]
[=sztuczny cukier/ słodzik 22
Cukiernia
Cukiernica, cukierniczka
Cukiernik, cukrownik
Cukromierz(sacharomierz)
Cukrownia
Cukrownik
Cukrzyca [pat]
Cukrzyć
Cukrzycowy
Cukrzyk =chory na cukrzycę
Cumować
Curry [przyprawa]
Cwałować
Cwany
Cwaniak
Cybernauta
Cybernetyka
Cybernetyzować
Cybernetyzacja
Cyberprzestrzeń
Cyborium
Cyc, cycek [=sutek]
[=pierś karmiąca]
[=wulgarnie]
Cyceroński
Cyfra
Cyfra arabska
Cyferblat
Cyfrowy
Cygan
Cyganka
Cygański
Cygaro
Cygaretka [=papieros]
22

sucro de canna
aspartamo
sucreria
sucriera
succrero
sacharometro
sucreria
sucrero
diabete
sucrar
diabetic
diabetico
abordar
curry
galopar
astute, maliciose
picaro
cybernauta
cybernetica
cybernetisar
cybernetisation
cyberspatio
ciborio
mamilla
mamma
tetta
ciceronian
cifra, digito
cifra arabic
quadrante
digital
tsigano, gitano
tsigana, gitana
tsigan
cigarro
cigaretta

także; sacharyna = saccharina
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cygarnica
Cyjan Cn [chem]
Cyjanek
[=sól kw. cyjanowego]
Cyjanowy
Cykada [=piewik]
Cykl
Cykliczny
Cyklamen [=fiołek]
Cykloida
Cyklometria
Cyklonowy
Cyklon
Cyklop
Cyklotron (fiz)
Cyklotymia 23
Cyklotymiczny
Cyklotyna (chem)
Cykoria
Cylinder [=walec]
Cylindryczny
Cymbał [=instr.]
[=głupek]
Cyna [chem]
Cynia (bot)
Cynober
Cynować
Cynamon (kul)
[=drzewo]
Cynfolia
Cyniczny
Cynik
Cynizm
Cynk Zn{chem]
Cynkować
Cynober (siarczek rtęci)
23

cigarriera
cyan
cyanido
cyanato
cyanic
cicada
cyclo
cyclic
cyklamino
cycloide
cyclometria
ciclonic, ciclonal
cyclon
cyclope
cyclotron
cyclothymia
cyclothymic
cyclothina
cychorea,cichoria
cylindro
cylindric
timbal
(le) imbecille
stanno
zinnia
vermile
stannar
canella, cinammono
cannelliero, cinammoniero
folio de stanno
cinic
cinico
cinismo
zinco
zincar
cinabere

cyklotomia = huśtawka nastrojów psychiczxncych
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Cynocefal [=pawian]
Cypel
[=przylądek]
Cyprys {bot]
Cyranka (orn)
Cyrk
Cyrkiel
Cyrkon [min]
Cyrkowiec
Cyrkulować
Cyrkulacja [=obieg]
Cyrkumfleks
Cyrylica
Cyzoida [mat]
Cysterna
Cytadela
Cytat
Cytować
Cytowalny
Cytodiereza [=podział na
komórki (bio)]
Cytologia
Cytologiczny
Cytolog
Cytoplazma
Cytra [muz]
Cytrysta
Cytryna [ kolor]
[=średnio-kwaśna]
[=bardziej kwaśna]
[=bergamota]
[=drzewo]
[=chem]
Cytrynian [chem]
Cytrus [=owoc]
[=drzewo]
Cyweta (zoo)
Cywil

babuin
promontorio
capo
cypresso
querquedula
circo
compasso
circonium
acrobata
circular
circulation
circumflexo
cyrillic
cisoide
cisterna
citadela
citation
citar
citabile
cytodiese,cytodieresis
cytologìa
cytologic
cytòlogo
cytoplasma
cithera
citherista
citrina, citro
citrina
limon
bergamota
citriniero
citric
citrato
citrus
citro
civetta
civil
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Cywilny
Cywilizować
Cywilizacja
Cyzelować
[=wycinać wg wzoru]
Cyzelowanie
Czad
[=dym]
[=wyziewy/ gaz]
Czaić się [na kogoś /coś]
[=zasadzać się na kogoś/ coś
Czajka [orn]
Czajnik
Czapka
[=robić czapki]
Czapla (orn)
Czapnik
Czar [=uroda, wdzięk]
Czara, czarka
Czar, czary
Czarować
Czarodziej = czarownik =
carnoksiężnik
Czarodziejka
Czarniawy
Czarnokwiat (bot)
Czarny
[=rynek]
Czarter
Czarterować
Czas
[=przyszły]
[złożony]
Czas ucieka
Czas współczesny
Czasem (kiedyś)
Czasami,(niekiedy)
24

civil
civilisar
civilisation
cisellar
taliar
cisellatura
fumo
exhalation de gas
imboscar (se)
insidiar
vanello
theira24
bonetto
facar bonettos
hairon
bonettero
charme
Vasa, boll
sortilegio
facer sortilegios
feo
fee
nigrastre
circio
nigre
mercato nigre
charter
chartar
tempore
le futuro, tempore futur
tempore composite
tempore fugi
tempore moderne
unquam, aliquando
a vices, alicun vices

theiera (Inter) = krzew herbaty
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Czasopismo
[=periodyk]
Czasownik
[=przechodni]
[=nieprzechodni]
[=posiłkowy]
[=zwrotny]
Czasownikowy
Czaszka [med.]
Czaszkowy
Czat (chat) =confabulacja
[=pogawędka internetowa]
Czatować (rozmawiać)
Czatować[ czaić się]
[=zasadzać się]
Cząsteczka[=drobina]
Cząstka
Czcenie
Czciciel
Czcicielka
Czcić [=adorować]
[=uhonorować]
[=składać hołd]
[ =respektować]
[= poważać]
[=pamięć]
Czcigodny
[=godny szacunku]
Czcionka [=litera]
[=drukarska]
Czczy
Czek
[=bez pokrycia]
[=pocztowy]
Czekać
Czekolada
Czempion
Czempionat

revista
periodico., revista periodic
verbo
verbo transitive
verbo intransitive
verbo auxiliar
verbo reflextive
verbal
cranio, craneo
cranian
chat, consfabulation
confabaulation (chat) internetri
chattar
imboscar (se)
insidiasr
mollecula
corpusculo
idolatria
idolatro, idolo
idolatressa
coler
honorar
homagiar; facer homage
respectar
estimar
commemorar
respektate,respective
estimate,honorate, venerabile
littera
typo
mer
cheque
cheque sin valor
cheque postàl
attender,expectar
chocolate (sh) F.
champion (t∫) A.,
championato
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Czepiać się (czegoś)
Czop (techn)
Czepek
Czopować
Czereśnia [=owoc]
[=drzewo]
Czerniaczka/melanoza [med.]
Czerniak/melanoma [med.]
Czerniec (bot)
[=kolczasty] (bot)
Czerpać
[=korzyści]
Czerw
Czerwiec
Czerwienić
Czerwienić się
Czerwieniene
Czerwień [=kolor]
[=gra w karty/ karo]
Czerwonawy
Czerwonozłoty
Czerwony
[=dąb]
Cerwony Kapturek
Czerwony na twarzy (rumiany)
Czesać [włosy]30
Czesać [=fryzować]
[=konia]
[=wełnę; gręplować]
Czesać się

incaviliar25
cavilia26
bonette
incaviliar
ceresia
ceresiero
melanosis, melanose27
melanoma28
actea
actea spicate
haurir
profitar
verme, vernina
junio
facer rubie
rubescer
ruberfaction
rubie
rubor (in cartas)
rubiatre, rosse*
rutile29
rubie
robore
rubiecapello
rubicunde
pectinar
undular
nettar un cavallo
cardar
pectinar se

25

nie mylić z cavillar = bawić się słowem”
cavilia = się także „kostka u nogi, kołek, zatyczaka
27
czerniaczka występuje u zwierząt
28
czerniak występuje u ludzi
29
złocień / rutil (min) = rutilo
26

30

czesać włosy w „koński ogon”
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Cześć

[=honor]
[=respekt]
[=szacunek]

Częsty
Często
Częstotliwość [fiz]
Częstować
Częściowy
Część
Części mowy [gram]
Częściowo
Częściowy
Czkać
Czkawka
Człekokształtny
Członek
[=należący do]
[=sztuczny]
Członkostwo
Człowieczeństwo
Człowiek
[=śniegu (jeti)]
[=biznesu]
[=sukcesu]
[=morza]
[=za burtą]
[=działania]
Czołg [tech]
Czołgać się (pełzać)
Czołgający się (pełzający)
Czoło [med.]horripilante
Czołowy [=przedni]
[=główny]
[=wybitny]
Czop [=zatyczka]
31

honor, veneration
respecto
estimation,estimo
frequente
frequemente,sovente, saepo, saepe
(saepe)
frequentia
regalar
partial
parte
partes de discurso
partemente, in parte
partal
ructar
ructo
antropoide
membro
(le) adherente
dildo
membratao
humanitate
homine,humano
homine de nive
homine de affaires
homine de successo
homine de mar
homine in mar
homine de action
tank
reper, ascender,
repente, ascendente, horripilante
fronte31
fronal
cardinal
eminente
stopper, stoppator

marszczyć czoło = arrgr le fronte
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[=trzpień]
Czopek [med.]
Czosnek [bot]
Czółenko [=łódka]
[=tkackie]
Czółno
cztery
Czterdziestka
Czterdzieści
Czternaście
Czteropłatowy (bot)
Czub
[=kosmyk]
[=wiązka piór]
Czubek [=wierzchołek]
[=szczyt (polit.)]
[=igły]
Czuciowy
Czuć
[=odrazę/ brzydzić si
[=llitość]
Czuć się [=odczuwać]
Czuć się [=zdrowie]
Czujnik
Czujność
Czujny
Czułek /czułki
Czułkowy
Czułość
Czułostkowy
Czuły
Czułość
Czuwać
Czuwanie
[=urządzenie włączone]
Czwartek
Czwarty
[=żołądek preżuwaczy (zoo)]
Czworo

spinula, pessula,
suppositorio
alio
canoa
navetta
canoa
quatro
quaranta
quadraginta
quattrodece,
quadarilobe
*tuffo
fasce de plumas
extremitate, puncto
sommitate
puncto del aco
sensorial
sentir
abhorrrer
commiserar
sentir se
sentir se ben
sensor
vigilantia
vigilante
antenna
antennal
affection
sentimental
tenere
teneritate
guardar, vigilar, veliar
velia, vigilia
disposition, in disposition
jovedi
quarte
abomaso
quatro

94

[=różnej płci]
Czworaczki
Czworonóg [zoo]
[=przymiotnik]
Czworobok
Czworoboczny
Czworonożny
Czwororćzcny
Czworonóg
Czy
Czyhać
[=skrycie obserwować]
Czyj
Czyn
[=bohaterski]
Czynić
[=członkiem]
[ =godnym/ uszlachaetnić]
Czynsz dzierżawny
Czynić dobro
Czynnik
Czynność
[=aktywność]
[=zajęcie]
Czynności celne
Czynny [aktywny]
Czyrak [med.]
Czysto
Czysty
[=jasny (t. płyny]
[=nie skażony]
[=dziewiczy]
[=dochód]
[=nie brudny]
Czystej krwi
Czysto
32

quatro e quatras
quadrigeminos
(le) quadrupede
quadrupede
quadrilalatero, esquadra
quadrilatere, quadarilateral
quadrupede
quadrimane
(le) quadrupede
esque, an, num
insidiar,imbuscar (se)
reguardar secretemte
cuje
(le) ager, (le)facer)
heroicitate
ager
affiliar
dignificar = facer digne
fermage
benefacer
factor
acto,caso
activitate
profession
activitates portuori
actrive
furunculo; clavo32
purmente
munde, nette, pur
clar, pur
sin macula
virgine
profito nette
immunde
pur sanaguine
nettemente

clavo (anque) = paznokieć, gwóźdź, gozdsik (przyprawa)
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Czystość
[=dziewiczość/ cnota]]
Czyścić
Czyścić, [=usuwać
zabrudzenia (t. ducha)
Czyszczenie
Czyściec[rel]
Czyściciel
Czytać
[=między wierszami]
[=na głos]
[=głośno]
[=”czytać rakiem”
Czytanie
[=wspak/ rakiem]
[=z ust]
Czytanka
[lektura]
Czytelnia
Czytelnik
Czytelny
Czytelność
Czytnik (komp)
Czyżyk [orn]

ćma
[=nocny motyl]
[=mól]
ćmić (palić papierosy)
ćwiartkować
ćwiczenie
ćwiczyć
[=tresować]
[=trenować]
[=batem]

puritate, nettamento
astitate
nettar, purgar, mundar
purificar, mundificar
mundification
purificatorio
purificator
leger
leger inter lineas
leger per voce
leger per alte voce
leger palindromic/ per palidromo/ inverse
(le) leger)
palindromo
labiolectura
libro pro (a) leger
lectura
sala (cabinetto) de lectura
lector
legibile
legibilitate
lector

-ĉinsecto nocturne
papillion nocturne
tinea
fumar
seccar per quar pecias
exercitio
exercer, exercitar
exercer,exercitar
trainar
batter, flogar
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ćwiek [=gwóźdź]
ćwierć
[=roku/ kwartał]
ćwierkać
ćwikła

clavo
quarime
quarto
pipar
salad de beta rubie
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-D-

Dach
[=robić/ kłaść dach]
Dachówka
[=układać dachówki]
Dać; dawać
[=podarunek]
[=początek]
[=na kredyt]
[=przykład]
Dać do zrozumienia
Daga [=sztylet]
[=sztyletować/ uderzać dagą]
Dafnia [=rozwielitka (bot)]
Daktyl [=owoc]
[=drzewo]
[=wiersz]
Daktylograf (specjalista)
Daktylografować
Daktylographia
Daktyloskopia
Daktyloskop
Dal
[=dystans]
Dalej
Daleki
Daleko
Dalekobieżny
Dalekowidz
Dalekowzroczny
[=polityka]
Dalia [bot]
Daltonizm
Dalszy
Dama [różne znaczenia]
[=t .karty /gry]

tecto
tectifar
tegula
tegular
dar
dar un presente
originar
dar a credito
dar un exemplo
facer intender (a)
daga
dagar
daphne
dactylo
dactyliero
dactylo
dactylographo
dactylographar
dactylographia
dictyloscopìa
dactyloscopio
distantia
distantia
plu
lontan
lontano
prebyte
(le) presbyte, homine prosbyte
presbyte
politica de perspectiva lontan
dahlia
daltonismo
ulterior
dama
dama
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[=kobieta]
[=do towarzystwa]
Damaskinować [=modrowić (stal)]
Damaszek (atłas)
Dandys
Dane [=wskazówka]
[=informacja]
[=przesłanka]
Danie [kulin]
[=posiłek]
Daniel
Danina
[=haracz]
Dany
Dar
[=talent]
[=posag,wiano]
[=podarunek]
Daremnie
Daremny
[=bezużyteczny]
Darmowy
Darmozjad [=pasożyt]
Darnina
Dać, darować
Darowizna
Darzyć [=faworyzować]
[=zaufaniem]
Darzyć się [=powodzić się komuś]
Daszek
[=chroniący]
[=czapki]
Data
Datować
Datować się od...
Dawca
Dawka
[=doza]
1

donna
chaperon
damascenar
damasco
dandio
datos
information
premissa
platto
repasto
cervo1
tributo
extorsion
date
dotation,
talento; date
dote
dono
in van
vanose
inutile
gratis
parasito
gazon
dar
donation, dono
favorir,favorisar
fider
prosperar
para-tecto
becco
data
datar
datar (se) ab
dator
dose

Rodzaj żeński = łania = cerva (Inter)
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Dawkować
Dawny
[=stary]
[=antyczny]
Dąb
[=biały]
[=czerwony]
[=zimowy]
Dąć
Dążyć [=aspirować]
[=zmierzać do celu]
[=mieć skłonności]
Dbać
[=troszczyć się o stan]
Dbały
Debata
Debatować
Debet [handl]
Debetować [=obciążać]
Debilny
Debit [=pozwolenie na
rozprowadzanie/ sprzedaż ]
Debiut
Debiutować
Debiutant
Decentralizacja
Decentralizować
Dech
Decybel
Decydencki
Decydować
Decydować się
Decydujący

2

dosar
passate, olim
vetule
antique
querco
(le) semperverde, semperverde querco
robore
querco hivernal
sufflar
aspirar, mirar
visar
tender
amar, tener a
inquietar se)
attente, attentive, memore
debatto
debattar, haber debatto
debito
debitar
debile
debito
dèbut
debutar
dèbutante , dèbutant F.
decentralisation
decentralisar
anhelation
decibel
decidente
decider2
decider se = prender un decision
decidente

uwaga: decidar = poświęcać
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Decyl(e) [mat]3
Decylitr [ =10 litrów]
Decygram [ = 10 g]
Decymetr [=10 cm]
Decymetr kwadratowy
[=sześcienny]
Decyzja
[=podjąć]
Decyzyjny, decydujący
Decydent
Dedykacja
Dedykacyjny
Dedykować
Dedukować
Dedukcja
Dedukcyjny
Defekt
Defensywa
Defensywny
Deficyt
Deficytowy
Defilada
[=krok defiladowy]
[=parada]
Defilować
[=paradować]
Definicja (okreslenie,determinacja)
[=określenie agresora]
Definicja
Definiować
Definitywny
Definitywnie

decile
decilitro
decigramma
decimetro
decimetro-quadrate
decimetro cubic
decision
prender un decision
decisive, decisori
decisor
dedication
dedicatori
dedicar
deducer
deduction
deductive
defecto
defensiva
defensive
deficit, deficito
deficitari
defilada4, defilata
passo de defilada, passo de parada
parada
defilar
paradar
determination
determination de aggressor
definition
definir
definitive
definitivemente

decyl(e) – pojęcie z dziedziny rachunku
prawdopodobieństwa
3

4

plac defiladowy = placia de defilada / de parada
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Deflacja [handl]
Defloracja
Deflorować (pozbawiać cnoty/
dziewictwa)
Deformacja
Deformować
Defragmentować
Defraudacja [=malweracja]
[=okradanie/ oszukiwanie]
Defraudator
Defraudatorka
Defraudować (=malwersować)
[=okradać, oszukiwać]
Degeneracja
Degenerować
Degradacja
Degradować
Dehumanizacja
Dehumanizować
Dejonizacja
Dejonizować
Dekaedr (geom)
[=dziesięciościan ]
Deko = dekagram
Dekada
Dekadencki
Dekadencja
Dekalog
[=przykazanie dekalogu]
Dekametr [=10 m.]
Dekarz
Dekofeinować (pozbawiać kofeiny)
Dekofeinacja
Dekolonizacja
Dekolonizować
Deklamacja
Deklamować
[=recytować]

deflation
defloration
deflorar
deformation
deformar
defragmentar
defraudation, fraude, malversation
pecularitate, peculatao
defraudator, malversator
defraudatrice, malverstrice
defraudar, malversar
pecular
degeneration
degenerar
degradation
degradar,incanaliar
dehumanisation
dehumanisar
deionisation
deionisar
decahedro
dece-hedro
decagramma
decada
decadente
decadentia
decalogo
precepto de decalogo
decamentro
tectifero
decaffeinar
decaffeination
decolonisation
decolonisar
declamation
declamar
recitar
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Deklamacyjny
Deklaracja
Deklarować
Deklaratywny
Deklasować
Deklasowanie
Deklinacja
Deklinować
Dekolt, (odsłonięcie szyi)
Dekoltować (się)
Dekolonizacja
Dekolonizator
Dekolonizować
Dekompozycja
Dekomponować
Dekoncentracja
Dekoncentrować (się)
Dekoracja
Dekoracyjny
Dekorator
Dekorować
Dekretować
Dekowqać się (uchylać się od...)
Delegacja
Delegować
Delegat
[=deputowany]
Delfin [różne znaczenia]
Delfinarium
Delektować (się)
Deliberować
Delicja [=smakołyk]
Delikatny
[=tkliwy]
[=łagodny]
[=miękki]
[=miękki w dotyku]
Delikatesy

declamatori
declartion
declarar
declarative, declaratori
deklassar
deklassamento
declination
declinar
dècolletè F.
decoltar (se)
decolonisation
decolonisator
decolonisar
decomposition
decomponer
deconcentration
deconcentrar (se)
decoration
decorative
decorator
decorar
decretar
absconder
delegation
delegar
delegato
deputito
delphino
delphinario
delectrar (se in)
deliberar
delicia
delicate
tenere
tenue
blande
blande al tocate
bodega
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Delta [=różne znaczenia]
Deltowy
Deltoid
Demagog
Demagogia
Demagogiczny
Dematerializacja
Dematerializować
Dementować
Demilitaryzacja
Demilitaryzować
Demobilizacja
Demobilizować
Demokracja
Demokrata
Demokratyczny
Demokratycznie
Demokratyzować
Demokratyzacja
Demografia
Demograf
Demokratyczny
Demolować
[=rujnować]
[=dewastować]
Demon
Demoniczny
Demonstrować
Demonstracja
Demontaż
Demontować
Demoralizacja
Demoralizator
Demoralizować
[=psuć, rozpuszczać (kogoś)]
Demontować
Demotyczny
[=pismo ~e]

delta
deltaic
deltoide
demagògo
demagogìa
demagogic
dematerialisation, immaterialisation
dematerialsar, immaterialisar
dementiar
demilitarisatioin
demilitarisar
demobilisation
demobilisar
democration
democrate
demokratic
democraticamente
democratisar
democratisation
demographia
demographo
demographic
demolir
ruinar
devastar
demone, succubo, incubo
demoniac
demonstrar
demonstration
dismontage
dismontagiar
demoralisation, immoralisation
demoralisator, immoralisator
demoralisar, immoralisar
vitiar
dismontagiar
demotic
scriptura demotic
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Denar
Denuncjować
[= (kogoś) w policji]
Denuncjacja
Denerwować [=drażnić]
[=złościć się]
Densymentr [=gęstościomierz, areometr
(nazwa naukowa)]
Dentysta
[=stomatog]
Dentystyczny
[=proszek do zębów]
Dentystyka (stomatologia)
Departament
Departamentowy
Depesza
[=telegram]
Depilacja
Depilator
Depilować
[=się, sobie]
Depilowany
Depilujący
[=krem]
Deportacja
Deportować [=zsyłać]
Deponować
[=w banku]
Depozyt
Deprawacja
Deprawować (demoralizować)
[=psuć, rozpuszczać (kogoś)]
Deprecjacja
Deprecjonować
Deprecyjny
5

denar, *denaro
denunciar
denunciar (alicuno) al policia
denuncia
irascer
irascer se
densimetro,
areometro (nomine scientific)
dentista ,
stomatologo
dental, dentari
dentifrice
dentysteria
departimento
departimentàl
depechè, aerogramma
telegramma
depilation, epilation
depilator, epilator
depilar, epilar5
depilar se, epilar se
depilate
depilatori
depilatori cream
deportation
deportar
deponer
bancar
deposito
depravation
depravar, demoralisar
vitiar
depreciation
depreciar
depreciatori

słowo „epilar” i pochodne znajdują się w Addenda 2000
str.43
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Depresja
[=nerwicowa]
Depresyjny
Deprymować [=tłamsić]
Deptać
[=trawę / itp.]
Deptak
[=korso]
Deputat
Deputowany
[=delegat]
Deratyzacja
Deratyzować
Derka
[=pled/ koc]
Derma [=naskórek (med.)]
[=zapalenie skóry]
Dermatologia
Dermatolog
Dermatologiczny
Derwisz [=zakonnik islamski]
Derywacja [=pochodzenie]
Derywat
[=mat]
Deseń
[=haft]
Deser
Deska
Deseczka
Despect
Despota
[=tyran]
Despotyczny
Destrukcja
Destrukcyjny
[=rujnujący]
Destruktywność

depression
depression nervose
depresse
deprimer
calcar
calcar le herba / .....
promenada, via de marchar,
promenada-strata
corso (floràl)
deputation
deputato
delegato
derratisation
derratisar
copertura a cavallo
copertura pro viagero
derma
dermititis
dermatologìa
dermatòlogo
dermatologic
dervich (dervish)
derivation
derivato
derivata
broca
broderia
dessert
planca
planchetta
despecto
despota
tyrrano
despotic
destruction
destructive
ruinante
destructivitate
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Destabilizacja
Destabilizować
Destylacja
Destylować
Destylowany
Destylacyjny
Desygnować
Desygnowany
Deszcz
[=padać]
[=gwiazd] (astr)
[=gwiazd] (art.)
[=grad pocisków]
Deszczowy
Deszczomierz
Deszczówka
Detal
Detektor
Detektyw
Detergent (chem)
Detergentowy
Determinacja
Determinować
Determinujący
Determinowany
Detonacja
Detonator
Detonować
Deuter [=ciężka woda] H³
Dewaluować [=zmniejszać wartość
pieniądza w stosunku do złota]
Dewaluować [=zastępować jednostkę
monetarną drugą o mniejszej zawartości
złota
Dewastacja
Dewastować
[=rujnować]
[=demolować]

destabilisation
destabilisar
destillation,filtration
destillar,filtrar
distillate
distillatori
designar
designate
pluvia
pluver
pluvia de astros
pleiade de stellas
pluvia de ballas
pluvial, pluviose
pluviometro
aqua de pluvìa
detalio
detector
detective
(le) detergente
detergente
determination
determinar
determinante
determinate
detonation
detonator
detonar
deutorium, aqua pesante
depreciar
devalutar (se)

devastation
devastar
ruinar
demolir
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Dewiacja
[=absolutna]
Dewiza [=motto]
[=pieniądz]
Dewon (geo)
Dewot
[=bigot/ pobożniś]
Dezaprobata
Dezaprobować
Dezercja
Dezerterować
Dezorganizować
[=rozbijać porządek/ ład]
Dezorientacja
[=zakłopotanie]
Dezyderat
[=postulat]
[=żądanie]
Dezynfekcja
Dezynfekować
Dezinformacja
Dezinformować
Dezynsekcja
Dezynsekować
Dezintegrować
Diabaz (min)
Diabeł
[=demon]
[szatan]
Diabelski
Diakon
Diakoński
Diadem
Diagnoza [med./ bot]
Diagnozować
Diagnostyczny
Diagnostyka [med.]
Diagram [=wykres]

deviation
deviation absolute
devisa
devisa
formation de devon
devot(e)
bigot
disaprobation
desaprobar
desertation
desertar
desorganisar
desordinar
desorientation
embarasso
desiderato
postulation, postulato
demanda
desinfection
desinfectar
desinformation, misinformation
dezinormar, misinformar
desinsection
desinsectar
desintegrar
diabase
diabolo
demone
satan
diabolic
diacon
diaconic
diadema
diagnose
diagnosar
diagnostic
diagnostica
diagramma
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Dialekt
[=etniczny]
Dialektowy
Diaktryczny
Diaktryk [=znak nad literą]
Dialektyk
Dialektyka
Dialektyczny
Dializa
Dializować
Dializator 7
Dialog
Diamagnetyczny [fiz]
Diamagnetyzm
Diament
Diamentowy
Diametryczny
Diapozytyw [=slajd foto]
Diatoniczny
Diecezja
Diecezyjny
Dieldryna [=środ. owadobójczy]
Diereza (znak ortogr)
Dierżba
Dieta
Dietetyczny
Dingo (zoo/rasa psa) [zoo]
Dinozaur (zoo/ paleon)
[=trawożerny = serapod]
[=mięsożerny = terapod]
Dioda [=elektr.]
Dioksyna [=farm]
Dioploidalny [=posiadający podwójny zestaw chromosomów (bio)]
Diuna (=wydma)
6
7

dialecto6
patois
dialectal
diacatric
diactrico
dialectico
dialectica
dialectic
dialyse
dialysar
dialysator
dialogo
diamagnetic
diamagnetismo
(le) diamante
diamente
diametric,diametral
diapositiva
diatonic
dioceso
diocesan
*dieldrina
diereso
lanio
dieta
dietetic
dingo
dinosauro
dinosauaro herbivore = serapodo
dinosuaro carnivore = terapodo
diodo
dioxina
diploide
duna

patrz także „patois”
dializator = urządzenie do przeprowadzanaia dializy

112

Dla
Dlaczego
[=też (przeto/ z tej przyczyny)]
Dla przykładu
Dlatego
[=też, z tej przyczyny]
Dławić [=brak powietrza]
[=dusić, tłumić]
[=niezadowolenie]
Dławić się
Dławiący
Dłoń
Dług
[=honorowy]
[=publiczny
Długi
Długogłowie
Długogłowiec
Długogłowy
Długonoska (małpa )
Długość
[=geograficzna]
Długowieczność
Długowieczny
Długofalowy
[= ~ plan]
Dłuto
[=rzeźbiarskie}
Dłużny
Dmuchacz
Dmuchać
Dmuchawa
Dnieć [=świtać]
Dno
Do
8
9

pro
perque, proque
quare
pro exemplo
pro iste, proque
quare
strangular
suffocar
oprimer
suffocar se
suffocante
palma
debita,debito
debita de honor
debita public
longe
dolichocephalia
dolichocephalo
dolichocephale
nasica
longor
longitude
longevitate
longeve
longeundal
projecto de longe perspectiva
cisello
cisello a (pro)sculper
debite
sufflator
sufflar8
sufflator9, suffletto
devenir jorno
fundo
a

sufflar (anque) = podpowiadać (szeptem mówić)
sufflator (qnque) = sufler, podpowiadacz
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Do maksymum
Do minimum
Do przodu
Doba
Dobiega do końca
Dobierać [=selekcja]
[=asortyment]
Dobijać
[zwierzęta/ ludzi]
[do brzegu]
Dobijać się
[=do(cz) szturmować]
Dobowy
Dobra
[=rzecz]
Dobrowolny
Dobra wola
Dobre obyczaje
Dobro
Dobro publiczne
Dobrobyt
[=obfitość]
[=żyć w dobrobycie]
[=ekonomia dobrobytu]
Dobroczyńca
Dobroczynność
[=filantropia]
Dobroczynny
[=charytatywny]
Dobroczynność
[=charytatywność]
Dobroć
Dobroduszność
Dobrodziejstwo
Dobrotliwy, dobroduszny
[=człowiek]
Dobrotliwość, dobroduszność
Dobry

al maximo
al minimo
avante
die, diurno
va al fin
selectionar
assortir;selectionar assortimento
occider
abatter
abbordar
visar a
fortiar a
diurne
benes
un bon cosa
voluntasri
benevolentia
etiquetta,decorum
bones
ben public
benesser,ben-esser
abundantia
viver in abundantia
economia de abundantia
(le) beneficente, benefactor
beneficientia
philathropia
bene-vole,benefic,bene-volente
caritatibile
beneficentia
caritate
benitate
bonhomia
benefacio
benigne,clemente
bonhomo
benignitate, clementia , bonhomia
bon
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[pomysł]
[=wieczór]
Dobrze
[=znany}
[=trawiący]
[=trawiący człowiek]
Dobytek
=[własność]
Doceniać
[=mieć wartość]
Docent
Dochód [=zysk]
Dociekliwy
Dodawać, dodać
[=odwagi]
[=w matematyce]
[=sumy = sumować]
Dodatek
[=almentacyjny / żywieniowy]
[=akcesoria]
Dodatkowy
Dodatkowo
Dodawanie [mat]
Dodo, dront (orn)10
Dogadzać
Dogmat
Dog [rasa psa]
Dogodny
Dogodność
Doić (krowy, kozy)
Dojarka [=kobieta]
Dojarka [=maszyna]
Dojrzały [=prawnie]
[=owoc]
Dojrzałość
Dojrzewać
10

un bon idea
bon vespere
ben
bone cognite
eupeptic
eupeptico
benes
benes
appreciar
valuar
docente
profito
curiose
amontar
incoragiar
additionar
additionar le totes/ le summas
supplemento, addendum = additivo
additivo alimentari
accesorio
supplementari,accessori, subsidiari, additional
additionalmente,de plus
addition
dodo
accomodar, tractar con indulgentia
dogma
dogo; mastiff
conveniente, oportun, convenibile,
oportunitate, comvenibilitate
mulger
mulgera
machina a mulger
major
matur
maturitate
maturar

dodo - ptak wymarły
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Dojrzewanie
Dojście
[=dać dojście =
dochodzić/wychodzic do/na]
[=korytarzem do]
Dojść do porozumienia
Dojść do uzgodnień
Dokazywać
Dokąd
Dok
Doker
Dokonać, dokonywać
[=wielkich rzeczy]
[=próby]
[=przeglądu]
[=aktu prezentacji]
Dokładać
Dokładny
[=precyzyjny]
[=akuratny]
[=skrupulatny]
Dokoła = dookoła
Doktor
Doktorat
Doktorant
Doktorski
Doktryna
Doktrynalny
Dokuczać
[=szykanować]
[=nużyć / zanudzać]
[=zmartwić, trapić]
Dokument
Dokumentować
Dokumentacja
Dokupić, dokupować
Dola [=los}
[=przeznaczenie]

maturition
adito
dar adito a
le corridor da adito a
venir de accordo
venir a accommodamento
gambolar
unde, a ubi
dock
dockero, docker
facer
facer grande cosas
facer proba
passar un revista
facer acto de presentia
adder
exacte, meticulose
precise
accurate
scrupulose
circa, circum
doctor
doktorato
doctorante
doctoriàl
doktrina
doktrinàl
tormentar, despectar
chicanar
tediose
vexar
documento
documentar
documentation
comprar supremente
destino
destination
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Dolewać oliwy do ognia
Dolina
[=padół łez]
Dolman (ubiór)
Dolmen (grobowiec)
Dolna część miasta
Dolny
Dolegać
Dolegliwość (choroba)
Dolegliwy
Dolomit (min)
Dołączyć, dołączać (do)
Dołek
Dom
[=rodzinny]
[=publiczny]
[=burdel]12
[=towarowy]
[=starców /przytułek]
[=hospicjum]
[=na łodzi]
Domagać się
[=postulować]
Domator
Domek letniskowy /rekreacyjny
Domiar
Dominanta
Dominikanin
Domino [gra / suknia]
Dominować
[=panować/rządzić]
[=górować]
Dominujący
Domniemanie (przypuszczenie)
11

jectar oleo super foco
vallata, vallea11, valle
valle de lacrimmas
dolmano
dolmen
parte basse del citate
infre
infirmaar
infirmitate
infirme
dolomite
junger (a)
cavetta,cavetto
domo; casa.
casa familiar, home A.
lupanar
bordello
supermercato
albergo
hospicio
nave domo
demandar
postular
domator
cabana finseptimane/ a recreation
supertaxa
(le) dominante
dominicano
domino
dominar, predominar
governar
superar
dominante
presumption,conjura

vallea = dolina górska

w Polsce zwany eufemistycznie „ agencja towarzyska „
;
„ agentia del amor”
12
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Domniemany
Domowy
[=udomowione zwierzę]
Domyślać się
[=przypuszczać]
[=zgadywać]
Domyślny
Doniczka
Doniosły
Donosić [=oskarżać]
[=informować]
Dopasować, dopasowywać
Dopełniacz [gram]
Dopełnienie [gram]
[=miejsca/ sposobu] (gram)
dopełniać, dopełnić
Dopiero co
Dopinać [=guziki]
[=agrafkę / haftkę]
[=sprzączkę]
[ swego]
Doping
Dopingować
[konia ostrogą]
Dopływ (rzeki)
Dopływać (o rzece)
Doprowadzić do właściwego stanu
[=do wątpliwości]
Dopuszczać, dopuścić
[=wątpliwość]
Dopuścić się, dopuszczać się
[=wystęku]
Doradzać [=dawać rady]
[=sugerować]
Doręczać list
Doradca
13

implicite
domestic
animal
donjicer
supponer
divinar
conjecturàl
flor-testo
importante
denunciar
informar
conformar
genitivo
complemento13
complemento de loco (de maniera)
repler
justo
buttonar
stringer con spinula (de securitate)
stringer con fibula
attinger le scopo,visar
dumping
instigar, stimular,facer dumping
sporonar
(le) confluente
confluer
justificar, ordinr, poner in ordine
mitter in dubita
admitter
admitter dubita
perpetrar, abandonar se
abandonar se al vitio
consiliar
suggerer
portar un littera
consultator

complimento = komplement

118

Dorobkiewicz
Dorosły [=przym]
[=człowiek]
Dorożka
Dorsz [icht]
Dorywczy (praca)
[=przypadkowy]
Dorzecze [rzeki]
[=morza]
Dosadny
Dosiąść, dosiadać
[=ponownie]
Doskonale
Doskonalić
Doskonały
[=idealny]
[=powód]
[=być doskonałym]
Doskonalić
Dostateczny
Dostatek
[=dobrobyt]
Dostatni
[=żyjący w dobrobycie]
Dostarczać
[=zaopatrywać]
[w pożywienie]
Dostawa
[=zyskać, zdobyć]
[=osiągnąć]
Dostęp
[=mieć dostęp do]
Dostępny
[=możliwy do osiągnięcia]
Dostojnik
Dostojny
[=poważany/ szanowany]
Dostrzegać

parvenu
adulte, grande
adulto, homine adulte
fiacre
gado
temporal
hasardal
bassino de fluvio
bassino de mar
concise, emphatic, bombastic
montar
remontar
benissimo
trainar
perfecte, excellente
ideal, fin, final
un ration excellente
exceller, esser excellente
perfectionar
sufficiente, bastante,adequate
abundantia, copiositate
(le) benesser
abundante
vivente in abudantia/ abudante
fornir, livrar
provider
victualisar
livration
ganiar
obtener
accesso
accessar
accessibile
obtenibile, accostabile
(le) nobile
nobile
respectose
remarcar
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[=widzieć, zobaczyć]
[=perceptować]
Dostosować
Dostosować się
[=do okoliczności]
Dostosowawczy, dostosowujący
Dość, dosyć
[=często]
[ =czasu]
Dosłownie
Dośrodkowy [=siła działąjąca do środka]
Doświadczać [=próbować]
[=eksperymentować]
Doświadczenie
[=jako eksperyment]
Doświadczony adj)
Doświadczony (ekspert) (sub)
Dotacja
Dotąd, do tego miejsca
Do teraz
Dotknąć, dotykać
Dotknięty
Dotychczas
Dotyk (zmysł)
Dotykalny
Dotykalnie
Dotkliwy (nie do wytrzymania)
[=ból]
Dotować
Dotychczas
Dotyczyć
Dowcip
[=mądrość]
Dowcipkować
Dowcipniś
Dowcipny
Do wnętrz

vider
perciper
conformar, accommodar
accommodar se
accommodar se a circumstantias
accomodatori
basta,bastanate, satis
sovente
satis de tempore
virtualnemte
centripetal,
centripete
probar, testar,
experientiar, experir
experimentia, proba, testa
experimento
experite, experientate, testate, probate, experte
subsidio
aduc
usque ora
toccar, tanger
toccate
usque nuc
tacto
tangibile, toccabile
tangibilemente, toccabilemente
acerbe
acerbe dolor
subsidiar
usque al presente, usque nunc
concerner, re
joco,burla, facetia
sagessa
burlar, jocar
burlator, jocator
facetiose,jocose
infre
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Dowód osobisty
Do wynajęcia
Do wypożyczenia
Dowodzić prawdy
Doza
Dozorca
Dozować
Dozownik
Dozowanie
Dozorować
[=kontrolować]
[=nadzorować]
Dozór
Dozwolony
Doża
Dożynki
Dożywotni
Dół
[=pieczara/ jama]
[=grota]
[=fosa, wykop]
Drab [=łajdak]
[=kanalia]
[=bandzior]
Drabina
Dracena (=smokowiec)
Dragon
Dragować/ bagrować
Draka
Dramat
Dramatyczny
Dramatyzować
Dramatyzacja
Dramaturg
Draperia
Drapać
14

carta de identitate
locabile
prestabile
demonstrar le veritate
dose
vigilator
dosar
dosator
dosage
guardar
controlar
surveliar
surveliantia
licite, permittibile, permittite
doge (doje)
festa de recolta
vita perpetue, a vita14
basso
cava = cavo
grotta
fosa
scelerato
canalia
vilano, picaro
scala
dracena
dragona
dragar
rixa
darama
dramatic
dramatisar
dramatisation
dramaturgo
drapperia
grattar

więzienie dożywotnie = prison a vita
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[=do krwi]
Drapować
Drapacz (kotwica)
Drapacz chmur/ wieżowiec
Drapieżny
[=chciwy]
Drapieżnik
Drastycznie
Drastyczny
Dratwa
Drażetka
Drażliwy
[=obrażający się]
Drażniący
Drażnić
Drąg [=sztanga]
[=żelazny, łom)
Drążek (do sterowania, belka)
Drążyć [=borować]
[=zagłębiać się]
Drenaż [=odwodnienie]
[=ziemi]
[=mózgów]
Drenować
[=odwodnić]
[=osuszać ziemię]
Dreszcz [= horror ]
Drewno
[=opałowe]
Drewniany
Dręczyć (dokuczać)
Drętwieć [=spowodowane
bólem/ wiadomością]
Drgać [=ciało]
[=wibrować]
[=oscylować]
Drgawka
Drgawkowy

rader sanguinose
drappar
grappin
grattacelo
piliate,saccheatee, rapinate
avide
poliator,spoliator
drasticamente
drastic
filo de scarpero
dragee F.
susceptibile, irritabile
offendibile
irritante
irascer
pertica, baston
vecte
timon
forar
penetrar
disaquamento
escolamento
brain-drain A.
exhaurir,dragar
disaquar
osscular
horror
ligno
combustibile
lignatre, lignal
despectar
facer rigide, stuper
convulsar
vibrar
oscillar
convulsion
convulse
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driada
Drink
Drobiazg
[=detal]
Drobiazgowy
Drobizgowo
Drobina
Drobinka
[=molekuła]
Drobnoustrój
[=żyjątako]
Drobnokomórkowy
Drobny
Droga
[=med.]
[=oddechowa/przełykowa]
[=występku]
[=lotnicza]
[=spacerowa]
[=ulica]
[=boczna]
[=trajektoria]
[=przechodnia]
Drogeria
Drogi [==kochany]
[=kosztowny]
Drogowskaz
Dromader [=wielbłąd jednogarbny]
[=dwugarbny]
dromezaur, dromeozaur (paleont)
Drozd [orn]
Drożdże [=domowe]
[=winne/ piwne/chlebowe]
Drób
Dróżnik
Druciana [siatka]
15

dryade
bibita, bibitura
bagatella
detalio
detalose,minutiose, meticulose
minutiosemente
corpusculo
corpulesculetta
molecula
microbio, microorganismo
animalculo
microcellular
micre,miniscule, minute,tenue
via,cammino15
via
via respiratori/ digestive
cammino de vitio
via aeree, aerrvia
via de marchar
strata
cammino lateral
trajectorìa
passage
drogerìa,paefumerìa
caro, cara
dispendiose
indicator de via
dromedario
camelo
dromeosauro
turdo
levatura
levatura de bira/ de vino/ de pan
pullario, aves domestic
guardano de forrovia
rete de filo metallic

camino = komin, kominek

123

Drugi
Drugorzędny
Druid
Druk [czynność]
[=do wysyłki]
Drukować
[=odbijać}
Drukarka
[=laserowa]
[=mozaikowa (matrycowa]
[=atramentowsa]
Drukarnia
Drukarz
Drukowanie
Drut
[=stalowy]
[=miedziany]
[=telegraficzny
[=do robienia na drutach
[= drut elektryczny
[=kolczasty]
[= do szydełkowania]
[=żelazny]
Drużba (pomagający przy ceremonii
ślubnej)
Drużka (przy ślubie)
Drużyna
[=brygada]
[=sportowa/ teatralna]
Drwal
Drwić
[=szykanować]
[żartować]
Dryfować
Drzazga
Drzeć, rozdzierać
[=rwać]

secunde, duesime
secundari
druida
impression
imprimito
imprimer, typographiar, pressar
tirar
imprimator, impressor
impressor a laser
impressor a matrice
impressator (a jecta de) tinta
imprimeria, typographia
imprimator
pressa
filo
filo de aciero
filo de cupro
filo telegraphic
agulia de tricotar
filo elektrocitate, filo elektric
filo spinose
agulia de crochetar (kroshetar)
foilo de ferro
celibatario de honor, *pronubo
damisella de honor, *pronuba
truppa,
brigada
equippa
abattitor, serrator
derider, irrider, tractar sin respecto, desobedir a
chicanar (shikanar)
jocar
flottar al deriva
fragmento de ligno, spicula
lacerar
rumper
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Drzeć się
Drzemka
[=poobiednia – sjesta]
Dusić [=dławić, tłumić]
[=pozbawiać powietrza]
Drzewiasty
Drzewce
Drzewo
[=naukowe i w złożeniach]
[valsamowe (bot)
[=na drzewie]
[=iglaste/ szpilkowe]
[=owocowe]
[=pomarańczy]
[=kakaowe/ kakaowiec]
[=karłowate]
Drzeworyt
Drzeworytnictwo
Drzewostan
Drzewoznawstwo
Drzwi
[=szklane]
[=oszklone]
[=obrotowe „turnikiet”]
[=wahadłowe]
Drżeć / trząść się
Drżeć ze strachu
Dualny [=dwoisty]
Dualizm [=dwoistość]
Dubeltowy
Dubeltówka
Dubbing16
Dubbingować
Dublet
Dublować
Dublowanie
16

clamar
somno
siesta
suffocar
brasar,supprimer
arborosedendritic
manica, fuste
arbore
dendro
balsamodendro
in arbore
coniferes; arbore conifere
fructiero
orangiero
cacaoiero
arbore nano
arte del xylographia
xylographia, grvura sur ligno
forestate
dendrologia
porta
porta de vitro;porta vitral
porta vitrate
porta-tourniquet
porta balanciante
tremular, fremer, tremer
~ de pavor
dual
dualitate
duple
duple fusil
*duplage
*duplar, synchronisar
dupletto
duplicar, duplar
duplication

dubbing (Pol) =synchroinisacja (głosu) = synchronisation
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[=w kinie, teatrze, tv itp.]
Duch
[=widmo]
[=zły]
Duchowny
Duchowieństwo
Duchowo
Duchowy
Duchowość
Dudek (orn)
Duet
Duma
Dumać
Dumanie
Dumny
[=udawać dumnego]
Dupa (wulg)
Dupek, dupowaty
Duplikat
Dur [=med.: tyfus]
Duraluminium
Durak, dureń
Durszlak
[=przetak, sito]
Dusić [=brak powietrza]
[=chwytać za gardło]
[=mięso]
[=potrawkę]
Dusza
Duszący
Dusznica [med .=astma]
Duża litera (majuskuła)
Dużo / wiele
Dużo więcej
Dużo obiecujący
17
18

duplar
spirito,animo17
phantoma, spectro
demone
clerico, ecchlesiastico,preste
clero
spiritualmente
spiritual
spioritualitate
upupa
duetto
orgolio
cogiter,pensar
cogitation, pensamento
fer, orgoliose
facer orgoliose
culo
dupe, fastue
duplicato,copìa
typho
duralaluminium
(le) imbecile, idiot
colatario
cribro
suffocar
strangular
brasar (carne)
fricassar, fricassear
anima18
suffocante
asthmo
majuscula
multe
multo plus
multo promittente

dusza = anima
duch = animo
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Duży
[=palec u nogi(haluks)]
[=palec u ręki (poluks)
[=obszerny]
Dwa
Dwanaście
Dwanaście sztuk =tuzin
Dwadzieścia
Dwadzieścia jeden
Dwa lata temu19
Dwa razy
Dwa razy tyle
Dwieście
Dwudziesty
[=wiek]
Dwumiesięcznik
Dwumiesięczny
Dwunastokąt
Dwunastosłupkowy (bot)
Dwunastościan
Dwunasty
Dwuścian
Dwoisty
Dwojaki
Dwoistość
Dworzec
[=kolejowy]
[=lotniczy]
Dwóchsetletni
Dwóchsetlecie
Dwoisty [=dualny]
Dwoistość [=dualizm]
Dwójka = dwa
Dwójkami / = parami
Dwór [t. królewski]

grande, largegrosse
*hallux
pollux
ample
duo
dece-duo
dozena
vinti, viginti
vinti-un
duo annos retro
duo vices
dujo vices tanto
duocent
vintesime
vintesime seculo; seculo vintesime
(le) bimensal
bimensal
decagono
dodecagine
dodecahedro
dece-secunde, duodecime
dihedro
dual; dualistic
duple
dualitate
station
station ferroviari
aerodromo
bicentari
bicentario
dual
dualismo
duo
duo a duo
corte20

19

także; - przed dwoma laty = ante duo annos

20

corte w Inter także znaczy sąd (prawo)
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[=pałac]
[=zamek]
Dwuatomowy
Dwubarwny
Dwubiegunowy
Dwucylindrowy
[=silnik]
Dwucykliczny
Dwuczęściowy
Dwudzielność (=dychtomia)
Dwudzielny
Dwudziestka
Dwudziesty
Dwugłoska
Dwugłowy
Dwugłowy potwór
Dwuizbowy
Dwujęzyczny
Dwujęzyczność
Dwukierunkowy
[=przełącznik dwukierunkowy]
Dwukołowy
Dwukomórkowy
Dwukropek
Dwukulturowy
Dwukwadratowy
Dwukwas (chem)
Dwulecie
Dwuletni
Dwulicowiec – hipokryta
Dwulicowy
[= o dwu twarzach]
dwulistnik (bot)
Dwumian [mat]
Dwumianowy
Dwumiesięczny
Dwunastnica [med.]
[=zapalenie (med.)]

palacio
castello
biatomic
bicolor
bipolasr
bicylindric
motor bicylindric
bicyclic
bipartite
dychtomia
bifide,dichtomic
vintena
ventiosime
diphtongo
bicephale
bicephale monstro
bicameral
bilingual,bilingue
bilinguismo
biidirectional
comutator bidirectional
bicyclic, birote
bicellular
duo punctos
bicultural
biquadrate
biacido
biennio
biennal, bienne
hypocrita
hypocrite
con duo visages
ophrys
binomio
binominal,binomine
bimestral
duodeno
duodenitis
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Dwunasty
Dwunożny
Dwupostaciowy
Dwuprzewodowy
Dwuramienny
Dwuręki
Dwurożny
Dwupłatowiec
Dwupłatowy
Dwuogniskowy
Dwuosiowy
Dwusiarczan (chem)
Dwusiarczy (chem)
Dwusieczna [mat]
Dwusilnikowy
Dwustrefowy
Dwustronny
Dwuścienny
Dwuścienny [rzecz]
Dwutlenek [[chem]
Dwutlenek węgla CO²
Dwuwargowy
Dwuwartościowy
Dwuwartościowość
Dwuwiosłowy
Dwumwirat (=duumwirat)
Dwuwymiarowy
Dwuzasadowy (chem)
Dwuzaworowy
Dwuznaczny
[=ambiwalenty]
Dwuznaczność
Dwużeństwo
Dychtomia(dwudzielność)
Dychawiczny
21

duodecime
bipede
dimorphe
bifilar
bicipital
bimane
bicorne
biplano
bilobate
difocal
biaxial
bisulfato
bisulfito
bisecation
bimotoral
bi/zonal
bilateral
dihidre
dihidro
bioxydo
bicarbonato = dioxydo carbonic21
bilabial
bivalente
bivalentia
birame
duumvirato
bidimensional
bibasic
bivalve
equivoc
ambigue, ambivalente
ambiguitate, eqivoco
bigamia
dichtomìa
asthmatic

Piet Cleij „Dictionario Interlingua-Nederlandese” „gas carbonic” (absorber”)
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Dychawica [=astma]
Dydaktyczny
Dydaktyka
Dyfteryt [=błonica]
Dyfterytowy
Dyftong
Dyfuzja
Dyfuzyjny
Dygać [kaniać się]
Dygotać (wiatr)
[=z zimna,z gorączki, przerażenia
lęku]
Dygresja
Dygresyjny
Dykcja
Dykcjonarz [=słownik]
[=leksykon]
Dyktafon
Dyktować
Dyktando
Dyktator
[=tyran]
Dyktatorski
Dyktatura
Dylemat
Dyletant
Dyliżans
Dym
[=wyziewy, gazy]
Dymić
Dymisja
Dymisjonować
Dymnica (bot)
Dymny
Dyna (fiz)
Dynamiczny
22

asthmo
didactic,didascalic
didactica
diphtherìtis, diphheria
diphtheric
dyphtong
diffusion
diffusive
reverter
fremer,tremular, tremer
tremular de
digression
digressive
diction
dictionario
lexico
dyctàphono
dictar
dictato
dictator
tyranno
dictatoriàl
dictatura
dilemma
diletante
diligentia22
fumo
exhalation
fumar
dimission
dimitter
funaria
fumose,fumàl
dyna
dynamic

diligentia (także) = pilność
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Dynamika
Dynamit
Dynamizm
Dynamo [techn.]
Dynamometr
Dynastia
Dynastyczny
Dyndać
Dynia [=bania]
Dyniowy
Dyplom
Dyplomacja[=służba]
[=nauka]
Dyplomata
Dyrekcja
Dyrektor
Dyrektoriat
Dyrektorski
Dyrektywa[=wytyczne]
Dyrektywny / kierowniczy
Dyrekoriat
Dyrygent
Dyrygować
[=kierować]
Dyschromatopsja23
Dyscyplina
=[rygor, posłuch]
Dyscyplinarny
Dysertacja
Dysk
[=kompaktowy]
[=twardy]
[=miękki]
Dyskietka
Dyskonto [=rabat]
23

dynamica
dinamite
dynamismo
dynamo
dynamometro
dynastia
dynastic
pendar
cucurbita
cucurbitàl
diploma
diplomatia
diplomatica,scientia de diplomatia
diplomate,diplomato, diplomatico
direction
director
directoriato
direktorial
directiva
directive
directoriatao
dirigente
diriger
rgerar
dyschromatopsia
disciplina
disciplina
disciplinari
disertation, disertura?
disco
disco compacte, compact disc A.
disco dur, hardwear A.,
softwear A.
dischietta
disconto

Dyschromatopsja = niemożność widzenia niektórych kolorów;
dyschromatopsia = le poter vider alcun colores
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Dyskrecja
Dyskrecjonalny
Dyskretny
Dyskryminacja
Dyskryminować
Dyskryminujący
Dyskryminowany
Dyskryminator
Dyskusja24
Dyskutować
Dyskwalifikować
Dysleksja [med.]
Dysleksyjny [med.]
Dysonans
Dysonansowy
Dyspensa
Dyspepsja 25
Dysponować
Dyspozycja
Dysputa
Dysputować
Dystans
Dystrybucja
Dystrybutor
Dystrykt
Dystyngować
Dystyngowany
Dystynkcja

discretion
discretional
discrete
discrimination
discriminar
discriminante
discriminate
discariminator , (le) discriminante
discussion
discuter
disqualificar
dislexia
dyslexic
dissonantia
dissone,dissonante
dispensa
dispepsia
disponer
disposition
disputa
disputar
distantia
distribution
distributor
districto
distinguer
distinguite
distinction

entrar in discussion = włączać się do dyskusji ;
in le calor de discussion = w ogniu dyskucji ;
24
dysepcja = niestrawność, zaburzenia w trawieniu
24
dywagować (divagar) = błąkać się (głównie myślami),
odbiegać od tematu, myśleć o
niebieskich migdałach
24
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Dysza (techn)
Dyszeć
Dyszel
Dywagować 26
Dywan
Dywersja
Dywidenda
Dywizja
Dywizyjny
Dyzenteria [med.]
Dyzynteryjny
Dyżurować
Dzban, dzbanek
Dziać się [=zdarzać się]
Dziad [=staruszek]
[=żebrak]
Dziadek
[do orzechów]
Dziadkowie
Działać
[=funkcjonować]
[=skutkować]
[=w zgodzie z zasadami]
[=w / z oddali]
Działacz (aktywissta)
Działalność (aktywność)
Działanie
[=powietrza]
[=słońca/ słoneczned
Działka [=parcela]
[=dzielić działkę]
Działo
[=ostrzeliwać z działa]
Działko p/czołgowe

vagar =

imbuccamento, tubo,
anhelar
timon
divagar
tapete
diversion
dividendo
division
divisionàl
dysinteria
disenteric
vigiliar
ureco
evenir; occurer
vetulo
mendico, (le) mendicante
avo, granpatre
rumpenuces
avos. granpatres
ager
functionar
effectuar
ager in accordo con su principios
mittter/ poner foris / foras de
activista
activitate
acativitate
activitate aeree
activitate de sol/ solar
parcella
parcellar
cannon
cannonar
bazooka A.

błąkać się, włóczyć się
(konkretnie)
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Dziarski
Dziarskość
Dziąsło [med.]
Dzicz
Dziczyzna
Dziczeć
Dzida
[=oszczep]
[=pika]
Dzieciątko
Dziecinnieć
Dziecinny/ dziecięcy
Dzieciństwo
Dziecko
[= 1- 7 lat]
[= 8-14]
[=ślubne]
[=nieślubne]
[=adoptowane/ przybrane]
[z pierwszego małżeństwa]
Dziedziczyć
Dziedzictwo [=ojcowizna ]
[=spuścizna]
Dziedziczenie
Dziedziczny
[=przodkowy]
Dziedziczony
Dziedzina
[=sfera]
Dzieje
Dziekan
Dziekanat
[=budynek]
Dzielić (na}
[=rozdzielać]
[=na dwie części]

brave
braverìa
gingiva , alveolo
horda
bestias sovage, bestias a chassar 27
barbarisar
lancea
picca28
infantetto,baby
devenir infante
infantil
infantia
infante
infante
kind*
infasnte adoptive
~ de prime lecto

hereditar, succeder
hereditate, poatrimonio
hereditate
succession
heredari
ancestral
heredate
dominio (de)
sphera, zona
historia
decano
dekanato
decanerìa
divider (in)
distribuer
bipartir

27

pronunciation: shasar

28

w Inter oznacza także „pik”, trefl” w kartach
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[=się z ]
dzielący (podział)
Dzielnica [=miasta]
[=kraju]
Dzielny
Dzielność
Dzieło
Dziełko
Dziennik
[=codzienny]
[=gazeta]
[=wspomnienia]
Dziennikarstwo
Dziennikarz
Dziennikarski
Dzień [=24 godz. = doba
[=12 godz.]
[= dobry]
[=gwiezdny]
[=pracy]
[=sądu]
[=słoneczny]
[=ślubu]
[=targowy]
[=urodzenia (data]
[=urodzin (rocznica)]
[=Wielkiej Nocy]
[=wypłaty]
[=wypoczynku]
Dzienny
Dzierżawić [=ziemię]
[=od kogoś]
[=komuś]
Dzierżawczy
[=zaimek (gr)]
Dzierżba (bot)
Dziesiątka
Dziesiątkować

compartir con
divisive
quartiero
region
brave
braveria, bravura, prodessa
obra
opusculo
jornal
quotidian
gazetta
memorias,diario
jornalismo
jornalilsta
jornalistic
die
jorno
bondie
die sidal, die astronomic
die de labor
die de judicio
die solar
die de mariage, die de nuptias
die de merkato
die de nascentgia
die natàl
die de pascha
die de paga, die de pagamento
die de reposo
diurne, diari
arrentar
locar (de ulle), arrentar de ulle)
arrentar a ulle
possessive
possessivo
lanio
decena
decimar
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Dziesiątkowy
Dziesięcina [rel.]
[=pobierać dziesięcinę)
Dziesięć
Dziesięciokątny
Dziesięciokąt
Dziesięciokrotność
Dziesięciokrotny
Dziesięciolecie
Dziesięcionożny
Dziesięcioraki
Dziesięciosylabowy
dziesięciościan
Dziesiętny
[=ułamek]
Dziewanna (bot)
Dziewczyna (powyżej 18 lat)
Dziewczyna (do 18 lat)
Dziewczynka
Dziewiarski
Dziewica
Dziewiczy
[=teren]
Dziewiczość, dziewictwo
Dziewiątka
Dziewiątkowy
Dziewiąty
Dziewięć
Diewięćdziesiąt
Dziewiędzisiątay
Dziewięćset
Dziewiętnasty
Dziewiętnaście
Dzięcioł orn)
Dzięgiel (bot)
29
30

decena
decima
decimar
dece
decagone,
decagono,
decuplation
decuple
decennio
decapode
decuple
decasyllabe
decaedro
decimàl ,decime
fraction decimàl
verbrasko
juvena
puera
pupa29
tricotal, ticotic +
(le) virgine
virgine
terreno primarai
virginitate
novena
nonari30
none, novesime
nove(m)
novanta
novantesime
nove(m) centos
dece-nonebry
dece-nove,novendece
pico
angelica

puppa = lalka
także = diewiątego rzędu (Inter)
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Dziękować
[bardzo]31
[=wyrażać wdzięczność]
Dzięki (cz/kom)
Dzięki Bogu
Dzida (oszczep)
Dzik [zoo]
Dzika zwierzyna
[=świnia = pekari]
Dziki
[=niepohamowany]
[=okrutny]
[=surowy]
Dziki osioł
[=niepohamowany koń]
Dzikość
Dziś, dzisiaj
Dzisiaj wieczorem
Dzisiejszy
Dzisiejsze czasy
Dziobać
Dziób [=czapki/ ptaka]
Dziupla
[=schowek (melina)]
Dziura
[= ozonowa]
Dziurawić
[=perforować]
Dziurkacz
Dziw
[=natury/ fenomen]
Dziwaczeć [=stawać się
extrawaganckim]
Dziwak
Dziwaczny
Dziwaczność
31

regratiar
multe gratias:
dar gratitude
gratia a
Gratias a Deo
verre salvage
bestias sovage, bestias a chassar
pecari
salvage
feroce, fer
cruel
crude,primitive, severe
ònagro
feroce cavallo
ferocitate
hodie
iste vespere
hodierne
nostre dies
beccar
becco
foramine (cavo) arboral
celario de brigantes
cava, cavo,foramine
cavo de ozono
preforar
perforar
perforator
meravilia
freak A.
devenir extravagante
(le) eccentric
bizarre, eccentric, peculiar
bizarria, peculiaritate

dziękuję bardzo (tobie) = io te da multe gratias
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Dziwić się
Dziwny
Dziwo (zjawisko)
Dzwon
Dzwonek (do dzwonienia)
Dzwoneczek
[=kwiat]
Dzwonić [o kogoś]
[=wydawać dźwięki]
[=telefonować]
[=zębami z zimna /przerażenia]
Dzwonnica [=wieża]
[=winda osobowa]
Dźwigać [=nosić]
[=podnosić]
[=podnosić do góry]
Dźwignia
[=dwuramienna]
Dźwięczeć
Dźwięk
Dźwiekoterapia
Dźwiękowiec
Dżdżownica
Dżem
Dżez = jazz
Dżokej
Dżoker = joker
Dżonka
Dżdżownica
Dżudo
Dżudoka
Dżuma
[=dopust Boży]
Dżumbożet = jumbojet
Dżungla

stupefacer, meraviliar
extravagante,curiose
prodigio
campana
sonalia
campanula
telephonar
sonar
telephonar
resonar (per) con dentes pro pavor (frigor)
(le) campanil
ascensor
portar,elevar
levar
elevar
levator
vecte
sonar
sono, phono
sonotherapia
sonator, phonator
lumbrico
confitura, confectura
jazz
jockey
joker
junca
verme de terra
judo
judoca
peste
calamitate
jumbojet
jungla
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-E-

Ebonit
Echo [=p/t. ekologia]
[=powtarzać jak echo]
Echografia
Echograficzny
Echogram
Echokardiografia (med.)
Echokardiograficzny (med.)
Echolokalizacja/ echolokacja
Echosfera
Eden
[=raj]
Edeński
Edukacja
Edukować
Edukowany
Edycja
[=emisja]
Edykt
Edytować {=wydawać edykt]
Efedryna [farm]
Efekt
[=cieplarniany]2
[=rezultat]
Efektowny
Efektywność
Efemeryczny
Efemeryda [=tablica astronomiczna]
Egejski
Egida
[=auspicja]
[=protekcja]

ebonito
echo
echoar
echographia
echographic
echogramma
echocardiographia
echocardiographic
echolocation
echosphera
eden
paradiso
edenic
education
educar
educate
edition
emission
edicto
eder1
ephedrina
effecto
effecto de estufa, del calefaction,
resultato
effective
effectivitate
ephemere
ephemeride
egee
egide
auspcio(s)
protection

1

eder (Inter) = także „jeść”, „jedzenie”

2

efekt cieplarniany = szklarniany = effecto del conservatorio
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Egipcjanin
Egipski
Egipt
Egiptologo
Egiptologia
Egocentryczny
Egocentryk
Egoista
Egoistyczny
Egoizm
Egzaltacja
Egzaltować (się)
Egzamin
Egzaminator
Egzaminować
Egzaminowanie
Egzekucja
Egzekutor
[=wykonawca]
[=kat]
Egzekwować
Egzema [med.]
Egzemplarz
Egzodus
Egzorcyzm
Egzoteryczny
Egzotyka
Egzotyczny
Egzystencja
Egzystować
Ekipa
[=ratunkowa]
Eklektyczny
Eklezjolog3
Eklezjologia
Eklezjologiczny
3

egyptiano
egyptic
Egypto
egyptologo
egyptologia
egocentric
egocentrico
egoista
egoistic
egoismo
exaltation, exultation
exaltar, exultar (se)
examine
examinator
examinar
examination
execution
executor
executero
carnifice
executar, exequer
eczema
exemplar
exodo
exorcismo
exoteric
exotica
exotic
existentia,
exister, subsister
equipa
equipa a salvar, salvage-esquadro
eclectic
ecclesiologo
ecclesiologia
ecclesiolosic

także: duchowny
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Ekocentryk
Ekolog
Ekologia
Ekologiczny
Ekonom
Ekonometria
Ekonometryczny
Ekonomia
[=dobrobytu]
Ekonomista
Ekonomiczny
Ekosfera
Ekosystem
Ekotyp = kopia (biol)
Ekran [=przy kominku]
[=kino, telewizja]
Ekscelencja
Ekscentryczny
Ekscentryk
Eksces
Ekscytacja
Ekshumacja (wykopanie z ziemi)
Ekshumowany
Ekshumować (wykopywać z ziemi)
Ekskomunika
[= klątwa]
Ekskomunikować
[=wyklinać]
Ekskrementy
Ekskursja
Eksmitować
Eksmisja
Ekspansja
Ekspansywny
Ekspedient [=sprzedawca]
[=subiekt]
4

ecocentrico
eccòlogo
eccologìa
eccologic
economo
econometria
econometric
economìa
economia de abundantia
economista
economic
ecosphera
ecosystema
ecotypo
schermo4
schermo
excelentia
eccentric
(le) eccentric, eccentrico
excesso
excitate
exhumation
exhumate
exhumar
excommunication
anathema
excommunicar
anathemar
excremento, fece, fecula
excursion
evincer
evinction
expansion
expansive
(le) expediente
(le) subjecte

scherma (Inter) = fechtunek, szermierka
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Ekspediować [=wysyłać]
Ekspedycja
Ekspedycyjny
Ekspedytor
Ekspert
Eksperyment
Eksperymentalny
Eksploatacja
Eksploatować
Eksplodować
Eksplozja
Eksponować
Eksportować
Eksport
Eksporter
Eksportowanie
Ekspozycja
Ekspresowy
Ekspresywność
Ekspresyjny
Ekstaza
Eksterminować
Eksterminacja
Ekstrakt
Ekstrawagancja
Ekstremalny
Ektoderma (bio)
(med.)
Ektopia [med.]5
Ektopiczny
Ekumeniczny
Ekumen
Ekumenizm

expediar
expedition
expeditionari
expeditor
experto
experientia, experimento
experiental
exploitation
exploitar
exploder
explosion
exponer
exportar
exporto
exportator
exportation
exposition
expresse
expressivitate
expressive
extase
exterminar
extermination
extracto, extraction
extravagante
extreme
ectoblasto
ectoderma
ectopia
ectopic6
ecumenic
ecumène
ecumenismo

ektopia = najczęściej wrodzone przemieszczenie
narządów
6
pregnantia ectopic = wrodzone przemieszczenie ciążowe
5
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Ekumeniczność
Ekwipować
Ekwipunek
Ekwiwalent
Elaborat
Elastyczny
Elastycznie
Elastyczność
Elegancja
Elegancki
Elegant
Elegancik [= „elegant z morskiej piany”
Elegia
Ekektroakustyczny
Elektroakustyka
Ekeltroanalityczny
Elektroanaliza
Elektrociepłownia
Elektrochemia
Elektrochemiczny
Elektroda
Elektrodiagnoza
Elektrodiagnostyka
Elektrodializa
Elektroforeza (fiz)
Elektrografia
Elektrohydrauliczny
Elektrokardiogram
Elektrokauteryzacja
Elektrokinetyczny
Elektrokinetyka
Elektrokineza
Elektrolit
Elektrolityczny
Elektroliza
Elektrolizować
[=poddawać elektrolizie]
Elektroluminescencja

ecumenitate
equipar
equipamento
equivalente
elaborato
elastic.flexibile
elasticamente
elasticitate, flexibilitate
ellegantia
elegante, culte
(le) elegante
dandy A.
elegia
electroacustic
electroacustica
electroanalitic
electroanalyse, elelctroanalysis
calefaction e energia central
electrochimìa
electrochimic
electrodo
electrodiagnose, electrodiagnosis
electrodiagnostica
electrodialyse
electrophorese, electrophoresis
electrographia
electrohydraulic
electrocardiogramma
elekctrocauterio
electrocinetic
electrocinetica
electrocinese
electrolito
electrolytic
electrolyse
electrolisar
electrolysar
electroluminescentia
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Elektromagnes
Elektromagnetyczny
Elektromechanika
Elektromechaniczny
Elektrometalurgia
Elektrometalurgiczny
Elektromobil [=samochód elektryczny]
Elektromonter
Elektromotor [=silnik elektryczny]
Elektron [fiz]
Elektronika
Elektronik
Elektroniczny
Elektronuklearny, elektrojądrowy
Elektrooptyczny
Elektrooptyka
Elektroosmoza
Elektroskop
Elektroskopia
Elektrostatyczny
Elektrostatyka
Elektroszok, elektrowstrząs
Elektrotechnik
Elektrotechnika
Elektroterapia [=terapia wstrząsowa]
Elektrownia [miejsce]
[=budynek]
Elektrowóz [=elektryczna lokomotywa]
Elektrowstrząs, elektroszok
Elektrowstrząsowy
Elektryczny
Elektryczność
[=wytwarzać]
Element [t. pierwiastek]
Elementarny
Elewacja
[=fasada]
Elewator [=winda w doku]

electromagento
electromagnetic
electromechanica
elektromechanic
electrometallurgia
electrometallurgic
electroautomobile
electromontista
electromotor
electron
electronica
electronico
electronic
electronuclear
electro-optic
electro-optica
electro-osmose
electroscopio
electroscopia
eletrostatic
electrostatica
elektrochoc,
electrotechnico
electrotechnica
electrotherapìa
central electric
electriferia
electromotivo, locomotivo elecral
electrochoc,
electrochocal
electric
electricitate
generar electricitate
elemento
elementar,elementari
elevation
faciada
elevator; ascensor
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[=silos]
Elew (wojsk)
Elf (mit)
Ekslibris
Eliminować
Eliminacja
Eliminator
Elipsa
Elipsoida
Elipsoidalny
Eliptyczny
Eliksir
Elita
Elizja
Elokwencja
Elokwentny
Emalia
Emaliować
Emanować
Emancypować [=wyzwalać od k/ cz]]
Emancypować (się)
Embargo
Emblemat [=godło]
Emblematyczny
Embolia {=zator naczynia krwionośn]
Embriogenia
Embriogeniczny
Embriolog
Embriologia
Embriologiczny
Embrion
Embrionalny
Emeryt
Emerytka
Emerytalny
Emerytowany
Emerytura
Emfaza

silo
eleve
elf
exlibris
eliminar
elimination
eleminator
ellipse
ellipsoide
ellipsoidàl
elliptic
elixir
ellilte, èlite (F)
ellision
elocution,eloquentia
elequente
èmail (F)
emailliar
emanar, manar
emancipar
emancipar (se)
embargo
emblema
emblematic
embolia
embryogenia
embryogenic
embryòlogo
embryologia
embryologic
embryon
embryonàl,embryonic, embryonari
pensionario
pensionaria
emerite,pensionate
pensionate
pension
emphase
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Emigracyjny
Emigrować
Emigrant
Eminencja
Emir
Emirat
Emisariusz
Emisja
[=dwutlenku węgla]
Emitować [ =nadawać (listy. audycje itp.);
pieniądze]
[=gazy, wyziewy]
Emocja
Emocjonalny
Empatia 7
Emocjonować
Empiryczny
Emu [odmiana strusia]
Emulsja
[=fotograficzna]
Emulsyjny
Encefalograf 8
Encefalografia9
Encefalogram 10
Encykliczny
Encyklika
Encyklopedia
Encyklopedyczny
Endemia
Endemiczny
Endogamia
Endogamiczny

emigratori
emigrar, dispaisar se
(le) emigrante
(le) eminente, eminentia
emir
emirato
emissario
emission
emission de bicarbonato
emitter
exhalar
emotion
emotionàl,emotive
empathia
emotionar
empiric
emu
emulsion
photoemulsion
emulsive
encelographo
encelographia
encephalogramo
encyclic
encyclica
encyclopedìa
encyclopedic
endemia
endemic
endogamia
endogame

empatia = wczuwanie się, wczucie się
encefalograf = aparat do robienia zdjęć mózgu
9
encefalografia = rentgenologiczne badanie mózgu
10
encefalogram = rentgenowskie zdjęcie mózgu
7
8
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Endogen
Endogenny
Endokrynolog
Endokrynologia
Endokrynologiczny
Endokrynowy
Endorfina
Endoskop [=wziernik]
Endoskopia [=wziernikowanie]
Endosmoza
Energetyka
Energetyczny
Energia
[=nuklearna]
Energetyczny
Enigmatyczny
Enklityczny
Ententa
Enterologia
[=usunięcie jelita]
[=zapalenie jelita]
Entropia [=podwinięcie (się) powieki
Entuzjastyczny
Entuzjasta
[=fanatyk cz,]
Entuzjazm
Entuzjazmować (się)
Enzym
Epicentrum
Epidemia
[=pomór zwierząt]
[=ostra pandemia/ epidemia]
[=o zasięgu ponad krajowym)
Epidemiolog
Epidemiologia
Epidemiologiczny
11

endogen
endogene
endocrinologo
endocrinologìa
endocrinologic
endocrin
endorphina
endoskopio
endoscopìa
endosmose
energetica
energetic
energìa
energìa nucleari
energetic
enigmatic
enclitic
entente
enterologia11
enterotomia
enterotitis
entropio(n)
ecstatic, enthusiastic
enthusiasta
phanatico; fan
enthusiasmo
enthusiasmar (se)
enzyma
epicentro
epidemia
epizootia
pandemia
pandemia
epidemiòlogo
epidemiologia
epidemiologic

enterologia = nauka (wiedza) o jelitach
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Epidiaskop
Epigon
Epigrafia
Epigraf
Epigram
Epiczny
Epika
Epilepsja
Epilog
Epilogować
Episkopat
[=miejsce]
Epistolarny
Epistolografia
Epistolog
Epistoła [=list papieski]
Epitafium
Epitet
Epizod
Epizodyczny
Epizootia (epidemia zwierząt)
Epoka
[=kamienna]
Epolet
Epopeja
Epos
Epsylon [=litera grecka]
Era {=epoka}
Erb, erbium (chem)
Erekcja
Erg [fiz]
Erogeniczny12
Erotyka
Erotyczny
Errata
Erudycja
12

epidiascopio
epigone
epigraphìa
epigrapho
epigramma
epic
epico
epilepsia, mal cadue
epilogo
epilogar
episcopato
episcopato
epistolari
epistolographia
epistologo
epistola
epitaphio
epitheto
episodio
epsodic
epizootia
epocha
etate (epocha) de petra
epaulette (F)
epopeia (epopèya)
epos
epsillon,epsylon
era
erbium
erection (sexual)
erg
erogene
erotica
erotic
errata,erratura
erudition

erogeniczny = wywołujący żądanie płciowe]
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Erudyta
Erupcja
Erytrocyt (bio)
Eschatologia 14
Eschatologiczny
Esej
Eseista
Esencja
[=byt]
Eskadra
Eskapada
Eskorta
[=konwój]
Estakada
Ester / estry[chem] RCOOR
Estetyka
Estrada
Estriol 15
Estrogen 16
Estron 17
Etamina
Etanol [chem]
Etap
Etat
Etażerka
Eter
13
14

erudita
eruption13
erythrocyto
eschatologia
eschatologic
essayo
essayista
essentia
inherentia
esquadra
escappada
escorta
convio
estacada
ester
esthetica
estrade (F)
estriolo
estrogeno
estron
etamina
ethanol
etape
etate
étagère
ethero

verbo: erumper = wybuchać
eschatologia = doktryna religijna o ostatecznym
przeznaczeniu i losach człowieka

estriol = sterydowy hormon żeński wydzielany
przez pęcherzyk Graffa
16
estrogen = sterydowy hormon żeński wytwarzany przez
jajniki; adj.: estrogene
17
estron = sterydowy hormon żeński podobnie działający
jak estrio
15
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Eteryczny
[=bardzo lekki]
Etiologia18
Etniczny
Etniczność
Etnograf
Etnografia
Etnologia
Etologia
Etos
Etruski
Etui
Etyczny
Etyka
Etyk
Etykieta [=nalepka]
[=zachowanie]
Etykietować
Etanol [chem
Etyl [chem]
Etymon (gram)
Etymolog
Etymologia
Etymologiczny
Eudiometr
Eufemizm
Eufonia
Euforbia [= ostromlecz] (bot)
Euforia
Eugenika 19
Eukaliptus
Eukaliptusowy
Eucharystia
Eucharystyczny
18
19

etheric
legier
etiologia
ethnic
ethnicitate
ethnographo
ethnolgraphia
ethnologia
ethologia
ethos
etrusc
etui (F)
ethic
ethica
ethico
label, etiquetta
decorum, etiquetta
etiquettar
ethanol
ethyle
etymon
etymologo
etymologia
etymologic
eudiometro
euphemismo
euphonia
euphorbia
euphoria
eugenica
eucalypto
eucalyptic
eucharistia
eucharistic

etiologia = nauka o przyczynach powstawania chorób
eugenika = system poglądów o możliwościach doskonalenia
cech dziedzicznych
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Eugenika
Eunuch
Euro [=waluta]
Euroatlantycki
Eurodeputowany
Eurofobia20
Europ [chem] Eu
Europa
Europejczyk
Europejski
Eurowizja
Eutanazja
Ewakuować
Ewakuacja
Ewangelia
[=głosić ewangelię]
Ewangeliczny
Ewangelizować
Ewangelizacja
Ewentualny
Ewangelizator
Ewenement
Ewidencja [=rejestracja]
Ewidencjonować
Ewidentny
=[=widoczny]
Ewidentnie
Ewindykować [=wywłaszczać]
Ewoluować [=przechodzić ewolucję
Ewolucja
Ewolucjonizm
Ewolucyjnie
Ewolucyjny
Ewoluować

20

eugenica
eunucho
euro
euroatlanatic
eurodeputato
europhobìa
europium
Europa
europeo
europee
eurovision
euthanasia
evacuar
evacuation
evangelio
predicar evangelio
evangelic
evangelisar
evangelisation
eventuàl
evangelisator
evenimento
registration,evidentia
evidentiar
evidente
apparente
apparentemente, evidentemente
evincer
evolver
evolution
evolutionismo
evolutivemente
evolutive, evolutionari
evolver

eurofobia = lęk przed akceptacją eurowaluty
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-F-

Fabryka
Fabrykant
Fabrykat
Fabrykować
Fabuła
Facecja [=dowcip]
Facet [=typ]
[=indywiduum]
Fach [=praca fizyczna]
[=rzemiosło]
[=zawód]
Fachowiec
[=ekspert]
Facjata [=dobudówka]
[=mansarda]
Facecja [=dowcip]
Fagocyty [=komórki żerne]
Fagocytoza [med.]
Fagot [muz]
[=grać na fagocie]
Fajans
Fajerka
Fajerwerk
[=pirotechnika]
[=raca]
Fajka
[=do nurkowania]
Fakir
Faks
Faksować
Faksymile [f. nieodmienna]
Fakt
1

fabrica
(le) fabricante
fabricato
fabricar, producer
fabula
facetia
typo
individuo
laboro
artisanato
profession
professionero
experto
attica
mansarda
facetia, joco
phagocito
phagocytosis, phagocytose
basson, fagotto
fagottar
faience
disco a forno
foco de artificio
pirotechnica
racchet
pipa
snòrkel
fakir
fax
faxar
facsimile
facto1

constatar facto = stwierdzać fakt
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Faktycznie
Faktor
Faktoria [=osada handlowa]
Faktura (różne znaczenia)
Fakturować
Fakturowanie
Fakturzysta
Fakultet
Fakultatywny
Fala [różne znaczenia]
[=przybojowa]
[=dźwiękowa]
[=świetlna]
[=długa]
[=krótka]
Falowac [=wywoływać fale]
Falowanie
Falanga
Falangista
Falbana; falbanka
Falochron
Falowy
Falset
Falujący
Fałda
Fałdować
Fałsz
Fałszerz
Fałszować
[=imitować]
Fałszywka
Fałszywy
Familiarny [=zażyły]
Fama
Fan [=entuzjasta}

de facto
factor
factoria
factura
facturisar, facturar
facturisation
facturista
facultate
facultative
unda
colpo de mar
unda sonor
unda luminose
unda longe
unda curte
undear,undular,undar
undulation
falange
falangista
volante, fringia(~nja)
protector contra undas maral, molo
undatori, undose
falsetto,falcetto
undante
plica2
plicar
falsification
falsificator
falsar,falsificar, contrafacer,
imitar
imitation
false, contrafacte
familiar
fama
fan

plica (Inter) w znaczeniu medycznym = kołtun, choroba
włosów
2
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Fanatyczny
Fanatycznie
Fanatyk
Fanatyzm
Fanfara
Fanfaronada
Fant
Fantasmagoria
Fantasta
Fantastyczny
Fantazja
[=wyobraźnia]
[=psychologiczne]
Fantazjować
Fantom
Farad [=jednostka pojemności elektr]]
Faradyzować [=poddawać
elektroterapii]
Faradyzacja
Farandola [=taniec ludowy
Prowansalii]
Faraon
Farba [do farbowania]
[=maseczka kosmetyczna
dla kobiet
Farbować
Farma
Farmaceuta
Farmer
Farmacja
Farmakolog
Farmakologia
Farmakologiczny
Farmakopea
Farmakoterapia
Farsa
3

fanatic
fanaticamente
fanatico
fanatismo
fanfar
fanfaronada
pigmpre
phantasmogorìa
phantasta
phantastic
phantasia
imagination
phantasma
phantasiar
phantoma
farad
faradisar
faradisation
farandole
pharaon
color, fardo
fardo
colorisar, fardisar
ferma
pharmaceutico, pharmaceuto
agricultator, farmero
pharmacia
pharmacòlogo
pharmacologia
pharmacologic
pharmacopea
pharmacotherapìa
farsa3

autor piszący farsy = farsista
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Farsować [=pisać] farsy]
Farsz
Farszować [=nakładać farsz]
Fartuch
Faryzeusz
Fasada
[=elewacja]
Fascynacja
Fascynujący
Fascynowany
Fascynować
Fasola; fasolka
Fason
Faszyna
Faszysta
Faszyzm
Faszyzować
Faszyzacja
Fatalny
Fatalnie
Fatum
Fauna
Fatałaszki
Fatyga
Fatygować
Faworyt
Faworyzować
Faworyzujący
Faza [różne znaczenia]
Fechtować
Fechtunek
Federacja
Federalny
Federować [=łączyc się]
fekalia
Felczer
4

farsar
farce (fars)
farcir
avantal
phariseo
frontspicio, faciada
elevation
fascination
fascinante
fascinite
fascinar
phaseolo
fashion
fascina
fascista
fascismo
fascisar
fascisation
fatàl
fatalmente
fato
fauna
vestimento frivole
fatiga
fatigar
favorite
favorir,favorisar
favorisante
phase
schermir
scherma4
federation
federàl
federar
fecalia
mediko nonfinite

schermo (Inter) = ekran
164

[=sanitariusz]
Felga
Felieton
Felietonista
Feminizm[=ruch
emancypacyjny]
[=emancypacja]
Feniks [ptak mit]
Fenocetyna
Fenol [farm]
Fenomen
Ferie
[=wakacje]
Ferma
Ferment
Fermentacja
Fermentowac
Festiwal
Feston [=pólwieniec, motyw
dekoracyjny]
Festyn [=uczta. biesiada]
Fetysz
Feudalny
Fiasko
[=nie osiągnąć, zakończyć
fiaskiem]
Fiakr [=dorożka]
Fibra [=włókno mięśniowe,
nerwowe, roślinne, sztuczne]
Fibryna [= włóknik (bio.)]
Fibrynogen (bio)
Figa [ = owoc]
[=drzewo]
Figiel
Figlarny
Figlować
[=robic żarty]

adjutor de medico,
infirmero
disco de rota
folieton
folietonista
pheminismo
emaancipation
phenice
phenocetina
phenol
phenomeno
ferias
vacancias
ferma
fermento
fermentation
fermentar
festival
feston
festino
fetiche (fetishe)
feudàl
fiasco
facer un fiasco
fiacre
fibra
fibrina
fibrinogeno
fico
fichiera
petulantia
petulane
jocular
jocar
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Figura [różne znaczenia]
{=szachowa]
Figura retoryczna
Figurant [=statysta]
Figurować (w)
Figurować na liście
Fikać [=koziołkować]
[=wierzgac (koń)]
[=stawać dęba (koń)]
Fikanie (koziołkowanie)
Fikcja
Fikcyjny
Filar
Filantrop
Filantropia
Filantropijny
Filatelistyka
Filatelista
Filc [=pilśń, wojlok]
Filcować
Filet [kul]
Filharmonia
Filharmoniczny
Filia
Filister [=kołtun, zacofaniec]
Filisteria
Filiżanka
Film [kinowy]
[=fotograficzny/ błona]
Filmować
Filogeneza
Filologiczny
Filolog
Filologia
Filozof
Filozofia
Filozoficzny
Filozofować

figura
pecia
zeugma
figurante
figurar (in)
figurar in un lista
gambolar, facer capriolas
batter per pedes
cabrar
capriola
fiction
ficticie
pilar
philantropo
philantropia
philantropic
philatelia
philatelista
feltro
feltrar
filet
philharamonia
fphilharmonic
filiàl, succursal
philistero
philisteria
tassa
film; pellicula
pellicula
filmar
phylogenese
phylologic
phyologo
phylologia
phylosopho
phylosophia
phylosophic
phylosophar
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Filtr
Filtrowac
Filtrowanie
Finalizować
Finalizowanie
Finał
Finanse
Finansowanie
Finansowy
Finansista
Finezja
Finisz
Finiszowac
Finta [=pozorny ruch (sport)]
Fiolet =kolor fioletowy
Fiołek
[=alpejski (cyklamen)]
Fiolka
Firanka
Fircyk [=elegancik, goguś]
Firma
Firmament [=nieboskłon]
Fisharmonia
Fiskalny
Fiskalizm
Fiskalizować
Fiskalizacja
Fiskus
Fistuła [=przetoka (med.)]
[=gastryczna]
Fiszbin [=naturalny]
[=sztuczny (w biustonoszach/
spódniczkach, itp.
Fizjognomia
Fizjokracja [=rządy natury]
Fizjolog
5

filtro
filtrar, colar
colatura
finalisar
finalisation
(le) finàl
financia
financiamento
financari
financiero
finessa
final
finir, finalisar
finta
violacee
violetta
cyclamino
*vialo
cortina fenestral,tela
dandio
firma
firmamento
harmonium
fiscàl
fiscalitate
fiscalisar
fiscalisation
fisco
fistula
fistula gastric
osso de balena5
artificial osso de balena usate pro
gonnas ,brassieres
phisiognomia
phisiocratia
phisiologo

anque : barba de balena
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Fizjologiczny
Fizjologia
Fizjonomia [=wyraz twarzy]
Fizjoterapia [=przyrodolecznictwo]
Fizyka
Fizyk
Flaga
[=proporzec]
[sztandar]
Flak [=jelisto (pogardliwie)]
Flaki [=do jedzenia]
Flakon
Flaming (orn)
Flancować
Flanela
Flanka
Flaszka [=butelka]
[= karafka]
[=techniczna]
Flądra [icht]
[=sola (icht)]
[=głównie: o kobiecie]
Flegma [=ropowica (med.)]
[=charakter/ usposobienie]
Flegmatyk
Flegmatyczny
Fleksja (gr)
Flet [=instrument muz.[
[=grać
Flintglas
Flirtować
Flirt
Floret [=rapier]
Flota
Flotylla
6
7

phisilogic
phisiologia
phisiognomia
physiotherapia
physica
phisichista
bandiera
bandera 6(de nave)
standardo7
intestino
tripas
flacon
flamingo
plantar
flanella
flanco
bottilia
carrafa
flasco
pleuronecto
solo
femina neglecte
phlegmon
phlegma
phlegmagico
phlegmatic
flexion
flauta
flautar
flintglass A.
flirtar
flirt
floretto
flotta
flottilla

bandera (Inter) = bandera
standard (Inter) = standard, norma
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Floks (bot)
Fluktuacja
Fluktuować
Fluor F [chem]
Fluoroskop[=
=rentgenofluoroskop]
Fluoroskopia
Fluoryzować
Fobia
Foka [zoo]
Foksterier (pies)
Fokus [=ogniskowa]
Folklor
Folklorystyczny
Folkloryzować
Folwark
Fonem
Fonetyczny
Fonetycznie
Fonetyk
Fonetyka [gr]
Fonograf (aparat rejestrujący głos)
Fonografia (rejestracja głosu)
Fonografować (zapisywać głos)
Fonometr [=aparat rejestrujący poziom
głosu]
Fontanna = wodotrysk =
Football
Forma [=różne znaczenia]
[=wycinek z papieru]
Formacja
Formaldehyd [=aldehyd mrówkowy]
Formalny
Formalizm
Formalizować
Formować
[=bazę; stanowić bazę]
Formowanie

phlox
fluctuation
fluctuar
fluor
fluoroskopio
fluoroscopia
fluorescer
phobia
phoca
fox-terrier
foco
folklore
folkloristic
folklorisar
proprietate seniorial, ferma agricole
phonem(e)
phonetic
phoneticamente
phonetico
phonetica
phonographo
phonographia
phonographar
phonometro
fontana, tromba de aqua
football
forma
shablon de papiro
formaatioin
formaldehyde
formàl
formalismo
formalisar
formar
formar un base
formation
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Formatowanie
Formatować [=kształtować]
Formalina [farm]
Format
Formula
Formułować
Formularz
Foronomia [=geometria ruchu]
Forsować [różne znaczenia]
Forsowny
Fort
Forteca
Fortel
[=trick, podstęp]
Fortepian
Fortuna
Fortyfikować
Fortyfikacja
Forum
Forum lingwistyczne
[=językowe]
Fosa [=rów]
Fosfor P [chem]
Fosforan [chem]
Fosforek [chem]
Fosforyn [chem]
Fosforowy
Fosforyzować
Fotel
Foto
Fotofobia
Fotograf
Fotografia
Fotografować
Fotokomórka
Fotokopiować
Fotokopia
8

formation
formar, formattar (comp./typogr)
formalina
formato
formula
formular
formulario8,schedula
foronomia
fortiar
fortiate
forte
fortalessa
trick, trucco, maneo
fortepiano
fortuna
fortificar
fortification
foro
foro linguistic
fossa
phosphor, phosphoro
fosphato
phosphido
phosphito
phosphoric
phosphorescer
sede a bracios, sede confortabile
photo
photophobìa
photographo
photographia
photographar
photocellula
photocopiar
photocopia

wypełnić formularz = reimpler (plenar) un formulario
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Fotokopiarka
Foton
Foyer
Fracht [=ładunek]
Frachtowac [=zamawiac statek dla
wysyłki]
Frachtowiec
Fragment
Fragmentacja
Fragmentaryczny
Frak
Frakcja
Franciszkanin
Francuz
Francuski (t. język)
Frank (narodowość)
[=waluta]
Frankolinus [ptak z tropiku]
Frankojęzyczny
Frankofon
Frankować
Frankowanie
Franszyza
Fraza
Frazeologia
Frazeologiczny
Fregata [=statek]
Fregata [ptak]
Frekwencja
Frenezja (obłed)
Frenologia
Freon [chem]
Fresk
Fretka [=udomowiony tchórz]
Frez, frezowanie
Frezja [bot]
Frezowac
Frezarka

photocopiator
photon
foyer
frete, carga
faver frete, cargar
nave de carga/ frete
fragmento
fragmentation
fragmentari
habito de gala
faction,fraction
franciscano
francese
francese (a.lingua)
franc
franco
francolin
francophone
francophono
francar
francatura
franchitia
phrase
phraseologìa
phraseologic
fregata
fregata
frequentia
phrenesia, dementia
phrenologia
freon. phreon
fresque
furetto
fresa
freesia
fresar
machina a fresar
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Frędzla
Front
[=walki]
Frontalny [=przedni]
Fronton
[=szpica przednia]
Froterować (polerować)
Frustrować (udaremniać)
Frustracja
Fruwać
Frykcja (=tarcie)
Frytka
[=chips]
[=chips]
Frywolny
Frywolnie
Fryzować
[=układać loki, dbać o włosy]
Fryzjer
[=salon fryzjerski]
Fujarka
Fuksja (bot)
Fularda (rodzaj tkaniny)
Fundować
[=komus (ugaszczac)]
Fundacja
Fundament
Fundamentalny
Fundamentalnie
Fundator
Fundatorka
Fundusz
[=publiczny]
Funkcja
Funkcjonalny
Funkcjonalnie
9

frangia (franja)
fronta,fronte
fronte de battalia
frontàl
fronton
frontspicio
pollir, lustrar
frustrar
frustration
volar9
friction
pasta patala frite
chips
chips
frivole
frivolemente
pectinar
buclar capillos
barbero, pectinero
barberìa
tubacco
fuchsia
foulard F
fondar,fundar
regalar
fondo,fondation
fundasmento
fundamentàl
fundamentalmente
fundator
fundatrice
fundo
fundo public
function
functional
functionalmente

voler = chcieć, pragnąć
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Funkcjonariusz
[=publiczny]
Funkcjonować
Funkcjonowanie
Funt
[=szterling (£)
Furgon
Furia
Fura
Furman
Furora
Furta
Furtka
Fuszerować
Futerał
Futurolog
Futurologia
Futurologiczny
Futurystyczny
futro (pelisa)
Futrzarz
fuzja [=strzelba, flinta]
[=zjednoczenie. Fuzja]
Fuzjonować [=ulegać fuzji]

functionario
functionario public
functionar,funger
functionamento
libra
libra sterling
furgon
furia
carretta
carrettero
furor
porta
portetta, cancella
facer inhabitalmente
etui, cassa
futuròlogo
futurologìa
futurologic
futuristic
pellicia
pelliciero
(le) fusil
fusion,fusionamento
fusionar,facer fusion
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-G-

Gabar [=barka]
Gabardyna
Gabinet [t. rządowy]
Gabion [=kosz szańcowy]
Gablota
Gacek 1[=nietoperz]
Gad [pełzający/ płaz]
Gadać
Gadatliwy
Gadatliwość
Gadolin G [chem]
Gadżet
Gafa
[=zrobić/ popełnić gafę]
Gaj, gaik
Galaktyka
Gala, ceremonia
Galowy
[=strój/ ubranie galowy]
Galban [=żywica gumowa]
Galareta [=danie mięsne]
Galaretka (owocowa)
Galaktyka
Galaktyczny
Galanteria (dobre maniery)
[ mieć dobre maniery]
Galanteryjny
Galena [=błyszcz ołowiowy]
Galeas (statek wiosłowo-żaglowy]
Galeon
Galera [=statek galerniczy/
ciężkie roboty]
Galernik
1

gabarra
gabardina
cabinetto
gabion
vitrina
vespertillion
(le) reptile
chattar
verbose
verbositate
gadolinium
gadget
gaffe
facer/ commiter un gaffe
boscetto
galaxia
gala,ceremonia
galàl, galante, ceremoniàl
habito de gala
galbano
galantina
gelea
galaxia
galaxial
galanteria
galantear
galante
galena
galeassa
galeon,galeota
galea, galera
galerero,galeriano

nazwa ludowa
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Galeria [różne znaczenia]
gal [chem.] G
Galicyzować
Galicyzm [=błąd język.]
Galialejczyk
Galijski (chem)
[=kwas]
Galilejski
Galimatias
Galion [=statek handlowy]
Galon [=naszywka]
[=pojemność}
Galop
Galopować
Galopada
Galwaniczny
Galwanizować
Galwanizacja
Galwanometr
Galwanoplastyka
Gałąź
[=branża]
Gałgan [=ścierka]
[=szmata]
Gałka
[=oczna (med.)]
Gałka [=muszkatowa [kul]
Gama [różne znaczenia]
Gambit
Gameta
Gang [=banda]
Gangalion (węzeł nerwowy]
Gangrena [=obumarcie tkanek ]
Gapić się
Garaż
Garażować
Garb
Garbaty

galeria
gallium
galicisar
galicismo
Galilleiano
gallic
acido gallic
Galileian
galimatias
galon
galon
gallon
galoppo
galoppar
galoppada
galvanic
galvanisar
galvanisation
galvanometro
galvanoplastia, galvanoplastica *
ramo
rama, branca
panello
panello
globo
globo del oculo
nuce muscate
gamma
gambito
gameta
banda
gangalion
sphacelo
esser aperte,hiar
garage
haber un loco in garage
gibbo
gibbose
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Garbarz
Garbus
Garbnik
Garbnikowy
Garbować [=wyprawiać skóry]
[=komuś skórę]
Garbarnia [=miejsce]
[=budynek]
Gardenia
Garderoba
Garderobiana
Garderobiany
Gardło
[=zapalenie]
Gardłowy
Gardłowa zgłoska
Gardzić (pogardzać, lekceważyć)
Gardziel
[=przełyk]
[=paszcza, otwór]
Garłacz =arkabuza, rusznica]
Garncarz
Garncarstwo
Garnek
Garnitur [różne znaczenia]
[=ubranie]
Garnizon
Garsonka
Garść
Gasić
Gasnąć
[=umierać]
[=odchodzić]
Gastralgia{=choroba żołądka (med.)]
2
3

tannator
(le) gibbo
tanno
tannic
tannar
battter, flogallar
tanneria
tanneria
gardenia
guardaroba
guarderobera
guarderobero
gutture, .pharinge, gorga
pharingìtis
gutturàl, pharyngee
gutturalo
despicer2
pharynge
esophago
ore
fusil, arquebuse
ceramista
ceramo
marmita (de)
vestamento,
uniforme
garnison
roba de femina con jachetta
manata (de)
extinguer3
devenir extinguite
morir
passar
gastralgia

imiesłów: despicite
extinuer (anque) = wymierać
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Gastralgiczny
Gastritis (=nieżyt żołądka]
Gastrolog
Gastrologia
Gastrologiczny
Gastronom
Gastronomia
Gastronomiczny
Gastroskop
Gastroskopia
Gastroskopijny
Gastryczny
Gaśnica
Gatunek [różne znaczenia]
Gaucho (kowboj poł.-amerykański)
Gauchowski
Gawędzić
Gawial (zoo)
Gawot [taniec]
Gawron
Gaz
[=naturalny/ ziemny]
[=palny/ świetlny]
[=łzawiący]
[=karbidowy]
Gazociąg
Gazolina
Gazownia
Gazyfikować
Gazyfikacja
Gaza
Gazeciarz
Gazela [zoo]
[=południowo-afrykańska]
Gazeta
Gazon [=trawnik]
4

gastralgic
gastritis
gastròlogo
gatrologìa
gastrologic
gastrònomo
gastronomìa
gastronomic
gastroscopio
gastroscopìa
gastroscopic
gastric
extinctor
specie,sorta
gaucho
gauchesc
chattar,garrular
gavial
gavotte
frugilego4
gas
gas natural;methano
accendgas
gas lacrimogene
acetyl, acetilen
gasoducto
gasolina
fàbrica de gas
gasificar
gasification
gaza
gazettero
gazella
antilope saltator; springbok A.
gazetta
gazon

w Inter = wrona = cornice
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Gazomierz
Gazowy
[~ piec kuchenny]
Gaźnik
Gaża
[=honorarium]
Gąbka
Gąbczasty
[=gąbko-podobny]
Gąbczastość
Gąsienica (zoo/ techn)
[=ciągnik na ~ach]
Gąsieniczny
Gąsior
[=naczynie szklane]
Gąszcz
Gdakać [kury]
Gderać =zrzędzić]
Gdy [=kiedy]
[ ~ tylko]
Gdyby [=jakoby]
Gdyż
Gdzie
Gdzieniegdzie
Gdzie indziej
Gdziekolwiek
Gdzieś
Gehenna
[=piekło]
Gejzer
Gekon[=odmiana jaszczurki]
Gem (drogocenny kamień)
Gen
[=gen rakowy (med.)]5
Gencjana (goryczka) [bot]
[różne odmiany]
5

gasometro
gasàl, gasic
forno de gas
carburator
salario, gage (gaje)
honorario
spongia
spongiose
spongiatre
spongiositate
eruca; lumbrico
tractor a erucas
lumbrical
oca mascule
damajana
boscage
cluccar
grunnir
quando,
solmente
quasi
nam
ubi
passim
in altere parte
ubicunque, ubique
usquam, alicubi
gehenna
inferno
geyser (es)
gecko
gemma
gen
cancerogeno
gentiana
= goryczka

rakogenny = cancerogene
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[=jako lek]
Genealog
Genealogia
Genealogiczny
[= drzewo genealogiczne]
[=boczne]
Generacja
Generalizować
Generał
Generalski
Generalny
Generalnie
Generalissimus
Generator
Generować
Geneta
Genetyk
Genetyka
Genetycznie
Genetyczny
Geneza
Geniusz
Genialny
Genialnie
Genialność
Genitalia
[=jaja]
Genitalny
Genom6
Geocentrum [=punkt centralny Ziemi]
Genotyp [=zespół właściwości
dziedzicznych]
Genotypiczny
Geodeta
Geodezja
6

gerntianina
genealogo
genealogia
genealogic
arbore genealogic
arbore collateral
generation
generalisar
(le) general
general
general
generalmente
generalissimo
generator
generar
genetta
genetico
genetica
geneticamente
genetic
genese
genio, ingenio
geniàl
genialmente
genialitate
genitales
ballas, oves, coliones
genitàl
genoma
geocentro,
geocentrismo
genotypo
genotypic
geodeta
geodesia

genom - pojedynczy zespół chromozomów jądra komórki
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Geodezyjny
Geofizyka
Geofizyczny
Geograf
Geografia
Geograficzna długość
[~ szerokośc]
Geoida[=powierzchnia teoretyczna nie
dająca się przedstawić w postaci opisu]
Geolog
Geologia
Geometra
Geometria
[=mierniczy]
Geometryczny
Georginia [=dalia, rozwielitka]
Gepard
Geotermiczny
Geranium
Gerbera (bot)
Geriatra
Geriatria
Geriatryczny
German [chem.] Ge
Germanista
Germanistyka
Germański
Gerontologia [=nauka o starzeniu
się organizmów]
Gest
Gestia
Getry
Getto
Gęba
[=otwór gębowy]

7

geodesic
geophisica
geophisic
geographo
geographìa
longitude
latitude
geoide
geologo
geologia
geometra
geometria
agrimesor
geometric
dahlia
gepard
geothermic
geranio
gérbera
geriatra
geriatrìa
geriatric
germanium
germanista
germanistica
germanic7
gerontologia (scientia pro
organismos vetule)
gest
gestia
gambiera
ghetto
ore
orificio

german = niemiecki
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Gęgać
[=kwakać]
Gęsia skórka
[=dostać gęsiej skórki]
Gęsiego chodzić
Gęsto
Gęsty
[=zwarty]
Gęstość
[=zapisu]
[=zwartość]
Gęś
[=dzika]
[=arktyczna]
Giąć
[=z(a)ginać
Gibki [=giętki]
[=elastyczny]
Giętkość
Gibon [zoo]
Giełda
Giemza
Giętki = gibki
[=elastyczny]
Giętkość [= elastyczność]
Gigabajt
Gigaherc
Gigametr
Gigant
[=kolos]
Gigantomania
Gigantyczny
[=olbrzymi]
gil [orn]
Gildia
8

cluccar
facer quac-quac
cute anserin ; horropilation
horropilar
passar (ir) como oca
densemente
dense
compacte
densitate
densititate de registration
compactivitate
oca,
ansere
ansere arctic, bernacle
flecter
facer curve,curvar
flexibile
elastic
flexibilitate
gibbon
bursa8
pelle de camoce
flexibile,
elastic
flexibilitate, elasticitate
gigabyte
gigaherz
gigametro
(le) gigante
colosso
gigantomanìa
gigantese,gigante, gigantic
gigante, gigantese, gigantic
*bullfinch
corporation (commercial) : (guilda)

bursa = oznacza również – bursa (hotel studencki),
portmonetka
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Giloszować [=robić wzory, rysunki na
papierze/ w metalu]
Giloszarka
Gilotyna
Gilotynować
Gilotynowanie
[=masowe]
Gimnastykować się
Gimnastyka
Gimnazjum
Gimnazjalny
Ginąć
[=znikać]
[=gubić (coś)]
[= gubić się]
Ginekolog
Ginekologia
=położnictwo]
Ginekologiczny
[=położniczy]
Gineceum9
Gips
[=depozytornia gipsu]
[=sklep z gipsem]
Gipsować (nakładać gips)
Gipiura [=rodzaj koronki]
Girlanda
Gitara
Gizelica (szablodziób) [orn]
Gladiator
[=rękawica/ cesta]
Gladiatorski10
Gladiola [bot]
Glansować

guillotinar,
facer guilloche
guillotina (gilotina)
guillotine
guillotinar
guillotination, guillotinamento
guillotinada (gil~)
facer gymnastica
gymnastica
gymnasio
gymnasiàl
perir
deperir
perder
devenir perdite
ginecologo
ginecologia = obstericia
ginecologic
obsteric
gynoeeo
gypso
gypsiera
gypseria
ingypsar
*guippure
guirlanda
gitarra,guitarra
avocetta
gladiator
cesto
gladiatori
gladiolo
lustrar

gineceum = część pomieszczeń tylko dla kobiet
(Starożytność)
10
walka gladiatorska w języku Interlingua = gladiatura
9
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[=nadawać połysk]
Glaukonit (min)
Glazura
Glazurować [=układać glazurę]
Gleba
Glejt
Ględzić
Gliceryna
Glicyna [chem.]
Glicynia [bot]
Glikogen (chem)
Glikogeniczny
Glikol [chem]
Glikoza [=cukier gronowy]
Glina
Glista [zoo]
[=ludzka (jelitowa)]
[=nicień]
Glistnica [=askaridoza]
Glob
Globalista
Globalny
Globalizacja
Globalizować
Globulka [-krwinka krwi]
Globulina
Glosa [=objaśnienie słowa]
Glosarium
Gloksynia [=roślina doniczkowa]
Gloria
Glutamat 12
Glutamina [chem]]
11
12

polir
glauconiate
vitro
vitrar
solo
salveconducto
parlar nonsenso
glicerina, glycerina
glycina
glycinia
glicogeno
glicogene
glycol
glycosa
argilla
verme, lumbrico
askaride
nematodo
ascaridiose
globo
globalista
globàl
globalisation
globalisar
globula
globulina
glossa
glossario
gloximia
fama11,gloria
glutamato
glutamina

fame (Inter) = głód
glutamat = związek chemiczny znajdujący się w
różnych potrawach, szczególnie, chińskich
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Glutaminat [chem]
Gluten [chem]
Gładka skóra
Gładki
[=pilnik]
Gładzić
[=polerować]
[=glansować]
Głaz
Głąb [=kapusty]
[=głupiec]
Głębia, głębina
Głęboki
Głęboko
Głębokość
Głodny
Głodować [=potrzeba jeść]13
Głodówka
[=med.]
Głodzić [kogoś/ coś]
Głodzić się
Głos (mówiony)
(do głosowania)
[=sumienia]
Głosować (za/ przeciw)
[=wniosek]
Głosowanie
[=tajne]
Głosić
[kazania]
[=rozsiewać]
Głoska [=litera]
[=dźwięk]
Głośnia [anat.]
[=zapalenie]
Głośny

glutaminato
gluten
pelle dulce
lisie, plan, dulce
lima dulce
lisiar, applanar
polir
lustrar
saxo
trunco del caule
imbecile, stupide
abysmo, abysso
profunde
profundemente
profunditate
famelic
haber fame
exopero del fame
dieta absolute
affamar
affamar se
voce
voto
crito de conscientia
votar (pro / contra)
votar un motion
votation,suffragio
ballota
proclamar
predicar
diffuder
littera
sono
glotta
glottitis
alte
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Głośnik
[=megafon]
Głosujący
Głowa
[=państwa]
[=cukru]
Głowy obcych państw
Głowica [=techn.]
[=kolumny/ kapitel]
Głowica [broń]
[=odczytująca]
[=pisząca
Głowić się
Głownia [=żagiew]
Głowonóg (zoo)
Głowowy
Głód [=brak pożywienia]
[=potrzeba jedzenia]
Głóg [bot.]
Główka penisa (med.)
Głównodowodzący
Główny
Głuchnąć
Głuchoniemy (sub)
Głuchoniemy (adj)
Głuchota
Głuchy
[~ jak pień]
Głuchy [=człowiek]
Głupi
[=tępy umysłowo]
Głupieć
Głupota
Głuptak (orn)
Głuszec [orn]
[= wielki]
Gmatwać [=komplikować]
[=mieszać]

altoparolator
megaphono
votator
capite, testa
capite de stato
pan de sucro
estranier capites statos
testa
capital
ogiva
testa de lectura
testa de scriptura
cerebrar
torcha
cephalopodo
capital, cephalic .
fame
besonio de mangiar
spino
balano
commandante in chef
capitàl, major, principal
devenir surde
(le)surdemute, surdemuto
surdemute
surditate
surde
surde como pisce
(le) surde
fatue, stupide
obtuse
devenir stupide
stupiditate
genetta
urogallo
tetras
complicar
confunder,miscer
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Gmin
[=plebs]
Gmina
Gnać
[=biec]
Gnat [=pogardliwie o kości]
[=kość zwierzęcia / ludzka]
Gnębić
[=męczyć]
Gniady [kolor/ maść konia]
Gniazdo [=legowisko]
[=mars(kosz)
”bocianie na statku”
[=czopowe /wpustowe]
[=rodzinne =dom rodzinny]
Gnić
[=długo leżeć w łóżku]
Gnicie
Gnida
Gnieść[=naciskać /uciskać]
[=miętosić (się)]
Gniew
[=ludu]
Gniewać się
Gniewny
Gnieździć się
Gnilec [=szkorbut]
Gnilec ustny [=pleśniawka]
Gnojnik (bot)
Gnojówka
Gnom
[=karzełek, skrzat]
Gnój [naturalny (obornik)]
[=sztuczny]
Gnu (zoo)
Gnuśność
Gobelin

populo
plebe
communitate
expulsar
currer
pecia de osso
osso
opprimer
tormetar
rubide
nido
topo,
„nido ciconial”
mortasa, pivote
tecto / domicilio conjugal
putrescer
longemente essar in lecto
putrefactioin
ovo de pediculo
pressar
corrugar (se)
furor
furor popular, furor del populo
irascer
irate, irascibile
nideficar se
scorbuto
aphtha
marrubio
liquido de stercore,
aqua de stercore
gnomo
nano (a)
stercore
stercore artificial
gnu
acedia
tapisseria,gobelin
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Godło
[=herb]
Godny
[=zasługujący]
[=polecenia]
[=potępienia}
[=pożałowania]
Godność
[=para]14
Godzić [=jednać]
[=uśmierzać]
Godzić się
Godzi się
Godzina [=przestrzeń czasu]
[=na zegarze]
[=policyjna]
[=szczytu]
Goić [=zabliźniać]
[= goić się]
Gojenie
Gokard
Golić
[=golić się ]
Golarka
Goleń [med.]
Golf [=gra]
Gołąb [orn]
Gołębi
Gołębnik
Gołoledź
Goły
Gondola
[=balonu, sterowca, samolotu]
Gondolier
Goniec

emblema
blason
digne,decente
meritose
commendabile
contemptibile
lamentabile
dignitate
parage
accordar
mitigar
consentar se
es consentate
hora
hora
hora de clausura
hora de puncta
cicatrisar
cicatrisar se
cicatrisation
gocard
rasar, rader15
rasar se, rader se
rasorio
gamba
golf
columba
columbin
columbiera
via vitree, via de gelo
nude
gondola
nacella
gondolero
currero

14

par (godność) = pero (Id) = par (Inter)

15

imiesłów czasu przeszłego: ha rastite, ha radite
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[=paź]
Gonitwa
Gont
Gorąca linia
Gorąco
Gorący
Gorączka
[=dziecięca]
[=reumatyczna]
[=siana]
[=szkarlatynowa]
[=tyfusowa]
[=powtarzalna co 4 dni]
[=żółta]
Gorączkować
Gorączkować się
Gorczyca [bot]
Gorczycznik [med.]
Gorejący
Gorliwość
Gorliwy [=pełen zapału]
[=wytrwały w zamiarze]
[=wpadać w zapał]
Gorset
Gorseciarz
Gorszący
Gorszy
Gorszyć [=oburzać]
[=demoralizować
[=szokować]
Gorszyć się
Gorycz
Goryczka, gencjana (bot)
[=bezłodygowa (bot)]
[=wiejska / polna]
[= krzyżowa / krzyżówka]
Goryl [zoo]
Gorzeć [=palić się]

page
cursa de cavallos
tegulo de ligno,baston
linea calide
calor
calide,calorose
febre
febre puerperal
febre rheumatic
febre de feno
febre scaralatin
febre de thyphoide
febre quartan
febre jalne
febricitar
iracescar
sinapis
sinapismo
ardose
zelo
ardente, fervorose
zelose
arder
corseto, susteno-pectore
corsetero
indecen te
pejor, plus mal
indignar
demoralisar
facer shockung
irascer se
amaritude, acerbitate
gentiana
gentiana acule
gentiana campestre
gentiana cruciate
gorilla
brullir, arder
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Gorzej
Gorzki
Gospoda [=tawerna]
Gospodarczy
Gospodarstwo domowe
Gospodarstwo mleczne
Gospodarz [=domu]
[= właściciel ]
[=rolnik]
Gość
[=hotelowy]
Gościć
Gościec
[=zapalenie
stawów = artretyzm]
[=reumatyzm]
[=ramienia]
[=palców ręki]
[=kolana]
Gościnny
Gościnność
Gotujący (się) [=wrzący płyn]
Gotować [=przygotowywać
jedzenie]
[~ się= wrzeć (o płynach)]
Gotowanie [=obiadu]
[=wrzenie ]
Gotowany
Gotowy ( ~do...)
Gotowość
Gotówka
Gotówkowy
Gotycki
Gotyk
Goździk [bot]
[=przyprawa]
Góra
[=wierzchołek]
Góral

pejo
amar, acerbe
taverna
economic
menage
vaccheria
hospite, hoste
propretario,hoste,
paisano
invitato,
hospice
hospitar
gutta,

arteritis

rheumatismo
omagra = gutta del spatula
chiragra =gutta del mano
gonagra = gutta del genu
hospitabile
hospitalitate
bulliente
cocer
bullir, ebullir
coction
bullimento
cocite
preste (a)
prestessa
conto
contante
gotic
gotico
clavo
caryòlose,carysis;clavo
montania
summitate
montasniero
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Górka
Górnik
Górnolotny
Górować
[=dominować]
Górski
Górzysty
Gówno [=odchody]
Gra
[=video]
[=w piłkę]
Grab
Grabarz
Grabić [grabiami]
[=rabować]
Grabie
Grabienie
Grabież
Gracja
Grać =[na instrumencie; brać udział
w grach; zabawiać się/ kogoś]
[=role, występować]
Grać w piłkę
Grać w hokeja
Grać w karty
Grać na rogu
Gracz
Grad
[padać]
[=kamieni]
Gradobicie
Graficzny
Grafik
Grafika
16

collina
minator,minero
emphasente
suprar, prevaler
dominar
montàl
montose
fece,fecula; (vulg) merda
ludo,joco
videojoco
joco de balla/ ballon
carpino
sepulcrero,
rastellar
sacchear, spoliar16
rastello
rastellage
spoliation
graciditudo
sonar un instrumento
luder, jocar
jocar (un rolo)
jocar al / de balla/ ballon
jocar al hockey
jocar al caratas
cornar
jocator
grandine
grandinar
grandine de petras
tempesta de / con grandine
graphic
graphichero
graphica

saccchear (Inter) =grabić, zdzierać skórę, ściągać skórę
ogołacać, rabować
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Grafit
Grafolog
Grafologia
Grafologiczny
Gram
Gramatyczny
Gramatyk
Gramatyka
Gramofon
Granat [=wojskowy]
[=owoc]
[=minerał]
Granatowy
Graniastosłup
Granica [=naturalna]
[na mapie]
Graniczący
[=sąsiedni, przylegający]
Graniczny
Granit
Grany
Granulować
Granula, granulka
Grat [=mebel]
Gratis
Gratka
[=korzyść/ szansa]
Gratulować [komuś]
[=sobie]
Gratulacje
Gratulacyjny
Gratyfikować
Grawer
Grawerować
Grawitować
Grawitacyjny
Grawitacja

graphite
graphologo
graphologia
graphologic
gramma
grammatic, grammatical
grammatico
grammatica
gramophono
granata
granata
granato
marin
prisma
limite
frontiera,confinio
confin, circumjacenta
adjacente
confin,frontier
granito
ludite,jocate
granular
granulo
mobile ancian
gratis
bon-fortuna
profito
gratular,felicitiar, congratular,
gratular se
gratulacio(es), felicitation(es)
congratulation(es),
congratulatori
gratificar
gravator
gravar
gravitar
gravitationàl
gravitation
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Grdyka [=krtań (med.)]
[=gardło, gardziel]
Greck-ortodoksyjny
Grejfrut
[drzewo grjfruta]
Greka (j. grecki)
Grecki
Gremium [=wielka masa]
[=biskupie]
Gremialny
Gres
Gręplować [=zgrzeblić]
Gręplarnia
Grill
Grilliada
Grillować (smażyć na grillu)
Grilaż
Grobla [=tama]
[=nasyp /wał ochronny]
Grobowiec
Grobowiec [symboliczny]
Grobowy
Groch
Grog (bot)
Gromadzenie
[=danych]
Gromadzić [rzeczy]
[=akumulować]
[=próbki / dowody]
[=kolekcjonować, zbierać]
[=ludzi]
Gromadzenie
Gromadzić się
Grom [=piorun]
[=grzmot]
Gronko (bot)
Gronkowy (w formie jagody)
Grono [=kiść owoców]

larynge
pharinge
greco-orthodoxe
pampelmus, grape-fruit
grape-fruitiera, pampermusiera
greco
grec
gremio
(le) gremial
gremial
petra arenari
carder
carderìa
grillia
grilliada
grilliar
grillage
pila, dica, diga
rampa
sepulchro,sepulcro
cenatophio
tumbal
piso
grog
arrangiamento
arrangiamento de datas
congregar, gregar
accumular
accumular probas
collectionar, colliger
assemblar
accumulation, accumulamentao
assemblar se,gregar seaccumular se
fulmine
tonitro
acino
acinoforme, acinose
grappa, racemo
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[=grupa ludzi]
Gronostaj [zoo]
[=futro]
Gros [12 tuzinów=144 szt.]
Grosz wdowi
Groszek
Grot
Grota
Groteska
Groteskowy
Grozić
Groźba
Groźny
[przeciwnik / groźny bokser]
Grób
Gród
[=zamek obwarowany z placem w
środku]
Grubiański
[=wulgarny]
Grubieć
Grubość
Gruboskórca
Gruboskórny
Gruby
Gruchać [=ptaki]
Gruchacz ( tartan) [orn]
Gruczolak (med.)
[=oskrzelowy]
[=prostataay]
Gruczoł [med.]
[=limfatyczny]
[=krokowy = prostata]

gruppo (de humanos)
ermine ; armenio17
ermine; armenio
grosso
obolo de vidua
piso
puncto de lancea
grotta
grottesco
grottesc
menanciar
menacia
menaciante
pugilista
tumba
castello
burgo18
grossier
vulgàr
devenir spisse
spissor19
pachydermo
pachyderme
spisse
rucular
agama
adenoma
adenoma bronchian
adenoma prostatic / de prostata
glandula
aden20
prostata

17

armenio = inhabitant of Armenia/ language (IED p.28)
słownik p.P.Wimmera podaje ”miasto”
19
także (anque) = gęstość
20
zapalenie gruczołu = adenopathia
18
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Gruda
Grudzień
Grupa
[=dyskusyjna]
[=bojowa]
[=nacisku]
[=krwi]
[=poszukiwawcza]
[=grupą/ grupami
Grupować
Grupować się
Grupowanie
Grusza
Gruszka [owoc]
Gruszka [gumowa do lewatywy
Gruz
Gruźlica
[=płuc (suchoty)]
Gruźliczy
Gruźlik
Gryka [bot]
Grymas
Grymasić
Grypa [stan początkowy]
[= stan poważny]
[=ptasia]
[=nazwa naukowa]
Grypowy
Gryzący (żrący)
[=dym]
Gryzmolić
Gryzmolenie
Gryzoń
Gryźć
Grzać [=podgrzewać]
Grzać się
Grządka [=zagon]
Grzbiet [=plecy]

grumo
decembre
gruppo
gruppo de discussion
gruppo de combatos
gruppo de pression
gruppo sanguinee, gruppo hematic
esquadra (gruppo) de recercatores
per gruppo, per gruppos
gruppar; aggrupar, aggruppar
gruppar se
aggrupamentao, aggrupation
piriero
pira
ampulla de enema
immunditias,ruinas
tuberculosis
tuberculosis pulmonar; phtysica
phtysic
phtysico
fagopyro
grimasse
grimassar
grippe
influenza
grippe de aves, grippe aviari
influenza aviari
grippàl
acre
fumo acre
cacographar
cacographia
(le) rodente, roditor
morder
calcefar
calcefar se
arterre (de campo)
dorso
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[=góry]
Grzbietowy
Grzebać (do ziemi)
Grzebień
[=ptaka]
Grzebieniarz (producent grzebieni)
Grzech22
[~ pierworodny]
[=seksualny]
[=śmiertelny]
Grzechotka
Grzechotnik [zoo]
Grzejnik
[=kaloryfer]
Grzeczny
[=pełen galanterii]
[=uprzejmy]
Grzeczność
Grzeszyć23
[=seksualnie]
Grzesznica
Grzesznik [=seksualny]
Grzewczy
Grzęda
[=siedzieć na grzędzie]
Grzmieć
Grzmot
Grzyb [znaczenie ogólne]
[= narośl ]

cresta (crista) de montanias
dorsal
inhumar. sepultar, interrar
pectine
cresta, crista21
pectinero
peccato
peccato primari
peccato sexual
peccato mortal
sonalia de infante, joculo strepante
crotalo
calefactor
calorifero
gentil
cortese
affabile
gentilessa
peccar
fornicar
peccatrice, fornicatrice
peccator, fornicator
calefaciente
percha (persha)
perchar se
tonar
tonitro
fungo a mangiar
fungo

cresta / crista = grzebień, czub z piór (na głowie ptaka);
pióropusz, ozdoba z piór (na hełmie lub glowie);
grzbiet góry lub fali wodnej; cresta/ crista de
gallo

21

grzeszyć = peccar: grzeszyć seksualnie = fornicar

22
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Grzybowy
Grzybożerny (przym)
[=rzecz/ grzybożerny/ grzybojad]
Grzywa
[=owłosienie łonowe]
Grzywacz (orn)
Grzywka
Grzywna
[=karać/ nakładać]
Guano
Gubernator
Gubernia
Gubić [=zgubić coś]
[=kogoś]
Gubić się
Gulasz
Gulgotać (o winie)
Guma
[=do żucia]
[=drzewo]
Guma arabska
Guma indyjska
Gumować
Gumowany
Gumilak
Guru (duchowy przywódca)
Gusło / a
[=zabobon]
[=przesąd]
Gust [=smak]
Gustowny
Gustować
Guz [=po uderzeniu] (med.)
Guziec [zoo]
24

fungic
fungivore
fungivoro
muleta24,criniera
(capillatura de) muleta
columba sovaje , palumbo * columba
de foreste
fringia de capillos
mulcta
mulctar
guano
governator
*gubernia, provincia
perder
perir,
devenir perdite
gulash
gluglar
gumma
chewing gum A.
gumma de
masticar
gummiero
gumma arabic
gumma indian
gummar, ingummar
gummate, ingummate
gumma lacca
guru
superstition
superstition
prejudicio
gusto, sapor
gustose,saporose
gustar, saporar
intumescentia
*facochero

machać grzywą = muletar
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Guzik
[= zapinać na ]
Gwałcić [kobiete /prawo]
[=używać siły dla osiągnięcia
zamierzonego celu]
Gwałt
[=seksualny
Gwałtowny
Gwałtownie
Gwarancja
[=kwit depozytowy]
Gwarant
Gwarantować
Gwardia
Gwiazda [ciało niebieskie]
Gwiazdka [=podarek na
Boże Narodzenie]
Gwiazda betlejemska [poinsetia]
Gwiazdka [drukarska (*)]
Gwiazdnica (bot)
Gwiazdor
Gwiazdozbiór
Gwiaździsty
Gwizdać
Gwizdek
Gwint [śruby]
Gwintować
Gwintownica
Gwóźdź
[=wyrabiać gwoździe]
[=przybijać gwoździami]
Gzyms

25

button
buttonar
violar,ruper25
violentar
ultrage, violation
violation sexual
vehemente,violente; abrupte
vehementemente, violentemente
garantia
quitantia de deposit
(le) garante
garantiar
guarda
stella, astro,corpore astral
dono pro (de) le Natal
poinsettia
asterisco
stellaria,
stella de.....
stellaria, constellation
stellose
siblar
siblo
filetto
facer filetto (de vites)
machina pro facer filetto de vites
clavo, clava
facer / producer clavos
clavar
cornice

ruper = uprowadzić i zgwałcić
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-H-

Habanera [muz]
Habilitować (się)
Habilitacja [=rozprawa]
Habit
[=strój galowy]
Hacel
Hacjenda
Hagiografia (opisy życia świętych)
hagiograficzny
hagiograf
Haczyk
[=na ryby]
[=klamra, spinka],zapinka]
Haft
Haftować
[=wyszywać brokatem]
Hafn [chem] Hf
Hafciarz
Hafciarka
Hagiograf [=opisujący żywoty świętych]
Hagiografia
Hagiograficzny
Hak (na ryby)
Hak holowniczy
[=przyczepny]
Haker ((komp)
Hala [=duża sala]
[=pastwisko w górach]
Halabarda
Halabardzista
Hallibud (icht)
Halka

1

habanera
habilitar (se)
habilitation
habit
habit de gala
clavo de ferro 1a (de) cavallo
hacienda
hagiographia
hagiographic
hagioorapho
uncino, croc
hamo
aagrafe
broderia
brodar
brocar
hafnium
brodator
brodartrice
hagfiographo
hagiographia
hagiographic
hamo
uncino de abortage
uncino adhesive
hacker A.
hall (hol)
pastura de montania
hallebardo
hallebardero
halibut
gonna

anque : ferratura (Inter)
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Hall2

[=przedsionek]
[=korytarz]
[=prasowy]
Halogen [chem]
Halucygenoza (med.)
Halucynacja3 (złudzenie) [med.]
Halucynacja słuchowa = acoasma
Halucynogen (med.)
Halucynogeniczny
Halux (duży palec u nogi]
Hałas
[=wrzask, zgiełk]
Hałasować
[=krzyczeć]
Hałaśliwy
Hałastra
Hamak
Hamakować się (spać w hamaku)
Hamburger
Hamować [=hamulcem]
[=gniew]
[=~ się]
Hamowanie
Hamulec [techn.]
Handel [=na dużą skalę]
[=na małą skalę]
[=obwoźny]
[=zagraniczny]
[=wewnętrzny]
[=hurtowy]
[=detaliczny
[=narkotykami]
[=uliczny]
Handikap4 [=upośledzenie]
2

vestibulo
corridor
sala de pressa
halogeno
hallucigenosis, halllucigenoe
hallucination
hallucination auditori = acoasma
hallucinogeno
hallucinogenic
*hallux
clamor,
ruito
clamar, strepitar
critar
vocifere
populaceo
hamaca
hamacar
hamburger
frenar
moderar
moderar se
frenage
freno
commercio,
mercantia, traffico
commercio ambulante
commercio exterior
commercio interior
commercio in grosso
commercio in detalio
traffico de droga
traffico stratal
handicap

3

także / anke = hol
mieć / miewać halucynacje / złudzniea = hallucinar

4

także / anke = fory

206

Handlarz
[=uliczny]
Handlowiec
Handlować
[=~ starzyzną]
[= narkotykami]
[=negocjować]
Handlowy
Hangar
Haniebny
Hantle (sport)
Hańba
Hańbićć [=pozbawiać honoru]
Haracz [(wymuszanie)
[=ściągać haracz/ wymuszać]
Harcerz
Hardware (compo)
Hardy [ =zahartowany; twardy
[=arogancki]
[=dumny]
Harem
Harfa
Harfista
Harmider
Harmonia [=zgoda]
Harmonia [=instrument]
Harmoniczny
Harmonijny
Harmonizować
Harmonogram
Harować
Harpia [=synonim kobiety
zakłamanej/ zaborczej]
Harpun
Hartować

commerciante, mercante
commerciante de strata
commerciante, mercante, negotiante
commerciar, trafficar
trafficar per ancian artculos
trafficar per ( con) droga,
negotiar
commerciante, commerciàl, mercantil
hangar
contemptibile
haltere
dismerito,infamia
dismeritar
extorsion
extorquer
boy scout
hardwear
hardite5
impertinente
orgolise
harem
harpa
harpista
tumulto
harmonia, accordo
harmonia
harmonic
harmoniose
harmonisar
horario
laborar penose
harpyia
harpon
temperar, hardir

bezokolicznik (Inter) = hardir – „być twardym,
zahartować (się), być odważnym
5
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[=stal]
Hartowny, hartowany
Hasło [=wojskowe]
[=dewiza]
[=w słowniku]
[‘=pod hasłem językowym]
[=propagandowe]
Haust
[=jednym haustem]
Hazard
Heban
[=drzewo]
Hebel [=strug]
Heblować
Heblarka [=maszyna]
Hebraista (znawca)
Hebraizować
Hebrajczyk
Hebrajski (język)
Hebrajski (przymiotnik)
Hedoniczny
Hegemonia
Hegemon
Hegemonizować
Hegemoniczny
Hejnał
hekatomba
Hektar
Hektogram [=100 g]
Hektolitr [=100 l]
Hektometr [100 m.]
Hektopaskal (aer)
Helikopter
[=wiropłat]
[=autożyro]

6

temperar aciero
temperabile, temperate, hardite
contreparola
devisa
entrata, lemma
sub sub le lemma de
slogan
bibita
con (per)un un bibita
hasardo
ebeno6
ebeniero
plana
planar, applanar
machina a planar
hebraista
hebraisar
hebreo
hebreo
hebraic, hebree
hedonic
hegemonìa
hegemono
hegemonisar
hegemone, hegemonic
special musica per cornetta
hecatombe
hectar
hectogramma
hectòliro
hectòmetro
hectopascal
helicopter,
autogyro

ebeno – synonim Murzyna ( Murzynki ) –
„czarny jak heban”
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Hel He [chem]
Heliocentrum
Heliometr {=przyrząd do
pomiaru Słońca]
Helioskop [=teleskop słoneczny]
Helioskopia
Heliotrop [bot]
Helmintologia [=nauka o pasożytach]
Hełm
[=kask]
Hemacyt
Hematofilia
Hematofobia
Hematolog
Hematologia [=nauka o krwi]
Hematologiczny
Hematoskop
Hematoskopia
Hematoskopiczny
Hematoza (med.)
Hematyt [= żelaziak czerwony ]
Hemipelagia[=porażenie połowiczne]
Hemisfera (półkula)
Hemistych [=połowa wersu]
Hemofilia [=choroba krwi]
Hemoglobina
Hemoragia [=krwotok]
Hemoroidy
Henna
Hepatyt [min]
Heraldyka
Herb rodowy
Herbata
[=matè]
Herbaciarnia
Herbatnik
Herbicyd [=środek trawobójczy]
Heretyk

hellium
heliocentro
heliometro
helioscopio
helioscopìa
heliotropio
helmintologìa
casco (protective)
casco
hemacyto
hematophilia
hematophobia
hematòlogo
hematologìa
hematologic
hematoscopio
hematoscopia
hematoscopic
hematosis
hematite
hemipelagìa
hemisphera, hemispherio
hemistichio (hemisticyo)
hemophilìa
hemoglobina
hemorrhagia
hemorrhoide
hena
hepatite
heraldica
blason, heraldica
thè
mathè
theerìa
biscuit
herbicida
heretico
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Heretycki
Herezja
Hermafrodyta
Hermafrodytyczny
Hermafrodytyzm
Hermetyczny
Heroiczny
Heroina (bohaterka]
Heroina [narkotyk]
Heroizować
Heroizm
Herold [=zwiastun]
Heros (bohater)
Herszt
Hetera (magiera, jędza)
Heterodoksyjny [=nieprawowierny]
Heterodoksja
Heterogenny[=odmienny]
Heteroseksualny
Heksadecymalny [=szesnastkowy]
Heksagon [=sześciokąt]
Heksagonalny
Heksagram
Heksametr [=wiersz sześciostopowy]
Heksametryczny
Hiacynt [bot./min]
Hibernacja (zimowanie]
Hibernować
Hibiskus
Hiena [zoo]
[=jaskiniowa]
[=pręgowana]
Hidalgo (szlachcic hiszpański)
Hierarcha
Hierarchia
Hierarchizacja
Hierarchizować
Hierarchiczny

heretic
heresia
hermaphrodito
hermaphrodite
hermaphroditismo
hermetic
heroic
heroina
heroin, *heroina
heroificar
heroismo, heroicitate
heroldo
heroe
chef de banda (robatores)
viragine
heterodoxe
heterodoxia
heterogene, heterogenee
heterosexual
hexadecimal
hexagon
hexagonal
hexagramma
hexametro
hexametrie,hexametric
hyacintho
hibernation
hibernar
hibisco
hyena
hyena cavernal
hyena striate
hidalgo H.
hierarcha
hierarchia
hierarchisation
hierarachisar
hierarchic
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Hieroglif
Higiena
Hikora /drzewo hikorowe [bot]
Hiper – [= nad –(przyrostek)}
Hiperbola
Hiperboliczny
Hiperłącze
Hipertekst
Hipiatra (lekarz od koni)
Hipika
Hipiczny
Hipnoza
Hipnotyzować [=być w stanie hipnozy]
Hipodrom [=ujeżdżalnia]
Hipoglikemia [med.]7
Hipogryf [=skrzydlaty rumak =pegaz]
[=pegaz]
Hipochondria
Hipokryzja
Hipokryta
Hipodermia
Hipodermiczny
Hipokrytyczny
Hipopotam [zoo]
Hipostaza [=uprzedmiotowienie] pojęć]
[med./teol]
Hipoteka
Hipotetyczny
Hipoteczny
Hipotermia (med.)
Hipoteza
Hipotrofia (bio)
Histamina 8

7
8

hieroglyphico
hygiene
*hicory
hyper hyperbola
hyperbolic
hyperligamine
hypertexto
hippiatro
hippica
hippic
hipnose hyptnotisar
hypodromo
hypoglicemìa
hippogripho,;pegaso
pegaso
hypochondrìa
hypocrisia
hypocrita
hypodermia
hypodere, hypodermic
hypocritic
hippopotamo
hypostase
hypotheca
hypothetic
hypothecari
hypothermia
hypothese
hypotrophia
histamina

hipoglikemia = niedocukrzenie krwi
histamina = ludzki hormon tkankowy używany przeciw
alergii
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Histeria
Histerotomia [=cesarskie cięcie]
Histologia [=nauka o żywych
tkankach (med.)]10
Historia
[=dziejopisarz]
Historiografia
Historiograficzny
Historyczny
Historyk
Historyczka
Hiszpan
Hiszpański
[=język]
Hitlerowski
Hitlerowiec
Hitleryzm
Hizop [bot]
Hobbista
Hobbizm
Hobby
Hodować [=uprawiać]
[=zwierzęta]
[=grzyby]
Hodowany
Hodowca
[=grzybów]
[=zwierząt]
[=winorośli]
[=kanarków]
[=oliwek]
[=roślin oleistych]
Hodowla
[=grzybów]
[=kanarków]
9

hysteria
hysterectomia9
histologìa
historìa
historiographo
historiographìa
historiographic
historic
historico,historiano
historica,historiana
hispano
hispan
espaniol
hitlerian
hitleriano
hitlerismo
Hyssopo (hisopo)
hobbyista
hobbyismo
hobby [ Pl.hobbies]
cultivar
elevar
fungicultivar
cultivate,elevate
cultivator,elevator
fungicultivator
elevator (del animales)
viticulivator
canaricultivator
olivocultivator
oleicultivator
cultura
fungicultura
canaricultura

anque: operation (section) cesaree = cesarskie cięcie
tkanka = histo

10
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[=oliwek]
[=roślin oleistych]
[=bakcyli]
[=bakterii]
Hojny
Hojnie
Hokeista
Hokej
[=na lodzie]
[=drużyna ~]
[= ekipa ]
[=krążek do ~]
[=grać w ~]
Hol
[=prasowy]
[=lina holownicza]
Holm Ho [chem]
Holokaust
Holować
[=wlec (za), ciągnąć (za)
Holowanie
Holownik
[=przyczepa holownicza’
Hołd
Hołdować [=składać hołd]
Hołota
Homar
Homeopata
Homeopatia
Homilia
Hominid [=sztuczny człowiek]
Homofilia
Homofil
Homofon
11
12

olivocultura
oleicultura
bacilicultura, cultura de bacilos
bacteriocultura, cultura de bacterios
prodige,generose
generosemente
hockeyista
hockey
hockey super glacie
team de hockey,
eqippa de hockey
balla de hockey
jocar al hockey
sala
sala de pressa
cablo
hòlmium
hocausto
remolcar, tirar, halar
tirar 11
remaocage12
remolcator*
remolco*
homage
facer homage
p. hałastra
homaro
homeopathista
homeopathìa
homilìa
homin(o)ide
homophilìa
homòphilo
homophono

tirar (anque) += strzelać, szkicować, wyciągać
servicio (imprisa/catena/ ostos/flotta) de remolcage =
służba/obsłga (łańcuch/koszta/flota holownicza
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Homogeniczny
Homogenizować
Homogenizacja
Homogeniczność
Homologacja
Homolog
Homologować
Homomorficzny
Homonim
Homonimiczny
Homoseksualność homoseksualizm
Homoseksualny
Honor
[=poważanie]
Honorarium
Honorować
Honorowy [tytuł]
[= grzecznościowy]
Horda [=dzika zgraja koczowników]
Hormon
[=wzrostu]
[=tarczycy]
Hormonalny
Horoskop
Horrendalny
Horrendalnie
Horror
Horyzont
Horyzontalny
Hospitalizować
Hospitalizacja
Hortensja [bot]
Horyzont
Horyzontalny
Hospicjum
Hostia
Hotel

homogene
homogen(e)isar
homogen(e)isation
homogeneitate
homologation
homòlogo
homologar
homomorphe,
homonymo
homonynic
homosexualitate , homosexualismo
homosexuàl
honor
respecto
honorario
onorar, respectar
honorari,honorabile
honorific
horda
hormon(e}
hormon de crescentia / de crescita,
de crescimento
hormon thyroide
hormonàl
horoscopo
horrende
horendemente
horror
horizonte
horizontal
hospitalisar
hospitalisation
hortensia
horizonte
horizontal
*hospitium, albergo
hostia
hotel (Pl.s)
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Hotelarski
Hotelarstwo
Hrabia
Hrabina
Hrabstwo
Hreczka [bot]
Huba [= hubka]
Huczeć
Huk
Hukać (ptak)
Hulać [=prowadzić rozpustne życie]
Hulahoop, hulahup
[=bawić się w ~]
Hugenot
Hulajnoga
Hulaka
Hulanka
Humanitarny
Humanizm
Humanista
Humanistyczny
Humor
Humoreska
Humorysta
Humorystyczność
Humorystyczny
Humus
Humusowy
Huragan
Huśtać się
Huta
Hutnictwo
[=żelaza]
Huśtawka
[=nastrojów psychicznych]
Huzar
13

hotelar
hotelarìa
conte
contessa
contato
sarracenia
fomite
strepitar
strepito
ulular13
arrangiar festa, festivitate con bibita,
hoolahoop A.
jocar al hoolahoop
hugenot
scooter
eveller, piccaro
orgia, festivitate con bibita(vino, alkohol)
humanitari
humanismo
humanista
humanistic
hummor
humoristic fabula , humorismo
humorista
humorisitate
humorose
humus
humic
huracan, hurracan
balanciar
funderia
metallurgia
siderurgia
balanciatoria
balanciatoria psychic = cyclothymia
hussar

(o zwierzętach ) - wyć
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Hybryda [=mieszaniec]
Hybrydalny [=pomieszany]
Hycel
Hydra [=stułbia (zoo)]
Hydrat [=wodzian (chem)]
Hydrant
Hydraulika
Hydrodynamika
Hydroelektryczny
Hydrofobia[=wodowstręt]
Hydrograf
Hydrograficzny
Hydrografia
Hydroliza
Hydrolog
Hydrologia
Hydrologiczny
Hydromancja [=wróżenie z wody]
Hydromechanika
Hydrometr [manometr wodny]
Hydrometria
Hydrometryczny
Hydropatia [=leczenie wodą]
Hydroponika 14
Hydroponiczny
Hydroskop[=zegar wodny]
Hydroskopia [=wykrywanie źródeł wody]
Hydroplan
Hydrostatyka
Hydrostatyczny
Hydrotechnika
Hydroterapia/ hydropatia
Hydroterapeuta
Hydroterapeutyczny
Hymen [błona dziewicza]
Hymn
14

hybrida
hybridal
sisator de animales
hydra
hydrato
hydrante
hydraulica
hydrodinamica
hydroelectric
hydrophobìa
hydrògrapho
hydrographic
hydrographìa
hydrolyse
hydrologo
hydrologia
hydrologic
hydromantia
hydromechanica
hydrometro
hydrometrìa
hydrometric
hydropathìa
hydroponica
hydroponic
hydroscopio
hydroscopia
hydroplano, hydroaeroplano
hydrostatica
hydrostatic
hydrotechnica
hydropathìa = hydrotherapìa
hydrotherapeuta
hydrotherapeutic, hydrotherapic
hymene
hymno

hydroponika = metoda uprawy roślin w wodzie
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[=narodowy]

hymno nationàl
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-I-

I
Iberyjski
Ibis [orn]
Ibiszek (ketnia[bot])
I cóż
Ichneumon (zoo)
Idea
Idealny
Idealizować
Idealizowany
Idealizm
Idealista
Ideał
Identyczny
Identyfikować
Identyfikacja
[=[przez dokumenty]
Ideografia
Ideograficzny
Ideolog
Ideologia
Ideologiczny
Idiolekt (jęz)
Idiom [=zwrot językowy]
[=język]
Idiomatyczny
Idiosykratyczny (gram).
Idiota
Idiotyczny
Idiotycznie
Idiotyzm
Idź precz
1

e,et
iberic
ibis
hibisco
et que
ichneumon
idea
ideal
idealisar
idealisate
idealismo
idealista
(le) ideal
identic
identificar
identification
identitate
ideographia
ideographic
ideologo
ideologia
ideologic
idiolecto1
idioma
lingua, linguage
idomatic
idiosycratic
idota
idiotic
idioticamente
idotismo
vade via

idiolecto (A/Inter) = is a speech of individuals; it is a veriety of
language unique to the individuals
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Idol
Idy (rzymskie)
Idylla
Idylliczny
Iglaste drzewo
Iglasty
Igloo
Igła
[=do szycia]]
[=magnetyczna]
[=drzewa]
[=do haftowania]
[=do trykotażu]
[=do łatania]
[=bot]
Ignorancja
Ignorant
Ignorować [=kogoś/coś]
Igrać
[=z ogniem]
[=figlować]
Igrzyska
[=olimpijskie]
Iguana
Ikona [=obraz św.]
[=w komputerze]
Ikoniczny
Ikonoburca
Ikra [=rybia]
[=przypływ energii]
Ilasty [=gliniasty]
Ile
[=jak bardzo]
Ile .....tyle
Iloczas [=prozodia (jęz)]
Iloczyn [mat]
[=mnożenia przez osiem]
[=mnożyć przez osiem]

idollo
ides
idylla
idyllic
coniferes
acicular,conifere
igloo
agulia, acicula, aco
agulia, aco a suer
agulia magnetic
aco, acicula
aco a/ de brodar
aco a / de tricotar
aco a / de sarcir
acicula
ignorantia
ignorante, ne scio
ignorar
jocar,luder
jocar con le foco
petular
ludos, joco
olympiade;jocos olympic
iguana
icone
icon
iconic
iconoclasta
ovos de pisce
rnergia , vigor
argillose
quante
quanto
quante.....tante.....
prosodia
producto(de mathematica)
octuplo
octuplar
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Iloraz [mat]
Ilość
[=suma]
Ilościowy
Iluminacja
Iluminować
Iluminator
Ilustrować
Ilustracja
Ilustrowany
Iluzja
Iluzjonista
Iluzoryczny
Ił
[=szlam]
[=glina]
Im... tym
Imadło
Imaginować
Imaginacja
Imbecyl
Imbir [kul]
Imbryk
Imieniny
Imiesłów [gram]
[=przeszły]
[=teraźniejszy]
Imię
[=chrzestne]
Imigracja
Imigrant
Imigrować
Imitować
Imitacja
Immanentny
Immatrykulacja
Immatrykulować (się)
Immunitet
Immunolog
Immunologia

quotiente(de mathematica)
quantitate , amonta
amontal
illumination
illuminar
illuminator
illustrar
illustration
illustrate
illusion
illusionista
illusatori
limo,fango
argilla
quanto.....tanto....
manica a vites; crampa
imaginar
imagination
(le) imbecille
gingibre
theieria
die de nomine
participio
participio passate
participio presente
nomine, prenomine
nomine de baptismo
immigration
immigrante
immigrar
imitar
imitation
immanente
immatriculation
immatricular (se)
immunitate
immunologo
immunologia
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Immunologiczny
Impas
Imperator
Imperatorowa
Imperatyw [gram]
Imperfekt [gram]
Imperialny
Imperialista
Imperializm
Imperium
Imperiał2
Impertynencja [=bezczelność]
Impertynencki [=bezczelny]
Impertynent
Impet
[=z impetem]
Implikacja
Implikować
Imponować
Imponujący
Importować
Impotencja
Impotent
Impregnować
Impregnowany
Impresario
Impresja [=wrażenie]
Impresjonista
Impresjonizm
Improwizacja
Improwizować
Improwizowany
Impuls
Impulsywny
Inaczej
[=bowiem]
2

immunologic, immun
impasse
imperator
imperastrice
imperativo
imperfecto
imperial
imperialista
imperialismo
imperio
le) imperial
impertinentia, audacia
impertinente, audace, audaciose
(le) impertinente
impeto
impetuose
implication
implicar
imponer
imponenete
importar
impotentia
(le) impotente
impregnar
impregnate
impresario
impression
impressionista
impressionismo
improvisation
improvisar
improvisate
impuls
impulsive
alteremente
sinon

imperiał= górne piętro w dyliżansie lub autobusie
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Inauguracja
Inauguracyjny
Inaugurować
Incognito
Incydent
Indeks
Indoeuropejski
Indoirański
Indukcja
Indukcyjny
Induktować
Industralizacja
Industralizować
Indygo
Indyk [orn]
Indywidualny
Indywidualnie
Indywiduum
Indziej : gdzie ~
Indziej : kiedy ~
Inercja
Inercyjny
Infamia
Infarkt [=zawał(med.)]
Infekcja/ = zarażenie
Infekować/ =zarażać
[=(za)infektowany]
Infiltracja
Infiltrować
Infix [=wrostek]
Inflacja
Inflacyjny
Inflacjonista
Informacyjny
Informator
3
4

inauguration
inaugural
inaugurar
incognito3
incidente
indice
indoeropee
indiuranian
induction
indukcive
inducer
industralisation
industralisar
indigo
gallo de India
individual
individualmente
individuo
in altere parte; alibi4
in altere tempore
inertia
inerte
infania
infarkto
infection
infectar
infectate
infiltration
infiltrar
infixo
inflation
inflationari
inflationista
informational
informator

przym. jest incognite
alibi = alibi
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Informatywny
Informacja
Informatyka
Informatyczny
Informować
Infrastruktura
Infrastrukturalny
Ingerować
Ingerencja
Ingres, (wprowadzenie do]
Inhalacja
Inhalacyjny
Inhalować
Inicjatywa
[~ prywatna (handl.)]
Inicjacja
Inicjować
Inicjowany
Inicjał
Inicjator
Inklinacja
Inklinować
Incognito, inkognito
Inkorporacja
Inkorporować
Inkrustować
Inkubacja
[=med.]
Inkunabuł 5
Inkwizycja
Inkwizytor
Inkwizytorski
Innowacja
Innowator
5

informative
information
informatica
informatic
informar
infrastructura
infrastructural
interferer
ingerentia
ingresso
inhalation
inhalatori
inhalar
iniciativa
iniciativa commercial,
iniciativa private
initiation
initist
iniciate
(le) inicial
iniciator
inclination
inclinar
incognito,incogniscite
incorporation
incorporar
incrustar
covata
incubation
incunabulo
inquisiton
inquisitor
inquisitori
innovation
innovator

inkunabuł = starodruk pisany odręcznie pochodzący
sprzed wynalezienia druku
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Inny [=odmienny]
[=pozostały]
Innym razem
Innymi słowy
Inscenizować
Inscenizator
Inserat
Inskrypcja
Inspekcja
Inspektor
[=wag]
Inspirować
Inspiracja
Instalacja
Instalator
Instalować
Instancja
Instruować [=pouczać]
Instrukcja [=opis]
[=pouczenie
Instruktor
Instruktorka
Instrument
Instynkt
Instytucja
Instytucjonalny
Instytucjonalizować
Instytut
Insulina [farm]
Insygnia
Insynuować
[=sugerować]
Integracja
[=europejska]
Integralny
Integralność
Integralnie
Integrować

le altere
cetere
in altere vice
in (per) altere parolas
inscenar
inscenator
insertion
inscription
inspection
inspector
balancista
inspirar
inspiration
instaltaton
installator
installar
instantia
instruer
instruction
instruction
instructor
instructrice
instrumento
instincto
institution
institutional
institutionisar
instituto
insulina
insignia
insinuar
sugerer
integration
integration europee
integral, integrante
intergritate.
integralmente,integrantemente
integrar
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Intelekt
Inteligencja
Inteligentny
Intencja
Intencjonalny
Intensyfikować
Intensyfikacja
Intensywność
Intensywny
Intensywnie
Interakcja
Interesant
Interesować [się]
Interesujący
Interfejs
Interferencja
Interferować [=ingerować, mieszać się]
Interlokutor
Internat
Internet
Internować
[=zamykać w odosobnieniu]
Interpelować
Interpolacja [=wstawka]
Interpolować [=wstawiać]
Interpretacja
Interpretować
Interpunkcja
[=stosować interpunkcję]
Interwał [=przerwa]
Interwencja
Interweniować
Intonować
Intratny
Introligator
Introligatornia
Introspektywny
Introspekcja

intellecto
intelligentia
intelligente
intention
intentional
intensificar
intensification
intensitate
intense,intensive
intensemente, ntensivemente
interaction
interessato
interessar (se)
interessante
interfacie
interferentia
interferer
interlocutor
internato
internet, interreto
internar
internar
interpelar
interpolation
interpolar
interpretation
interpretar
puntuation
punctuar, facer punctuation
intervallo
intervention
intervenir
intonar
profitose
ligator (de libros)
ligateria (de libros), cartoneria
introspective
introspection
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Intruz
Intryga
Intrygować
Intuicja
Intuicyjny
Intymny
Inwalida
Inwalidztwo
Inwazja
Inwektywa
Inwektywny
Inwencja
Inwentaryzacja
Inwentaryzować
Inwersja
Inwestować
Inwestycja [=pieniądze]
[=wynik]
Inwestor
Inżynier
Inżynieria
Ironia
Iryd Ir [chem]
Irydować
Irygacja
Irygator
Irygować
Irys [bot]
Irradiacja
Irytować się
Irytacja
[=z/irytowany]
Irytujący
Iskra [=ognia]
[=elektryczna]
Iskrzący
Iskrzyć
Islam

intruso
intriga
intrigar
intuition
intuitive
intime
invalido
invalidate
invasion
(le) invective
invective
invention
inventario
facer le inventario
inversion
investir
investition, investimento
investimento
investitor, investor
inngeniero
ingenieria
ironia
irridium
irridiar
irrigation
irrigator
irrigar
iride, iris
irradiation
irascer
irritation
irritate
irritante
scintilla
scintilla electric
scintillante
scintillar
islam
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Islamski
Islamista
Islamizm
Islamizować
Islamizacja
Istnieć [=być]
[=egzystować]
[=żyć]
Istota
[= pojęcie logiczne]
[=esencja]
Istotny
Istotnie
Iść
[=pieszo]
[=do teatru]
[=gęsiego]
[=w drogę]
[=tam i z powrotem]
I tak
Itd.
Izba [różne znaczenia]
[=handlowa]
[=rozrachunkowa]
Izdebka
Izobara
Izobaryczny
Izolacja
Izolacyjny
Izolacjonizm
Izolacjonista
Izolować [=zabezpiecz.] [=oddzielić,
odosobnić]
Izolator
Izomeria [chem]
Izomer
Izomeryczny
Izomorficzny

islamic
islamista
islamismo
islamisar
islamisation
esser
exister, subsister
viver
inherentia,
ento
essentia
essental
essentialmenste,vere
ir
ir a pede
ir al theatro
ir a sol, ir como oca
sequer cammino
le ir e venir
itaque
e..c. = et cetere
camera
camera commercial
clearinghouse A.
cubiculo
isobaro
isobare, isobaric
isolation
isolante
isolationismo
isolationisto
isolar
isolator
isomeria
isomero
isomeric
isomorphic, isomorphe
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Izotop [chem]
Iż

isotopo
que
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-J-

Ja
Jabłecznik
[=tanie wino/ cydr]
Jabłko [=bot. i med.]
[=niezgody]
Jabłkowy
Jabłoń
Jacht
Jad [=trucizna]
[=substancja trująca]
Jadalnia
Jadalny
Jadłodajnia [=restauracja]
Jadłospis
Jadowity [trujący]
[=toksyczny]
Jaglica [pat]
Jagnię [=mała owca]
Jagnię [=baranek (rel)
Jagoda
[=winna jagoda = winogrono]
[=czarna jagoda]
[=jałowca]
Jaguar
Jajo, jajko
[=na twardo]
[=na miękko]
[=na bekonie]
Jajeczko [med.]
Jajeczkować [med.]
Jajeczkowanie [med.]
1
2

3

io1
vino de pomo
cidra
pomo, malo
le pomo del descordia
malic
pomiero
yacht (jot/ jakt)
veneno (de vipero)
substantia toxic
camera de mangiar, cenaculo
mangiabile,edibile. conestibile2
restaurante
menu
venenose
toxic
trachoma (trakoma)
agno
agno
baca
vite
baca nigre
baca de junipero
jaguar
ovo3
ovo dur
ovo moll
ovo al becon
ovulo
ovular
ovulation

niektórzy piszą „yo”, a także używają”ego”
conestibiles = produkty jadalne / do jedzenia

ove = owca
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Jajnik [anat.]
Jajnikowaty (med.)
[=wycięcie jajników] (med.)
[=zapalenie jajników] (med.)
Jajogłowie (med.)
Jajogłowy (med./ sub)
Jajogłowy (med./ adj)
Jajorodny
Jajorodność
Jajowaty
Jajowód (med.)
Jajożerny (przym/ adj)
Jajożerny [rzecz/ sub]
Jak, jako [=przysł.]
[=dotąd]
[=powiedziano]
[=przykład]
[=to w życiu]
[=na razie]
[=już wspomniano]
[=już powiedziano
[=to pokazuje]
[=to wykazuje]
[=to zobaczymy]
[=ty to wiesz]
[=wszyscy rozumieją]
[==się to mówi]
[=sądzono]
[=wiadomo]
[=widać]
[=tylko możliwe]
[=się wie]
[=zawsze]
[=gdyby]
[=się masz?]
[=jako taki]
[=swego rodzaju]
[=na swój wiek]

ovario
ovaric
ovariotomia
ovaritis
acrocephalia
acrocephalo
acrocephalo
ovipare
oviparitate
oval, oviforme, ovate
oviducto
ovivore
ovivoro
como
adhuc
como dicite
como exemplo
como in vita
adhuc
como ja mencionte
como ja dicite
como lo demonstra
como lo prova
como nos va vider, / videra
como tu (vos) lo sape
como omnes comprende
como on dice
como on ha credite
como on sape
como on vide
como possibile
como se sape
como sempre
como si
como sta tu?
como tal
como un sorta de
como pro su etate
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[=dotąd, jak na razie]
[=do tej pory/ dotychczas]
Jakkolwiek, jak bądź
Jakikolwiek
Jak [=zoo]
Jak....tak...
Jakby (jakoby, gdyby)
Jaki
Jakiś
Jakiś inny
Jakkolwiek {=aczkolwiek]
Jakobin
Jakobiński
Jakościowy
Jakość
Jałmużna [=dawać ]
[=dawać]
[=prosić o, żebrać]
Jałmużnik
Jałmużny worek
Jałowiec [bot]
[=jagoda jałowca]
Jałowieć
Jałowcówka
Jałowy
[=bezpłodny]=,
= [=nieurodzajny =,
= [= nie żyzny, nie twórczy]
Jałówka
Jama
[=pieczara]
[=grota]
Jamb [wiersz]
Janowiec [bot]
Janowiec kolczasty [bot]
Japoński
Jantar [=bursztyn]
Jar

adhuc
usque nunc
comocunque,
qualcunque
yak
como...tanto....
quasi
qual
ulle
un altere
quanquam, comocunque
jacobino
jacobin
qualitative
qualitate
almosna
facer almosna
mendicar
almosnero
almosniera
junipero
baca de junipero
sterilisar, devenir infecunde
gin
sterile
sterila,
infecunde
non fertile , non creative
vitella, vacca juvene
cava, cavo
caverna
grotta
iambo
ginesta
ginesta spinose
japonese
succino
ravina
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Jard (miara)
Jary [=ziarno]
[=człowiek]
Jarmark
[=rynek]
[=bazar]
Jarzębina [bot]
[=drzewo]
Jarzyć się
Jarzyna
[=warzywa]
[=zielenina]
Jarzmo
[=chomąto]
Jasełka
Jasiek
Jaskier [bot]
Jaskinia
[=lwa]
[=grota]
Jaskiniowiec
Jaskółka [orn]
[galeria w teatrze]
Jaskra (pat)
Jasnowidz [=wizjoner]
Jasnowidzący
Jasnowidzenie
Jasny
[=klarowny]
[=oświetlony /oświecony]
Jasność
[=jasna substancja]
Jaspis [min]
[=czarny
Jastrząb [orn]
Jaszczur[ zoo]
Jaszczurka [zoo]
Jaśmin

yard
(le) cereal printempal
homine joiose, homine vigorose
feria
mercato
bazar
sorba
sorbiero
haber ardor, esser ardose
legumine, vegetabile,
verdura
legumines
jugo
harnese
crippa ( Natal)
cossinetto de capite
ranunculo
cavo,cava
leoniera
grotta
troglodita
hirundine
balcon
glaucoma
(le) clarvidente
clarvidente
clarvidentia
clar, lucide
clar
luminose
luciditate, clarmento
blancor
jaspe
jaspe nigre
falcon
sauro
lacerta
jasmin
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Jaśnieć [=błyszczeć]
Jatka
[=końska0
[=krwawa}
Jawność
Jawne obelgi
Jawny
Jawor [bot
Jazda [samochodem]
Jazda [=konna]
[=kawaleria]
Jazgot
Jazz
Ją (4-ty przypadek od illa)
Jądro (med. /biol)
Jądro
Jądrowy
Jąkać się (bełkotać)
[=spowodowane podejściem
emocjonalnym/ seplenić]
Jąkała
Jąkanie
Jąkający się
Jąkała
Je (4-ty przypadek illas)
Jechać [=samochodem]
[=konno]
[=osiągać szybkość]
[=sankami]
Jeden (1)
Jeden jedyny raz
Jedenaście
Jednak /jednakże
Jednak (tym niemniej)
Jedna
Jedna trzecia ⅓
4

brillar
banco de vendita in macelleria
abattitorio de cavallos
massacro
confession
abusos flagrante
confesse
platano
auto-viage
cavalcada
cavvaleria
ruito, crito
jazz
la
testiculo4, teste
nucleo
nuclear, testicular
balbutiar
blesar
balbutiante, balbutiator
blesamento, balbutiamento
blese
balbutiator
las
vehicular, vigiar
cavalcar
currer
vehicular per slitta/ traha
un
un singule vice
un- dece
tamen, tamben
totevia
una
un tertio

wulg. jaja (P) = coliones, ballas (Inter)
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Jedne
Jednoczesny
Jednocześnie (w tym samym czasie)
Jednoczesność
Jednoczyć
Jednogłośnie
Jednogłośny
Jednokomórkowiec (zoo)
Jednokomórkowy
[=organizm]
Jednolity
Jednolitość
Jednolistny (bot/ adj.)
Jednomyślnie
Jednomyślność
[=jednoznaczny)
Jednomyślny
Jednonoźny ((zoo/ adj)
Jednonożny (zoo/ din)
Jednooki (adj)
Jednooki (sub)
Jednorożec [zoo]
Jednostka
[=centralna]
[=podmiot]
[=pomocnicza]
Jedność
Jednopłatowiec
Jednosilnikowy
Jednomotorowy
Jednostronny
Jednostronnie
Jednoznaczny
Jedwab
[=sztuczny]
[=na balony]
Jedwabnik
Jedynie

unas, unes
simultanee, simultan, simultanee
simultaneemente, simul
simultaneitate
unificar
unanimemente,
unanime, univocamente
(le) unicellula
unicellular
unicellular organismo
homogene, unic, uniforme
uniformitate
unipetale
unanimemente
unanimitate
univoc
unanime
unipede
unipedo
unocule
unoculo
unicorne
untitate,
unitate central
entitate
entitate de adjuta
unitate
monoplano
monomotor
monorail
unilateral
unilateralmente
synonyme
seta
seta artificial
seta de balon
verme de seta, bombice
mer, solmente, mermente
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Jedynie tylko
Jedyny
Jedzenie [=pożywienie]
[=czynność]
[ =w odpowiednim czasie]
Jego (patrz je)
Jelenioświn [zoo]
Jeleń [zoo]5
[=łania jelenia]
Jelito
Jelito cienkie
Jelito brzuszne
Jelitowy
Jelonek (chrząszcz)
Jelonek [zoo]
Jelonka [zoo]
Jełczeć
Jemioła [bot]
Jemiołuszka (orn)
Jeśli, jeżeli
Jeśli to prawda
Jeśli to słuszne
Jeśli nie
Jeśli to możliwe
Jerzyk (orn) [p. jeżyk]
Jesień
Jesienny
Jesion [bot
Jesiotr [icht]
[=wielki jesiotr]
Jestestwo
[=filozof. /logiczne]
Jeszcze
[=raz / powtórnie]
[=nie]
Jeść
5

sol como
unic
(le) eder, (le)mangiar, mangia
(le) mangiar
repasto
le; su, sue
babirussa
cervo
cerva
intestino
intestino tenue
intestino abdominal
intestin
coleoptero de cervo
cervino
cervina
rancer
mistella, visco
bombylio
si
si isto es ver
si isto es correcte
si non
si possible
apuso
autumno
autumnal
fraxino
sturion
large sturion = beluga
existentia
ente
ancora
itero
non nancora,non jam,nondum
eder,mangiar, manducar

odmiana jelenia: =bisulco
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[=śniadanie]
[=obiad]
[=lunch]
[=kolację]
[=o określonej porze]
[=stołować się]
Jeśli/ jeżeli
Jeti [=człowiek śniegu]
Jezioro
Jezuita
Jezuicki
Jezus
Jeździć [=samochodem,
pociągiem, itp.]
[=konno]
[=na nartach]
Jeż [zoo]
Jeżowiec
[=nazwa naukowa]
Jeżozwierz [=jeżatka] (zoo)
Jeżeli/ jeśli
Jeżyć włosy (na głowie)
Jeżenie włosów (na głowie)
Jeżyć się
Jeżyk (zoo) [p. jerzyk]
Jeżyna (bot0
Jęczeć [=stękać]
[=lamentować]
Jęczmień [=plon(bot]
[ = kasza perłowa/jęczmienna]
[=na oku(med.)]

6

,śniadanie =
obiad
=
lunch
=
kolacja =

7

horripilar = także dostać gęsiej skórki

jentar6
cenar
lunchar
soupar (supar) [F]
repastar
mangiar in restaurante
si
homine de nive
laco
jesuita
jesuita
Jesus
vehicular (per auto)
viagiar (per traino)
cavalcar
skiar
ericio
echino
echino
porcospino
si
horripilar7
horripilation
ericiar se
ericio micre
rubo
gemar
lamentar
hordeo
hordeo perlate
hordeolo

le jentar, jentaculo;
le cena;
le lunch ;
le souper
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[=rodzina (bot)]
Jędza
[=megiera/ heter
Jęzor
Język [=mowa]
[=anatomiczny]
[=roboczy
[=de machina]
[=programowania]
[=obcy]
[=ojczysty]
[=mówiony]
[=pisany]
[=-pomost]
[=pomocniczy]
[=znaczników]
[=obrazkowy]
Językowy
Językoznawca
Językoznawstwo [=interlingwistyka]
Języczek [=mały (anat)]
[==instrumentu, wagi]
Jod
Jodła (bot)
Jodłowy (bot /adj)
Jodłować
Jodoform [chem] CHI/3
Jodyna
Joga
Jogurt
Jojo [=zabawka]
Jon [fiz]
Jonizować
Jonizacja
Joński [=rasa, dialekt ]
[=styl, architekt,]
Jota
Jowialny

hordeacee
viragine,
hetera
lingua longe
lingua,linguage
lingua
lingua de labor
lingua de machina
lingua de programmation
lingua estranier
lingua de materne
lingua parlate
lingua scribite
lingua-ponte
lingua auxiliar
linguage de mercatores
linguage figurate
lingual,linguistic
linguista
linguistica
linguetta
ancia, timon
iodo
abiete
abietin
yodelar
iodoformo
tinctura de iodo
yoga
yogurt
yoyo
ion
ionisar
ionisation
ionic
ionic
ioto
jovial

239

[=frywolny]
[=trywialny]
Jowialność
Jowisz
Jubilat
Jubiler
=sklep jubilerski]
Jubileusz
Jubileuszowy
Jucha (wulgarnie: :krew od zwierząt)
Judaista
Judaizm
Judasz[=wiarołomny
człowiek]
[= w więzieniu]
Judzić
Juka [bot]
Juki [=siodło juczne]
Jumbojet = dżumbodżet
Junior
Jupiter [=bóg mit]
[=reflektor]
Jurta
Jury =jurorzy
Jurysdykcja
Jurystyczny
Juta
Jutro
Jutrzejszy
Jutrzenka
Jutrznia [=wczesna msza]
Już
[=czas]
Już więcej nie

frivole
trivial
jovialitate
Jove
jubilator
joielero
juieleria
jubilo
jubilari
sanguine de bestia
judaista
judaismo
homine perfide,
traizero, traitor
fenestretta a surveliar celamente
irascer
yucca
basto
jumbojet
junior
Jupiter
jupiter, reflector
yurta
juratos, juri
jurisdiction
juristic
jute
cras,doman
crastine
alba
matutinas
ja, jam
jam es le tempore
non.....plus
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-KKabaczek [=bakłażan]
Kabała
[=stawiać ]
Kabarecista
Kabaret
Kabel
Kabestan (techn)1
Kablogram
Kablować (wysyłać depeszę)
Kabina
[=pilotów]
[=telefoniczna
Kabłąk [=łuk]
Kabotaż
Kabotować
Kabriolet
Kabza
Kacyk (wódz plemienny)
[ =polityczny]
Kaczka
[=dzika]
[=chodzić jak kaczka]
[=med. ] (rzecz)
Kaczor
Kadencja
Kadet
Kadłub samolotu
Kadm Cd [chem]
Kadra
Kadzenie
Kadzący (adj)

aubergina (oberjina}
cabala
cabalar
cabaretista
cabaret
cablo
cabestan
cablogramma
cablar
cabina
cabina de pilotage
cabina telephonic
arco
cabotage
cabotar
cabriolet
bursa con pecunia
cacique
*boss (chef) politic
anate
anate salvage
promenar se como l’anate
urinal2
anate mascule
cadentia
cadetto
fuselage3
cadmium
equippa,quadro
adulation
adulante, flattanate

1

dźwig techniczny w porcie morskim
także jako porzymiotnik
3
fusilada (Inter) = strzelanina, (masowe) rozstrzeliwanie
2
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Kadzący (sub)
Kadzić (komuś), przypodobać się
Kadź
[=wanna]
Kafel
Kafejka
Kaftan [=kamizela b/rękawa]
[=bezpieczeństwa]
Kaganek
[=płonące żagwie]
Kaganiec4
Kajać się
Kajak
[=czółno]
[=łódka]
Kajakowiec (wioślarz)
Kajet [ =zeszyt
Kajdanki
Kajman [zoo]
Kajzer = cesarz
Kakadu [=małpka]
Kakafonia
Kakafoniczny
Kakao [=owoc]
Kakaowiec [=drzewo]
Kakatuo (zoo)
Kakografia (brzydkie pismo)
Kakograficzny
Kaktus
Kaktusowate (rodzina kaktusów)
Kakatusowy (przym/ adj.)’
Kalać (plamić)
Kalać [=pozbawiać honoru]
Kalać się
Kalafior [bot]
Kalarepa [bot]
4

adulator, flattator
adular, flattar
cupa
alveo
tegula
caffetiera
gilet, caftan
camisa de fortia
lampa oleose
torcha (torsha) flamante
capistro; mordacia
repentir se
canoa, kayak
canoa
canoa
kayakista
quaderno,fasciculo
catenas
caiman, cayman
kaizer G.
cacatua
cacaphonìa,
cacaphonic, cacaphone
cacao
cacaoiero
cacatua
cacographìa
cacographic
cacto
cactaceas
cactacee
maculisar,macular
polluer, macular un honor
maculisar se
caule flor
caule-rapa

zakładać kaganiec / knebel = mordaciar
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Kalambur
[=gra słów]
[=bawić się grą słów]
Kaleczyć, okaleczać
Kalectwo
Kalejdoskop
kaleka
Kaleki [=niepełnosprawny]
Kaleki (rzecz)
Kaleczyć
Kalendarz
[=annały]
Kalendula (bot)
Kalesony
Kalejdoskop
Kaliber
Kalibrować
Kalif
Kalifat
Kaligrafia [pismo]
[=piękne pismo]
Kaligrafować
Kaligraficzny
Kalina [bot]
Calipso (taniec)
Kalka [do maszyny]
[=rysunkowa]
[=do kopiarki]
[=przebitka]
Kalkować [=pisać przez kalkę]
[=przerysowywać na kalkę]
[=kopiować]
Kalkulować [=liczyć]
Kalkulator
Kalmar (zoo)
Kaloria [=ilość ciepła (fiz)]
[=jednostka fiz]
Kaloryfer

calembour, cavillation
joco de parolas,
cavillar, jocar de lpaarolas
stropiar
stropiamento,stropiatite, stropiatura
kaleidoscopio
stropiato
handicapate, stropiate
stropiato
stropiar
calendario
annalo
calendula
calceones
kaleidoscopio
calibre
calibrar
califa
califato
calligraphìa
calligraphia belle
calligraphiar
calligraphic
viburno
calypso
papiro de carbon
papiro de calco
papiro a copiar
papiro fragile
calcar
traciar
copiar
calcular, contar
calculator
sepia, calmar
calor
caloria
calorifero, radiator
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[grzejnik]
Kalorymetr
Kalorymetria
Kaloryzować [=podgrzewać]
Kalosz
Kalumnia
Kalwaria
Kał
[=ekskrementy]
[=noworodka]
Kałamarnica (zoo)
Kałamarz
Kałdun
Kałuża
Kamaryl [=zausznik]
Kamea [kwiat]
Kameleon
Kamelia [bot]
Kamera [różne znacz.]
[=obsługujący kamerę]
Kamera kinowa (kinokamera)
Kamfora
Kamforowy
Kamień [=ziemny]
[=skała]
[=tylko znacz, med.]
[filozoficzny[
[=jelitowy]
[=księżycowy]
[=meteoryt]
[=milowy]
[=młyński / żarna]
[=moczowy]
[=nagrobny]
[=narzutowy]
5

calefactor
calorimetro
calorimetrìa
calefacer
galocha
calumnìa
calvario
excremento(s), fecalia
excremento(s)
meconio
calmar
tintiera
ventre, *pancia
cava de aquo
camarilla E.(camarilya)
cameo
chameleonte
camellia
càmera
camerman, camerista
camera de cine, cine-camera
camphora
camphoric
petra,
petra, saxo
calculo5
petra philosophic(al)
calculo de intestino
petra de luna
petra meteoric,
petra miliari
petra molinari, petra de molino
calculo de vesica urinari
petra sepulcral, petra tumbal
rocca erratic

calculo znaczy także (inter) obliczanie matematyczne,
rachunek matematyczny

246

[=nazębny /kotłowy]
[=nerkowy]
[=obrazy]
[=ofiarny/ ołtarz]
[=do ostrzenia/ ostrzałka]
[=piaskowy piaskowiec]
[=półszlachetny]
[=probierczy = probierz]
[=szlachetny]
[=węgielny]
[=żółciowy]
Kamieniarz
Kamieniołom7(=kopalnia)
[=marmuru]
[=łupka]
[=węgla kamiennego]
Kamienny most
Kamienować [=układać]
[=zabijać kamieniami]
Kamienny
[=tylko znacz. med.]
[= most]
Kamikadze (japoński)
Kamizelka [=damska]
[=bez rękawów/ kaftan]
Kampania [=ogólna
[= militarna]
[=reklamowa]
[=polityczna]
[=oszczerstw]
[=kłamstw]
Kamping = camping
Kampus
6
7

calculo de tartare
calculo de ren, ~ renal/~ nephritic
petra de scandalo
petra sacrificial, petra altar
petra de acutiar, petra de affiliar
petra arenari
petra semipreciose
petra de tocca
petra preciose
petra angular, ~ fundamentàl
calculo de bile, calculo biliari6
taliator de petras
petreria
marmoriera
ardesiera
carboniera
ponte de petra
petrisar
jectar per petras; lapidar
petrose, de petra, saxee
calculose
ponte de petra
kamikaze Ja.
camisola
gilet, caftan
campania
campania militar
campania publicitarai
campania politic
campania de calumnias
campania de mentitas
camping
campus

słownik Babylon również „petra biliari”
kamieniołom (=kopalnia) tworzymy także przy pomocy
przyrostka -iera
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Kamuflować
Kamuflaż
Kanalia
[=łobuz]
Kanalizować
Kanalizacja
Kanał8
[=przesmyk, cieśnina]
[=telewizyjny]
[=rowek (t. med.)]
Kanapa
Kanapka [=do jedzenia]
Kanarek [orn]
[=hodowla kanarków]
[=hodowca kanaraków]
Kanaryjski
Kanasta
[grać w]
Kancelaria
Kanciarz
Kantować
Kanclerz
Kancerologia [med.)9
Kandelabr
[=świecznik/lichtarz]
Kandydat
Kandydatura
Kandydować
Kandydacki
Kandys [=cukier]
Kangur [zoo]
Kania [orn]
Kanibal
[= uprawiać kanibalizm]
[=ludożerca]

camouflar
camouflage
canalia
lazzarone, scelerato
canalisar
canalisation
canal
manica, stricto
canal de television
cannella
canapè F.
sandwitch, canapè
canario
canaricultura
canaricultator
canari
canasta
jocar al canasta
cancellaria
fraudator, duper
fraudar, tromper
cancellero,kansler
cancerologia
candelabro
candeliero
candidato (a/ pro)
candidatura
candidar
candidate
sucro candite
kanguru
miklanol
cannibal
cannibalisar
homivoro

8

Kanał La Manche = La Manica

9

nauka o raku (chorobia)
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Kanibalizm
Kanikuła
[=wakacje]
kankan (taniec
Kanon [rel /muz]
Kanonada
Kanonier
Kanonierka [=łódź patrolowa]
Kanoniczny
Kanonik
Kanonizować
Kanonizacja
kanselować10
Kant [krawędź, skraj]
[=brzeg]
Kantaryda [=hiszpańska mucha]
Kantata
Kanton
Kantoński
Kantor [=śpiewak w kościele]
[=biuro]
Kantować
Kantyna
Kantyczka [=kolęda, pieśń religijna]
Kaolin [chem]
Kaolinowy
Kaolinizować
Kapać
Kapela [muz]
[=a kapela]
Kapelan
Kapelania
Kapelusz
[=sklep z kapeluszami]
Kapelusznik
Kapibara (zoo)
10

cannibalismo, canibalisation
canicula
vacantias
cancan
cannon
cannonada
cannonero
cannonera
canonic,canonicàl
canonico
canonisar
canonisation
cancellar
rango, bordo
bordo
coleoptero, cantharide
cantata
canton
cantonal
cantor
banco, officina
fraudar
cantina
cantico, canto de Natal
kaolin
kaolinic
kaolinisar
guttar, guttifar
capella
a capella
cappellano
cappellanìa
cappella
cappelleria
cappellero
capybara

kancelować = anulować, likwidować przez przekreślenie
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Kapitalista
Kapitalistyczny
Kapitalizm
Kapitalizować
Kapitalny
Kapitał
Kapitałowy
Kapitel
Kapitan [w wojsku]
[=statku]
Kapitel [arch]
Kapiatol
Kapitulować
Kapitulacja
Kapituła
Kaplica
Kapłan
Kapłański
[=ksiądz]
Kapłon [=wysterylizowany kogut]
Kapłonizować [=sterylizować koguta ]
Kapo (nadzorca w obozie)
Kapok
Kapota
Kapral
Kaprys
[=natury]
[=losu]
Kapryśny
Kapryśność
Kapsuła
Kapsułowy
Kaptur
Kapucyn [=zakonnik]
Kapusta
[=kiszona]
[brukselka]
Kara

capitalista
capitalistic
capitalismo
capitalisar
capitàl
capital
capitàl
capitello
capitano
capitano de nave
capitello
capitolio
capitular
capitulation
capitulo
capella
sacerdote, prestre
sacerdotal
pastor, prestre
capon
caponisar
kapo G
kapok
cappotta
caporàl
capricio
freak A.
capricio de fortuna
capriciose
capriciositsate
capsula
capsular
cappucio
cappucino
caule
sauerkraut G.
caule de Brussel
punition
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Karabin
[=maszynowy]
Karabinier
Karać
[=śmiercią]
Karanie
Kara
[=śmierci]
Karny
Karaluch
Karafka
Karambol
Karaś (icht)
[=udomowiona „złota rybka”]
Karat
Karate Ja.
Karateka
Karawan
Karawana
Karawanowy zajazd
Karawela
Karborund [=węglik]
Karburator
Karcer
Karcić (ganić)
karcenie (ganienie)
Karczma
Karczoch
Karczować
Kardiochirurg
Kardiochirurgia
Kardiochirugiczny
Kardiografia
Kardiograf
Kardiograficzny
Kardiogram

carabina
mitraliatrice
carabinero
punir (per),penalisar
punir per morte
penalisation
punition,pena
pena de morte, pena capital
penal
blatta
carrafa
collision
carassio
carassio commun, „pisce de auro”
carat
karate
karateca Ja
carro funebre
caravana
caravansaray
caravela
carbunculo
carburator
carcere
reprehender
reprehension
taverna
artichoc
eradicar, extirpar
cardiochirurgo
cardiochirurgia
cardichirurgic
cardiographìa
cardiògrapho
cardiographic
cardiogramma
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Kardioida 11
Kardiologia
Kardiolog
Kardiologiczny
Kardioskleroza
Kardynalny
[=fundamentalny]
Kardynalski
[=kapelulsz, godność]
Kardynał
Karencja
Kareta
[=dyliżans]
Karaibu (zoo)
Kariera
Kariokineza
Karlica
Karłowacieć
Karłowate drzewo
Karłowatość (med.)
Karłowaty
karma (pasza dla zwierząt]
Karmazyn
Karmazynowy
Karmel, karmelek
Karmelita
karmić
[=zwierzęta]
[=ptactwo]
[=piersią]
Karmienie piersią
Karmin
Karminowy

cardioide
cardiologìa
cardiòlogo
cardiologic
cardioscleròsis, cardiosclerose
cardinàl
fundamentàl
cardinàl
cardinalato
cardinàl
karentia
carrossa
dilligentia
caribu
carriera
cariocinese
nana
divenar nano/nana
arabore nano
nanismo
nanatre
furrage 12
*carmesino
*carmesin
caramello
carmelita
nutrir
forragiar (forajar)
dar mangiar al aves
alactar
alactation
carmino
color de carmino

11

kardioida = krzywa, wykres serca (ew. wykres
matematyczny)
12
furage = wiercenie
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Karnacja
Karnawał
[=festyn]
Karnawałowy
Karnet
karo (karty)
Karoca
Karoseria
karotyna [chem]
karp [orn.]
[=ukleja]
Karpacki
Karta
[=czysta/ blanche]
[=kredytowa]
[=dźwiękowa]
[=historyczna]
[=tytułowa]
[=menu]
Kartacz
Kartel [handl]
[=trust]
[=stalowy]
Karter
Kartka
[=papieru]
Kartkować
Kartofel
[=ziemniak]
Kartoflanka
Kartograf
Kartografia
Kartofraficzny
Karton
[=brystol]
13
14

carnation
carneval
festino,festival
carnevalesc,festive
carnet
rubie (in cartas)
carrossa
carroseria, carrosseria
carotina
carpa13
carpa
karpe
carta
carta blanc
carta de credito
carta de sono
charta
frontspicio
carate
cartucha (-sh-)
cartel
trust (trest)
cartel / trust de aciero
carter A
folio
folio de papiro
foliar
patata, batata
pomo de terra
suppa patatal (de patatas)
cartògrapho
cartographìa
cartographic
carton14
bristol

carpo = nadgarstek
cartoon = rycina, szkic (obrazu);karykatura

253

Kartonować
Kartoteka
karuzel; karuzela
kary (koń)
Karygodny
Karykaturalny
Karykaturować
Karykatura
Karykaturzysta
Karzeł
Kasa
[=biletowa]
[=emerytalna]
[=”być przy kasie”]
Kasacja
[=sąd kasacyjny]
Kaseta
Kasetka
Kasjer
Kasjerka
Kaskada
Kasować
[=znaczki frankować]
Kasownik [=do znaczków]
[=muzyczny]
Kask
Kasta
Kastanieta
Kastrat
[=eunuch]
Kastrować
Kastracja
Kasyno
Kasza jęczmienna /perłowa
Kaszak (med.)
Kaszalot [zoo]
Kaszel
Kaszka

cartonisar
cartotheca
carosello
cavallo nigre
culpabile
caricaturàl
caricaturar
caricatura, cartoon
caricaturista,cartoonista
nano
cassa
billeteria
cassa de pension
haber le moneta
cassation
corte de casation
cassetta
cassettetta
cassero, billetero
cassera, billetera
cascada
cassar
francar
francatator
marca musical
caschetto, casco
casta
castanietta
castrato
eunucho
castrar
castration
casino
hordeo parlate
* atheroma
cachalote;macrocephalo
tusse
pappa
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Kaszkiet
[=hełm]
Kaszlać; kaszleć
Kaszmir
Kasztan [bot(owoc)]
[=drzewo]
[=koń]
Kasztanowiec bot]
Kasztanowy
[=hodowla kasztana]
Kasztelan
Kat
Katafalk
Kataklizm
[=katastrofa]
Katastroficzny
Katakumby
Katalepsja
Kataleptyczny
Katalog
Katalogować
Kataliza
Katalizator
Katamaran
Kataplazm
Katapulta
Katarakta
Katar [=nieżyt]
[=jelit]
[=żołądka]
[=sienny]
[=z nosa]
Kataralny ,katarowy
Katarynka
Kataryniarz
Kataster
Katasterować
Katastrofa

caschetto
casco
tussir
cachmir (kashmir)
castania
castaniero, castanio
cavallo castanie
castaniero
castanie
castanicultura
castellano
carnice, executor, tormentator
catafalco
cataclysm, calamitate
catastrophe
catastrophic
catacomba
catalepsia
cataleptic
catalogo,direktorio
catalogar
catalyse
cataysator
catamaran
cataplasma, funda
catapulta
cataracta
catarrho, rheuma
enteritis
gastritis
febro de feno
catharro nasal; coryza
catarrhal
barril de organ
barrilero de organ
*cadaster
facer cadaster
catastrophe
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[=morska]
Katastroficzny
Katecheta
Katechetyczny
Katecheza
Katechizować
Katechizm
Katechumen
Katechumenat
Katedra [=na uczelni]
[=Dom Boży]
Katedralny
Kategoria
Kategoryczny
Kateter [chir]
Katgut [=nić chirurg]
Kation (jon dodatni +)
Katenoida [mat]
Katoda
Katodowy
Katolicki
[=nawracać na katolicyzm]
Katolik
Katolicyzm
Katorga
Katorżnik
Katować
[=biczować]
[=okładać pejczem]
[= konia]
Katusza; katusze
Kaucja
[=złożyć ~/ę]
Kauczuk
Kauczukowy
Kaustyczny
Kauteryzować(przypalać)
[=med.]

naufragio
catastrophic
catecheta
catechic,catechistic
catechese
catechisar
catechismo
catechumeno
catechumato
cathedra
Casa de Deo, catedral
catedral
categoria
categoric,decide
catheter
cargut
cation
cathenoide
cathodo
cathodal
catholic
katolicisar
catholico
catholicismo
penal labor, travalios fortiate
travaliator fortiate
tormentar,
flagellar
flagellar
flagellar un cavallo
tortura, tormento
caution
pagar un cautioan
cauchu
de cauchu
caustic
cauterisar
urer
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Kauteryzacja
[=med.]
Kawa (roślina /produkt)
[=z mlekiem]
[=krzew kawy]
Kawałek
[=papieru]
[=drewna]
[=kostka]
[=cukier w kostkach]
Kawowiec
Kawiarnia
[=przypalać kawę]
[=młynek do kawy]
[=ekspres do kawy]
[=serwis do kawy]
[=gwarzyć przy kawie]
[=fusy od kawy]
Kawiarnia
[=bar samoobsługowy]
Kawaler [=nieżonaty]
[=orderu]
[=starający się o rękę panny]
Kawaleria
Kawaleryjski
Kawalerzysta
Kawalkada
[=jechać kawalkadą]
Kawał (drogi)
[=żart]
Kawerna [=dziura]
Kawior
[=kanapka z ~/em]
Kawka [orn]
Kawon = arbuz [bot]

cauterisation
ustion
caffe
caffe al lacte
caffeiero15
pecia
scheda
morsello de ligno
morsello
sucro in morsellos
caffeiera
cafe, cafeteria
torrefacer (caffe)
mollino de caffe
machina a mollinar caffe
servicio de ccaffe
confabular con caffe n
residuo de caffe
cafe, caffe
cafeterìa
celibe. calibatorio
cavaliero,baccaureo
fidantiato
cavalleria
cavallerose
cavalliero
cavalcada
cavalcar
distantia longe
joco, *gag
caverna, cavitate
caviar
sandwich con caviar
ave corvatre
melon de aqua16

15

plantacja kawy = plantation de caffeieros

16

melon = melon
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Kazać
Kazać coś zrobić
[=rozkazać]
[=nakazywać]
Kazalnica
[=ambona]
Kazamaty
Kazanie
[=homilia]
Kazeina (chem)
Kazirodztwo
[=uprawiać]
Kazirodca
Kazirodczy
Kaznodzieja
Kazualistyka
Kazuar [zoo]
Kazuar (bot)
Każdy
[=za ~/ym razem]
[=w ~/ym razie]
Kądziel
[=po kądzieli]17
Kąkol [bot]
[=wieczny, wieczysty]
Kąpać
Kąpać się
[=pływać w basenie itp.]
Kąpiący się [=przym]
[=rzecz.]
Kąpiel
[=borowinowa]
[=iglicowa/ igłowa]
[=morska]
[=nasiadowa]

18

lasar, ordinar
ordinar facer ulle
imperar
ordinar
pulpito (de orator)
*ambona
caserna, casamata
predication, sermon
homilia
caseina
incesto
incestar
incestero
inceste,incestuose
predicator, homiliero
casuistica
casur
casuario
cata;
cata vice
cata vice
fuso de filatura, rocca
le parte de matre; del matral latere
lolio, agrostemma
lolio perene
baniar
baniar se
natar18
baniante
baniator
banio
banio de fango
banio de conifere
banio de mar
banio de sede

natatario = basen do pływania
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Kąpielisko
[=kostium kąpielowy]
[=prześcieradło kąpielowe]
Kąpieliskowy
[=zakład ]
[=sezon]
Kąpiący się [rzecz]
Kąsać [=zwsierzęta]
[=owady]
Kąsanie
Kąsek, kęs
[=smaczny kąsek]
Kąt (różne znaczenia)
[=pełny (geom)]
[=ostry]
[=rozwarty]
[=przyległy (geom)
Kątomierz
Kątownik
Kebab
Kepi (francusk kask)
Kciuk [=duży palec u ręki]
[=duży palec u nogi]
Kefir
Keja [= pomost)
Kelner
Kelnerka
Keratyna (bio)
Kerosen (nafta oczszcz.)
Ketchup
Ketnia / ibiszek [bot]
Keton [chem)
Kędzierzawić; kędzierzawieć
Kędzierzawy
Kęs, kąsek, kawałek
Khaki (kolor wojskowoy)
Kibić = talia
Kibuc

balneria
costume de banio
toalia a banio
balnear, balneari
stacion balnearai
saison balneari
baniator
morder
piccar
morsura
bucatta, morsello
buccata saporose
angulo
perigono, angulo plen
angulo acute
angulo obtuse
angulo adjacente
mesurator de angulos
esquadara
kebab
kepi
police
*hallux, *halluce
kefir
quai F.
servitator,garson
servitrice
keratina
kerosen
ketchup A (kechap)
hibisco
keton
buclar
crispe
buccata
khaki, kaki
talia
kibutz

259

Kichać; kichnąć
Kichanie
Kicz
Kidnapping
Kiwi [bot]
Kiedy
Kiedybądź
Kiedykolwiek
Kiedyś
Kielich [różne znacz.]
[=z długą nóżką]
Kielnia
Kieł [=p. ząb]
Kiełb (icht)
Kiełbasa
[=kiszka z podrobów]
Kiełek (zarodek)
Kiełkować
Kiepski
Kier /czerwień [kart]
kierat
Kiermasz
Kierować
Kierowca
[=szofer]
Kierownica
[=roweru]
Kierowniczy
Kierunek
Kieszeń
Kieszonkowe
Kieszonkowiec
[=okradać kieszenie]
Kij
[=bić kijem]
[=kara cielesna kijem]
[=rózga]
Kijanka [zoo]

sternutar
sternutamento
kitsch G
kidnapping
kiwi
quando
quandocunque
jammais, quandocumque
aliquando, alquando,
calice
cuppa
trula
dente canin
gobio
salsicia
salsicia con tripas
germine
germinar
mal
corde
carussello
kermesse
diriger
(con)ductor,guidator
chauffer
(le) volante
(le) volante
directive ,directori
direction
tasca
moneta de tasca, pecunia tascal
pickpocket,fur de tascas
furar tascas
baston, cana
bastonar
bastonada
virga
infante de rana; *nasciente de rana
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[=do prania]
Kikut
Kilim
Kilka (parę)
Kilka (kilkoro) l.m.
Kilka tygodni temu
Kiloamper
Kilocykl
Kilodżul
Kilof, oskard
Kilogram
Kiloherc
Kilokaloria
Kilolitr
Kilometr
[=kwadratowy km²]
Kilowat [el]
Kilowatogodzina
Kilt {=szkocki ubiór]
Kiła = syfilis [med]
[=rzeżączka]
Kimono
Kindżał
Kindergarten
Kinematyka
Kinematyczny
Kinematografia
Kinematograf(aparat)
[=pomieszczenie]
Kinematograficzny
[=kręcić/ rejestrować kamerą filmową]
[=kamera filmowa]
Kinetyka
Kinetyczny
Kinematyka
Kinestezja
Kineza [bio]

pagaia a lavar
residuo truncate de pede
tapete (de coton)
alicun, alcun, nonnulle
nonnulles
pllure septimas retro
kiloampere
kilocyclo
kilojoule
picco
kilogramma = kilo
kilohertz
kilocaloria
kilolitro
kilometro
kilometro quadrate
kilowatt
kilowatt-hora
kilt
syphilis
gonorrhea
kimono
daga, (le) pugnal
guarderia
cinematica
cinematic
cinematographìa
cinematographo
cinematograpnerio
cinematographic
cinematographar
cine-càmera
cinetica
cinematic, cinethic
cinematica
kinesthesia
*cinose
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Kinezja 19
Kino
[=nieme]
[=dźwiękowe]
[gwiazda kina]
Kinokamera (kamera kinowa)
Kiosk
Kiper
Kipieć [=wrzeć]
[=chemicznie]
Kir
Kirasjer
Kisić (kapustę}
(ogórki)
Kisiel
Kisnąć
Kiszka
[ślepa = wyrostek robaczkowy]
Kiszona kapusta
Kiść
Kit
Kitować
[=przeżuwać]
Kiur Cm [chem]
Klacz = kobyła
Klajster
Klajstrować
Klakson
[=używać klaksonu]
Klamerka
[=do suszenia bielizny]
Klamra (normalna)
[=uciskowa (med.)]
Klan
Klapa
[=bezpieczeństwa]
19

cinesia
cine, cinema
cinema mute
cinema sonor
stella de cinema
cine-càmera, camera de cine
kiosque
cellariero
bullir
ebullir
crepe
cuirassero
acidificar,acidular
conservar in sal
crema de fructos
facer acide, facer acerbe
intestino
intestino cec, appendice
sauerkrautG
racemo (de)
mastico
fixar con le mastico
masticar
curium
cavalla
colla
collar
klaxon
klaxonar
fibula
crampa a siccar lavate vestimento
crampa
crampa, agrafe
clan
valva, valvula
valva de securitate

kinezja = zmysł czucia i położenia względm siebie
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[=niepowodzenie]
Klarnet [muz]
Klarnecista
Klarować
Klarować się
Klarowny
Klarowność
Klasa (różne znaczen)
[=w szkole]
Klasa robotnicza
Klaskać
Klaskanie [=aplauz]
Klasówka
Klasyfiacyjny
Klasyfikować
Klasyfikacja
Klasyka
Klasyczny
Klasycyzm
Klasztor
[= zakon]
Klasztorny
Klatka [=dla ptactwa]
[=dla zwierząt przy podkuwaniu
lub operacji]
Klatka [=schodowa]
[=piersiowa]
Klauzula
Klauzura
Klawiatura
[=numeryczna]
Klawisz
[=pisać lub grać]
Klawikord
Kląć
[=życzyć komuś nieszczęścia ;~źle]
[=złorzeczyć komu]
Klątwa = przeklinanie

fiasco, insuccesso
clarinetto
clarinettista
clarificar,clarar
se clarificar
clar, lucide
clarmento, luciditate
classe
camera de classe
classe obrer
applauder, plauder
aplauso
classe-labor in le schola
classificatiori
classificar,classar
classification
classica
classic
classicismo
claustro,monasterio
cenobio
claustràl,monastic
cavia, portata
stabulo de cavallo
cavia de scala
thorace
clausula
clausura
tastatura,claviero
tastatura numeric
clave, tasta
clavar, tastar
chordio
blasphemar
imprecar
maledicer
blasphemia,imprecation,, malediction
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[=kościelna]
[=ekskomunika]
Kleić
[=przkleić, dokleić]
Kleik
[=owsianka]
Kleisty
Klej
[=materiał lepiący]
[=silikonowy]
Klejnot [=wyrób jubilerski]
[=drogi kamień]
Klekot
[=bociana]
Klekotać
Kleks
Klema (akum)
Klepać
[=biedę]
Klepisko
Klepka
[=deska; listwa]
Klepsydra [=żegar piaskowy]
[=zawiadomienie o
śmierci, pogrzebie]
Kleptoman
Kleptomania
Kleptomański
Kler (duchowieństwo)
Kleryk
Klerykalny
Klerykalizm
Kleszcz [ent]
Kleszcze [techn]
Kleszczyki [do zębów]
20
21

anathema
excommunication
collar, glutinar
inglutinar
pappa
pappa de avena
collose
glutine, colla
adhesivo
adhesivo de silicone
joiel
gemma
ruito, crito
crito de ciconia
facer ruito (de ciconia)
macula de tinta
borno
batter,colpar,
suffrer miseria
solo de tribular
planca
planca
clepsydra , sabliero20
annuncio pro morte
cleptomano
cleptomanìa
cleptomane
clero
clerico
clericàl
clericalismo
zecca
tenalia, forcipe21
pincias(dental)

remarko: sabliera = piaskownica, pojemnik z piaskiem
klescze (med.) = crampa
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Klęczeć
Klęcznik
Klękać; klęknąć
Klęska
Klient
Klientela
Klif (rodzj skały/ urwisko)
Klika
Klik, klikanie
Klikać
Klimakterium [med.]
Klimakteryczny
Klimat
Klimatolog
Klimatologia
Klimatologiczny
Klimatyczny
Klimatyzacja
Klimatyzować
Klin
Klinować; wbijać klin
Klinowaty
[=w kształcie klina]
Kliniczny
Klinika
Klinkier
Kliper [żegl]
Clearing
Klisza
Kliszować; robić kliszę (fot)
Kloaczny
Kloaka
Kloc
[=pień; pieniek]
Klomb [bot]
Klon [bot]
Klonowate (rodzina klonów) [bot]
Klonowe (adj)

genicular
scabello a genicular
genicular ante
defaite, batimento, vincimento
cliente
clientela
precipitio
clique
clic
cliccar
climacterium
climacteric
climate
climatòlogo
climatologìa
climatologic
climatic
climatisation
climatisar
cuneo
cunear
cuneal,cuneate
cuneiforme
clinicàl
clinica
clinker
clipper
clearing
cliche
clichar
cloacàl
cloaca
bolcco, massa
trunco
parterre (de flor)
acere
aceraceas
aceree
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Klon (med.)
Klonowanie
Klonowany
Klonować 22
Klosz
[=szklany]
Klown
[=arlekin]
Klozet
Klub
Klubowiec
Kluć się; wykluć się
Klucz (do)
[=dobrany; wytrych]
[=szyfrowy]
[=telegraficzny]
Klucz Morsego
Klucz francuski
Klucz do śrub
Klucz wiolinowy
Klucz do butelek
[=trzymać pod kluczem]
Kluska
[=makaron włoski]
[=makaron nitki]
Kładka
Kłamać
Kłamstwo
[=ma krótkie nogi]
Kłamiący
Kłamca
Kłamczucha
Kłamliwy
[=zwodniczy, oszukańczy]
Kłamliwie
Kłaniać się
22

clono
clonage
clonasc
clonar
globo
biccario, globo de vitro
clawn
arlequin
water-closet
club
clubista
covar
clave (a)
clave false
clave a cifrar
clave telegrafic
clave de Morse
clave anglese
clave a vite
clave a violino
apertibottilias
tener sub le clave
*noodle(s)
macaroni
vermicelli
*passerella, ponte pro pedones
mentir
mentita, mendacio
mentita ha le gambas curte
mendace
mentiero
mentiera
mendace
fellace
mendacemente
inclinar se,salutar

klonować = sztucznie zapładniać kobietę
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Kłaść [=na miejsce]
[=pierwszy kamień]
[=na siebie]
Kłaść się
Kłębek
Kłopot
[=udręka]
Kłopotać (się)
Kłos
Kłócić się
[=polemikować]
[dyskutować]
Kłódka
Kłótnia {=dysputa]
Kłuć
Kłujący
Kłus
Kłusować
[=galopować]
Kłykieć [med.]
Kminek [bot]
[=jako przyprawa kulinarna]
Knajpa
Knebel
Kneblować (zakładać knebel)
Knot
[=kicz malarski]
[=lont]
Knować; knuć
[=spiskować]
[=konspirować]
Knur
Knut
Koagulat
23

poner, cubrar
poner le prime petra
mitter23
poner se, cubrar se
balla de lana
embarasso, inconvenientia
enoio
embarasar (se)
spica
disputar.querelar,altercar
polemicar
discuter
serrura pendente
disputa, querela., altercation
* rixa, *malee
piccar,punger
piccante, pungente
trotto
trottar
galoppar
arctico
carvi, kümmel G
carvi
taverna
mordacia
mordaciar
mecha
kitch G.
micca24
machinar
complotar, tramar un complot
conspirar, tramar un conspiration
verre, porco incastrate, verre salvage
knut
coaguleante,coagulo

mitter le naso in (foranee) vaso
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Koala [zoo]
Koalicja
[=tworzyć ~ę]
Kobaja [zoo]
Kobalt [min]
Kobaltowy
Kobiałka
Kobieta [=istota]
[=pani]
Kobieciarz
[=żartobliwie]
Kobiecy, zeński
Kobierzec
[=z kwiatów; korso]
Kobold
Kobra [zoo]
Kobza [muz]
Koc
[=pled]
Kocanka = bazia
Kochać
[=zmysłowo]
Koci
Kociak
Kocioł (=znaczenie ogólne]
[=parowy]
[=muzyczny]
Kociołek
[=kotlarz]
Koczkodan (zoo)
Koczować
[=mieszkać na kampingu,
lub w kampusie]
[=biwakować]
[=wałęsać się, włóczyć się]
Koczowniczy
Koczownik
Kod

coala, koala
coalition
caolisar
cobaya
cobalt
cobaltic
corbe, paniero ab vinee
femina
donna
amator de feminas
chassator de gonellas
feminin
tapete
corso (de flores)
Kobold, nano
cobro
cornamusa
copertura de tourista
plaid A.
amento
amar
amar sexualmente
felin
catton
caldiera
caldieron
timbal
caldieretta
caldierero
cercopitheco
vivar secunde le nomade
campar,
habitar al campus
bivacar
vagar
nomade
nomad(e),migrante
codice
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[=pocztowy]
Kodak
Kodeina [farm]
Kodeks
Kodeks cywilny
[=handlowy]
[=karny]
Kodycyl
Kodyfikacja
Kodyfikować
Kodyfikator
Koedukacja 25
Koedukować
Kofeina [farm]
kofeinować (zagęszczać kawą)
Kogut
[=wysterylizowany = kapłon]
Kohabiatacja
Kohabitować
Kohorta
Koić; ukoić
[= uśmierzać]
[=przynosić ulgę]
[=uspakajać]
[=złagodzić]
Kojarzyć (się)
Kojot [zoo]
Kok
Koka
Coca-cola
Kokaina
[=heroina(narkotyk)]
[=morihuna]
Kokainizować (się)
Kokarda
25

codice postal
kodak A
codeina
codice
codice civil
codice commerciàl
codice penal
codicillo
codification
codificar
codificator
coeducation
coeducar
caffeina
caffeinar
gallo
capon
cohabition
cohabitar
cohorte
calmar, appaciar, tranquillisar
moderar, sedar
mitter le dolor
tranquilisar (se),quietar,
ablandar
unir (se), unificar (se)
coyote
chignon F
coca, heroine
coca-cola
cocaina
heroin, *heroina
marihuana, marijuana
cocainisar (se)
cocarda

koedukacja = wspólne nauczanie chłopców i dziewcząt
w tej samej klasie;
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[=wstążka]
Kokietka
Kokieteryjny
Kokieteria
Kokietować
[=flirtować]
Koklusz (med.)
Kokon
Kokos [bot]
Kokoszka
Kokota
[=prostytutka]
Koks
Koksować
Koksownia
Koksownik
Kola [=owoc]
[=drzewo]
Kolacja27
[=jeść]
Kolagen (białko)
Kolagenowy
Kolano [t. med.]
Kolanko (techn)
[=rozmontować ~]
Kolarz
Kolasa
Kolczataka (ekidna) [zoo]
Kolczyk
Kolczyk (u zwierząt)
Kolczykować
Kolebka

26
27

banda, galon
coquetta, cocotte F.
coquette
coquetteria
coquettar
flirtar
pertusse
cocon F.
coco
gallina
coquetta, cocotte F.
prostituta
coke A. (kouk)
cokificar
cokeria
brasiero
coco26
cociero
souper F. (supe)
soupar (supar)
collagen
collagene
geniculo,genu
cubito
dismontar un cubito
bicyclista
carossa
echidna
anulo de aure, pendente de aure
marca pendante
poner pendante in le aure
cuna

coco t. kucharz
kolacja = souper; w Polsce kolację je się wieczorem
między 7 –10 (19 – 22) godz.;
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[=miejsce]
Kolec
[=żądło]
[=bot]
Kolega
Kolegialny
Kolegiata
Kolegium
Kolej [=żelazna]
[=linowa]
[=nadziemna]
[=obwodowa]
[=podziemna]
[=metro]
[=wąskotorowa]
[=zębata]
Kolej [=pociąg]
[=pociąg towarowy]
Kolej [= następstwo]
Kolejarz
Kolejka [=ludzi]
[=ogonek]
[=runda]
Kolejny29
Kolejowy
Kolekcja
Kolekcjonować
[=kwestować]
[=rośliny do celów naukowych
Kolekcjoner
Kolektor
Kolektura
Kolektyw
Kolektywny
Kolektywizować

patria, pais de nascentia
spina, spino
dardo, aculeo
acantha, aculeo,acicula, spicula
camarada,collega, confratre
collegiàl
collegiato
collegio
ferrovia
ferrovia funicular
ferrovia surterranee
ferrovia zonal /regional
ferrovia subterranee
metropolitano28
ferrovia sur (con) stricte rails
ferrovia a cremaliera
traino
traino de merces
torno
forroviero
cauda de homines
cauda
runda
postere, posterior, usterior
ferroviari
collection, collectura
collectionar,colliger
questar
colliger plantas pro scopos scientific
collector
collector
collecterìa
collectivo
collective
collectivisar

28

metropolitano = t. metropolita (rel)

29

w pierwszewj kolejność/ rzędzie = in prime rango
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Kolektywizacja
Koleżanka
Koleżeństwo
Kolęda
[=kantyczka]
Kolia [=naszyjnik
Koliber [orn]
Koligacić
Koligacić się30
Koligacja
Kolizja
[=karambol]
Kolka [med]
Kolkowy [med.]
Kolodium
Koloid
Koloidalny
Kolokwialny
Kolokwium
[=rozmawiać na kolokwium]
Kolokwializm
Kolonia (różne znacz)
Kolonialny
Kolonialista
Kolonializacja
Kolonizator
Kolonializowalny
Kolonizować
Koloratura
Koloraturować
Kolor
Kolorowy
Koloryzować
Kolorysta
Koloryt
Kolos
[=olbrzym]
30

collectivisation
camarada
cameraderìa
canto de Natal
cantico
collar
collibri
facer parente;connect
devenir parente; connecter se
connection
collision
colission
colica
colic
collodio
coloide
colloidàl
colloquiàl
colloquio
colloquer
colloquialismo
colonia
coloniàl
colonialista
colonialisation
colonisator
colonisasbile
colonisar
coloratura
cantar coloraturmente
color
colorose
colorisar
colorista
colorito
colose

koligacić (się) = wchodzić w koligacje
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[=gigant]
Kolosalny
[=gigantyczny]
Kolportaż
Kolportować
Kolumna arch]
[=druk, szpalta]
Kolumnada
Kołatać
[=serce; pulsować]
Kołchoz
Kołatek (ent)
Kołczan
Kołdra
[=puchowa]
Kołek (zatayczka do bielizny)
Kołkować
Kołnierz
[=mechaniczny]
[=koloratka (kołnierz ks.katol)
[=j.w. pastora ewang]
Kołnierzyk
Koło, krąg
Koło [tech]
[=zębate]
[=młyńskie]
[=napędowe]
[=napędzające]
[=pasowe]
[=zapasowe]
[ =błędne koło]
[=fortuny]
[=zamachowe]
Kołować się [=w kółko]
[= mieć zawroty]
[=cyrkulować]
[=robić koła]
Kołowrotek

gigante
colosàl
gigantic,gigantese
distribution de jornales
distribuer le jornales
colonna
columna
collumnada
abatter, colpar
palpitar, pulsar
kolkhoz R
anobio
flechiera
copertura pro lecto
eierdun
cavilia
colpar per cavilia
collo
flangia
collo, collar
craga, collar
(le) collar)
circulo
rota
rota dentate
rota de molina, rota molimar
rota mobile
rota de motion
rota transmissionari
rota accesore
circulo vitiose
rota de fortuna
balanciero
rotar
haber vertigine
circular
circulifar, facer cirulos
filiera
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Kołowrót
[=do przędzenia]
[=na słupku]
Kołpak
[=techn.(samoch.)
Kołtun (choroba(med.
[=koński ogon]
[=zacofaniec, filister]
Kołtuństwo {=zacofanie, ”ciemnogród”]
Kołysać [=dziecko}
[=o okręcie]
[=nogami]
Kołyska
Koma [coma spiączka
Komando [=oddział ludzi]
Komandor [=orderu]
[=zakonu]
[=komtur]
Komar [ent]
[= moskit]
Kombatancki
Kombatanctwo
Kombinacja
Kombinować
[=prowadzić kombinacje/ machlojki]
Komedia
Komediopisarz
Komediowy
Komendant
Komenderować
Komentarz
Komenatator
Komentować
Komercyjny
Kometa
Kometowy
Komfort
Komfortowy

cabestan
filatorio
tourniquet
casco, casquet
cappotto
plica
chignon (shinon), cauda de cavallo
homine obscur
obscurantismo
cunar
rolar (per nave)
oscilar, vacilar
cuna
coma
commando
commandor
chefo de convent
commandante de ordine
culice
mosquito
combattive
combattiitate
combination
combinar
machinar
comedia
comediano
comediàl
commandante
commandar
commentario, (l) commente
commentator
commentar
commerciàl
cometa
cometari
commoditate
commode
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Komiczny
Komik
Komin / kominek
[=przewód kominowy]
Kominiarz
Komintern
Komis
Komisariat
Komisarz
Komisja
Komitet
Komoda (mebel)
Komora
[=medyczna ]
Komorne
Komornik
Komórka [bio,med]
[-=tłuszczowa (med.)
[ =mała komórka] [bio]
[=macierzysta] [bio]
[=piwnica]
[=izdebka]
Komórkowy [bio]
Kompas (busola)
Kompaktowy
Kompendium
Kompan
Kompania
Kompas
Kompatybilny
Kompatybilność
Kompensacja

31

comic
comico
camino 31
tubo de camino
brossacamino
Komintern R
boteca ube on face un commission
commissariato
commissario, commissar R
commission
committee, comite
commmoda32
càmera
ventriculo
pagameneto de location
executor
cellula
cellula adipose, adipocyto
celluletta
cellula matre
cellario, celario
cubiculo
cellular
bussola
compacte
compendio
companion
companìa
compasso33, busola
compatibile
compabilitatee
compensation

32

cammino = droga
słowo „ commode” - oznacza „dogodny, wygodny”

33

compasso = także „busola”, „cyrkiel”
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Kompensata
Kompensować
[=budżet]
[=dawać odszkodowanie]
Kompetencja
Kompetentny
Kompilacja
Kompilować
Kompleks
[=niższości]
Kompleksowy
Kompleksowość
Komplement
[=prawić ~/y]
Komplet
[zbiòr]
[=książek]
[=grupa]
Kompletny
Kompletować
Komplikacja
Komplikować
Kompozyt, komponent (mieszanka)
Komponować
[=układać]
Kompost [=nawóz]
Kompot
Kompotierka
Kompozytor
Kompres
[=okład ]
Kompresja
[=przeciwcukrzycowa (med.)]
Kompresor [tech]
Kompromis
Kompromitować
[=ośmieszać]
Komputer

compensation
compensar, equilibrar,
compensaar / equilibrar un budjet
indemnisar
compensation, equilibration, indemnisation
competente
compilation
compilar
compolexo
complexo de inferioritate
complexe
complexitate
complimento
dicar complementos
completo
collection
collection de libros
gruppo
complete
compler
complication
complicar
composito
componer
ordinar
composto
compota
compotiera
componista
compressa
cataplasma
compression
compression adiabetic
compressor
compromisso
compromitter
facer ridicule
computator,
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[=biurkowy]
[=osobisty]
Komputerowy
Komputeryzować
Komputeryzacja
Komuna = wspólnota
Komunalny
Komunia
Komunikacja
Komunikat
Komunikatywny
Komunikować (coś)
Komunista
Komunistyczny
Komunizm
Komutator [el]
Komża
Konać
Konający
Konar
Koncentrat (pomidorów)
Koncentracja
Koncentrować
Koncentrować się
Koncentracyjny
[=obóz koncentracyjny]
Koncentryczny
Koncepcja
Koncepcyjny
Koncept
Koncern
Koncert
Koncertować
Koncesja
[=przywilej]
[=licencja]
Konchoida
Konchoidalny

computator de scriptorio
computator personal
computatoràl, computatori
computerisar
computerisation
communion
communal
communion
communication
communicato
communicative
communicar
(le) communista
communista
communismo
comutator
albe
agoniar, obir
agoniante,moribunde
ramo de arbore
concedntrato de tomates
concentration
concentrar
concentrar se
concentral
campo nazista de concentration
concentric
conception
conceptive, conceptional,
concepto
concern
concertar
concerto
concession
privilegio
licentia
concoide
coonchoidàl
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Koncylacja
Koncypować
Kondensacja
Kondensacyjny
[=mleko ~/e]
Kondensat
Kondensator
Kondensować
[=woda kondensacyjna]
Kondolencja
Kondolencyjny
Kondominium
Kondom
[=prezerwatywa]
Kondor [orn]
Kondukt
[=pogrzebowy]
Konduktor
Kondycja
[=stan zdrowia]
Konewka
[=do podlewania]
[=spryskiwacz]
Konfabulacja (czat, pogawędka)
[=pogawędka internetowa]
Konfederacja
Konfederować
Konfekcja
Konfectionować
Konferencja
Konferować
Konfesjonalny
Konfesjonał
Konfetti
Konfirmacja
Konfirmować [=bierzmować]
Konfirmowany
Konfiskata

concilation
concipar
condensation
condensate
lacto condensate
condensato
condensator
condensar
aqua condensatori
condolentia
condolente
condominio
condom, medio anticonceptional
preservativo
condor
convoyo
convoyo funebre
conductor
condition
sanitate
aqua-urceo
vase de aqua
irrorator,rigatorio
cofabulation
confabulation internetari
confederation
confederar
confection
confectionar
conferentia
conferer
confessionàl
(le) confessionàl
confetti
confirmation
confirmar
confirmate
confiscation
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[=likwidacja]
Konfiskować
Konfiskacyajny
Konfitura
[=robić konfitury]
Konflikt
[wejść w ~]
Konfrontacja
Konfrontować
Konfuzja
Konglomerat
Kongregacja
Kongregacyjny
Kongres
Kongresowy
[=spotkanie]
Koniak
Koniczyna [bot]
Koniec
Konieczny
[=obrona konieczna]
Koniecznie
Konieczność
Konifera [bot]
Konik [=mały koń]
[=dziecinny]
[=na biegunach]
[=w szachach]
[=hobby]
[=polny (ent)]
[=morski (icht)
Konina
Koniugacja
Koniugować
Koniunkcja
34
35

liquidation
confiscar,liquidar
confiscatori
confitura
facer confitura
conflikto
enter in conflicto, confliger
confrontation
confrontar
confusion
conglomerato
congregation
congregationàal
congresso
congressàl
incontro
cognac
trifolio34
fin
necessari,necesse
defensa legitime
necessarimente
necessitate, necessario
conifera
cavalletto
cavalletto lignàl
cavalo balanciante
cavallo (de chacos)
hobby
cicada, locusta
cavallo maral; hippocampo35
carne de cavallo
conjugation
conjugar
conjunction

także w kartach: „trefl”
hippocampo (icht) = nomine scientific
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Koniunktura
Koniunkturalnmy
Koniuszek
Konklawe
Konkludować [=wnioskować]
Konkluzja
Konkordat
Konkordatowy
Konkretny
Konkretyzować
Konkretnie
Konkret
Konkubinat
Konkubina
Konkubencki
Konkubent
Konkurencja
Konkurencyjny
Konkurować
[=rywalizować]
Konkurs
Konkwistador
Konopie [bot]
[=plantacja]
Konopny
Konosament
[=list przewozowy]
Konotacja
Konsensus
Konoser
Konsekracja
Konsekrować = wyświęcać kościół
Konsekwentny
Konsekwencja
Konserwa ,
[=puszka
konserw]
36

conjunctura
conjunctural
cima, acumine
conclave
concluder, inferer
conclusion, inferentia
concordato
concordatori
concrete
conkretisar
concretemente
concreto
concubinato
condubina
concubinari
concubo
competetivitate, concurrentia
competetive, concurrentiàl
competer,concurrer
rivalisar
concurso
conquisitor
cannabe
cannabiera
cannabic
cognoscimento36
littera de carga
connotation
consenso
cognoscitor
consecration
consecrar, sacrar
consequente, consequentiàl
consequentia
conserva,
latta de conservas

także:: wiedza, znajomość
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Konserwator
Konserwatywny
Konserwatysta
Konserwować
[=zabezpieczać]
[=restaurować]
Konserwujący
Konserwatorium
Konsolidacja
[=finansowa]
Konsolidować
Konsolidacja
Konsorcjum
Konspirować
[=spiskować]
[=tajne porozumienie]
Konspiracja
Konspirator
Konspiratorka
Konstatować
Konstelacja
[=gwiazdozbiór]
Konsternacja
Konstruować
Konstytucja
Konstytucyjny
Konsul
Konsularny
Konsulat
Konsultacja
Konsultować
Konsultant
Konsumować
Konsumpcja
Konsumpcyjny
Knsument
37

conservator
conservative
conservatista
conservar
assecurar
restaurar
conservatori
conservatorio
consolidation
consolidation financari
consolidar
consolidation
consortio
conspirar
complotar; esser in complot
complotar secretemente
conspiration37
conspirator
conspiratrice
constatar
costellation
constellation
consternation
constructar
constitucion
constitutionàl
consule
consulàr
consulato
consulta, consultation
consultar,
consultente, consultator
consummar, consumer
consumption
consumpibile, consumptive
consumitor

tramar un conspiration = conspirar = konspirować
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[=prawa]
Konsumentka
Konsylium
Konsystencja
Kontemplować
Kontemplacyjny
Kontemplacja
Kontentować (się)
Kontakt
[=seksualny]
Kontaktować
[= się; być w kontakcie ]
Konto
Kontekst
Kontener
Kontradmirał
Kontratak
Kontratakować
Kontrargument
Kontrabanda
Kontrabas
Kontrahent
Kontrakt
Kontraktować
Kontraktowy
Kontralt
Kontrastować
Kontrola
[=rewizja]
[=antydampingowa]
Kontrola urodzin
kontroler
[biletów]
Kontrolować
[=tekst]
[=robić inspekcję]
[=weryfikować]

derectos de consumitores
consumitrice
consilio
consistentia
comtemplar
contemplative
contemplativitate
contentar se
contacto
contacto sexuàl
contactar
contactar se, esser in contacto
conto
contexto
container
contraadmiral
contraattacco
contraattaccar
contraargumento
contrabando
contrabasso
contrahente
contracto
contractar
contractuàl
kontralto
kontrastar
controlo
revision
controlo , antidumping
controlo de nascentia,
controlo de natalitate
controlator
controlator de billetes
controlar,
adjustar
inspicer
verificar, comprobar
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Kontrapunkt
Kontroferta
Kontroversja
Kontrowersyjny
Kontrposunięcie
Kontrpromesa
Kontrreforma
Kontrreformatorski
Kontrrewolucyjny
Kontrrewolucja
Kontrsygnatariusz
Kontrsygnatura
Kontrtorpedowiec
Kontruderzenie
Kontrwywiad
Kontrwywiadowca
Kontrybucja
[=haracz]
[wymuszać haracz]
Kontur
[=szkic]
Kontuzja
Kontuzjować (ranić, stłuc)
Kontuzjowany
Kontynent
Kontynentalny
Kontyngent
Kontynuacja
Kontynuować
Konwalia {bot]
Konwencja
Konwencjonalny
Konwent
[=klasztorny]
Konwersacja
Konwersować
Konwercja
Konwertować

contrapuncto
contraofferta
controversia
controverse, controverserial
contramesura
contrapromissa
contrareforma
contrareformatori
contrarevolutionari
contrarevolultion
contrasignastario
contrasignatura
contratorpedinero
contracolpo
contraspìa
cointraspion
contribution
extorsion
extorquer
contorno
schizzo
contusion
contunder
contundite
continente
continentàl
contingente
continuation, perdura
continuar, perdurar
lilio del valles
convention
conventional
convention
conventual
conversation
conversar
conversion
convertar
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Konwojować
[=eskortować]
Konwój
Konwulsje
[=mieć konwulsje]
Konwulsyjny
Koń [zoo]
[=arabski]
[=juczny]
[=wyścigowy]
[=pociągowy]
[=mechaniczny]
Koń na biegunach
Koński
Końcowy
Końcówka
[=gramatyczna]
Końcówkowy
Kończyć [=przestać] (się)
[=konkludować]
Kończący się
Kończyna
Koniczyna/ koniczynka
[=czterolistna]
Kooperacja
Kooperować
Kooperatywa/ =spółdzielnia
Kooperujący
Kooperator
Kooptacja
Kooptować
Koordynacja
Koordynata [mat]
Koordynować
Koordynator
Kopa [=wielka masa]
[=60 sztuk]
Kopać [=ziemię]

convoyar
escortar
convoyo
convulsion
haber convulsion
convulsive
cavallo
cavallo arabe
cavallo de carga
cavallo de cursa
cavallo de tracto
cavallo de fortia, horsepower A.
cavallo balanciante
equin, cavallin
final
termination
desinentia
desinential
terminar (se), finir
concluder
terminabile
membro de pede
trifolio
trifolio kun quar folios
cooperation
cooperar
cooperativa
cooperative
cooperatsor
cooptation
cooptar
coordination
coordinata
coordinar
coordinator
cumulo
sexanata pecias
foder

284

[=wykopywać z ziemi]
[=rów/ wykop]
[=nogą]
[=o koniu; wierzgać]
Kopacz
Kopalnia
[=soli]
[=węgla kamiennego]
[=górnik]
Kopalny
Koparka
Kopcić [=dymić]
[= palić papierosy]
Kopciuszek
Kopeć
Koper [bot]
[=koper włoski]
Koperta
[=zegarka]
Kopia [=odpis]
[=drukarska]
[=fotokopia]
[=kserokopia]
[=filmowa]
[=obrazu (mal)]
[=dzida, lanca]
Kopiał
Kopiarka
Kopiec
[=termitów]
Kopiować
Kopra 38
Kopulować
Kopulacja
Kopulacyjny
Kopuła
38

excavar
fossar, cannelllar
abbatter er pede
colpar per pede
excavator
mina
salina
carboniera
minero
fossil,minerari
excavator
fumar
fumar
cindrella
fulingine
anetho
fenuculo
inveloppe
placa de horologio
copia
imprimator
photocopia
xerocopia
copia de film
pictura false, ; kitsch G,
lancea
libro a copiar
copiator
vallea de terra
termitiera
copiar
copra
copular, accopular
copulation
copulative
cupola

kopra = wysuszone nasiona palmy kokosowej]
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Kopułonośny
Kopyść, kopystka
Kopyto [zoo]]
[=wyciągnąć kopyta] [żartobliwe]
Kora [bot/med.]
[=chinowa]
Koral
Koralowy
Koralowiec [zoo]
Koran [rel]
Koraniczny
Korba
[=napędowa]
[=kręcić korbą]
Korbowód łącznik[techn])
Kordelas
Kordon
[=blokada]
Kordonek
Kordyt [min]
Korek
[=zatyczka]
[=kołek]
Korkociąg
Korkowy
Korkować
Korekta
[=drukarska]
[=korektować/
robić
korektę]
Korektor
Korelować
Korepetycja
Korespondencja
Korespondent
Korespondować
39

cupulifere
pala
ungula
morir
cortice
cinchona39
corallo
corallin
corallina
Koran
koranic, coranic
manivella
manivella de stimulation
manivellar
biella
cultelo a chassar
cordon
blocada
cordetta
cordierite
corco
tampon; stoppero
cavilia
tiracorcos
corcal, ...de corco
corcar
correction, correctura
proba de imprimeria
corriger,
facer correctura
corrector,emandator
corelatar
lecciones supplementari
correspondentia
(le) correspondente
corresponder

anque: chinina
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Korkowiec [bot]
Kormoran {orn]
Kornak [=poganiacz słoni]
Korner
[=piłkarski]
Kornik (ent)
Korniszon [bot]
Korona
[=kwiatu (bot)]
[=papieska]
[=tiara]
Koronka {=materiał/ wyrób]
[=modlitwa]
Koronny
Koronować
Koronowany
Koronacja
Korowy (od kora)
Korodować
Korozja
Korozyjny
Korporacja
Korpulenty
[=być/ być przy kości]
[=otyły]
Korpus [mil, dyplom]
[=tułów]
Korpuskula
Korsarz
[=pirat]
[=uprawiać korsartwo kaperstwo
/piractwo]
[=statek korsarski, kaperski, piracki]
Korrida
Korso (aleja kwiatowa)
Kort tenisowy
Kortizon [farm]

corchiera de querco
cormoran, corvo marin
cornac, guidero de elephantes
àngulo
corner
xilophago
cornichon F.
corona
corolla
corona papal
tiara
dentella
rosario,preccaria,prece
coronal
coronar
coronate
coronation
cortical,corticose
corroder
corrosion
corrosive
corporation
corpulente
esser in carne
obese
corps; corpore, corpus
corpore
corpusculo
corsair F.
pirata
facer pirateria
nave de piratas
corrida
corso
terreno de tennis
cortisone
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Korumpować
Korund [min]
Korupcja
Korupcyjny
Korweta
Koryfeusz
Korygować
Korygowany
Koryntka {rodzynka}
Korytarz
Koryto
[=rzeki]
Korzeń
[gr/mat]
[=zapuszczać ~/ie]
[=wykorzeniać]
Korzenie (przyprawa}

corrumper
coroundum
corruptionF.
corruptive
corvette
corypheo
corriger
corrigite
corinthio
corridor
trogo
estuario de fluvio
radice
(le) radical
radicar
eradicar
specie

Korzystać
[= z okazji]
Korzyść
[=przynosić korzyść]
Kos [orn]
Kosa
[=sierp]
[=warkocz]
Kosiarka
Kosiarz
Kosić
Kosinus [mat]
Kosmacieć
Kosmacić
Kosmaty
Kosmetolog
Kosmetologia
Kosmetyczka
Kosmetyka
Kosmetyczny
[=środki]

profitar
fruer del occasion
beneficio
beneficiar
merla
falce
falce
tressa de capillos
machina a falcar
falcator
falcar
cosine
devenir hirsute
facer hirsute
hirsute
cosmetologo
cosmetologia
cosmeticista
cosmetica
cosmetic
cosmeticos
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Kosmita
Kosmobiologia
Kosmochemia
Kosmodrom
Kosmogonia
Kosmogoniczny
Kosmograf
Kosmografia
Kosmograficzny
Kosmologia
Kosmologiczny
Kosmonauta
Kosmonautyczny
Kosmonautyka
Kosmopolita
Kosmopolityzm
Kosmaty
Kosmos
Kosodrzewina [bot]
Kostium
[=kąpielowy]
Kostka [=mała kość]
[=nogi]
[=do gry]
[=cukru]
[=banana]
Kostnica
Kostnieć =[obracać w kości]
[=obracać się samemu w kości]
[=sztywnieć]
Kościsty
Kosz, koszyk
[=„bocianie gniazdo”
[=na śmiecie]
[=motocykla/pojazdu]
[=dać (komuś) kosza]
[=dostać (od kogoś)

cosmista
cosmobiologia
cosmochimia
cosmodromo
cosmogonia
cosmogonic
cosmographo
cosmographia
cosmographiic
cosmologia
cosmologic
comonauta
cosmonautic
cosmonautica
cosmopolita
cosmopolitismo
capillute
cosmo
minuscule pino de montania
costume
costume de banio
ossetto
cavilia
doto
morsello de sucro;
sucro in morsello
cavilia a banana
ossario, ossuario
facar osso
devenir osso
rigidir, devenir rigide
ostose
paniero, portata
corbe; topo
corbe a papiro
* sidecar A. (saidkar)
dar refusa, refusar a
obtener refusa,
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kosza]
Koszary
Koszarować
Koszenila [ent]
Koszerny
[=prowadzić się koszernie]
Koszmar
Koszt
[=nabycia]
[=wydatek]
Kosztorys
[=preliminarz kosztów]
Kosztować
[=wydawać pieniądze]
[=smakować]
Kosztowny [=drogo kosztujący]
Koszula
Koszykówka
Kościec
[=szkielet ]
[= kręgosłup [med]
Kościotrup
Kościół [=budynek]
[=duchowy]
Kościelny
Kościsty
Kość
[= lemieszowa]
[=jarzmowa]
[=łydkowa]
[=skroniowa]
[=goleniowa]41
[=łokciowa]

refusar de
caserna
casernar
cochinilla
kasher (Hebr)
kasherar
horroro
costo
costo de acquisition
sparniar
tabula del costos
tabula de costas previdite
costar
sparniar
saporar
costose
camisa
basketball A.
ossatura
ossatura
columna vertebràl, spina
ossatura
ecclesia
ecclesia
ecclesial
ossose,ossee
osso
vomere
zygomatic osso,zygoma
perone, fibula
(le) temporal40
le tibial osso
le cubital osso42

tempore = skroń
zwana także „piszczel”= tibia
42
cubito = łokieć
40
41
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[=potyliczna]
[=podniebienna]
[=ramieniowa]
[=krzyżowa]
[=promieniowa]
[=sitowa]
[=słoniowa]
Kosteczka [med.]
Kostnieć
Kostnienie
Kostnica
Kot [nazwa naukowa]
[=osobnik]
[=kociak]
[=kotka]
[=dziki]
Kotara [=stora]
[=portiera]
Kotangens [mat]
Koteria
Kotlina
Kotwica
Kotylion
Kowadło
Kowal
[=kuźnia]
Kowalność
Kowalny
[=stal kowalna]
Kowboj [=pastuch krów]
Koza [=nazwa nauk]
[=udomowiona]
[ =dzika]

le occipital, osso43
le palatal osso
le humeral osso; humero
le sacral osso, sacro, sacrum
osso radial, *radius
ethmoide; osso ethmoide
ebore
ossiculo
ossificar
ossification
ossario44, ossuario
catto
catto
catton
catta
catto salvage
cortina
portiera
cotangente
clique
valle, vallea
ancora
cotililon F (kotiyą)
incude45
forgiero
forgieria
forgibilitate
forgiabile, forgiate
aciero forgiate / forgibile
vachero
capra
capra
camoce

43

occipite = potylica
ossario = także „urna na kości”
45
inter incude e martello = między młotem a kowadłem
44
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[=karcer]
Kozi
Koziróg (ent)
Kozak
Kozacki
Kozetka = kanapa
Kozica [=dzika koza]
Kozieradka [bot]
Kozioł
[=do podpórki]
Koziołek
Koziołkować
Koziorożec [zoo/ astr]
Kożuch (do noszenia)
[=pelisa]
[=na mleku]
Kółko
Kpić
[=wyśmiewać]
Kra
[=pływająca]
Krab [zoo]
Krach
Kradzież
Kraj
[=rozwijający się]
Krajowiec, krajan
Krajowy
Krajać
[=nóż do krajania]
Krający [=zdolny do krajania]
Krajarka [techn]
Krajobraz
Krajowiec
Krakać
Krakanie
Kram
Kran ; kurek [=do wody]

carcere
caprin
cerambyce, cerambyx
cosaco
cosac
canapè
camoce
fenugreco
capro
appoio a serrar
capretto
capriolar, facer un salto
capricorno
pelle
pellicia
pelle sur lacte
circuletto; rotatta
mocar
facer ridicule, burlar
pecia de glacie
glacie flottante
crabba
fllimento
furto
pais
pais de developpante
indigeno, paisano
paisan
tranchar
cultello
tranchive
machina a tranchar
panorama
(le) native, aborigeno
coaxar
coaxamento
botteca
valvula
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[=znaczenie techniczn; „podnośnik”
[=żuraw 46(techn]
[=podnośnik ręczny]
Krasa 47 [=czerwień / kier]
[=piękność]
Krasnoludek (karzeł)
[=liliput]
Krasomówca [=/orator]
Krasomóstwo [=oratorstwo]
Kraść
[=grabić]
[=złodziej]
Krata [=żelazna lub drewniana
do grodzenia]
[=druciana]
[=materiał w kratę]
Krater
Krawat
Krawcowa
Krawędź
Krawiec
Krawl (pływanie
[=pływać krawlem]
[=pływak / pływaczka
krawlem]
Krąg
[=dysk; tarcza]
[=pierścień
Krążek
[=hokejowy]
[=do pochwowy]
Krążenie [=obieg]
[=krwi]
[=statku po morzu]
Krążownik
46

cric
grue
cric
rubor, corde
beltate, (le) belle
nano
lilliput
orator
oratoria
furar
spoliar
fur
cancello
spalier (de filas metallic)
stoffa in quadrato
crater
cravata
sartrice
bordo
sartor
crawl (krōl)
natar le crawl
crawlator,
crawlatrice
circlo, cyclo
disco
anello
disco
balla de hockey
spiral vulvar
circulation
circulation de sanguine
cruciamento de nave
cruzeiro,cruciator

Zuraw (ptak/ orn) = grue
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[=torpedowy]48
Krążeniowy
Krążyć [=obiegać]
[= po morzu
[=kursować]
Kreacja
Kreator
Kreatura
Kreatywny
Kreatywność
Kreci
[=krecia robota]
Kreda
[=pisać kredą]
Kredowy
Kredens
Kredo = credo
kredka do oczu
Kredytować
[=zasługujący na kredyt]
[=zdolność kredytowa]
Kredyt
[=akredytywa]
Krem50
[=przeciwsłoneczny]
[=śmietanka]
[=wspaniały likier]
Kreml (warownia)
Kreml
Kremlinolog
Kremlinologia

cruzeiro de torpedo,
torpedinero
circulatori
circular,currer
cruciar
havar le curso
creation
creator
creatura
creative
creativitate
talpal, talpose
labor de talpa
creto49
scribar per creto
cretacee
le credentia, armario de cocina
credentia, fide, credo
eye-liner A.; stilo a fardar oculos
creditar
credibile
credibilitate
credito
littera de credito
cremo,cream, crema
crema antisolar
crema
crema
kremlin
Kremlin
kremlinologo
kremlinologia

zwany także = torpedowiec; okręt torpedowy
także: Kreta (wyspa)
50
także = śmietan(k)a pod każdą postacią = de omne
forma)
48

49
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Kremować(śmietanę]
[=spalać]
Kremacja [=spalanie
nieboszczyka itp.]
Krematorium
Krematoryjny
Kreolski
Kreować
Kreowany
Kreozol [ chem]
Kreozot [chem]
Krepa
Kres
Kresowy (graniczący)
Kreska
Kreskować
Kreślić [=rysować]
[=szkicować]
Kreślarnia
Kreślarz
Kret [zoo]
Kreto-mysz = ryjówka]
Kreton
Kretowisko
Kretyn
Kretyński
Krew
[=tętnicza]
[=zimna; zimnokrwisty]
[= gorąca; ciepłokrwisty]
[=błękitna]
Krewetka [icht]
Krewki
Krewni (ogólnie/krewniactwo
Krewny
Krewniak

facer cremo
cremar
cremation
crematorio
crematori
creol
crear
create
creosol
creosot, creosoto
crepe F
confinio
confin
stria
striar
designar
schizzar
schizzeria
designator, schizzerero
talpa
mus/aranea
cretonne
molehill *A. talpiera
cretino
cretin
sanguine
samguine arterial
sanguine fride
sanguine calde/ calide
sanguine azur / blau
cambaro
impetuose, vilentose
parentella
cognate, parente, agnato51 (a)
cognato

51

agnato=krewny w linii męskiej = krewny po mieczu
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Kręcić
Kręcony
Kręg [med.]
Kręgiel
[=gra w kręgle]
[grać w kręgle]
Kręgielnia
Kręgosłup [med.]
[=szkielet ]
Kręgowiec (zoo)
Krępować się
[=wstydić się]
Kriolit[chem]
Krypton [chem] Kr
Krnąbrny
[=arogancki]
[=dumny]
[=pokazywać grymasy]
[=wyzywający (do walki)]
Krochmal
Krochmalić
Krocze [med.]
[=u kobiety]
Korczowy
Kroczyć
Krogulec [orn]
Kroić
[=nożem]
[=ubranie
Krok
[=defiladowy]
[=za krokiem]
Kroki sądowe
Krokiet
[=grać w krokieta]
52
53

girar, tornar
crispe
vertebra
quillia
joco de quillias
jocar al quillias
vico52 (allee) a jocar al quilias
columna verteràl
skeleto
vertebrato
genar,
vergoniar se
kryolit
krypton
contumace
arogante
orgolise
grimassar
defiante
amyle
usar amyle
perineo
muleta53
perineal
passar
sparviero
tranchar, taliar
tranchar con cultello
taliar un vestimento
passo
passo de parada
passo a passo
passos judiciari
croquet
croquetar

vico = przysiólek, osada, wioska: aleja, bulwar
muleta – cały organ kobiecy ze sromem (międzykrocze)
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Krokiew
Krokodyl [zoo]
[=łzy krokodylowe]
Krokodylowy
Krokus (bot)
krokus (drzewo)
Kromka
Kronika (różne znacz)
Kronikarski
Kronikarz
Kropić
[=o deszczu]
[święconą wodą]
[=kropidło]
[=wyświęcać]
Kropielnica
Kropka
Kropla
Kroplomierz
[=pipeta]
Krosno
Krosta
Krostowaty
Krostowacieć
[==samemu]
Krotochwila
[=w teatrze]
Krowa
[=nazwa gatunku]
Króciutko
Król
[=wybierać]
[=się samemu]
Królewicz
Królewna
Królewski
Królowa
[=matka]

trave lignal de tecto,chevron (sh)F
crocodile
lacrimas crocodilian
crocodilian
crocus
crocusiero
mica, pecia del pan
chronica
chronical
chronicista
guttar
pluver
asperger, sperger, disperger
aspersorio
cinsecrar
vaso de asperger
puncto
gutta
guttiera
pipetta
machina texile
pustula
pustulose
pustular
divenar pustulose, pustular se
joco
bufoneria
vacca, bove
vacca
curtissime, brevissime
rege
electar rege,
devenir rege
filio de rege
filia de rege
regal
regina
matre de regina

297

[=pszczół]
[ =w grach]
Królik [zoo]
Królikarnia
Krótka męska spódniczka
Krótki [=nie długi]
[=zwięzły]
Krótko
Krótkoszpon (orn)
Krótkość
Krótkofalowy
[=nadajnik]
[=odbiornik= krótkofalówka]
Krótkonogi
Krótkotrwały
Krótkowidz
Krótkowzroczność
Krótkowzroczny
Krtań [anat]
[=wziernik do gardła]55
Kruchta
Kruchy
[=mięso]
[=szkło, itd. – łamliwy]
Krucjata[ =wojna krzyżowa
Krucyfiks
Kruczy
Kruk [orn]
[=wrona (orn)]
[=gawron (orn}
Krup [med]
Krupier

ape matre, ape regina,ape femina
dama
conilio
coniliera54
curte gonnetta viril
breve, curte
concise
curtemente, brevemente
circaeto
brevitate
curteundose
apparato con
emittator de curte-undas
aparato con receptor
de curte- undas
curte-pedal
efemere,curte undose, fugace
homine miope
myopia, curtessa de vista
myope, curte de vista
larynge
laryngoscopio
portico ecclesial
crustose
carne
fragile, rumpibile
cruciada
crucifixo
corvin
corvo
cornice56, cornicula
frugilego
croup (krup); cruppa
crupier

54

także/anke ; nora królicza = coniliera

55

zwany także laryngoskop
także = gzyms

56

298

Krupnik [=zupa z kaszy]
[=brandy z miodem]
Kruszec
Kruszeć
Kruszyć
[=się (samemu)]
Kruszyna (bot)
Krużganek
Krwawić
Krwawiący
Krwawienie
[=nosowe]
[=płucne]
Krwawnica [bot]
Krwawy
Krwinka [med]
Krwiobieg
[=naczynie krwionośne]
Krwistość
(=med.)
krwisty
Krwotok
[=płucny]
Kryć; [=ukrywać]
[=pokrywać]
[=zwierzęta]
[=dachówką]
Kryć się
[=zabawa]
Kryjówka
[=melina złodz.]
Krykiet (palant)
Krym
Kryminalny
Kryminalista
Kryminalizować
Kryminalistyka
Kryminolog

suppa hordea
medo
ganga
mollir, mollificar
dispeciar
dispeciar se
frangula
portico
sanguinar, sanguinifar
sanguinolente
hemorrhagia, sanguinification
hemorrhagia del nase
hemorrhagia del pulmon
salicaria
sanguinari, sanguinose
globulo de sanguine
circulation de sanguine
vasculo de circulation
sanquinitate
plethora
sanguinose
hemorrhagia
hemorrhagia de pulmon
celar,protectar
coperir
copular, accopular
teger per tegulas
celar se,protectar se
joco de celamento
cellario
nido de brigantes
cricket, baseball A.
Crimea
criminàl,criminose
criminalista
criminalisar
criminalistica
criminologo
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Kryminologia
Kryminologiczny
Kryminał (literatura)
[=więzienie / karcer]
Krynica
[=woda kryniczna]
Krynolina
Krypta
Krypton Kr[chem]
Kryptowy
Kryptografia
Kryptografować
Kryptogram 57
Krysztalizować
Krysztalizować się
Krysztaliczny
Kryształ
Kryształowy
Kryterium
Krytyk
Krytyka
Krytykować
Krytyczny
Kryzys
Kryzysowy
Krzak, krzew
[=truskawek]
[=malin]
[= bawełny]
Krzem [chem] Si
Krzemek boru
Krzepić
Krzepić się
Krzepki
Krzepliwy
Krzepnąć
57

criminologia
criminologic
(le) criminal
carcero
fonte
aqua de fonte
crinolina
crypta
krypton
cryptal
cryptohgraphìa
cryptographar
cryptogramma
crystallisar
crystallisar se
crystallin
crystallo
crystallin
criterio
critico
critica
criticar
critic,crucial
crise
crisal
arbusto
fragiero
frambiero
cottoniero
silice
borosilicato
fortiar, fortificar
fortiar se, fortificar se
forte, vigorose, robouste
coagulabile
coagular

kryptogram = tekst zaszyfrowany
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Krzepnięcie, krzepliwość
[=krwi]58
Krzesać ogień
Krzesiwo
[=hubka]
Krzesło
[=obrotowe]
[=dziecięce]
[=elektryczne]
[=giętkie]
[=na kółkach]
[= przy kominku
[=z oparciem]
[=plażowe]
Krzyczeć
Krzyk
[=sumienia]
Krzykliwy
Krzywica [med]
[=angielska choroba]
Krzywić
Krzywić się
[=grymasić]
Krzywa [mat/ medyczna]
[=przeciwcukrzycowa]
Krzywizna
Krzywoliniowy
[=w kształcie wierzchołka
Krzyway
Krzyż
[=znacz. medyczne: grzbiet,plecy]
Krzyżowy
[znacz. med.]
Krzyżować,[=przybić do
krzyża,ukrzyżować]
[=linie,drogi,zwierzęta itp.]
58

coagulation
coagulation de sanguine
facer foco, ignir foco
silice
fomite
sedia, chaise
chaise rollante
sedia de infante/ infantil
sedia electric
sedia plicante
sedia rolante, sedia a rolos
sedia del camino
sedia de bracios
sedia de plagia
critar
crito
crito de conscientia
vocifere
rhachitis
morbo anglese
facer curve, curvar
devenir curve, curvar se
grimassar
curva
curva adiabetic
curvatura
curvilinee
cuspial, cuspiform e
curve, oblique
cruce,crucifix
dorso, spina
crucial
dorsal
crucifiger
cruciar

skrzep krwi (med.) = coagulo del sanguine, krzepliwość
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[=j.w. ~się]
Krzyżak [=rycerz zakonu]
[=krzyżowiec]
[=budowlany]
[=pająk]
[=kość krzyżowa ]
[=droga krzyżowa]
Krzyżowanie [=na krzyżu]
[=dróg, linii,itp.,]
[=skrzyżowanie]
Krzyżówka
[=rebus]
Ksero
Ksenofobia
Ksenofobiczny
Ksiądz
[=kapłan]
Książę [=suweren]
[=władca terytor]
[ciemności}60
Książęcy
Księstwo
Książeczka
Książka
[=pracy]
[=kucharska]
[=informator]
[=elektroniczna]
[=kieszonkowa]
[= w miękkiej oprawie]
[=w twardej oprawie]

cruciar se
Teutono, cruciator,
cavalliero teutonic
cruciator
cruce
aranea jardinal
sacaro, sacrum
calvaria
crucifixation
cruciamento
cruciata59
parolas cruciate
rebus
xero
xenopphobia
xenophobic
pastor, pastre
sacerdote
conte, prince
duce
angelo de nebra
principal, ducal
contato
libretto61
libro
libretto de labor
libro de cocina
libro de referentia,
libro de consultation
libro electronic
libro de tasca
livro con copertura molle
libro con copertura dur

59

uwaga: kruciada = krucjata wojenna
zwany także: anioł ciemności
61
anque: libretto (muz)
60
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[=z obrazkami]
Księga
[=objawień]
[=zgonów]
Księgarnia
Kięgarz
Księgować
[=zapisywać na konto]
Księgowy
[=przymiotnik]
Księgowość
Księżowładztwo = teokracja
Książe
[=ciemnośći]
Księstwo
Księżna
Księżyc62
Księżycowy
Ksylografia
Ksylofon
Kształcić [=edukować]
[=uczyć; nauczać]
Kształcić się
[=uczyć się]
[=studiować]
Kształt
Kształtować
[=lepić z gliny / plasteli]
Kto; który (odn. ludzi}
[= j.w. (. rodz. nijaki)]
ktoś
Które (r.nijaki)
Którego, czyj
Ktokolwiek
Ktoś, któryś (zaim)
62
63

libro de imagines
libro
libro de revelation
obituario
librerìa
librero
contar
contar
(le ) contabile
contabile
contabilitate
theocratia
prince
angelo de tenebreso
principato, ducato
contessa, princessa
luna63
lunàl, lunar
xilographia
xilophono
educar
instruer, docer
educar se
docer se
studiar
forma
formar
modellar
qui,
le qual
qualcuno, alicun(o)
le quales
cuje
quicunque
alcuno, alicuno

lądować na księżycu = alunar
luna de melle = miodowy miesiąc
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Któż to wie
Kuba Rozpruwacz64
Kuba
Kubański
Kubatura
Kubek
[=filiżanka]
Kubeł = wiadro
Kubik = 1 m³
Kubikować = obliczać w metrach
sześciennych[
Kubizm
Kuc; kucyk
Kucharka
Kucharz
[=książka kucharska]
Kucharzyć
Kuchcik (pomoc kucharza)
Kuchnia
[=piec do gotowania, opalania]
[=piec do pieczenia]
[=polowa]
Kuchenka gazowa
Kucnąć
[=siedzieć w kucki]
kuć
[=na zimno]
Kudłaty
Kufel
Kufer
[=walizka]
Kuferek
Kuguar = puma [zoo]
Kukiełka [=lalka]
[=marionetka]
64

londyśki bandzior (19w)

65

pupa = dziewczynka

qui sape
Jack the Riper A.
Cuba
cuban
cubatura, volumine
tassa ureco
tassa
sistula
cubic = metro cubic
cubar.
calcular in le cubo
cubismo
pony
cocinera
cocinero,coco
libro culinari
cocer
adjuta cocinero
cocina,culina
forno
furno
cocina de campania
furnetto gasàl
quattar se
quattar
batter le fero
congelar
hirsute
*biriera
cofro
valise
cofffretto
puma, cuguar
pupa65
marionette
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[=manekin]
Kukułka [orn]
[=zegar z kukułką]
Kukurydza
[=pole kukurydziane]
[=skle z kukurydzą]
Kula [=sfera]
[=inne znaczenia]
[śnieżna/ śnieżka]
[=gradowa]
[=bilardowa]
Kulać
Kulawy
Kulbaczyć = siodłać
Kuleć
Kulig
Kulinarny
Kulis [=japoński tragarz]
Kulisy
Kulminacyjny
Kulminacja
Kulminować
Kuloodporny {=przciwkulowy}
[=kamizelka kuloodporna]
[=kamizelka przeciwkulowa]
[=szkło kuloodporne
/przeciwkulowe
Kult
[=(cieni) zmarłych]
Kultowy
Kultura
Kulturalny
Kulturowy
Kulturalnie
Kulturalny
Kultywacja [ =uprawa]
Kultywować [=uprawiać]
Kultywować [czcić]

mannequin F. (manekuę)
cucu
horlogio con cucu
mais
maisiera,
maiseria
sphera
bolla,balla
bolla de nive
gradine de ballas
balla de biliardo
rolar
claude
sellar
claudicar
viage per slitta
culinri
coolie A.
coulisse
culminate, culminative
culminatioin
culminar
paraballa,antiballas
gilet antiballas
veste paraballas
vitro antiballas/
vitro paraballas
culto
manes (pl)
cultal
cultura
cultural
cultural
culturalmenete
cultural
cultivation
cultivar
honorar
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Kultywator
Kuluary (teatralne)
Kumulować
Kumulus
Kumys
[=kobyle mleko]
Kuna[zoo]
[=łasica (zoo)]
Kundel (zoo)
Kuper (ptaków)
Kupiec
Kupić; kupować
Kupujący
Kuplet
Kupno
Kupny
[=siła nabywcza]
[=cena nabywca]
Kupno-sprzedaż
Kupon
Kur [= różyczka [med.]
[=odra (med.)]
[=pożar]
Kura [=nazwa naukowa]
[=rodzaj żeński]
[=kogut]
[=hodowla]
[ hodowca kur]
Kurant
Kuratela
[=sprawować kuratel]
Kurator
Kuratorka
Kurcz
[=medyczny]
Kurczak
Kurczliwy
Kurczowy

cultivator
foyer (fuajer)
cumular
cumulus
kumiss;
lacte de cavalla
martes
foina
can sin racia; can bastarde
culo (de aves)
comprator, (le) mercante
comprar,emer
empter, comprator
canto de cabaret
compra
comprabile
valor de compra
precio de compra
compra –vendita
coupon
roseola
rubeola
incendio
gall(in)a
gallina
gallo
gallincultura, pullicultura
gallinero, pullero
curillon
curatella
facer curatella spuer
curator
curatrice
crampo
spasmo
galletto/galletta
contractile
crampal, spasmal

306

Kurczyć
[=skracać]
[=zwężać]
Kurczyć się
[=skracać się]
[=zwężać się]
Kurd
Kurdyjski
Kurek [=kran]
[=na dachu]
[=ptak]
Kurhan (=pagórek)
[=do pochówku]
Kuria
Kurier
Kurierka
Kuriozalny
Kuriozalność
Kurka [=mała kura]
[=wodna (zoo)]
[=król kurkowy]
Kurnik
Kurort
Kurować
Kurować się
Kurs (różne znacz]
[= wakacyjny]
[=wieczorowy]
Kursant
Kursować
Kursor
Kursywa
Kurtka
Kurtyna [teatr]
[=żelazna ~]
Kurtyzana
66

curtar
abbreviar
constringer
curtar se
abbreviar se
constringer se
curdo
curde
valvula
monstravento
gallo
monticulo
tumulo
curia
currero
currera
curiose
curiositate
gallinetta
gallina de aqua
rege de archeros
pullario,galliniera 66
station thermal
curar
curar se
curso
curso de vacantias
curso vesperal
cursista
currer,cursar
cursor
cursiva
jacchetta, anorak
cortina theatral; tela
cortina de ferro
*courtesan

sklep z kurami = gallineria
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Kurwa (t. dziwka) [wulg]
Kurz
Kurza slepota
Kurzajka
[=brodawka]
Kurzyć
Kurzyślad (bot)
Kusić
[=los]
[=wabić]
[=uwodzić]
Kusiciel
[=uwodziciel]
Kuskus [potrawa]
Kustosz
Kuśtykać
Kusza
Kuszenie
Kuszetka
Kuśnierz
Kuter
Kuzyn
Kuzynka
Kuźnia
Kwadrans
Kwadrat
Kwadratowy
Kwadratura
Kwadryga
Kwakać
Kwakier
Kwalifikować
Kwant, kwantum
[teoria kwantów]
Kwarantanna
[=przechodzić ]
Kwarc
Kwarcyt

putana, puta
pulvere
cecitate de noctae
verruca
pupila
pulverar, facer pulvere
anagallis
tentar
tentar le fortuna
escar, atraher
seducer
tentor
seductor
*kuskuss
custode
claudicar
arcoballista
tentativa
couchette
pelliciero
cutter
cosino
cosina
forgieria
quarto (de hora)
quadrato
quadratic
quadratura
quadriga
facer quac-quac
quaker A,(queyker)
qualificar
quanto
theoria de quantos
quarantena
quarantenar
quarz
quartzite
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Kwark [hipotetyczna cz.atomu]
Kwartet
Kwas [=kwaśny]
[=znaczenie naukowe]
[=kwas solny]
[=węglowy]
[=oleinowy]
[=cyjanowodorowy /
pruski]
[=szczawiowy]
[=posiarkowy]
[=borny / borowy]
[=mlekowy]
[=cytrynowy]
[=bursztynowy]
[=kamforowy ]
[=chininowy]
[=żółty]
[=galijski]
[=sacharynowy]
[=jabłkowy]
[=stearynowy]
[=krzemowy / krzemionka]
[=mrówkowy]
[=masłowy]
[=żołądkowy]
[=pikrytowy]
[=arszenikowy]
[=karbolowy]
[=askorbinowy]
[=fosforowy]
[=pofosforowy]
[=barbiturowy]
[=glucynowy]
[=lenny]
[=próćhniczy / humusowy]
[=akrylowy]
[=winny / racemiczny]

quark
quartetto
acido
acido
acido hydrochloric/ chlorohydric
acido carbonic
acido oleic
acido hydrocyanic/ cyanhydric / prussic
acido oxalic
acido hyposulfurose
acido boric
acido lactic
acido citric
acido succinic
acido camphoric
acido qunic
acido xantic
acido gallic
acido saccharic
acido malic
acido stearic
acido silicic
acido formic
acido butyric
acido gastric / de stomacho
acido picric
acido arseniose/ arsenic
acido carbolic / pheric
acido ascorbic = vitamina C
acido phosphoric
acido hypophosphoric
acido barbituric
acido gluconic
linoleic
acido humic
acido acrylic
acido racemic
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[=DNA]
[=tłusty]
[=tłusto nasycony]
[=tłusto nie nasycony acido
[=polybazowy]
[=cierpki]
[=we krwi]
[=arszenawy]
[=arszenowy]
[=próba kwasowa]
[=odporny na kwas]
[=odporność na kwas]
Kwasić
[=ogórki]
Kwaskowaty
[=smak]
Kwasolubny
Kwasogenny (chem)
Kwasomierz
Kwasoodporny
[=odporny na kwas]
Kwasoodporność
[=odporność na kwas
Kwasowość
[=żołądkowa]
Kwaśnieć
Kwaśny
[=~/e mleko]
[=cierpki]
Kwaśność
Kwatera
Kwatermistrz
Kwaterować
[=wojsko]
Kwaterować się
Kwestować
[=żebrać]
Kwestia

acido desoxyribonucleic
acido grasse
acido grasse saturate
acido grasse non saturate
acido polybasic
acido acerbe
acido in sanguine = acidemia
acido arseniose
acido arsenic
proba/ prova de acido
resistente a(l) acido
resistentia a(l) acido
acidificar,acidular
acidular cucumbres
acidule
sapor / gusto acidule
acidophile
acidogene
acidometro
acidoresistate
resistente a(l) acido
resistente a(l) acido
resitentia a(l) acido
aciditate
aciditate gastric/ stomachal
facer acide
acide
lacto acide
acerbe,
acerbitate
quartiero,allogiamento
quatierero
billetar, allolgiar (alojar)
billetar soldatos
billetar se
collectar, colliger moneta
mendicar, implorar
question
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Kwestionariusz
[=formularz]
Kwestionować
.kwękać
[=chorować]
Kwiaciarka
Kwiaciarnia
Kwiat
[=polny]
Kwiatowy
Kwiatostan
Kwiecień
Kwiczeć
Kwilić
[=ptaki]
Kwinta [muz]
Kwintal = cetnar
Kwintesencja
Kwintesencyjny
Kwintet
Kwintylion =1000.000³]
Kwiproquo
Kwit
Kwitnąć
Kwitować
Kwiz (quiz)
Kwoka
[=stara baba]
Kworum
Kwota
Kwotować

questionario
formulario
questionar
germar
esser malade
florera
florerìa
flor
flor de campo
floràl
floron
april
strider
gemar, lamentar
pipar
quinta
quintal
quintessentia
quintessential
quintetto
quintillion
quiproquo
quitancia
florer,florar,florescer
quitar
quiz
gallina covante
femina vetule e querelate
quorum
quota, summa
quotar, summar
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-L-

Labirynt
Labiryntowy
Laboratorium
Laboratoryjny
Lać
[=napoje]
[=kogoś]
Lada [sklepowa]
Lady (lejdy)
Laguna
Laicki [=świecki]
Laicyzować
Laicyzacja
Laik
[=dyletant]
Laikat
lak [=do lakowania]
Lakować
[=plombować, pieczętować]
Lakier
[=do paznokci]
[=pokrywac lakierem = lakierować]
Lakoniczny
Lakonizować
Laktacja [karmienie piersią]
Laktaza [=enzym]
Laktoza [=cukier mleczny]
Lalka
[=marionetka]
[=teatr marionetek]
Lalofobia
Laluś
Lama [=zwierze/ kapłan]

labyrintho
labyrinthal
laboratorio
laboratorial
versar
servir (caffee)
batter, flagellar
tabula a vender
lady
laguna
laic
laicisar
laicisation
laico
(le) diletante
laicato
cera pro sigillar (capsular)
sigillar
capsular
lacca, vernisse
lacca pro ungue
laccar, vernissar
laconic
laconisar
lactation
lactase
lactose
pupa
marionette
theatro de marionettes
lalophobia
dandy A.
lama
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Lamblioza [med.] 1
Lambrekin
Lament
Lamentować
Laminat
Laminować
Laminowany
Lampa
[=karbidowa]
[naftowa]
Lampart
Lampas
Lampion
Lanca
[=pika]
[=oszczep]
Lancet
Langusta
Landgraf
Landgrafia
Lanolina
Lansować
Lansowanie
Lantan La [chem]
Laparoskopia 2
Laparotomia 3
Lapis [=kamień szlachetny]
Lapoński

*lambliositis
lambrequin
lamento
lamentar
lamina
laminar
laminate
lampa
lampa a / de acetylen
lampa a/ de kerosin
leopardo
galon, *stria
lampion
lancea
picca
lancea
lanchetta
langusta
landgravio
landgraviato
lanolina
lancear
lanceamento
lanthanium
laparoscopia
laparotomia
lapide
lapponese

1

lamblioza – choroba u człowieka wywoływana przez
pasożyty
2
laparoskopia = oglądanie jamy brzusznej i leżących w niej
narządów przez specjalny wziernik
wprowadzony przez nacięcie (med.)

3

laparotomia = operacyjne otwarcie jamy brzusznej i
wycięcie potrzebnego narządu [med.]

324

Lapsus
Laptop
Larwa (ent)
[=poczwarka]
Laryngolog
Laryngologia
Laryngoskop
Laryngoskopia
Laryngotomia [=usunięcie krtani]
las [=duża przestrzeń zadrzewiona]
[=wysokopienny, hodowlany]
Lasek [=zagajnik]
Lasecznik [=bakcyl]
Laska
[=sztanga]
Laskowy orzech [=owoc]
[=drzewo]
Lasso [do łapania]
Latać [w powietrzu]
[=samolotem}
[=biegać]
Latająca ryba
Latający
Latarka [=kieszonkowa]
Latarnia
[= kandelabr]
[=morska]
Latawiec
Lato
[=babie]
Latorośl [=pęd (bot]
[=winna]
Latryna
Latyfundium(a)
Latynizacja
Latynizować
Laur

lapso,lapsus
laptop
larva
chrysalide (krizalide)
laryngologo
laryngologia
laryngoskopio
laryngoscopia
laryngotomia
foresto, bosco
silva
boscetto, boscage
bacillo
baston
barra
avellana
avellaniero
laso
volar
aviar
currer
pisce volante
volante
lampa de tasca
lanterna
candelabro
pharo
dracon volante
estate
filos volante de araneas
estate de sancte Martino,
nove ramo
vite
latrina
latifundio
latinisation
latinisar
laurea, lauro
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Laureat
Lawa
Laweta
Lawenda [bot]
Lawina
Lazania [=łazania(kul)]
Lazaret
Lad
Lądować [=na ziemie]
[=przybić do portu]
[=wyładować]
Lądowisko
Lądowy
Leasing
Lecieć [=w powietrzu]
[=samolotem]
Leciwy
Lecytyna
Lecz
[=jednak]
Leczący rany
[=balsam leczący rany]
Leczenie
Lecznica
[=budynek]
Leczniczy
Leczyć
[=uzdrawiać]
Ledwie /ledwo
Legalnie
Legalny
[=zgodny z prawem]
Legalizacja
Legalizować
Legenda
Legendarny
Legion
Legionista

lauareato
lava
affuste
lavandula
avalanche F.
lasagne
lazaretto
terra, bordo
atterrar
abbordar
imbarcar
aerodromo,aeroporto
terrestre
leasing
volar
aviar
vetule
lecithina
ma,mais
tamen
vulnerari
balsamo vulnerari
cura, curamento
clinica
curaceria
curative,medical
medicar, curar
sanar
apena = a pena
legalmente
legal
legitime
legalisation
legalisar, valider
legenda
legendal
legion
legionario
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Legislacja
Legislacyjny
Legislator (ustawodawca)
Legislatura
Legitymacja
Lejce
[=uzda]
lej; lejek [różne znacz]
lek = lekarstwo
lek (środek) do leczenia ran
[=maść do leczenia ran]
Lekarz
[=medyk]
Lekceważyć
Lekceważenie
Lekceważący
Lekcja [=wykład]
Lekki
Lekkie obyczaje
Lekko
Lekkoduch
Lekkomyślny
Lekkomyślnie
Leksykalizacja
Leksykalizować
Leksykalny
Leksykograf
Leksykografia
Leksykograficzny
Leksykolog
Leksykologia
Leksykologiczny
Leksykon
Lektor
Lektura
Lektyka
Lelek [orn]
Lemiesz (do pługa)

legislation
legislative
legislator
legislatura
legitimation
*redina
brida
infundibulo
medicamento, pharmaco
vulneraria
balsamo vulnerari
curero
medico,
negliger
negligentia
deporecatori , deprecative
lection
legier
mores facile
legiermente
companion frivole (legier)
frivole, legier
al legier
lexicalisation
lexicalisar
lexic, lexical
lexicographo
lexicographia
lexicographic
lexicologo
lexicologia
lexicologic
lexico
lector
lectura
lectiera
ave nocturne insectivore
lamina de aratro
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[=kość lemieszowa]
Leming [zoo]
Lemoniada
Lemur (zoo)
len [bot]
Lenić się [=nie lubić
pracy, bumelować]
leniwiec trójpalczasty (bot)
Leniwy [=nie lubiący pracy]
Lenistwo
[=gnuśność]
Lennik [=wasal]
Lenno
Lep
[=na muchy]
Lepianka
Lepić [=kleić]
[=w plastelinie/ glinie]
Lepiej
Lepki [=kleisty]
[=spoisty ]
[=sztuczny]
Lepszy
Lepton
Lesisty
Leszcz (icht)
Leśny
Leśnik
Leśnictwo
Letarg
Letni[=niezbyt gorący]
[=czas]
[=~e rozgrywki olimpijskie]
Letnisko
Leukocyt
Leukocytoza
Leukom (bielmo)
Lew [zoo]

vomere
lemming
limonada
lemur
lino
otiar
bradypodo
pigre, otiante
pigressa
acedia
vassal
feudo
glutine
papiro collose contra muscas
cabana de palea e argilla
gluar
modellar in plastica/argilla
melior, plus ben
collose
tenace
viscose
melior
lepton
arborose
brema
forestal
forestero
foresteria
lethargo, lethargia
tepide
estive
jocos olimpic estive
loco pro sojorno estival
leucocito
leucocitose,leucocitosis
leucoma
leon
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Lwica (zoo)
(=legowiska lwa)
[=salonu, uwodziciel]
[=lwia część]
Lewar, lewarek
[=podnośnik ]
Lewarować
Lewatywa
[=gruszka]
Lewistyka
Lewitan
Lewy [=lewa strona]
[=fałszywy]
Leżeć [na czyms]
[=byc położonym]
[=polozyc na ]
[=dookoła
[=w szpitalu]
Ledzwie [med.]
Lęk / niepokój
[=strach]
[=fobia]
[=przestrzeni]
Lękać się
[=odczuwac strach]
Lękliwy
[=bojaźliwy]
Liana [bot]
Libacja
Liberalizacja
Liberalizować
Liberalny
Liberal
Liberia
Libertyn
Libertyński
4

leonessa
leoniera
dandio (de salon)
parte de leon
levator
cric
levar
enema
ballon a (de) enema
levistico4
levithan
sinistre
false; falsificate
jacer
situar
poner
circumjacer
internar in un hospital
lumbo
angustia; timor
pavor,
phobia
agorophobia
timer
angustiar se
timide
pavorose
liana
libation
liberalisation
liberalisar
liberal
(le) liberal
livrea
libertino
libertin

anque (Inter) = lubczyk (bot)
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Libido
Libretto [muz]
Licencjonować (udzielać pozwolenia
Licencja
Licencjat
Licencjonowanie
Liceum
Licealny
Lichtarz
Lichwa
[=uprawiac ~/ę]
Lichwiarz
Lichy [=marny]
[=bezwartościowy]
Lichota
Licytować
Liczba [mat]
[=pojedyncza]
[=mnoga]
[=liczba rzeczywista]
Liczebnik [gram]
Liczyć
[=na]
Liczenie
Licznik
Liczny
Lider (leader)
Liczydło
Liga
Ligatura (okładka, oprawa)
Lienteria [=odmiana biegunki]
lignina
Lignit[=węgiel brunatny]
Ligustr [bot
Likier
Likwidacja
[=zduszenie]

libido
libretto
licentiar,
dar un permission a
licentia
licenciero, licentiato
licentiamento
lyceo
lyceal
candeliero
usura, usuria
usurar
usurero,
misere, van
sin valor
vanitate
auctionar
numero
singular
plural
numero real
(le) numeral
calcular,contar
contar super
calculation
contator
numerose, plure
leader
calculator, abaco
liga
ligatura
lienteria
lignina
lignite
ligustro
liquor
liquidation
suppression
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Likwidować
[=zdusić, stłamsić]
Likwidowany
Lilia [bot]
Lilia wodna [nenufar]
Lilijka (harcerska)
Liliowate [=rodzina]
Liliowaty
Liliput
[=karzel]
Lilipuci
Limba [=cedr]
Limfa (=naczynie limfatyczne)
Limit
Limitować
Limitowany
Limnologia 5
lin [icht]
Linczować
Lincz
Linczujący
Lina
[=kablowa]
Linowy
[=kolejka linowa]
Lingwista
Lingwistyka
Lingwistycznie
Lingwistyczny
[=językowy]
Linia
[=gorąca]
[=tramwajowa]
[=telefoniczna]

liquidar, cancellar
supprimer
liquidate, cancellate
lilio
lilio de aqua
flor de lilio,flor de lis
liliaceas
liliacee
liliput
nano
liliputian
cedro
lympha
limite
limitar
limitate
limnologia
tinca
lynchar
lynch. lynchamento
lynchator
corda6,fun,linea
cablo; corda cablose
funicular
(le) funicular
linguista
linguisstica
lilnguisticamente
linguististic,
lingual
linea
linea calide
linea de tram
linea de telephono

limnologia = nauka o zbiornikach wód śródlądowych,
głównie stałych jezior
6
corda = akord; cięciwa, struna (t.głosowa)
5
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[=kolejowa]
Liniowy
Linijka
Liniec [=zwierzeta]
[=ptaki]
Liniować [=robić linie]
Linoleum
Linotyp
Linotypia
Lipa [bot]
[=fałsz]
Lipiec
Lipid /=tłuszczowiec
lir [=waluta]
Lira [muz]
Liryka
Liryczny
lis [zoo]
[=przebiegly człowiek]
Lisi
[=futro]
List
[=pasterski]
[=pożegnalny]
[=kredytowy]
[=weksel]
[=polecony]
Lista
[=adresowa]
Listować [=wciągać na listę]
Listonosz
Listopad
Listowie
Listwa
[=łata (deska)]
Liszaj [=porost] (bot)
7

tracia ferroviari
lineal
(le) lineal, incetta
cambiar pelle, mutar
mutar (pillos)
linear,facar lineas
linoleum
linotypo
linotypia
tilia
falsitate
julio
(le)lipoide
lira
lyra
lyrica
lyrical
vulpe
homine astute
vulpin
pelle vulpin, pelle de vulpe
littera7
epistola
littera de adeo/ adio
littera de credito
littera di cambio
li ttera recommendate
lista
lista de adresses
listar, poner al lista
currero, postero
novembre
foliage
lamina de ligno
latta
lichen (liken)

anque; litera
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[med.]
[=opryszczka]
Liszajowy (porostowy)
Liszka [=gąsienica]
Lisc
Liściasty
Lit (chem)
Litania
Litera
[=duża]
[=mała]
Literalny
Literalnie
Literacki
Literat
Literatka
Literatura
Literatura piękna
Litograf
Litografować
Litografia
Litość
Litościwy
Litować się
[=odczuwać litość dla)
Litr
Liturgia
Lizać
[=dupę drugiemu]
[=płominenie liżą]
Loara (rz. we Francji)
Lobelia (=stroiczka)
Loch
Lodołamacz
Lodowacieć
Lodowiec
Lodowisko
Lodownia

lichen
(le) herpete
lichenose
verme de terra
folio
foliose
lithium
litania
littera, litera
littera capital
minuscule
literal
literalmente
litterari
homine de litteras, *litterato
femina de litteras
litteratura
litteras, belle-litteras
litografo
litographiar
litographia
compassion
compassionate
compatir
compatir a
litro
liturgia
leccar, lamber
lamber le culo de un persona
flammas lambe..
Liger
lobelia
caverna, cavo,cavo
rumpeglacie
frigidar, glaciar
glaciero
patinario
glaciera
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Lodowcowy
[=epoka lodowcowa]
Lodowy
Lodówka
Lodówka - zamrażarka
Lody (do jedzenia)
[=bananowe]
Logarytm [mat]
Logarytmiczny
Logika
Logicznie
Logiczny
Logistyka
Logistyczny
Logofobia
Lojalista
Lojalny
Lojalność
Lok
[=zakręcać]
Loczek
Lokaj
Lokal
Lokalnie
Lokalny
Lokomobila
Lokomocja
Lokomotywa
Lokować
[=pieniądze]
[=oszczędzać]
[=plasować]
[=ludzi]
Lokowanie
Lombard
Lont
[=knot]
Lord

glacial
epocha / etate glacial
glacia , glaciari
glaciera
refrigerator
gelato
gelato a banana
logarithmo
logarithmic
logica
logicamente
logic
logistica
logistic
logophobia
loyalista
loyal
loyalitate
bucla
buclar
buchletta
lacai
(le) local
localmente
local
locabile
locomotion
locomotiva
locar
investir pecunia
sparniar (pecunia)
placiar
billetar
location
lombardo
micca
mecha
lord
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Lornetka
Los [=zly]
[=przeznaczenie]
[=loteryjny]
Losować
Lotaryngia
Lot
[=akrobatyczny]
Loteria
[=tombola]
Lotnictwo
[=aeronautyka]
Lotnik
Lotnik [=pilot]
Lotnisko
[=port]
Lotny [=mogący latac]
[=stan ]
Lotos [bot]
Loża [różne znaczenia]
Lód
Lsnić [sie]
Lub (albo)
Lubczyk [bot]
Lubic
[=kochać]
[=szanować]
Lubieżny
Lubieżność
Lubować się
Lucerna [bot]
Lud
Ludność
Ludożerca
[=antropofag]
[=kanibal]
8

binoculo
fato
destino
billet de lotto
facer lotteria
Lorena
volo, volata
volo acrobatic
lotto, lotteria
tombola
aviation
aeronautica
aviator (aviatrice)
piloto (pilota)
aerodrodo
aeroportuo
volatile
volatile
loto, lotus
loge
glacie
brilar (se)
o; o....or
levistico8
placer
amar
estimar
lascive
lascivitate
placer se
lucerna
populo,gente
population
homivoro
anthropophago
cannibal

anque = lewistyka
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Ludzie
Ludzki
[=humanitarny]
Ludzkość
Lufa [=karabinu]
[=działa]
Lufcik
Lugier
Luk
[=ładownia statku]
Luka [=dziura]
Lukratywny
[=z pompa]
Luksus
Luksusowy
Lulać [=usypiac dziecko śpiewając
[= kołysać]
Lumbago
Lunatyczny
Lunatyk (somnambulik)
Lunch
Luneta
Lupa
Lustro/ lusterko
Lustracja
Lustrować
Lustrzany, zwierciadlany
Lutnia
[=grający na lutni]
Lutnik
Lutować
[=na twardo]
[=spawać]
[=spawać na zimno]
Lutowanie
9

humanos
human
humanitari
humanitate, homogenitate
tubo (de) fusil
tubo de cannon
fenestral cavo a ventilar
lugre
trappa
*cala, prisa
lacuna, cavo,cava,feramine
lucrative
pommpose
luxo
luxose,luxoriose
cantar un canto de cuna,
cunar cantante
cunar
lumbago
lunatic, (somnambule)
lunatico, somnambulo
lunch
lunetta
vitro pro aggrandir
speculo
lustration
lustrar
specular9
lut
lutista
violinero,facero de violinos
soldar
soldar con latton
soldar
conjelar
soldatura

anque: v. spekulować
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Luty
Luzować
Luźny
Luźno
Lżyć
[=spotwarzać]
[=znieważać]
[=przeklinać]
[=oczerniać]
Lżący

februario
laxar
laxe
laxemente
insultar
calumniar
deprender un honor
maledicer
nigrar
inultator

337

-Ł Łabędź [orn]
Łach [=szmata]
Łaciaty
Łacina
Łaciński
Łacińskość
Ład
[=porozumienie]
Ładnieć
Ładny
Ładowacz
Ładować[=obciążać]
[=statek /wagon]
[= naboje]
Ładownia
[=przechowalnia]
[=statku]
Ładownica
Ładunek
Łagodna (słodka)
[= muzyka]
[=temperatura]
[=kobieta]
Łagodne lądowanie
[=spojrzenie]
[=wino / słodkie]
Łagodnieć
Łagodność
Łagodny
[=zapach]
[=miękki]
Łagodzić
[=ból]
[=obyczaje]
[=gniew]

cygno
panello
multicolor
latino
latinese
latinitate
ordine
(inter)consenso, consento, accordo
imbellir
belle
cargator
cargar
cargar
cargar
*cala,
depositeria
*cala
cartuchiera (sh)
carga,cargamento
dulce
musica dulce
temperatura dulce
femina dulce
atterage dulce
reguardo dulce
vino dulce
moderar
benignitate, elementia
benigne,elemente, dulce
aromo dulce, fragrantia dulce
suave, blande
mittiger, sedar, alleviar
mittiger le dolor
mittiger le mora
mitter le ira
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[=osłabiać/ zmniejszać]
[=koić, ukoić]
Łagodzący
Łajać
[=reprymendować]
Łajdacki
Łajdak
[=kanalia]
Łaknący
Łakocie
[=delicje]
Łakomy
Łamać
[=sobie głowę]
Łamigłówka
[=rebus]
[=zagadka]
Łamliwy (kruchy)
Łamliwość
Łania
Łańcuch
Łańcuchowy
Łapa
[=człowiek]
[=zwierzę]
Łapać
Łapanka (policyjna)
Łapczywość
Łapczywy
Łapeć
Łapówka
Łasica [zoo]
Łasić się [=człowiek]
[=pies]
Łaska
[=religijna]
Łaskawy
[=uprzejmy]
[=dobroczynny]

alleviar
ablandar
sedtive
insultar,
reprimendar, reprochar
villan
scelerato, villano
canalia
avide
sucrage
delicia
vorace
rupter,fractuar. franger
rupter le capite
rumpecapite
rebus
enigma
fragile,rumpibile
fragilitate
cerva, dama
catena
catenari
mano
pata
captivar, capturar,trappar, sasir
razzia
voracitate
vorace
scarpa de cortice
corruption
mustela
flattar
caudisar (can),,,,,
gratia, mercede
gratia de Deo
favorose, condescendente
affabile, benevolente
benefic, beneficial
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Łaskawie
Łaskotać
Łaskotanie
Łatać [=cerować]
[=reperować]
[=igła do]
Łata
[=na ubraniu]
[=listwa]
Łatwo,
jest łatwo
Łatwopalny
Łatopalność
Łatwość
Łatwowierny
Łatwowierność
Łatwy
[=prosty, pojedynczy]
Ława
Ławka
Ławnik (miejski)
[=radny]
[=asesor]
Łazania (łazanki) [kul]
Łazęga
Łazić (bez celu)
[=pełzać]
[=wspinać się ]
Łazienka
Łaźnia
Łaźnia [=budynek]
[= „mokra”]
Łączący
Łączący (gram)
Łączący tryb [gram]
Łączyć
[=czy ze słowami]
[=się w grupę]
[=w pary( ptaki, zwierzęta)]

benevolentemente
titillar
titillation
sarcir
reparar
aco a / ded sarcir
pecia
lamina, planca de ligno
facilemente,
il es facile ,
accensibile, combustabile
accesibnilitate
facilitate
credule,
credulitate
facile
simplice
banca grande
banco
consiliero, assessor
consiliero
assessor
lasagne
(le) vagante, vagero
vagar
reptar
ascender
camera de banio
balneo
balneeria, station balnear,balneario
sudario
connective, conjuntive
subjunctive
subjunctivo
combinar,ligar,unir,jungar, connectar
unir action al parola
unir se in le gruppo
accopular
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Łącze (comp/TV)
[=odsyłacz]
Łączenie
Łącznik [=narzędzie]
[=pośrednik]
[=gram]
[=korbowód (techn)]
Łączność
Łąka
Łeb
Łechtać
[=czyjąś próżność]
Łechtaczka [med]
[=usunięcie ~i]
Łgać [=kłamać]
[=blefować]
Łkać
[=spazmować]
Łobuz
Łobuziak
Łoczyga [=sałata(bot)]
Łodyga
Łokieć [=przedramię}
[=miara dług.]
Łokciowy
Łom (drąg żelazny)
Łomotać
Łono [=tło, pole]
[=med. = (pierś, biust).
macica]
[=matki]
Łonowy

ligamine
link
combination
ligamine
mediator
copula
biella
communication
prato
capite, testa
titillar
blandir
clitoride
clitoridetomia
mentir
bluffar
singultar
facer le spasmo
canalia
picaro
lapsana commun1
pedunculo,stirpe
cubito
ulna
cubital
vecte
batter, frappar
sino2
sino,
utero
sino de matre
pubic

1

lapsana commun (Nipplewort) = le parola per senior Cleij –
vide message del 2.07.2006
2
Na łonie natury / rodziny = in le sino de natura / del familia
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Łopata
[=szufla]
Łopatka (med.)
[=szpadelek]
[=aptekarska /tynkarska; kopystka]
[=med.]
Łopian [bot]
Łoskot
Łosoś [icht]
Łososiowy
Łososiopstrąg [icht]
Łoś [zoo]
Łotewski
Łotwa
Łotysz
Łotr (łobuz/ kanalia]
[=rzezimieszek]
Łowić [=ryby wędką]
[=ryby siecią]
[=łapać ,chwytać]
[=polować]
Łoz = łozina [bot]
Łoże
Łożysko [=techn]
Łożysko kulkowe
[=anat ./bio]
[=rzeki]
Łódka , łódź
[=czółno]
[=szalupa]
[=ratunkowa]
[=prowadzący; przewoźnik]
Łój
Łóżko
[=z baldachimem]
Łubek (zw.: =łubki)
Łubin [bot]
Łucznik
[=Strzelec -Zn.Zod]

pala
scapula
pala
pala, paletta, padella
scapula
bardana
ruito
salmon
salmon
salmono-tructa
alceo,alce
letton
Lettonia
letton
canalia,
sce;aratp
piscar con canna, piscar con linea
pescar (con nete)
captivar,capturar
chassar
salice
lecto
cossinetto
cossinetto de ballas
placenta
lecto de riviera
barca,lancha
canoa
barca, barcata
barca de salvamento
barchero
sebo
lecto
lecto a / de baldachino
planchetta
lupino
arachero,sagittario
Sagittario
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Łuczywo
Łudzić[=mamić kogo]
[=uwodzić kobietę]
Łudzić się
Łuk [różne znaczenia]
Łup [=zdobycz]
[=wojenny]
[=rabunek]
[=paść, padać łupem]
Łupać {=na kawałki]
[=rozłupywać]
Łupek (łupka);[min]
[=kamieniołom/ kopalnia łupków]
[=sklep z łupkami]
Łupić
Łupież
Łupina [owoc /orzech]
[=jaja /ziemniak]
Łuska
Łuskać
Łuskawiec [zoo]
Łydka [med.]
Łydkowy
Łyk
Łykać
Łykanie powietrza (=aerofagia)
Łyko [bot]
[=mięśniowe, itd.]
Łykowaty
[=nie dogotowany]
Łysieć
Łysienie
(med.)
Łysy
Łyżka
[=do butów]
Łyżeczka do kawy
Łyżwa

torcha (torsha)
facer illusionate
seducer (un frnima)
illusionar (se)
arco
preda, butino
preda / butino militar/, de guerra
preda
cader le preda
dispeciar
finder, divider
ardesia
ardesiera
ardesieria
raper
furfure
pelle
scalia, carapace,
squama,granata
squamar
pandolin
sura
sural
haust
glutar
aeropahagia
basto
fibra
fibrose, bastal
crude
devenir calve
calvita,
alopecia
calve, sin capillos
coclear
calceator
coclear de caffe
patin
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[=jeździć na łyżwach]
[=ślizgać się]
Łyżwiarstwo
[=tor łyżwiarski]
Łyżwiarz
Łyżworolka
Łza
[=padół łez]
Łzawić (się)
Łzawy
Łzy radości

patinar
glisar
patinage
patinatario
patinator
patin de rotas
lacrima
valle de lacrimas
lacrimar
lacrimose
lacrimas de gaudio
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-MMaca1
Macać
Macerować [=mieszać
płyny na nalewkę]
Macerowanie (mieszanie)
Mach (prędkość dźwięku)2
Machać
[=ogonem]
[=mogami]
Machinacja
[=intryga]
Macho( maczo)
Machorka
Macica [med.]
[ =perłowa]
Macierz
Macierzowy
Macierzysty
Macierzyństwo
Maciora3
Macka [=u owadów]
[=u zwierząt]
Macocha
Maczać [=umoczyć]
Maczeta
Maczuga
Madapolam (biała tkanina bawełnania)
Madonna
Madaras (rodzaj tkaniny)
Madrepora (koral – żyjątko)

azyme
palpar
macerar
maceramento
mach (velocitate de sono)
agitar, undular
caudar (can)
gambolar
machination
intriga
macho (macho)
tabacco rural/rustic
utero, matrix
matre-perla,matreperla; nacre
patria; matrice
matricial
materne
maternitate
porca
antenna
tentaculo
matrastra
immerger
machete F (mashet)
grande baston
madapolam
madonna
madras
madrepora

1

maca = azyme , jest to chleb bez drożdży;
wieprz (Inter)= verre, porco
2
liczba machów = numero de mach
1
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Madrygał
Maestria
Maestro
Mafia
Mafijny
Mafiozo
Magazyn[=pomieszczenie
[=zapas towarów]
Magazyn [=periodyk)
Magazynier
Magazynierka [magazynier-kobieta]
Magazynować
Magazynowanie
Mag [=kapłan ze Wschodu]
Magenta
Magia
Magiczny
Magiera (jędza)viragine
Magik
Magister (mistrz)
Magistrat
Maglować
Magiel [=urządzenie]
[=pomieszczenie]
Magma
Magnalium (stop aluminioum z
magnezem)
Magnat
Magnes [=natur ./szt.]
Magnesować
Magnetyczny
Magnetyzować
Magnezja [chem]
Magnezyt (chem)
Magnetofon
Magnetofoniczny
Magnifikat (rel)
Magnolia [bot]

(le) madrigal
maestria
maestro
mafia
mfiose
mafioso
magazin
stock,stockage
magazine
magazinero
magazinera
immagazinar,stockar
magazinage,stockage
mago
magenta
magia
magic
viragine
magico
magistro
magistrato
calandrar
calandra
calandreria
magma
magnalio
magnate
magneto
inducer
magnetic
magnetisar
magnesium
magnesite
magnetophono
magnetophonic
magnificat
magnolia
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Mahonia (złocień) [bot]
Mahoń (drzewo)
[=kolor]
Maharadża
Mahomet
Mahometański
Mahometanin
Mahometanka
Maić
Maj
Majaczyć
Majątek
Majeranek [bot]
Majestat
Majestatyczny
Majestatycznie
Majolika
Majonez
Major
Majorat
Majranek
Majster
Majstersztyk
Majordomus [=zarządca służby]
Majtki
[=slipy]
Majtki (damskie)
Majuskuła (duża litera)
Mak [spożywczy]
[=polny]
Makabra
Makabryczny
Makak [=małpka]
Makaron [=włoski]
[=nitki]
[=kluski]
Makaronizm (jęz)
Maki [=małpiatka]

mahonia
acaju
mahagoni
maharajo
Mahomet
mahometan
mahometano
mahometana
florar
maio
delirar
dominio,benes
majorana
majestate
majestatic, majestose
majesticamente
mayolica
mayonnaise F(mayonez)
major
majorato
majorana
maestro
obra de maestro
majordomo
calsones
shorts A.
calsones (de femina)
majuscula
papavere
papavere de campo
macabra
macabre
macaque, macaca
macaroni
vermicelli
pecia de pasta pro (a) macaronio
macaronismo
uistiti, maki
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Makiaweliczny
Makiawelizm
Makieta
Makijaż
[=robić}
Makolągwa [orn]
Makrela [=skumbria]
Makro
Makrocefal (kaszalot)
Makroekonomia
Makroekonomiczny
Makrofauna
Makroflora
Makroglobulina
Makroklimata
Makrokosmos
Makrokosmiczny
Makroaplastyka
Makropolityka
Makrospora
Maksyma
Maksymalny
Maksymalnie
Maksimum
Makulatura
Malachit
Malaga
Malaria [pat]
Maleć
Maligna [pat]
Malina [bot]
[=krzak maliny]
Malarz
Malować
[=węglem]
Malowany
[=na czerwono]
Malowidło [=obraz]

machiavellic
machiavelismo
lay-out, effigie, maquette
make-up. A.
facer make-up
lineto
macrello
macro
macrocephalo, cachalote
macroeconomia
macroeconomic
macrofauna
macroflora
macroglobulina
macroclimate
macrocosmo
macrocosmic
macroplastia
macaropolitica
macrospora
maxima
maximal
maximalmente
maximo
maculatura
malachite
malaga
malaria
discrescer
(le) maligna
frambese
frambesiero
pictor
pinger
pyrogravar
pingite
pingite rubie
pictura
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Malowniczy
Maltański
Maltretować
[=torturować]
Malutki, maleńki
Malwa [owoc]
Malwa [drzewo]
Malwersacja
[=defraudacja]
Malwersować (=dopuszczać się
malwersacji)
Mała arteria (med.)
Mała litera[minuskuła]
Mała izdebka]
Małe pomieszczenie
Mało
Małolat, małolata
Małpa [zoo]
[=długonosa/”długonoska”
[=wąskonosa4 „wąskonoska”
Małpi
Małpiatka [zoo]
Małpolud
Małpować
Małpozwierz (zoo)
Mały
[=rzecz]
Małż [zoo]
[=jadalny]
[=dwuskorupowy] (zoo)
Małżeński
Małżeństwo
[=kościelne[
[=mieszane]

pictoresc
maltese
maltractar
tormentar, torturar
parvissime
malva
malviero
malversation,
defraudation
malversar, defraudar,
facer malversation
arteriola
minuscula
cubiculo
cubiculo
poco, pauc
teenager A.
simìa
nasica
catarrhino
simian
uisti
anthropoido
simiar
maki
parve
le parve
mollusco5
molllusco a mangiar
mollusco bi-valvar
marital,conjugal6
maritage,matrimonio
maritage religiose /ecclesial
maritage mixte

4

wąskonosy (zoo) catarrhine
nazwa naukowa: acephalo
6
derecto cojugal = prawo małżeńskie (prawo do seksu)
5
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[=legalne]
[=nielegalne]
[=cywilne
[=bezpłodne]
[=spokrewnione]
[=z rozsądku]
[=białe]
[=z przymusu]
[=ożenek]
[=akt ślubu/małżeństwa]
[=kontrakt ślubny/zawarcie
ślubu]
[=zawierać małżeństwo]
[=oświadczyny małżeńskie]
[=per procura
[=obietnica małżeńska]
Małżonek [=mąż]
[=pan młody]
[=partner życiowy]
Małżonka [=żona]
[=panna młoda]
[=partner życiowy]
Małżonkowie
Małżowina (med.)
[=uszna]
Mama
Mamba (tganiec)
Mameluk
Mamić [=łudzić]
[=zwodzić]
[=oszukiwać]
[=wyłudzać]
Mamka
Mamrotać
[=gderać]
Mammograficzny
7

maritage lega
maritage illegal
maritage civil
maritage steril
maritage consanguinee
maritage de ration
maritage blanc
maritage fortiate
ceremonia, matrimonia
certificato de maritage / matrimonio
contracto de maritage
contraher / contractar maritage
offerta de maritage
maritage per procuration
promissa de maaritage
marito, sposo,conjuge
sponso
conjuge7
marita, sposa,conjuge
sponsa
conjuge
sposos,maritos
auricula
auricula de aure
mama, mamma
mambo
mamelluk
illusionar
seducer
fraudar
fraudar
mamma lacatari
murmurar, murmurear
murmurar, murmurear
mammographic

nie zawsze formalnie zawarty ślub]
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Mammografia
Mammograficzny
Mammogram
Mamut
Manat
Mandaryn
Mandarynka [=owoc]
Mandarynka [=drzewo]
Mandat
Mandat karny
Mandolina
Mandora / mandola [=arch.
instrument muzyczny]
Mandragora [bot]
Mandryl (rodzaj małpy)
Manekin
Manes8 [cienie zmarłych)
Manewr
Manewrować
Maneż
[=ujeżdżalnia koni]
Mangan [chem]
Manganian [chem]
Manganawy [chem]
Manganowy
Mangalia [miejscowość w Rumuni
Mango [bot]
Mangowiec [bot]
Mangusta
Mania
Maniak
Maniakalny
Maniakodepresyjny9
Maniera
Manierka
8
9

mammographìa
mammographic
mammogramma
mammut
manat
mandarin
mandarina
mandariniero
mandato
mulcta
mandolino
mandora , mandola
mandragora
mandril
mannequin F., modulo (de homine)
manes (pl)
manovra
manovrar
maneo, manegè F.
maneo
manganese
manganato
manganose
manganic
Mangalia
mango
manghiero
mangusta,mangosta
mania
maniaco
maniac
maniacodepressive
maniera
bidon

kult zmarłych = culto de manes
psychoza maniakodepresyjna = psychose maniacodepressive
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[=menażka]
Manifest
Manifestować
[=przynależność do]
Manifestacja
Manifestacyjny
Manikiur
Manikiurować(robić manikiur)
Manikiurzystka
Maanilla (włókno)
Maniok (bot)
Manipulacja
Manipulować
Manipulator
Manipulowany
Mankiet
Manko [=brak]
Manna [Bibl]
[=roślina]
Manometr
Mansarda
[=poddasze]
[=facjata]
Mantra
Mantylka[=pelerynka]
Mantysa [mat]
Manufaktura
Manuskrypt
[=pismo odręczne]
Mapa
Mara [=zjawa]
[=zmora nocna]
[=zmora nocna]
Marabut [=islam (rel)]
Marazm
Maraton
Marcepan
Marchew

gamella
manifesto
manifestar
manifestara adhesion a
manifestation
manifestabile
manicura
fscer manicura
manicurista
abaca
manioc
manipulo, manipulation
manipular
manipulator
manipulate
manica
manco
manna
glyceria
manometro
mansarda
attica, subecto
attica, camera-subtecto
mantra
mantilla
mantissa
manufactura
manuscripto
littera manuscribite
mapa; carta
phantoma
incubo
succubo
marabu, marabut
marasmo
marathon
marzapane
carota
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Margaryna
Margrabia
Margrabiat
Margines
Marginesowy
Marginelizować
Marginalizacja
Marihuana [narkotyk]
Marionetka
[=teatr]
Marka [różne znacz.]
Marketing10
Markiz
Markiza [=żona]
[=osłona okienna]
Markotny [=smutny]
[=bez humoru]
Marksista
Marksistowski
Marksizm
Marmolada
Marmur
[=obrobiony kawałek ]
Marnotrawić
Marnotrawny
[=marnotrawny syn]
Marnować
[=czas]
Marny
Marność
Marokański
Maronita
Maronicki
Mars
Marskość
10
11

margarine
margrave
margraviato
margine
marginal
marginalisar
marginalisation
marihuana, marijuana
marionette F.(marionet)
theatro de marionettes
marca
marketing A.
marquis,marchese
marquise,marchessa
tenta (grande)
triste
sin humor
marxisata
marxista
marxismo
marmelada
marmore
marmoreria
prodigar
prodige
filio prodige
guastar
guastar le tempore
van11
vanitate
maroccan
maronita
maronita
marte,
cirrhose, cirrosis

strategia maraketigu = strategia de marketing
in van = na próżno, próżny
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[=wątroby]
[=nerek]
Marsz [=pieśń]
[=żałobny]
Marszałek
Marszczyć (się)
[=brwi]
[=czoło]
Marszruta
Martini (wino)
Martwić[=kogoś]
[= ~ się]
[=przygnębić]12
Martwy
Martwy człowiek
Martyrologia
Martyrologizować
Marudzić
[=wojsko dokonujące grabieży]
Maruder
[=żołnierz dokonujący grabieży]
Marynarka [=damska]
[=męska]
[=handlowa]
[=wojenna]
Marynarz
Marynista
Marynować
Marynowany13
Marzanka (bot)
Marzanna [bot]
Marzec
Marzenie [=senne]
[na jawie]
Marzyciel
12
13

cirrhose (sis) de hepate/ ficato
cirrho,se (sis) renal
marcha (marsha)
marcha funebre
marechal (mareshal)
arrugar se),conrugar(se)
arrugar
arrugar le fronte
ruta, route, (le) itinere
martini
affliger, vexar, despectar
affiger se,vexar se,
abatter
morte
(le) morte, morto
martyrologia
martyrologisar
gemer
marodar
gemito
marodero
jacchetta
jaco
marine
armea de mar
marinero
marinista
marinar
marinate
asperula
rubia
martio
sonio
reverie (reveri)
soniator

ta wiadomość przygnębiła mnie mocno = iste notitiame ha abattite
śledź marynowany = haringo marinate
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[=fantasta]
Marzyć [=we śnie]
[=na jawie]
Mass-media
Masa [różne znacz.]
[=ciasta]
Masakra
Masakrować
Masaż
Masażysta
Masażystka
Maska
[=samochodowa]
Maskara
Maskarada
Maskonur [orn]
Maskować
Masło
[=orzechowe]
Massłowy
Masochista
Masochistyczny
Masochizm
Mason
Masoneria
Masować
Masowo
Masowyin
Mastektomia 14med.]
Masyw15
Masywność
Masywny
Maszerować
Maszkaron
Maszt
14
15

phantasta
soniar
soniar distractemente
mass-media A
massa, amassamento
pasta
massacro
massacrar
massage
masseur F. (maser)
masseuse F. (masej)
masca, mascara
cappotto pro motor
mscara
mascarada
fratercula, puffino
marscarar, mascar
butyro
butyro de arachide
butyric
masochista
masochista, masochistic
masochismo
mason
masoneria
massar
in massa
massive
mastectomia, mammectomia
massivo
massivitate
massive
marchar (marshar)
mascaron
mast

mastektomia = operacyjne usunięcie piersi (kobiecej)
masyw skalisty = massivo rocose
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Maszyna
[=parowa]
[=do liczenia]
[=arytmometr]
[=do pisania]
[=do szycia]
[=do zmywania]16
Maszyneria
Maszynista
Maszynopis
Maszynowy
[=karabin maszynowy]17
Maść
[=balsam]
cynkowa balsamiczna]
[=farba do włosów]
Mata
[=plecionka ze słomy = słomianka]
Matè (herbata i krzew)
Matematyczny
Matematyka
Matematyk
Materac
Materia
[=med. – ropa]
Materialny
Materiał
[=tkanina]
[=sukno]
[=informacyjny]
Materializować (się)
Materializacja
Matczyny
Matka
[=adopcyjna
16
17

machina
machina de / a vapor
machina de calcular
calculator,arythmometro
machina de / a scriber
machina a suer
machineria
machinista
scriptura de machina
machinal
mitraliatrice
linimento, unguento.
balsamo
balsamo de zink
pomada, fardo
matta
matta de palea
mathe
mathematic
mathematica
mathemtico
matras, matrass
materia
pus
material
(le) material
stoffa, panno
drappo
material de information
materialisar (se)
materialisation
maternal
matre
matre adoptive

maszyna do zmywania= zmywarka
strzelać z karabinu maszynowego = mitraliar
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Matka Boska
[=obraz]
Matka chrzestna
[=zastępcza]
Matołek [=idiota]
[=kretyn]
Matowy [=kolor]
[=szkło]
[=głos]
Matrona
Matryca [=różne znaczenia]
Mauzer (rodzaj karabinu]
Mauzoleum
Mazidło (do wcierania)
Mazurek
Mazury
Mądry
Mądrość
Mączka (kukurydziana, jęczmienna,
żytnia, itd]
Mąka
[=ziemniaczana]18
[=skład mąki]
Mąż
[=zaufania]
Mdleć
Mdlić
Meander
Mebel
Meble
Meblować
Mecenas [=tytuł]
[=sponsor]
Mecenat
Mech
Mechaniczny
18

Matre de Deo
madonna
matrino
matre de substitution,matre adoptive
idiota
cretino
mat (color)
opac
sin sonor
matrona
matrice
mauser
mausoleo
linimento
mazurka
Masurios
sage (saje)
sagessa
farina
farina
amylo
fariniera
marito,sposo
(le) confidente
perder le conscientia
nausear
meandra
(le) mobile
mobiles, mobilario
mobilar
(le) mecenate, advocato
mecenas
mecenat
musco
mechanic

także „kartoflana”
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Mechanika
Mechanik
Mechanizacja
Mechanizować
Mechanizm
[=sprzęgła (techn)]
Mecz
Meczet
Medal
[=złoty]
[=wytwarzać medale]
Medalion
Media
Mediana 19(geom)
Mediator
Mediować [=pośredniczyć]
Medium
Meduza
Medycyna
Medyczny
Medyk, medyczka
Medykament
Medytować
Medytacja
Megabajt
Megabar [meteo]
Megachip [komp]
Megacykl
Mega-dyna
Megadżul, megażul
Megafarad [fiz]
Megafon[techn]
Megaherc [fiz]
Megakaloria
Megalit
19
20

mechanica
mechanico
mechanisation
mechanisar
mechanismo
mechanismo de accopulamento
match A., parita (del football)
moschea (moskea)
medalia
medalia de auro
medaliar
medallion
medios
mediana
mediator
mediar
medio
medusa, acalephe20
medicina, medica
medical,medicinal
medico, medica
medicamento
meditar
meditation
megabyte
megabar
megachip
megacyclo
megadine
megajoule
megafarad
portavoce, megaphono
megaherz
megacalorìa
megalitho

mediana = środkowa trójkąta
acalephe = nazwa naukowa „meduza”
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Megaliczny
Megalomaniak
Megaloman
Megalomania
Megalomaniczny
Megaohm
Megaometr
Megaprzedsięwzięcie
Megapod [zoo]
Megatona
Megawolt
Megawat
Megazaur (paleont)
Megiera
Mehari (odmina wielbłąda)
Meksykański
Melancholia
Melancholiczny
Melancholic
Melanina [=t. czerniaczka (med.)]
Melasa
Meldować [=raportować/
[=giełdowe=reportować]
[=się w urzędzie]
Melina (złodziejska)
Melinować
Meliorować
Melioracja
Melodia
Melodeklamacja
Melodyjny
Melodramat
Melodramatyczny
Melodramatyzować
Melon
21

megalithic
megalomaniaco
megalomano
megalomania
megalomaniac
meg(a)ohm
meg(a)ohmetro
mega-interprisa
megapodo
megatonna
megavolt
megawatt
megasauro
megera
mehari
mexican
melancholia
melancholic
melancholico
melanina21
melassa
annunciar
reporter
registrar se
nido de brigantes
celar en le nido de brigantes
meliorar, facer melioration
melioration
melodia
melopeia
melodic,melodiose
memoradum
melodramatic
melodramatisar
melon

melanina = inaczej czerniaczka – zbyt duże nagromadzenie
czarnego lub brązowego barwnika w tkankach
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Membrana
Memento
Memorandum
Memoriał
Memoriałowy
Menażer
Menażeria
Menażka
[=manierka]
Menisk
Menopauza [med.]
Menopauzowy
Menstruacja
Menstruacyjny
[=okres]
[=tampon]
Menstruować
Mentalny
Mentalność
Mentol (chem)
Mentor
Menu
Menuet (=taniec)
Merdać ogonem
Merkury (mit/ astr.)
Merynos
Merytoryczny
Mesjasz
Mesjaski
Mesjanizm
Meskalina 23
Meta
[=finał]
Metaboliczny
Metabolizować
22
23

membrana
memento
memorandum
(le) memorial
memorial
manager A.
menagerie(menajerie)
gamella
bidon
menisco
menopausa
menopausic
menstruo, menstruation
menstrual, menstruose
periodo menstrual
tampon menstrual/ menstruose
menstruar
mental
mentalitate
menthol
monitor
menu
menuet
caudisar
Mercurio22
merino
meritori
messia
messianic
messianismo
mescalina
fin
(le) final
metabolic
metabolisar

mercurio (Mg) = rtęć
meskalina = alkohol halucynogenny kaktusa
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Metabolizm
Metacentrum
Metacentryczny
metadon (chem)
Metafaza
Metafizyka
Metafizyk
Metafizyczny
Metafrazować
Metafora
Metaforować
Metaforyczny
Metageneza
Metageniczny
Metahemoglobina
Metakineza [fiz]
Metal
Metaliczny
Metalochemia
Metalochromia
Metalowy
Metalografia
Mertalograf
Metaloproteina
Metaloterapia
Metalurgia
Metalurgiczny
Metallurg
Metamatematyka
Metamorfoza
Metamorficzny
Metamorfozować
Metaplazma
Metapsychologia
Metapsychiczny
Metan [chem]
Metanol [chem]
Meteor

metabolismo
metacentro
metacentric
methadon
metaphase
metaphisica
metaphisico
metaphisic
metaphrasar
metaphora
metaphorisar
metaphoric
metagenese, metagenesis
metagenic
metahemoglobina
metacinese
metallo
metalic
metallochimia
metallochromia
metallic
metallographia
metallographo
metalloproteina
metallotherapia
metallurgia
metalllurgic
metallurgo
metamathematica
metamorphose
metamorphe, metamorphic
metamorphosar
metaplasma
metapsychologia
metapsychic
methano
methanol
meteoro
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Meteoryt
Meteorolog
Meteorologia
Meteorologiczny
Metoda
Metodologia
Metodologiczny
Metodyczny
Metodyka
Metr [=miara]
Metr kwadratowy [m²]
Metr sześcienny [m³]
Metraż
Metro
[=podziemna kolej]24
Metronom [=taktomierz]
Metropolia
Metropolita (rel]
Metropolitarny
Metryka [=nauka o wierszu]
[=urodzenia]
[=chrztu]
Metyl [chem.]
Metylen [chem]
Metys
Metyska
Mewa (orn)
Mezalians
Męczyć
[=fatygować]
[=sprawiać cierpienie]
[=torturować]
Męczący
Męczennica ]=pasiflora (bot)]
[=kobieta]
Męczennik [=człowiek]
Męka, męczarnia
24

meteorite
meteorologo
meteorologia
meteoroligic
methodo
methodologia
methodologic
methodic
methodica
metro
metro quadrate
metro cubic
metrage
metropolitano
metronomo
metropole
metropolita
metropolitan
metrica
attestation de nascentia
attestation de baptismo
methylo
methileno
mesticio
mesticia
laro
mesalliance
tormentar,cruciar
fatigar
facer suffrentia
torturar
tormentante, tediose
passiflor
tormentatrice
martyre, tormentator
tormento

także(anke) subteral treno)
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[=tortura]
Męczeństwo
[=martylogia]
Męki piekielne
Męski
[=rodzaj gram.]
Męskość
Męstwo
Mętny
Mętność
Mężczyzna
Mężny
Mglisty
Mgła
Mgławica
Miał
Mianować
[=desygnować na]
Mianowicie
Mianownik [=gram]
[=ułamkowy] (mat)
[=wspólny]
Miara
[=pomiar]
[=pojemności]
Miarkować {=moderować}
Miarodajny
Miarowy25
[=rytmiczny]
Miasto
Miauczeć [=kot]
[=mruczeć]
Miazga [=owocu]
[=(med.]
Miażdżyć [=tłuc/ ucierać w
moździerzu]

tortura
martyrio
maryrologia
tormentos de inferno
viril,masculin
masculino
virilitate
corage
turbide
turbiditate
viro, homine
brave
nebulose
bruma, nebula
nebulosa
pulvere de carbon
nominar, appunctar
designar
a saper
nominativo
denominator
denominator commun
mensura, mesura
mesura,.mesurmento
mesura de capacitate
moderar
competente
mensurabile
rithmic
urbe, civito, citate, burgo
miaular
ronronar
pulpa
pulpa
fracassar
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[=roztrzaskać]
Miąższ (owocu)
Miech
Miecz 26
Mieć
[=zwyczaj]
[=posiadać]
[=pierwszeństwo]
[=pieniądze w nadmiarze]
[=skłonnośći/ inklinację]
[=inne zdanie/różnić się]
[=całkowitą rację]
[=na celu – w celu]
[=miesce]
[=obowiązek = piastować ]
[=przyjemność]
[=przewagę; górować]
[=położenie/ lokalizacja]
[=wpływ na = wpływać na]
[=upodobanie = podobać si]
Miednica [t.=anat]
[=zlewozmywak]
Miedza
Miedziany
Miedzionośny
Miedziowy
Miedzioryt
Miedź Cu (chem)
Miejsce {=znacz,ogólne]
[=zbrodnmi]
[=spczynku]
[=dla 1 osoby]
Miejscownik [gram]
Miejscowość
Miejscówka
Miejski
26

fracassar
carne de fructo; pulpa

su
gladio
haber
soler, usar
posseder
haber precedentia
haber pecunia (moneta) in abundantia
propender
variar
haber toto ration
visar
haber un loco
incumber
haber placer de
prevaler
ubicar
afficer
complacer
bassino
lavabo
cresta de terra non arrate
cuprose
cuprofere
cupric
gravure de cupro
cupro
loco
loco del delicto, loco criminal
loco de reposo
placia
lokativo
loco, location
carta reservite por le placia
municipal, urbal

wyrażenie „ po mieczu” – ze strony ojca
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Mielić =mleć
(=na żarnach)
Mienie
[=posiadanie]
[=własność]
Mierniczy
[=geometra]
Miernik [=kalibrator]
[do mierzenia]
[=promieni radiowych]
Mierny
Mierzyć [=wymiar]
[=kalibrować]
[=celować do]
Mierzyć czas
Miesiąc
[=miodowy]
Miesiączka.
[=okres]
Miesiączkować
Miesiączkowy
Miesięcznik
Miesięczny
Mieszać
[=ubijać pianę,
kręcić jajka/ ciasto]
[=kadź do mieszania]
Mieszć się (w coś)
Mieszaniec [=człowiek
-metys,
-mulat]
[=zwierzę]
Mieszanka
Mieszany
Mieszczanin [=mieszkaniec
miasta]
[=przedstawiciel klasy średniej]

mollinar
mollinar con mollino(manual)
benes
possession
dominio
agrimensor
geometra
calibrator
mesurator
radiometro
basse, medie
mesurar, mensurar
calibrar
appunctar, mirar
chronometrar,
mesurar le tempore
mense
luna de melle
menstruo, menstruation
periodo menstrual
menstruar, haber un periodo
menstruose
(le) mensual
mensual
miscer, mixturar
batter (le crema, ovi )
cupa a (de) miscer
interfererer
(le) mixte
mesticio
mulatto
hybrida
mixtion, mixtura, composito
miscite,mixte
urbano, civite
burgese
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Mieszkać [=na stałe]
[=znacz.ogólne]
[=na kocią łapę}
Mieszkanie
[=spółdzielcze]
Mieszkaniec
Mieścić ( się)
Mietlica (bot)
Miewać się
Mięczak [zoo]
[=skorupiak]
Między
[=~ młotem a kowałem]
Między innymi
[==liniami]
Międzybankowy
Międzymiastowy
Między którymi
Międzykulturowy
Międzynarodowy
Międzynarodowość
Międzynarodówka
Międzypaństwowy
Międzystrefowy
Miękisz [=chleba]
[=owocu]
Miękka spółgłoska
[=szczotka]
Miękki
[=łagodny]
[=jak masło]]
[=delikatny
Mięknąć
[=zmiękczać]
[=stawać się samemu miękkim]

28

habitar
demorar
cohabitar27
habitation
condaminio
habitante
continer
agrosto
star ben
mollusco
crustaceo
inter
inter le incude e martello
inter (le) altrres
inter le lineas
interbancari
intercitate,interurban
inter quales (przedm), inter qui (ludzie)
intercultur
international
internationalitate
(le) international
interstatal
interzonal
trencho (de pan); mica28
pulpa
consonante dulce
brossa dulce
molle, blande
suave, tenere
blande como le butyro
blande, delicate
ammolir, molir
facer molle, mollir
devenir molle

mica (Inter) = ośródek(chleba itd.)
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Miękko
Mięsień (muskuł) [med.]
[=dwuramienny (med.)]
Mięsisty
[=owoc]
Mięśniowy
Mięso
[=w proszku =
=sproszkowane mięso]
[=armatnie]
Mięsny
[=sklep]
Mięsożerny [=przym.]
[=zwierzę/ człowiek]
Mięta [bot]
Miętosić
Miętowy
Migać
Migacz {samoch]
Migdał [=owoc]
[=/ migdałek (med.)]
[= wycinać migdałki (med.)]
Migdałowiec (drzewo migdałowe)
Migrena [med.]
Migracja
Migrujący
Migrować
Mijać
Mika [min]
Mikołaj (święty)
Mikroamper
Mikroamperometr
Mikroanalilza
Mikrob
Mikrobar
29
30

mollemente
musculo
bicipite
carnose
pulpose
muscular
carne
pemmican A.
carne de cannon
carnal, carnose, carnute
carneria
carnivore, creophage
carnivoro
mentha
corrugar (se)
mentholic
flagrar
*obscurator de (auto)
amandola,
tonsilla, amygdala
tonsillar29
amandoliero
migraine F. (migren)
migration
migrante. (le) migrante
migrar
passar, mear
mica 30
Sancte Nicolaus, Sancte Claus
microampere
microamperometro
microanalyse, microanalysis
microbio
microbar

wycinanie migdałków (med.) =tonsillectomia, tonsillotomia
mica (Inter) = także „kromka chleba”; micca = lont
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Mikrobiolog
Mikrobiologia
mikrochemia
Mikrochip (microchip)
Mikroekonomia
Mikoroekonomiczny
Mikrofala
Mikrofalowy
Mikrofilm
Mikrofon
Mikrofizyka
Mikrograf [=sporządający opisy
mikroskopowe]
Mikrografia
mikrokamera
Mikrokomórkowy
Mikrokosmos
[=świat drobnoustrojów]
Mikrolog
Mikrologia
Mikromanometr
Mikrometr
Mikrometr
Mikromorfologia
Mikron
Mikronuklearny
Mikroorganizm
Mikropasożyt
Mikroplankton
Mikropunkcja
Mikropyle [=okienko żalążni (bot)]
Mikroprocesor
Mikropipeta
Mikroprojektor
Mikroskop
Mikroskopijny
Mikrosom
Mikrospora [bioi]

microbiologo
microbiologia
microchimia
microchip
microeconomia
microeconomic
microunda
mikroundal
microfilm
microphono
microphysica
micrographo
micrographia
microcamera
microcellar
microcosmo
micrologo
micrologia
micromanometro
micrometro
micrometro
micromorphologia
microno
micronuclear
microorganismo
microparasito
microplancton
micropunction
micropylo
microprocessator
micropipetta
microprojector
microscopio
microscopic
microsoma
microspora
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Mikrozalążnia
Mikstura
Mile widziany
Milenium
Mila
[=morska]
Milcząco
Milczący
Milczeć
Milczek
Milczenie
Miliard
Miliarder
Milicja
Miligram
Milimetr
[=kwadratowy]
[=sześcienny]
Milion
Milioner
Milionowy
Militarny
Militarysta
Militaryzm
Miłosierdzie
[=przebaczenie]
[=litość]
Miłość =[kochanie]
[=zmysłowa]
[=do techniki]
Miłować
Miły
[=towarzyski]
[=w dotyku]
Miło
Miłośnik (cz/k. = fan)
Mim
[=komik teatralny]

microsporangio
mixtura
bonvenite
millenio
millia
milia marin
silentemente
silente
mutesser, silentiar, tacer
silentiator
silentio
milliardo
miliardario
militia
miligramma
milimetro
milimetro quadrate
milimetro cubic
million
millionario
millionesime
militar
militarista
militarismo
caritate
misericordia
compassion
amor
amor sexual
philotechnica
amar
agradabile
conversabile
blande a tacto
agradabilemente
fan
mimo
comico
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Mimo
[=obok]
Mimo że
Mimo to
Mimoza [bot]
Mina [=gest twarzy]
[do minowania]
Minaret
Minog (icht)
Minować
Mineralny
Mineralog
Mineralogia
Minerał
Minia
Miniatura
Miniaturyzacja
Miniaturyzować
Minibus
Minimalny
Minimum
Miniony
Minister
[=sprawiedliwości]
[=spraw zagramicznych]
Ministerstwo
Ministrant
Minotaur
Minstrel
Minus [różne znacz,]
Minuskuła [= mała litera]
Minuta
[=ciszy]
Miodunka [=suchotnik = płucne ziele
[bot]
Miot ( u zwierząt)
31

malgrado
preter
malgrado que
malgrado isto, nonobstante
mimosa
gesto de facie
mina31
minaret
lambreda
minar
mineral
mineralogo
mineralogia
(le) mineral
minio
miniatura
miniaturisation
miniaturar, miniaturisar
minibus
minime
minimo
passate
ministro
ministro de justitia
ministro pro afaires estranier / exterior
ministerio
(le) servante de missa
minotauro
menstrel
minus
minuscula
minuta
minuta de silentio
pulmonaria, majanathemo
portata

także = kopalnia
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Miotać
Miotacz[=urządzenie do miotania]
[=ognia]
[=człowiek0
Miotła
[=zamiatać miotłą]
Miód
[=pitny]
Mirabelka
Miraż
Mirra
Miriada
Mirta
Misja
Misyjny, misjonarski
Misjonarka
Misjonarz
Miska [=czarka]
[=miednica]
[=miseczka]
Misterium
Mistrz
[=świata]
[=sportowy]
[=ceremonii]
Mistrzostwo
[=świata]
Mistyczny
Mistycyzm
Mistyczny
Mistyk
Mistyfikować
Mistyfikacja
Mistyfikator
Miś [=zwierzątko]
[= zabawka]
Mit
Mitologia

jectar
machina de jectar
machina de jectar foco
jectator
scopa
scopar
melle
medo
mirabella
mirage
myrha
myriada
myrto
mission
missionari
missionera
missionero
vaso
bassino
bassinetto
mysterio
maestro
campion del mundo
campion sportive
maestro de ceremonia
campionato, maestria
campionato del mundo
mystic
mysticismo
mysticismo
mystico
mystificar
mystification
mystificator
ursetto
urs(ett)o de pluche (-sh)
mytho
mythologia
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Mitologiczny
Mitra [rel]
[=nadać, przydziellć]
Mitygować
Mityng (meeting)
Mizantrop
Mizantropowy
Mizeria (=bieda)
Mizerny
[=nędzny]
Mlecz [=rybi]
[=roślina „lwi ząb”]
[=roślina [=ostromlecz, wilkomlecz;
nazwa naukowa: euforbia]
[=pacierzowy (med.)]
Mleczarnia
[=budynek]
Mleczarka
Mleczarz
Mlecznica [bot]
Mleczny/ mlekowy
Mleczny ząb
Mleć=mielić na żarnarnach
Mleko
Młockarnia
Młodzieniec
Młodość
Młody
[=zwierzak]
[=chłopak]
Młodszy
[=brat]
Młodzież
młodość
Młotek, młot
[=drewniany do gry]
32

mythologic
mitra
mitrar32
mitigar
meeting A.
misanthropo
misanthrope
miseria
miserabile,misere
meschin
ovi de pisce, splen
le dente de leon
euphorbia
euphorbia
medula
lacteria
lacteria
lactera
lactero
tanaceto
lactic
alacto-dento
mollinar con mollino (manual)
lacte
machina a tribular
juveno
juvenitate
juvene
pullo, animal juvene
le juvene
cadette,junior, plus juvene
fratre cadette
juvenos, juventate
juvenitate
martello
malleo

obdarzony mitrą = mitrate, con mitra

375

;

Młócić
[=klepisko]
Młyn
[=wiatrak]
Mnich
Mnisi
Mniszka
Mniej
Mniej (=minus)
Mniej ...niż ....
Mniejszy (=minor)
Mniejsi
Mniejszość
Mniemać [=myśleć]
[=wierzyć]
[=wyobrażać sobie]
[wyrażać opinię]]
[=domyślać się, mieć na myśli
Mnich
Mniszka
Mnogi
Mnożyć
[=przeż osiem]
Mnożnik
Mobilizacja
Mobilizować
Mobilność
Mobilny
Moc [=siła]
Mocarstwo
Mocny
Mocować
[=klamerkami (do bielizny)]

tribular
solo a tribular
molina,molino
molino a vente
monacho, cenobita33
monastic
monacha, religiosa
meno
menos
minus.... que...
menor,minor, plus parve
minores
minoritate
pensar
creder
imaginar
opinar
conjurar
monacho
monacha
multe, plural
multiplicar
octuplar
coefficiente
mobilisation
mobilisar
mobilitate
mobile
pote,fortia
potentia
potente,forte,firme, robuste
fixar, attachar
incaviliar34

33

cenobita = (cenobita) zakonnik mieszkający wspólnie z
innymi zakonnikami; (nachoreta – osobono)

34

cavilia = kostka u nogi; klamerka do bielizny
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Mocować się
[=szamotać się]
[=walczyć]
Mocz
[=cewka moczowa (med.)]
Moczary (=trzęsawisko)
Mocznica [med.]
Mocznik [chem]
Moczowa [=cewka]
Moczowy [=pęcherz]
[=drogi moczowe] (med.)
[=kanalik moczowy]
Moczowód [med.]
Moda
Model [różne znacz.]
Modelka
Modem
Modernista
Modernizm
Modernizacja
Modernizować
Modlić się
Modlitewnik
Modlitwa
[=poranna]
[=błaganie, prośba]
[=litania na dni krzyżowe]
Modny
Modry [kolor]
Modrzew [bot]
Modularny
Modulować
Moduł [różne znacz.]
Modyfikacja
Modyfikować
35

modo = tryb (gram), sposób

36

verbo: rogar

luctar
luctar
battaliar
urina
urethra
mariscco(s), palude(s)
uremia
urea
urethra
(vesica) urinari
vias urinari
tubo irinifere
ureter
moda35,fashion,voga
modello, modelo
modella
modem
modernista
modernismo
modernisation
modernisar
preccar, orar
libro pro precar(ia}, prece-libro
precaria, oration
precaria matutin; precaria de matino
prece, precaria
rogation36
modal, fashionabile
azur, azuro
larice
modular
modular
modulo
modification
modificar
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Mogiła
Moher
Mokasyn
Mokradło
Moknąć[=wilgotnieć]
Mokry [=wilgotny]
Molekularny
Molekuła
Molestować
Molibden [chem]
Molo
Mołdawski
Moment
[=ruch (mech /fiz]
Monarcha
Monarchia
Monastyr
Moneta
[=bić monetę]
[=zarabiać pieniądze]
Monetarny
Mongoloid
Mongolski
Mongoł
Monitować
[=przypominać]
[=przynaglać]
Monitor [tv/ komp]37
Monochromatyczny
Monogamia
Monogamiczny
Monograf (autor monografii)
Monografia
Monogram
Monokl
37

tumba
mohair A. (moher)
mocassin
marisco, palude
humectar
humide
molecular
molecula
molestar
molibdeno
(le) mole
moldave
momento,instanto
moment
monarcha
monarchìa
monasterio
moneta, pecunia
batter moneta, batter pecunia
ganiar moneta, ganiar pecunia
monetari
mongoloide
mongol
mongol
exhortar
exhortar
urger
monitor
monochrome
monogamia
monogame
monographo
monographìa
monogramma
monoculo

tv/komp = monitor dla televizji i komputera; =
= monitor pro television e computotor
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Monoklonalny
Monolit
Monolog
Monologować
Monomania [=idea fix]
Monopol
Monopolistyczny
Monopolista
Monopolizować
Monsum
Monosylaba
Monoteizm
Monoteista
Monotonia
Monotonny
Monstrualny
Monstrum
Montaż
Monter
Montować
[=w balonie]
Monument
Mops [=rasa psa]
Moralny
Moralizować
Moralista
Moralność
Moratorium
Moratoryjny
Morda
[=pysk]
Morderstwo
Mordować
[=zabijać]
[=uśmiercać]
[=zarzynać]
[=dręczyć]

monoclonal
monolitho
monologo
monologar
monomanìa
monopolio
monopolistic
monopolista
monopolisar
monson
monosyllabe
monotheismo
monotheista
monotonia
monotone
monstruose
monstro
montage
montero
montar
montar in ballon
monumento
*pug, *mops
moral
moralisar
moralista
moralitate
moratorio
moratori
ore
muso
occision, assasination
assassinar
occider
mortificar
abatter
tormentar
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Morela 38

[=owoc]
[=drzewo]
Morena [geol]
Morfem [gram]
[=bazowy]
Morfina
Morfologia
Morfologiczny
Morfoza
Morganatyczny
~/e małżeństwo
Morowy (zadżumiony)
Morski
Morszczuk (icht)
Mortadela [=kiełbasa]
Morwa [=owoc]
Morwa [=drzewo]
Morze
Morze Bałtyckie
Morze Karaibskie
Morze Kaspijskie
Morze Marmara
[=krwi]
[=słów]
[=łez]
[=otwarte]
[=wzburzone]
Morzyć [=głodzić]
Mosiądz
Moskit [ent]
Moskitiera
Most
[=wiszący]
[=kamienny]

armeniaca
armeniachiero
morena
morphema
morphema de base
morphina
morphologia
morphologic
morphosa
morphagenic
mariage morphagenic
pestilente, pestilential
marin,maritime,nautic, naval
merlucio
mortadello
mora
moriero
mar
Mar Baltic
Mar Caribe
Mar Caspie
Mar de Marmara
un mar sanguinee, un mar de sanguine
mar de parolas
mar de lacrimas
mar aperte
mar agite, mar grosse
devenir fametic
latton
mosquito
mosquitiera
ponte
ponte suspension
ponte de petra
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Moszcz jabłkowy
Moszna [med.]
Mosznowy
Mosznopodobny
Motel
Motłoch
Motocykl
Motor
Motoryczny
Motto
Motyka
[=do pielenia]
Motyka [=ogrodowa]
Motyl {ent]
[= łuskoskrzydły]
[=nocny (ćma)]
Motylica (ins)
Motyw 1.[temat, muzyka,
wyszywanka]
2 [uzasadnienie, powód itp.]
Motywacja
Motywować
Mowa
Mozaika
Mozzarella [kul}
Możliwy
[=do przejścia]
Móc [=mieć pozwolenie na]
[=być w stanie]
Mój
Moi
Moje
Moździerz (domowy i millit)
Mól [ent]
Mówca
39
40

musto de pomo
scroto
scrotal
scrotiforme
motel
turba
motocyclo
motor
motori
motto
piocho
sarculo
sarculo de jardin
papilion
lepidoptere; (le) lepidoptero
bilharzia
1.*motif,
motivo
2..argumentation
motivation
motivar
oration,speech
mosaico
mozzarella
possibile
passabile,
deber
poter
mi39,mie40
mies
mies
mortar
tinea
orator

z rzeczownikiem
bez rzeczownika - samodzielnie
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Mówczyni
Mówiąc prawdę
[=szczerze/ otwarcie]
Mówić
[=powiedzieć]
[=niezrozumiale]
[=ględzić bez sensu]
[=głośno]
[=cicho]
[=ożywionym głosem]
[na ty]
[=”per pan”
[=absurdy]
[=o rzeczach banalnych /
oklepanych]
Mówiony
Mównica
Mózg [med.]
Mózgowie [med.]
Mózgowy
Móżdżek [med.]41
Móżdżek
Mroczny [=ciemny]
[=nie oświetlony]
Mrowić się
Mrowisko
Mrozić, zamrażać
[=pogoda]
Mrożony
Mrówka [ent
Mrówkojad [zoo]
[= kolczasty]
Mrówkolew [zoo]
Mrówkowy
Mróz
[=zimno]
41

oratrice
pro dicer le veritate
pro dicer francamente
parlar
dicer
balbutiar
parlar sin senso
parlar a voce alte
parlar a voce basse
parlar a voce vive
tutear, parlar per tu
vosear
direc absurditate
parlar de cosas banal
parlate
tribuna
cerebro
encephalo
cerebràl
cerebello
cerebellose
tenebrose
obscur
formicar
formicario
conjelar
gelar
gelate
formica
myrmecophago, formichero
echidna
myrmecoleon
formic
gelo
frigor

móżdżek ( kulinarny ) = cerebro
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Mruczeć
[= o kocie]
Mrugać
[=powieka]
[=przymrużać=mrużyć]
Mrzonka [=chimera]
[=utopia]
Msza [rel]
[=odprawiać]
Mszał
Mszyca (ent)
Mścić [=pomścić]
Mścić się
Mściciel
Mściwość
Mściwy
Mucha
Muchołówka [ent]
Muchozjadacz [zoo]
Muchomor
Mufa [techn.]
Mulat43
Mulatka
Mulica [zoo]
Multimedia
Multimedialny
Multimiliarder
Multimiliner
Mumia
Muł [zoo]
[= szlam]
Mundur
Municipalny

murmurar
ronronar
palpebrar
palebro
palpebrar
chimera
utopia
missa
tener un missa,
celebrar un missa
missal
aphide
vengiar (venjar)
vengiar se
vengiator
vengiantia
vengiative
musca
dipteros
muscivoro42
fungo de musca
manchetto(mansheto)
mulatto
mulatta
mula
multimedia
multimedial
multimilliardario
multimillionario
mumia
mulo
fango
uniforme44
municipal

42

przymiotnik (Inter) = muscivore
przymiotnik = mulatte
44
przymiotnik (Inter) t. uniforme
43
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Mur
Murarka
Murena [icht]
Murować
Murzyn
Murzynka
Mus
Musieć45 [=oobowiązek]
[=konieczność]
Muskać [lekki dotyk]
[=głaskać]
Muskularny
Muskulatura
Muskuł [med.]
Musować [=chem]
[=pienić się]
[=fermentować]
[=bulgotać /gulgotać]
Musujący [chem]
[=pieniący się]
Muszkatowa gałka
Muszkatowe grono
Muszkatowe wino
Muszkiet
Muszkieter
Muszla [=zoo/med]
[=klozetowa]
Musztarda
Musztardówka
Muślin
Mutacja
[=podlegać mutacji]
Mutacyjny
Mutant
Mutator
45

muralia, muro
masoneria
morena
murar,
negro
negra
(le) deber)
deber
deber
toccar delicatemente
caressar
muscular
muscultura
musculo
effeverscer
spumar
fermentar
facer *gluglu
effervescente
spumante
nuce muscate
muscato,
muscatello
muschetto
muschettero
concha
cocha de latrina
mustarda
mustardiera
musselina
mutation
mutar
mutative, mutante
(le) mutante
mutator

muszę zasygnalizować, że = io debe signalar, que;
muszę zauważyć, że =
io debe notar, que
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Muza
Muzealny
Muzeum
Muzułmanin
Muzułmański
Muzyka
[=cyfrowa]
[=kameralna]
[=taneczna]
Muzyczny
Muzykolog
Muzykologia
Muzykujący
Muzyk
[=grający na instrumencie]
Muzykować
My
Myć
[=obmywać (rel)/ oraz
znacz. medyczne]
Myć się
Mydlić
Mydlić się
Mydelniczka
Mydło
Mydlnica [bot]
Mylący
Mylić
Mylić się
Mylna interpretsacja
Mylnie interprotować
Mysz [zoo]
[=polna]
[=komputerowa]
Myszokret = ryjówka] (zoo)
Myszołapka
Myszołów
Myszopłoch (bot)

musa
museal
museo
moslem,musulman
moslem
musica
musica digital
musica de camera
musica pro ballar
musical
musicologo
musicologia
musicante
le) musicante
sonator
musicar
noi, nos
lavar
abluer
lavar se
saponar
saponar se
saponiera
sapon
saponaria
confundante
confundar,errar
errar se
misinterpretaation
misinterpetar
mus [Pl/os], mure
campaniol
mouse (maus)
mus-aranea
trappa pro musos, trappa pro mures
busardo
rusco
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[=ciernisty] (bot)
Myszożer [zoo]
Myszożerny (adj)
Myśl
Myśleć
Myślenie
Myśliciel
Myśliwy
Myto
[=zbierać]

rusco aculeate
muscivoro
muscivore
pensata
pensar
pensamento
pensator, pensero
chassator
pedage
collectar/ colliger pedage
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-N-

Na
[=powierzchni]
[=kierunek do środka]
Na bakier
Na dole
Na dworze/ na zewnątrz]
Na górze
Na jego miejscu
Na skutek (wskutek)
Na pełnym morzu
Na własne konto
Na pierwszy rzut oka
Na wszelki wypadek
Na złamanie karku
Na żywo
Nabiał
Na przykład
Nabierać, nabrać [=naiwnych]
[=oszukiwać]
[=w usta/ chwytać pyskiem]
Nabieranie w usta / chwytanie pyskiem
Nabić / nabijać na pal
Nabijanie na pal
Nabożeństwo
[=msza]
[=jutrznia]
Nabożny
Nabój
[=ładownica]
[=fabryka nabaojów]
Nabrzmienie
Nabrzmiewać [=nadymać się, =puchną]
[=obrzmiewać] (med.)
Nabyć, nabywać
1

sur
a(l)
obliquemente
in infra
for
in supra
in su loco
a causa del1
in alte mar, in plen mar
pro su proprie conto
in prime vista
a tote hasardo
a rumpe- collo
in vivo
productos de lacte
pro exemplo
maliar
fraudar, deciper, dupar
abuccar
abuccamentgso
impalar
impalamento
servicio divin
missa
matutinas
pie, religiose, devote
cartucha
(kartusha)
cartuchiera (kartushyera)
cartucheria (kartusheriya)
tumescentia
intumescer,tumer, tumescer, turger
inflar
emer

a causa de = z powodu
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[=kupić, kupować]
[=zdobyć]
[=wiedzę]
[=odporność]
Nabytek (zakup)
Nabytek (rzecz uzyskana]
[=domu]
[=tani]
Nabywca
Nabywalny
Nabywalność
Nabyta odporność
Nabrzmiały
Naciągać, naciągnąć [=osukiwać]
Nacięcie (skaleczenie)
Nacisk
Naciskać, (=przyciskać]
[=akcentować]
[=kłaść nacisk]
[=przyspieszać]
[=pedał przyspieszacza
Nacjonalista
Nacjonalistsayczny
Nacjonalizm
Naczelnik
[=szef/ boss]
[=szef kuchni]
Naczelny [=przymiot]
[=rzeczownik.(zoo)]
Naczynie [=waza]
[=czara]
[=pojemnik/ zbiornik]
[=anatom]
[krwionośne [med.]
Naczyniówka [oka]
2
3

comprar
acquirer
acquirer cognoscentia / cognoscimentos
aquirer immunitate
compra, emption, acqusition
acquesto
acquisition de casa
acquistion a bon mercato
emptor, comprator
comprabile, acquirabile
acquisition, acquiribitate
immunitate acquirite
intumescite,inflate
dupar
sectura
pression2
premer, pressar, pulsar
accentar
emphasar
acceler3
appoiar super le accelerator
nationalista
nationalistic
nationalismo
commandante in chef
chef (shef)
chef de cocina
prime, primari
primate
vaso, vasculo
vaso
receptaculo
vaso, vasculo
vaso sanguinari
choroidea (koroidea)

także = ciśnienie
pedał przyspieszania/ przyspieszacza = accelerator
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Nad
Nadajnik
Nadaremny
Nadaremnie
Nadarzać się
Nadawać [=posyłać]
[=bagaż]
[=fale radiowe]
Nadąć
[=nadmuchać]
Nadbiec, nadbiegać
[=ku osobie]
[=aby komuś pomów]
[=ludzie nadbiegli ze wszystkich stron
Nadbrzeżny
Nadchodzić
[=do czegoś / podchodzić do]
Nadchodzący
[=zbliżać się]
Nadciśnienie
Naddźwiękowy
Nadejście
Nadęty
Nadmuch
Nadmuchać, nadmuchiwać
[=balon/ piłkę]
Nadmuchany
Nade wszystko
Nadwyżka
Nafta [=ropa naftowa]
Naftowy
[=przemysł]
[=kryzys]
[=przedsiębiorstwo]
[=produkt]
[=port]
[=towarzystwo]
[=rynek]

super, hiperradiodiffusor
van
in van
evenir,occurrer
inviar
expedir
emitter
inflar
sufflar
accurrer
accirrer verso un persona
accurrer pro adutar un persona
le gente accurreva de omne partes
costari,litoral
venir
acceder (a)
veniente
se approximar
hipertension
hipersonic, supersonic
venimento, venita
inflate
suffletto
sufflar, inflar
sufflar un ballon
sufflate
ante omne
surplus
naphta, petroleo
petroler
industria (rya) petroler
crise / crisis petroler
inperprisa petroler
producto petroler
porto petroler
societate/ compania petroler
mercato petroler
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[destylowana]
Nadgarstek [anat]
Nadgarstkowy
Nadmiar (zbyteczność)
Nadmieniać
Nadmierny
Nadmiernie
[być w nadmiarze]
Nadmuchać się powietrzem
Na dół (=w dół, z prądem)
Nadpłata
Nadrzędny
Nadużycie, nadużywanie
[=napojów alkoholowych]
[=środków nasennych]
Nadużywać
[=przyjaźni]
[=władzy]
Nadzieja
[=mieć ]
[ = pełen nadziei]
Nadziewać (farszem)
[= ~ się [coś /kogoś]
Nadzorować
[=kontrolować]
[=przeprowadzać inspekcję]
Nadzór
Nadzwyczajny
[=dziwny, cudowny]
Nadzwyczajnie
Nadżerka
Nafta [do oświetlania]
[=olej skalny]
[=ropa naftowa]
Naftalina
Nagabywać [=molestować]
4

kerosin
carpo4
carpàl
redundencia, abundancia
mentionar, facer mention de
superflue
superfluemente
superfluer
distender
a basso, in basso
superpagamento
superior
abuso
le ablulso del bibitas alkoholic
le abuso del somniferos
abusar
abusar del amicitate
abusar del amicitate
sperantia
sperar
esperantose
farcir
incontrar (se)
supervider, surveliar
controlar
inspectar
surveliata
extraordinari,
prestigioise
extraordinarimente
exulceration, exculcero*
kerosene
petroleo
naphta
naphtalina
molestar

w Inter – carpa = karp (icht)
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[=żenować]
Nagana
[=wymówki]
Nagi
Nagietek (bot)
Nagość
Nagus
Nagle
Naglić
[=pospieszać]
Nagły
[=raptowny/ gwałtowny]
;=zmiana]
Nagły wypadek /sytuacja
Nagłówek
[=tytuł]
Nagniotek [med.]
Na górę(=w górę,z prądem)
Nagradzać
[=gratyfikować]
Nagrobek
Nagrobkowy
Nagroda
Nagromadzić
[=kumulować]
[=akumulować, gromadzić]
[=skarby]
Nagrywać, nagrać
Nagrywać na video
Nagrywać na taśmę
Nagrywanie na video
Nahajka
Naigrywać się
Naiwnie
Naiwny
Naiwniak
Naiwność,
Najada (mit)

genar
reprimenda,
reproche (reproshe)
nude
calendula
nuditate
nudista
subit(ement)e
urger
rapidar
subite
abrupte
cambiamento abrupte
emergentia
caption (gazety)
titulo
callo
avante
dar bonus, premiar
gratificar
tumulo
tumulari
premio, bonus
collectar,colliger,
cumular
accumular
accumular un tresor
registrar (le sono)
videoregistrar
registrar le banda
video-registration
knut,
mocar
naivemente,
credule,nai\ve
(le) credule, (le) naive
credulitate,naivitate
naiade
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Najadać się
Najazd
[=agresja]
Najbardziej
Najbliższym razem
Najechać
[=autem]
Najem [=do pracy]
[=angaż]
Najem
[=mieszkania]
Najemca
Najemnik (wojs)
Najemny (=wynajęty ]
Najeżdżać
[=policyjnie, robić obławę]
Najeźdźca
Najeżyć (się)
Najeżony
[=komuś]
Najgorszy
Najgorzej
Najlepiej
Najlepszy
Najmniej
Najmniejszy
Najniższy
Największy (z)
Najwyrażniej
Najwyraźniejszy
Najwyższa jakość
Najwyższy
Najwyższej wagi
Nakarmić
[=dostarczać jedzenie]
[=ptactwo, zwierzęta]
Nakazywać, nakazywać
Nakładać, nałożyć

mangiar abundose
incursion
agression,invasion
magis, le plus
le proxime vice
incurrer, invader
collisionar per auto
empleo
engage
empleo
locar un habitation
locator
mercenario
mercenari
invader,incurrer
razziar
(le) invadente
horropilar (se)
horropilate
locar
le pejor, le pessime
le pejo, le plus mal
le melio,le plus ben
le melior,le bon,optime
le meno.le minus
le minor, le plus parve
le plus basse,infime
le plus grande (de)
apparentemente
apparente
qualitates supreme
le plus alte ,suerior, superlative
del plus grande importantia
dar mangiar
nutrir,alimetar
nutrir, alimentar
imperar, imponer
incargar
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le

[=uzdę]
Nakład
Nakłaniać
Nakłanianie
Nakolannik (ochraniacz)
Nakrycie
[=głowy]
[=stołowe]
Nakrywać
Nalegać
Nalewać
Należący
Należeć[=przynależeć]
[=być własnością]
Należący
Należność
Należy (się, godzi się)
Należyty
{=trafny]
[=odpowiedni]
Nalot [=lotniczy]
[=nalot/najazd policzyjny]
Namacalny
Na marne
Namaszczać (olejem)
Namawiać[=perswadować,
tłumaczyć]
[=przekonywać]
[ =zachęcać]
[kusić/ (do złego)]
Na miarę
Namiastka
Namiestnik
[=regent]
Namiętność
Namiętny
Namiot
Namoczyć (w wodzie)
Namowa

bridar
tiraje
instigar
instigation
geniculiera
copertura
bonetto
servicio
coperir
insister
versar, effunder
appertinente, pertinente
appertiner ,pertiner
pertiner, appeertiner
pertinente
debita
es consentite
juste
conveniente, conforme
attacco de aviation
razzia
palpitabile
in van
uncionar
persuader
convincer
instigar
tentar
per mesura
surrogato
governator
(le) regente
passion
passionose
tenta
= moczyć
tentativa
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Namyślać się
[=myśleć]
Nandu (struś pampasów) [zoo]
Naoczny
[=świadek]
Na okaziciela
Naoliwić (posmarować olejem)
Naoliwić [techn]
Naoliwiony
Na opak
Naostrzyć
Na oścież
Na oślep
Napadać [=atakować]
[=najechać]
Napalić [=ogrzać]
[=produkować ciepło]
Napalm
Napar
[=nalewka]
[=wywar z ziół]
Naparstek
Napełniać
Napełnić się powietrzem
Na pewno
Napęd dysków elastycznych
Napęd
[=impuls}
[=pasowy]
[=siła napędowa]
[=napędzanie]
[=silnik]
Napędzać (w ruch)
Napisać
Na piśmie
Napięcie[=elektr.pol/psych, /fiz.
Napięcie[=naprężenie]
Napięstek [med.]
5

considerar
pensar
nandu
ocular
teste ocular
al portator
olear
lubricar
oleate, lubricate
inverse
acutiar
laragemente
cecamente
attaccar
invader
facer calide,calefcer
calefacer
napalm
tisana
decocto
tappo digital
plenar
distender
certo, certamente
unitate de discos flexibile
impulso
transmission
fortia de impulso
propulsion
indigenio
propeller
scriber
in scripto
tension,
incision
carpo5

carpa = karp (icht)
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Napięty
Napotkać (sęi)
Napinać
Napis
Napiwek
Napoić (zwierzęta)
Napój
[=drink]
[=alkoholowy]
Napływ
Napomykać
Naprawa
Naprawiać, naprawić
[=cerować]
Naprędce
Na próbę
Na przekór
Na przełomie
Naprzód (=do przodu)
Narada
Naradzać się
Naramiennik
[=wstążka ozdobna]
Naraz [=jednocześnie]
[=równocześnie]
Narażać się na niebezpieczeństwo
Nareszcie (wreszcie)
Naręcze
Narkotyk
Narkoza
Narodowość
Narodowy
Narodzić się
Narodziny
6
7

tense
incontrar (se)
tender
inscription
pourboir F. (purbuar)
dar bibita (a animales), abiber
bibita,biberage
bibitura
potation6
influxo
mentionar
reparo
reparar
sarcir
rapidemente, hastosemente
al prova
al contrario
al cambio de
avante
conferentia, reunion
conferer
corregia, epaulet F.
galon7
simultanee, insimul
simultanee
curre le periculo de, mitter in periculo,
impericular
finalmente, al fin
brachiata
droga, narcotico
narcose
nationalitate
national
nascer
nscentia

pieśń pijacka = canto de potation
gallon w Inter = galon (miara pojemności 4,58 l)
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Narodzony
Narody Zjednoczone
Narośl [=bulwa /sęk]
[=grzyb] 8
[=garb]
[=na kości (med.)]
Na rozkaz
Narożnik
[=róg]
[=mebel]
Naród
Narracja
Narratologia
Narrator
Narratorka
Narta
[=jeździć na ~ch]
Narciarka (jeżdzi na nartach)
[=okrycie gkrycie głowy
Narciarz
Naruszać, naruszyć (pogwałcić)
Naruszenie
Narwal [zoo]
Narybek [=ryb]
[=młodych ludzi]
Narząd [=organ]
Narzecze
[=idiom]
Narzeczony
Narzeczona
Narzekać (na)
[=lamentować]
Narzędnik {gram]
Narzędzie
[=instrument]
Narzucić, narzucać (nakazać)
Narzucać wolę (nakazywać}
8

nate
Nationes Unite
tubere
fungo
gibbo
apophisis
sur ordine
angulo
(le) mobile de angulo
nation
narration
narratologia
contator,narrator
contatrice,narratrice
ski
skiar
skiatrice
bonetto pro skiatores
skiator
violar, infringer
transgression, viola
narval
covata (ovi)de pisces
generation de juvene (homines)
organ
patois F.
idioma
fidantiato
fidantiata
plander se de
lamentar
ablativo
utensile
instrumento
imponer
imponer

grzyb ( bot) = fungo
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[=upierający się]
Narzuta
Narzutowy
[=kamień]
Nasiąkać, nasiąknąć
Nasenny
[=środek ~]
[„usypiacz”]
Nasienie
[=biologiczne]
[=zalążek /kiełek]
Nasilać
Nasiono [=ziarnko]
[=trawy itp.]
Naskórek [anat]
Naskórkowy
Na skutek
Nasmarować
Nasmarowany
Na stałe
[definitywnie]
Nastąpić(następować)
[=wydarzyć się]
Następny
[=dzień/ dnia następnego]
Następujący
Nastolatek
Nasturcja [bot]
Nastraszyć
Nastrój
[=psychiczny]
Nasycić, nasycać
Nasycenie
Nasz
Naszczytnik (ark)
Nasze najlepsze życzenia
Naszyjnik [=kolia]

insistente
copertura de lecto
erratic
rocca erratic
infiltrar
soporific
soporifico
opiato
semine
sperma
germine
attaccar intensemente
grana
semina
epidermis, caticula
cuticular
a causa de
lubricar, lubrificar
lubrikate,lubrificate
sempre
definibile, definite
sequer
eventar; occurer
sequente, ulterior
le die sequente, le sequente die
sequente
(le) adolescente
cappucina
facer timor/ pavor
sentimento, modo, atmosfero, impression,
suggestion
commostion psychic = cyclotomia
saturar
saturation
nostre
acroterio
nostre optime desiros
(le) collar
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Naśladować / imitować
[=kopiować]
Naświetlać [=rzucać światło]
[=promieniami]
[=ciepłem/ kolorem
[=fotograficznie]
[=wyjaśniać, klarować]
Naświetlający
Naświetlanie, naświetlenie (rzut światła]
[=promieniami]
[=ciepłem/ kolorem]
[=wyjaśnianie/ klarowanie]
[=fotografowanie]
Naświetlić
Natarcie
Natarczywy 9
Natchnąć[inspirować]
Natężenie (wzrost/ przyrost)
[=/wzrost bólu]
Natrysk [=prysznic]
(czynność)]
[=urządzenie]
Natura
[=cecha charakteru]
Naturalny
Naturalność
Naturalista
Naturalistyczny
Naturalizować
Naturalizm
Naturalizacja
Naturysta
Naturystyczny
Naturyzm
Natychmiast , nagle
Natychmiastowy, nagły

imitar
copiar
elucidar
radiar
irradiar
exponer
clarar, explicasr
eluciadive
elucidation
radiation
irradiation
explication, claritate
exposition
= naświetlać
attacco,
tedose
inspirar
accrescimento
accrescimento del dolor
ducha (dusha)
ducha
ducha
natura
character;
natural
naturalitate
naturalista
naturalistic, naturalista
naturalisar
naturalismo
nturalisation
naturista
naturista
naturismo,naturalismo
immediatemente
instantanee, immediate
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Nauczać [=dawać instrukcję]
[=wykładać]
Nauczanie
Nauczyciel
[=wykładowca]
Nauka
[=studia]
[=o robotach]
[=o gruczołach (adenologia)
Nauki ścisłe
[=polityczne]
Naukowiec
Naukowy
Naukowo
Naumyślnie
Nawa [=nisza]
Nawadniać
Nawadnianie
Nawałnica
[=sztorm]
[=huragan]
Nawet
Nawet jeśli
Nawet nie
Nawias
[=klamra ]
Nawilżać
Nawiązać; nawiązywać
Nawiedzać
[=jako zjawa]
[=choroba, nieszczęście]
Nawierzchnia
[=drogi]
[=z tłucznia]

inseniar, instruer
docer,
inseniamento, apprension (de)
inseniator,inseniante,instrucor
docero
scientia
studio, studios
robotica
adenologia
scientias exacte
scientias politic
homine de scientias, scientista
scientific
scientificamente
intencosemente
nave,niche F
abbibar, irrigar
irrigation
tempesta de pluvìa
temesta del mar
huracan
mesmo
mesmo si
non mesmo
parenthese10
crampa
humectar
ligar11
visitar
facer como phantoma
infestar
pavimento
pavimento
macadan A.

10

interparenthese (Inter) = między nwiasami, w nawiasie

11

ligar libros (Inter) = oprawiać książki
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[=powierzchnia]
Nawigacja
Nawigator
Nawigować
Nawijać [=na szpulę]
Nawlekać / nawlec / nanizać [=igłę]
Nawodnić
Nawozić (pole nawozić nawozem naturalnym)
(pole nawozem sztuczn.)
Nawóz [=naturalny/obornik]
[=sztuczny]
Nawracać
[=rel]
Nawracanie
Nawrócony przym]
[=rzecz.]
Na wspak = odwrotnie
Nawyk
[=zwyczaj]
Na zawsze
Nazizm
Nazista
Na zabój
Nazwa
[=własna]
Nazwisko
[= ~ rodowe]
Nazywać
[=nadać nazwę/ imię]
[=nominować]
Na żądanie
Nadać/ nadawać bieg sprawie
Nazywać się
Neandertalczyk, neandertalski
Nefryt [bot]
Negacja
Negować
Negatyw
Negatywny

surfacie
navigation
navigator
navigar
bobinar
aguli(i)sar, infilar (un agulia/ un aco])
irrigar
stercorar
fertilisar
stercore, composto
(le) fertilisante,
revenir
convertar
conversion
converse
(le) converse
inversemente
costume,habitude
por sempre
nazismo
nazista
passionosemente
nomine
nomine proprie
nomine de familia
nomine de nascentia
nominar, appellar
nominar
nominar
al requesta de
mitter in effecto
nominar se, appellars se
(le) neanderthal
nephrite
negation
negar, denegar
negativo
negative
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Negliż
Negocjacje
Negocjować
Negocjator
Nekrolog
Nekrologia
Nekropolia
Nekropsja [=sekcja zwłok]
Nektar
Nektarynka (bot)
Nematoda [=nicień, glista]
Neofita
[=nowo nawrócony]
Neolit [min]
Neolityczny
Neologizm
Neołaciński
Neon [chem]
Neopren 14[chem ]
Nerka [med.]
Nerkowiec / mahoniowiec (bot)
Nerw [med.]
[=oczny]
Nerwica [med.]
Nerwoból [med.]
Nerwowość
Nerwowy
Neurastenia [med.]
Neuroza [med.]
Neutralny
Neutralizować

negligé
negotiation12,negotio
negotiar
negotiator 13
necrologo
necrologia
necropole
necropsia
nectare
nectarina
nematodo
neophyto
neoconvertite
neolitho
neolithic
neologismo
neolatin
neon
neopreno
ren15
acaju
nervo
nervo ocular
nervositate,neurosis, nerurose
neuralgia,nephralgia
nervositate
nervose
neurasthenia
neurosis
neutral,neutre,nerval
neutalisar

12

negociaciones = rokowania
negotiante = handlowiec
14
neopren = sztuczna odmiana kauczuku]
15
ren = (anque) renifer (zoo)
renes (Inter) = lędźwie (med.)
13
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Neutralność
Neutron
Neutroniczny
Neutryn [cząsteczka atomu]
Nęcić
[=pociągać]
[= uwodzić]
Nęcony
Nędza
Nędzny [=biedny]
[=nikczemny]
Niańczyć [=pielęgnować/ doglądać]
Niańka
Nic
[=innego]
[=szczególnego]
[=poważnego]
[=zaskakującego]
[=oprócz tego]
[=mniej]
[=więcej]
[=ponad to, że]
Nicień [=glista, niematoda]
Nicość
Nicować [=przerabiać na drugą stronę]
[=ubranie]
Nić/ nitka
[=Ariadny]
[=życia]
[=przeciąć nić życia}
[=wisieć na nitce /włosku]
[=nitka do szycia]
[=dentystyczna]
Niczyj
Nie [=zaprzeczenie (w środku)]
[=odpowiedź nie/ tak (na
początku zdania)]
Nieadekwatny

neutralitate
neutron
neutronic
neutrino
seducer
attraher
seducer
seducite
miserabilitate,miseria
miserabile
misere, meschin
curar (infante), guardar infantes
guardiana de infantes
nihil,nil,nulle cosa
nihil altere
nihil de paricular
nihil de seriose
nihil de surprendente
nihil extra illo
nihil minus
nihil plus
nihil plus que
nematodo
nulle cosa
reverter
reverter un vestimento
filamento, filo
filo de Ariadna
filo de vita
trenchar le filo de vita
pender a filo
filo de (a) suer)
filo dental
de nulle
non
no
inadequate
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Nie akceptowalny
Nieaktywny
Nieapetyczny
Nie arystokratyczny
Nie bądź głupi
Niebawem
Niebezpieczeństwo
Niebezpieczny
[=dla zdrowia]
Niebiański
Niebieski
[~ptak]
Niebo
[=pod otwartym niebem]
Nieboszczyk
[=trup]
Nie być wartym trudu
Niecały
Niechęć
[=antypatia]
Niechętny
Niechybny
Niecierpliwy
Niecierpliwość
Nieco
Nieczęsto
Nieczęsty
Nieczuły
[=nie współczujący]
[=niewrażliwy]
Nieczysty [=brudny]
Nieczystości
Niedawno
Niedbale
Niedbały
Niedbalstwo
Niedługo (wkrótce)
Niedobór

inaccetabile
inerte,inactive
non saporose
nonaristocratic
non sia stupide
quasi
periculo
periculose,insecur
malsan
celester,celestiàl
blau
parasito
celo
a celo aperte
cadavere
cadavere
non valer le pena
incomplete
odio
antipathia
desinclinate, non-volente, malvolente
infallibile
imapatiente
impatientia
un pauc de, un poc de, un pauco de
infrequemente
infrequente
insensibile
incompatibile
indistincte
impur, immune
immunditias, impuritate
nuper
negligentemente
negligente
negligentia
tosto
deficito, manco
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Niedobry
Niedogodny
Niedojrzały
[=niepełnoletni]
Niedokładny
Niedokrwienie [med.]
Niedokrwistość
Niedołężny (słaby)
[=starczy]
Niedomagać
Niedomaganie
Nie do obrony
Nie do odróżnienia
Nie do opisania
Niedopałek
Nie do przejścia
Niedorzeczny
Niedorzeczność
Nie do odróżnienia
Niedostateczny
[=nie zadawalający]
Niedostatek
Niedoskonały
Niedoskonałość
Niedostępny
[=nieosiągalny]
[=nie otrzymany]
Nie do szacowany
Niedostosowany
Niedoświadczony
[=religijne]
Niedoutrzymania
Nie dowierzać
[=podejrzewać]
Nie dozwolony
[=zabroniony]
Nie do wymówienia
Ni do zranienia

mal
inconveniente
immatur
precoce
inprecise, inexacte
ischemia
anemia
infirme
senil
infirmar
infirmitate
intenibile
non a distinguer
indescribile
pecietta de cigaretta
impassibile
absurde
absurditate
non a distinguer
insufficiente, inepte
incontentabile
penuria
imperfecte
imperfection
crustose, inaccessabile
inaccessibile
irrecipiente
subvaluate
inepte
inexperte
novice
intenibile
non confider
suspectar
non permittite
interdicite
impronuciabile
invulnerabile
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[nie możnośc zranienia]
Niedrogi
Niedożywienie (=abiotrofia)
Niedożywiony
Niedwuznaczny
Niedyskretny
Niedyskrecja
Nie dyskryminowany
Niedziela
Niedźwiedź
Niedźwiadek (zabawka)
Niedźwiedzica [zoo]
Nieefektywny
Nieformalny
Niefortunny
[=fatalny]
Niefrasobliwy
Niegdyś
Niegodziwiec
Niegodziwy
Niegrzeczny
Niegrzeczność
Niejasny
[=nieprzezroczysty]
[=nieklarowny]
[=nieprześwitujący]
[=dwuznaczny]
[=zawiły / ukryty]
[=niejasne rozumowanie
Niejasność [=dwuznaczność]
[=zawiłość]
Niejawny
Niekiedy (czasami)
Niekompetentny
Niekompetentność
16

invulnerabilitate
incostose
abiotrophia
abiothrophie
inambigue
indiscrete
indiscretion
non-discrimate
dominica
urso16
urs(ett)o de pluche (sh)
ursa
inefficiencte
informal
infortunose, infortunate
fatal
allegre, indifferente
olim
villano
innobilari, villan
impolite
impolitessa
unclar
non diaphane
unclar
untransparente
ambigue
abstruse
rationamento abstruse
ambiguitate
abstrusitate
implicite
a veces
incompetente
incompetentia

niedźwiedź : biały i brązowy = urso: blanc e brun
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Niekonsekwentny
Niekonsekwentnie
Niekontrolowany
Niekorzystny
Niekontrolowany
Niekończący się,nieskończony
Niektóry
[=ktoś]
Nie latający
Nielegalny
[=bez ślubu poczęty]
Nie letni (wiekiem)
Nielitościwy
Nielotny
Nieludzki
Nieład
Niełupka (bot) [owoc]
Niemal/ nieomal(=prawie)
[=ledwie nie]
Nie ma tu miejsca na
Nie ma dymu bez ognia
Niematerialny
Nie mam pojęcia
Nie mieć głosau
Niemoc [=słabość]
[=choroba]
[= ~płciowa]
Niemodny
Niemoralny
[=rozwydrzony]
Niemoralność
[=rozwydrzenie]
Niemowlę
Niermożliwość
Niemożliwy
Niemy
[=jak ryba]
Nienaganny

inconsequente
inconsequentemente
incontrolate
disavantantiose
incontrolate
interminabile
qualque
alcuno
nonvolante
illegal
bastarde
inmatur
incompatibile
nonvolante
inhuman
disordine
achene
quasi
quasi
hic non es loco pro
nulle fumo sin foco
immaterial
io ha nulle idea
haber tosto
impotentia, invalide
maladìa,morbo
impotentia
passate de moda
immoral
lubric
immortaslitate
lubricitate
baby,neonasco
incapacitate
impossibile
mute
mute como un pisce
irreprochabile
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Nienaruszalność
Nienaruszalny
Nienaturalny
Nienawidzić
Nienawidzący
Nienawiść
Nienormalne zachowanie
Nienormalny (nietypowy)
Nieobecny
Nieobecne spojrzenie
Nieobliczalny
[=nieodpowiedzialny]
Nieobliczalność
Nieoceniony
Nieoczekiwany
Nieoczekiwanie
Nieodpowiedzialność
Nieodpowiedzialny
Nieodwołalny
Nieodwołalnie
Nieodzowny
Nieokiełznany
Nieokreślony
Neolityczny
Niomylność
Nieomylny
Nieomylnie
Nieorganiczny
Nieosobowy
Nieoszacowany
Nieoznaczony
Nie pluć na
Niepamięć (zapomnienie)
Nie pamiętać (zapominać)
Niepamiętny
Niepasujący (niewygodny

integritate,
inviolabile,intangibile
non – natural
detestar, odiar
odiose
odio
comparatamento / conducto aberrante
aberramte
absente
reguardo absente
incalculabile
inresponsibile
incallculabilitata
inevaluabile
inattendite,neattendite
inexpectabile, inexpectante
inattenditemente,
inexpectantemente
irresponsibilitate
irresponsibile, negligente
irrevocabile
irrevocabilemente
indispensabile
sin brida, lubric
indefinite
neolithic
inerrantia
sin error, inerrante
inerramente
inorganic
impersonal
inestimabile
indeterminate
non sputar super
oblivion
immemorar, oblidar
immemorabile
incommode
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Nieprawdopodobieństwo
Nieprawdopodobnie
Nieprawdopodobny
Niepewny
[=wątpliwy]
Niepewność
[=wątpliwość]
Niepłodny
Niepocieszony
Niepodejrzewający
Niepodejrzewany
Niepodległość
Niepodległy
Nie podoba mi się to
Niepodzielny
Niepohamowany
Niepokoić (się)
Niepokój
Niepokonany =
=niezwyciężony
Nieporadny (niezdolny)
Nieporadność
Nieporęczny
Nieporozumienie
Niepospolity
Nieposłuszny
Niepowodzenie
Niepożądany
Niepraktyczny
Nieprawdaż?
Nieprawdziwy
Nieprawidłowy
Nieproduktywny
Nieprzechodni [gram]
Nieprzejezdny
Nieprzemakalny
Nieprzenikalny

incredibilitate
incredibilemente
incredibile
incerte, insecur
precari
incertitude, insecuritate
precarietate
strerile
disconsolate
insuspectante
insuspectate
independentia
independe
il non me place
indivisibile
distemperate
inquietar (se)
intranquilitate, inquietate,
perturbation
imbattibile,
invincite,invincibile
inhabile
inhabillitate
immaneablile
disaccordo, miscomprension
inordinari
contumace
insuccesso, infortuna, fallimento,fiasco
non-desirate
impractic, impractibile
non es il ver,nonne
inculte
irregulose
malproductive, improductive
intransitive
vias innavigibile
impermaeble
impenetrabile
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Nieprzepuszczalny
Nieprzerwany
Nieprzewidzialny
Nieprzeźroczysty
Nieprzychylny
Nieprzyjaciel
Nieprzyjemny
Nieprzyzwoity obsceniczny)
[=nieskromny]
[=zwyczaj / kostium]
[=użycie słowa]
Nieprzyzwoitka
Nierdzewny
Nie rdzewiejący
Nieredukowalny
Nieregularny
Nieregularnie
Nieregularność
Nierozdzielny
Nierozpoznawalny
Nie rozprzestrzeniać
Nie rozprzestrzenianie
[=traktat o nieroprzestrzenianiu]
Nierozsądny
Nierówno
Nierówność
Nierówny
Nieruchawy
Nieruchomość
[=stabilność]
Nieruchomy {=stały]
[=bez ruchu]
Nierząd
[=orgia]
[=anarchia]
Niesamowicie
Niesamowitość
Niesamowity

impenetrabile
ininterrupte
imprevissibile, impreviste
opac
disfavorabile
inamico
inagreabile, displacente
obscen,
immodeste, abusive, indecente
costume abusive
empleo / uso abuse del vocabulo
(le) immodeste
inoxidabile
inoxidabile
irreducibile
irregulose
irregulosemente
irregulositaste
inseparabile
irrecognoscible
non proliferar
non-proliferation (de)
tractato de non-proliferation (de)
imprpudente
inequalmente
inequalitate
inequal
inerte
benes immoobile
stabilitate
fixe
immobile
prostitution
orgia
anarchia
incredibilemente
incredibilitate
extraordinari, incredibile
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[=b. dziwny]
Nieskończoność
[=wieczność]
[=matem /fiz]
Nieskończony
Nieskuteczny
Niesława
Niesławny
Nie słusznie
Niesnaski
[=kłótnia]
Niespławny (adj)
Niespodzianka
Niespójność
Niespójny
Niespokojny
Niesprawiedliwość
Niesprawiedliwy
Niesprawiedliwie
Niesprzedajność
Niesprzedawalny
Nierzadko
Niestabilnie
Niestabilny
Niestabilność
Niestały (chwiejny)
Niestałość (chwiejność
Niestety
Niestrawność
Niestrudzenie
Niestrudzony
Nieszczęście
[=katastrofa]
[=kataklizm
Nieszczęśliwy
Nieszczęśliwie
Nieszkodlliwy
Nieszpory [rel]

estranie
internabilitate, infinitate
eternitate
infinitate,infinito
internabile, infinite
inefficace
infamia
infame, villan
a torto
miscomprension
querela
innavigabile
surprisa
inconsistentia
incosistente
inquiete, perturbate,intranquile
injustitia
injuste
injustemente
invendibilitate
invendibile
non infrequentemente
instabilemente
instabile
instabilitate
labaile
labillitate
regrettabile
idigestion
infabigabilemente
infatigabile
,infelicitate,infortuna
catasrophe
cataclysm
disastrose,infelice, infortunate
inforstunatemente
innocue
(le) vesperal
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Nieściągalny
Nieślubny
[=bez ślubu poczęty]
Nieśmiały
Nieśmiertelnik (bot)
Nieśmiertelny
Nieśmiertelność
Nieświadomość
Nieświadomie
Nieświadomy
Nietknięty
Nietolerancja
[=zawiść]
Nietoperz 17
[zoo]
Nietoperzowy
Nietrzeźwy
Nietrzeźwość
Nietykalny
Nie tylko, lecz również
Nieuchwytny
Nieuczciwy
Nieuczciwość
Nieuczynny
Nieudany
Nieudolny
Nieufność
Nieufny
Nieugięty
Nie ugotowany (surowy)
Nieuleczalny
Nieuleczalność
Nieumiarkowany
Nieumyślny

irrecuperabile
bastarde
bastarde
timibile, timide
(le) immortal (flor)
immortal
immortalitate
inconscientia
inconsciemente
nescie
intoccate, intangibile
intolerantia
jalusia
vespertilion
vespertin
ebrie
ebrietate18
non toccate
non solmente ma alsi
insasibile
inhoneste
inhonestitate
inservibile
insucessose
incapacibile
disconfidentia
diffidente, disconfidente
inflexibile
crude
incurabile
incurabilitate
immoderate
involuntari

17

polska nazwa ludowa (popular nomine polonese)
(gacek)
18
inebriar (se) (Inter) = upijać (się), wpadać (samemu) w
nałóg
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Nieumyślnie
Nieunikniony
[=koniec]
Nieuprzejmy
Nieuprzejmość
Niespułka (bot)
[=drzewo]
Nieustępliwy
Nieutlenialność
Nieutlenialny
[stal ~a]
Nieutulony
Nieuwaga19
Nieuważny
Niewart
Nieważny
[=nieistotny]
Nieważne, jaki
Niewątpliwy
Niewątpliwie
[= z pewnością]
Niewiadomy
Niewiarygodność
Niewiarygodny
Niewiarygodnie
Niewiasta
Niewidoczny
Niewidocznie
Niewidoczność
Niewidoma
Niewidomy (przyn.)
Niewidomy (rzecz)
Niewidzialny
Niewidzialność
Nie wiem tego
Niewierny
19

involuntarimente
inevitabile, imminente
imminente fin de
disagradabile, discortese
disagradabilitate
mespilo
mespiliero
incessibile
intoxybilitate
intoxybile
aciero intoxybile
inconsolate
inadvertentia
inattentive
invalorose, non valorose, sin valor
non importa
irrelevante
non importa qual
indubitabile
indubitabilemente
certemente
incognite
incredibililtate
incredibile
incredibilemente
femina
invisible
invisibilemente
invisibilitate
ceca
cec
ceco
invisibile
invisibilitate
io non lo sape
infidel

przez nieuwagę = per inadvertentia
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[=zdradzający]
[=~ w małżeństwie]
[=niedowierzający]
Niewinny
[=bez grzechu]
Niewłaściwy
Niewola
[=Babilońska]
[=jeniec]
Niewolnik
[=w Starożytności]
Niewolniczy
Niewolnictwo
Niewprawny (niezdolny)
Niewprawność
Niewrażliwość
Niewrażliwy
Niewybaczalny
Niewyczerpalny
Niewygasły
Niewygoda
Niewygodny (niepasujący)
Niewykonalny
Niewymowny
[=niewyrażalny]
Niewyobrażalny
Niewypłacalny
Niewyraźnie
Niewyraźny
Niezadowolenie
Niezadowolony
Niezakłócony
Niezależny (od)
Niezależność
20

traitor
cornisar20
incredibile
innocente
virgine
improprie, impropriate
captivitate,
captivitate de Babylon
captivo
sclavo, servo
sclavo
sclaval, sclave
sclavitude, sclavitate
inhabile
inhabilitate
insensibilitate
insensibile
impardonabile
inexhastibile, inexhauribile
inextinguite
incommoditate
incommode
inrealisibile
impronuncabile
inexpressabile
inimaginate
insolvente
indistinctemente
indistincte
discontento
discontente, insatisfactori
inimpedite
indipendente (de)
indipendentia

cornisar (Inter) = przyprawiać (komuś) rogi
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Niezapominajka [bot]
[=nazwa naukowa]
Niezapomniany
Nie zasługujący na uwagę
Niezastąpiony
Niezbadany
Niezbędny
Niezbędność
Niezbyt
Niezbywalny
Niezdarny
Niezdarność
Niezdatny
Niezdatność
Niezdolny (do)
[=być niezdolnym do obliczeń
matematycznych]
Niezdolność (do)
[=do obliczeń matematycznych]
[=do żeglowania / żegllugi]
Niezdrowy
Niezgoda
[=jabłko niezgody]
Niezgodny (z)
[=niekomtabilny]
Niezgodność
[=niekompatibylność]
[=nieprzystawalność]
Niezgrabny (niezdolny)
Niezgrabność
Niezliczony
Niezłośliwy
Niezmierny
Nieznany
Niezmienny
21
22

non-me-oblida, auricula
myosotis
inoblidiabile
negligibile
irreimplaciabile21
ineplorate
essential, necessari, necesse
necessitate
non multo, non troppo
inalienabile
inhabile
inhabilitate
inabile
inaptitude, necessitate
inabile, incapabile (a), inapte
acalcular*; esser non capacite a facer
calculationes mathematic
incapibilitate (a), incapacitate (a)
acalcu22lia
innavigabile, inapte a navigasr
innocue, malsan
miscomprension, disaccordo, descordia
(le) pomo del descordia
discrepante, inconsistente (con)
incompatibile
discrepantia, incosistentia
icompabilitate
incongruentia
inhabile
inhabilitate
innumerabile
non malilgne
imense
incognito,incognicite
inalterate, inariante

czasownik: irreplaciar
acalculia = incapacititate a facer calculation mathematic
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Nieznaczny
Nieznaczący
Niezrealizowany
Niezręczny
Niezręczność
Niezrozumiały
Niezupełnie
Niezwykły
Niezwyczajny
Nieżeglowny
Nie żelazny
Nieżonaty [przym.]
Nieżonaty [rzecz]
Nieżyczliwy
Nieżyt [=katar]
[=nosa]
[=kiszek]
[=żołądka]
[=oskrzeli]
[=okrężnicy = zapalenie okrężnicy]
Nigdy
Nigdzie [=zd. twierdzące]
[=zdanie przeczące]
Nijak
Nijaki
Nikczemne pobudki]
Nikczemnica, nikczemiczka
Nikczemnik
Nikczemny [=podły]
Nikiel [chem]
Niknąć
Nikt
Nimb (aureola)
Nimfa
Nimfa wodna (bot)
Nimfoman
Nimfomański
Nimfomania

insignificante
insignificante
irrealisabile, invariante
inhabile
inhabilitate
incomprensibile
non complemente
curiose, insolite
insolite
innavigabile
non-ferrose
celibe
(le) celibe
non favorabile, malvolente
catarrho
catarrho de naso
catarrho de intestinos
gastritis
bronchitis
colitis (med.)
nunca, nunquam, jammais (jamais)
necubi, nusquam
ubique, usquam
nullemente
necun
instinctos basse
villana
villano
basse, villan
nickel
disasparer
necuno, nemo
aureola
undine, nympha
naiade
nymphomaniac
nymphomane
nymphomania
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Nirwana
Niski
[=dolny]
[=głos]23
Niskie ciśnienie
[=pobudki]
[=pochodzenie]
[=urodzenie]
Nisza
Niszczenie
Niszczyć
[=dewastować]
[=demolować]
[=rujnować]
[=psuć moralnie)
Nit [techn]
Nitka
Nitkowiec
Nitować
Nitrogliceryna
Niuans
Niusy/ news
Niwa
Niweczyć
Niwelować
[=zrównywać]
Niż
[=porównania]
[=niż (meteo)]
Niższość
Niższy
Noc
Nocleg
Nocnik
Nocny
Nocować (u kogoś)
[=dać (komuś) nocleg]
23

nirvana
basse
basse
voce basse
basse pression
instinctos basse
basse origine
basse nascentia
nave, niche F.
demolition
destruer
devastar
demolir
ruinar
vitiar
rivete
filamento
filario
rivetar
nitroglicerina
nuance
novas, novitate
agro, campo
destruer
nivellar
nivellar
que, quam
aeropression
inferioritate
inferior, plus basse
nocte
placia (loko) a dormir, pernoctation
vaso del nocte; urinal
noctal, nocturne
passar le nocte
dar placia a dormir, pernoctar

głos do głosowania = voto
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Noga
[=przednia]
[=tylna]
[=prawa]
[=lewa]
[=sztuczna]
[=ortopedyczna]
[=drewniana]
[=złamana]
[=od krzesła]
[=noga od stołu; stołowa noga]
[=krótka]
[=stopa]
Nogawka
Nokturn
Nomad (koczownik)
Nomenklatura
Nominacja
Nominalny
Nominować
Nominalny
Noniusz [techn]
Nonsens
Nonstop
Nonszalancja
Nonszalancki
Nora [=kryjówka]
[=pieczara]
[=zagłębienie]
[=dziura]
[=melina]
[=królicza]
[=lwa]
Nordycki
24

gamba
gamba anterior
gamba posterior
gamba dextre
gamba sinistre / leve
gamba arateficial
gamba orthopedic
gamba de ligno, gamba lignal
gamba fracturate, gamba rupte
gamba de sedia
gamba de tabulla ; gamba/ pede de sedia
gamba curte
pede24
gamba / manica de pantalones
nocturno
nomad
nomenclatura
nomination
ominal
nominar
nominal
nonius, vernier F.
nonsenso
non-stop
nonchalance
nonchalant
cavo bestial;bestiiera
caverna,
cava, cavo
cavo, foramine
nido de brigantes
coniliera
leoniera
nordic

a pede
= na piechotę, pieszo ;
al pede de
= u stóp (cz/k);
in le pede de = u podnóża (cz)
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Norka (nutria)[zoo]
[=amerykańska]
Norma
Normować
[=regulować]
Normalny
Normański
Normatyw
Normatywny
Nornica (polnik) [zoo]
Norweski
Nos
Nosacizna [=choroba]
[chorować na ~ę]
Nosić, nieść
[=nosić na sobie]
[=imię]
[=mundur]
[= (się) jako]
Nosidła [=do wody]
[=chorego/ nosze]
[=lektyka]
Nosiwoda
Nosorożec [zoo]
Nosowy
Nosowo-wargowy
Nosowo-ustny
Nostalgia
Nosze
Nota [różne znaczen.]
Notarialny
Notariusz
Notariat
Notatka
Notować
[=rejestrować]
25

lutreola
vison
norma
normalisar
regulisar
normal
normanne
normativo
normative
campaniol
norvegese,norvegian
naso
malleolo
malleolar
portar
portar
portar le nomine
portar un uniforme
comporta (se), como
yugo pro aqua, jugo25
lectiera
lectiera
aqua-portator
rhinocerote
nasal
nasolabial
nasobuccal
nostalgia
lectie
nota
notarial
notario
notariato
nota,notitia
notar
registrar

= jarzmo
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Nowela
Nowelista
Nowenna
Nowicjat
Nowicjusz
Nowina
Nowo – (prefiksoid)
Nowoczesny
Nowoczesność
Nowość
Nowojorski
Noworodek26
nowotworowy
Nowotwór [med.]
[=rak]
Nowo-zakupiony
Nowożytny
Nowy
Nozdrza
Nożyce
[=do żywopłotu]
[=do przycinania]
Nożyczki
Nóż
[=do papieru]
[=do zabijania
[=myśliwski (do polowania)]
Nucić
Nuda
=proza życia]
Nudny
Nudysta
Nudyzm
Nudzić (kogoś)
Nudzić się
26

nowonaodzony = neonate

27

nove = także dziewięć (9)

novella
novelllista
novena
noviciato
novicio
nova
novemoderne. up-to-date A.
modernitate
nov(ell)itate, nova,
newyorkese
neonato
cancerose
carcionoma, cancere
cancere
comprate novemente
nove tempores
nove,27novelle
nare
cisorio
cisorio de hega
cisorio pro putar
cisorios
cultello
cultello a papiro, secapapiro
cultro
hachateria (hashaterya)
cantar
tedio, enoyo
tedio del vita
enoiose
nudista
nudismo
enoiar
enoiar se
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Nudność
[=mię nudnośći]
Nudny
Nuklearny
Nukleon [fiz]
Nukleina
Numer [różne znacz.]
[=liczba]
Numerować
Numerowany
Numeryczny
Numizmat (moneta)
Nuncjatura
Nuncjusz
Nur (perkoz) [orn]
Nurek
[=pływak]
Nurkować
[=pikować na wroga]
Nurtować (przenikać, penetrować)
Nurtowanie (przenikanie,penetracja)
Nurtujący (przenikający, penetrujący)
Nurzyk (bot)
Nuta [muz]
Nutria (norka) [zoo]
Nużący (męczący)
Nużyć
[=męczyć]
[=nudzić, zanudzać]
[=narzucać się]
Nygus
Nylon
Nylonowy
[=pończocha nylonowa]

nausea
nausear
tediose,enoiose
muclear
nucleon
nucleina
numero
numero
numerar
numerate
numeric
numisma
nunciatura
nuncio
colymbo*, colimbo*
mergitor
scafandrero
immerger se
piccar super le inimico
penetrar, pervader
pervasion, penetrataion
pervasive, penetrante
meliloto
nota
lutra
fatigante
fatigar
enoyar
tediar
(le) pigre
nylon
de nylon
calcea de nylon
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-O-

O [=od]
O której godzinie
Oaza
Oba (obie, oboje)
Obalać (obalić)
[=argumenty]
Obalić rząd
Obalenie
Obandażować
Obarczać
[=ładunkiem]
Obawa
Obcas (pięta)
Obcesowy (szorstki)
Obcesowość
Obciążać, obciążyć
[=balastem]
Obciążyć się samemu
Obciążenie
Obchodzić [=dokoła]
[=święcić]
[=dotyczyć]
[=unikać]
Obchodzić się (z )
[=manipulować]
Obchód [=dookoła / patrol]
[=święta itp.]
Obcinać
Obcisły
[=dopasowany]
Obcować
Obcy
Obcokrajowiec
Obdzierać
[=~ze skóry]

pro
a que hora
oasis
ambe
abatter
refutar
abatter un govermento
abattimento
bandar
cargar
cargar
pavor, timor
calce
brusc
bruscherìa
cargar, incargar
ballastar
cargar se de
carga, onere
circumvenir, patruliar
celebrar,festar
concerner
evitar
manear, traktar
manipular
ronda, patrulia
ceremonia
tranchar, truncar
stricte
stricte
(inter)relatar
estranie, feronee, alien
estranier
lacerar (de)
pellar, excoriar
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[=zmieniać skórę/
upierzenie /linieć]
[=obierać skórkę]
Obecność
Obecny
[=teraźniejszy]1
Obejmować [=kogo]
[=zawierać]
[=mieć w sobie]
Obejmowanie
Obelga
[=kalumnia]
Obelżywy
Obelisk
Oberża
Obejście (z zabudoaniami)
Obezwładniać
[=paraliżować]
[=neutralizować]
Obfitować
[=w trudności]
[=w błędy]
Obfity
Obfitość
[=dobrobyt/ pełnia cz]
[=róg obfitości]
[=szszegółów]
[=ekonomia obfitości]
Obiad
[=jeść ~]
[=pożegnalny]
Obiecywać
Obiecujący
Obieg

cambiar de pelle,
cambiar de plumage
disgranar
presentia
essante, presente
currente
embraciar
circumferer
continer, includer
embraciamento
insulta
calumnia
abusive
obelisco
taverna
*grangia, casa de ferma
facer sin poter
paralisar
neutralisar
abundar, exuberar
abundar in difficultates
abundara in errores; errores abunda
abundose, copiose, exuberante,ubere2
copiositate, abundantia, exuberantia
abundantia
le corno de abundantia
abundantia der detalios
abundantia de economia
(le)dinar, prandio
dinar; eder dinar, prander
dinar de adio / de adieu
promitter
promittente
circulation

czas teraźniejszy = esanta tempo = prezento
2/ ubere (adj) = obfity, żyzny, owocny; (sub) = wymię
1

2
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[=emisja]
Obietnica
[=emisja walorów]
Obiegać [=cyrkulować]
Obiegowy
Obiekt
Obiekcja
Objektywizm
Obiektywność
Obiektywny
Objawienie
Objętość
Objętościowy
Obleźć, obłazić (kogoś/coś)
Oblegać
Oblężenie
Obliczać
Obliczanie
Oblicze
[=w obliczu]
Obligować
Obligacja
Obligatoryjny
Objaśnić, objaśniać
Objawiać, objawiać
Objazd
Oblodzony
Obłąkany
Obłęd
Obłożenie podatkiem
Obłożyć podatkiem
Obmyć, obmywać
[=podmyć, podmywać,odrywać]
Obmycie, obmywanie
Obniżać, obniżyć
[=temperaturę]
3

emission
promissa
emission pecunial
circular
circulatori,currente
objecto
objection
objectivismo
objectivitate
objective
revelation
volumine
voluminose
infestar
asediar
asedio
computar,calcular
computo, calculation
facie
in le facie
obligar
obligation
obligatori
acclar
revelar
deturno
glaciate
demente
dementia, phrenesia
quotisation
quotisar
abluer
abrader3
ablution
bassar
bassar le temperatura

rzeka obmywa brzeg = le fluvio abrade le ripa

432

[=oziębiać]
Obmycie, obmywanie
Oboczny
[=forma oboczna]
Obojczyk [med.]
Obojczykowy
Obojętny
Obojętność
Obok
[=blisko, pod ręką]
Obopólny
Obora
Oborowy (człowiek)
[=przymiotnik]
Obowiązywać
Obowiązek
Obowiązkowy
[=~a służba wojskowa]
Obozować
[=biwakować]
Obozowisko
Obój
Oboista
Obóz
[=koncentracyjny]
[=pracy]
[=j.w. przymusowej
[=śmierci]
[=zagłady]
[=młodzieży]
Obracać
[=zataczać koła]
[w pustynię]
[=w popiół]
Obracanie w pustynię
Obradować
Obrady

facer frigore, frigorisar
ablution
collateral
typo (forma) collateral
clavicula
clavicular
indifferente
indifferentia
juxta, prope
propter
reciproc,mutual
boverìa; vaccheria
bovero
boveriàl
obligar
obligation
obligatori
servicio militar / obligatori
campar
bivacar
campamento
oboe
oboista
campo
campo de concentration,
campo concentrational ( nazis)
campo de labor
campo de labor coacte
campo del morte
campo de extermination
campo de juvene
circumvolver, verter, evolver
rotar, gyrar
desertificar
incinerar, cremacar
desesrtification
discuter
debatto.discussion
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Obramować, obramowywać
Obramowanie
Obraz [=malarski]
[=wyobraźnia]
[=akustyczny]
Obraza
Obrazić; obrażać
Obrażliwy
[=użycie słowa]
Obrazoburca
Obrazować (tworzyć obraz)
Obrączka 4
Obrębiać
[=obszywać]
Obręcz
Obrok (pasza)
[=paść obrokiem]
Obronić
[=osłaniać]
Obrona
Obronny
Obrońca
[=przed sądem]
Obrośnięty {=człowiek]
[=zwierzę]
Obrotowy
Obroża
[=przeciwpchelna]
Obrót
Obrus
Obrządek [=obyczaj]
[=rytuał]
Obrzezać
[=kastrować]
Obrzezanie
4
5

bordar
bordatura
pictura
imagine
imagine accustic
offensa,insulta,ultrage, abuso
offender,insultar
abusive
empleo / uzo abusive de un vocabulo
iconoclasta
depinger
anello/.anulo de mariage
orlar
bordar
anello, anulo
forrage5
forragiar
defensar
protectar,defensar
defensa
defensive
protector,defensor, campion
intercessor
harose
pilose
giratori
collar (de can)
collar antipulices
gyro, torno, virage
copertura de tabula
rito, usantia
ritual
circumcider
castrar
circumcision

pierścionek zaręczynowy = anello nuptial
forage (Inter) = wiercenie
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Obrzezaniec
[=kastrat]6
[=eunuch]
Obrzezany
Obrzęd
Obrzędowy
Obrzęk [med.]
[=puchlina wodna]
[=skóry]
Obrzucać/ obrzucić kamieniami
Obrzydliwy
Obrzydzać
Obsadzać (roślinami, krzewami, roślinami
itp.]
Obsada
Obsadzać [=rola]
[=posadę]
Obsceniczny
Obserwacja
Obserwator
Obserwatorium
Obserwować
Obsesja
Obskurny
Obskurantyzm
Obsługiwać, świadczyć usługi
Obstalować
[=abonować]
Obstrukcja [med.]
Obszar
[=areał]
[=terytorium]
[=zona]
[=dziedzina]
[=nauki]
[=sfera]
Obszarnictwo
6

(le) circumcise
castrato
eunucho
circumcise
ceremonia
ceremoniàl
tumefaction,tumor
hydropsia
melanoma*
lapidar
abominabile
abominar
plantar
(le) personage
dar un rolo
dar un posto
obscen
observation
observator
observatorio
observar
obsession
obscur
obscurantismo
servir, render servicio
commandar
abonar
obstruction
area
territorio
zona
campo
campo de scientias
sphera
dominio, dominiato

odnośnie zwierząt = wałach
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Obszerny
[=szeroki]
[=napięty]
[=rozszerzony]
Obuć (zakładać buty)
Obudzić
[=ożywiać]
Obudzić się
Obumierać
[=usychać]]
[=sztywnieć]
[=drętwieć]
Oburzać się
Oburzenie
Oburzony
Obuwie
Obwieszczać
[=anonsować]
[=upubliczniać]
[=awizować]
Obwiniać
[=oskarżać]
[=potępiać]
Obwinienie
Obwodnica (droga okrążająca)
Obwodowy
Obwoźny
Obwód
[=elektryczny]
l=geometr]
Obyczaj
[=zwyczaj]
[=lekkie obyczaje]
Obywatel
Obywatelski
Obywatelstwo
Obżarciuch (żarłok)
Obżarstwo (żarłocznośc)

vaste, ample
large
tense, stricte
extendite, ampliate
calcear
eveliar
animar
eveliar se
amortir, obir
languer, siccar
ridigar se
devenir rindige, devenir inflexibile
indignar
indignation
indignate
calceatura
publicar
annunciar
publicar
avisar
culpar
accusar
blasmar
blasmo
via circular, via perimetral
circumferente,periferial
circular
circumferentia
circuito
perimetro
moro,consietude,habitat
costume
facile mores
citatano,civitano, cive
civic,civil
citanitate
devorator, glutton
glutonia, voracitate
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Obżerać się
Obżarty
Ocaleć [=samemu]
Ocalić7[=coś/ kogoś]
Ocean
Ocean Atlantycki
Oceanograf
Oceanografia
Oceanograficzny
Ocena
Oceniać
[=recenzja]
[=szacować]
Ocet
[=winny]
[=balsamiczny]
Octan (=sól kwasu octowego)
[=miedziowy]
Ochoczy
Ochoczo
Ochotnik
Ochra (kolor)
Ochraniać
[=osłaniać]
[=zabezpieczać]
Ochraniający
Ochraniarz
Ochrona
[=osobista]
Ochronny
Ochrypły
Ochryple
Ochrzcić
Ochydny (wstrętny, odrażający)
[=smak]
7

8

vorar, devorar
vorace, devorante
salvar (se)
salvar8
oceano
Oceano Atlantic
oceanographo
oceanographia
oceanographic
nota
evaluar
recensar
appreciar
vinagre, aceto
aceto de vino
aceto balsamic
acetato
acetato cupric
voluntari
voluntarimente
voluntario
ochre, ocre
protectar (contra)
salveguardar
assecurar
protecte
protector
protection, guarda
guarda personal, bodyguard A.
protective
rauc
raucamente
baptisar
abominabile
gusta / sapor abominabile

ocalić się = salvar se
ocalić skórę (swoją) = salvar su pelle
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Ociemniały
[=niewidzący]
Ocieplać, ocieplić
Ocieplenie, ocieplanie
Ocierać
Ocieranie (tarcie/ otarcie)
Ociężale
Ociężały
[=ciężki]
Ociężałość
Oczekiwać
Oczekiwany
Oczekujący
Oczerniać
[=łajać /szkalować]
Oczerniany, oczerniony
Oczko
[=w siatce, pończosze, swetrze
[= strzelać oczami]
[=puszczać oczko]
Oczkować [=robić oczka]
[=szczepić = drzewa /rośliny]
Oczny
Oczodół [med.]
Oczopląs [med.]
Oczyszczać, oczyścić
Oczyszczać
[=z chwastów/krzewów]
[=szczotką]
[=cukier/ mąkę]
[=płyny]
Oczyszczarka
[=maszyna]
Oczyszczony
Oczywiście
9

cec
cec, ne-vidente
calorificar, calefacer
calefaction
frictionar
friction
tardivemente
tardive
pesante
tardivitate
expectar, attender
expectate, attendite
atttendante
nigrar
calumniar
nigrite,calumniate
oculetta
malia9
ocular
ocular
maliar
inocular
ocular
orbita (de oculo)
nystagmo
purificar, purgar, purar, nettar
(ex)purgar
sarcular
brossar
raffinar
clarificar
sarculo, (ex)purgator
machina a sarcular
expurgate
obviemente

maliar (Inter) = okradać naiwnych,
kraść / uprawiać kradzież kieszonkową
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Oczywisty
Od
[=w porównaniach]
Od (czas)
Od tego czasu
Od dawna
Od nowa (ponownie)
Od dawna gdy
Odtąd, od tego czasu
Od początku
Od zarania
Od .......do....
Od stóp do głow
Oda
[=do radości (hymn Unii)]
Odaliska (niewolnica w haremie)
Odbijać [=uwalniać]
[=promienie]
[=kopiować]
[=piłkę]
Odbijać się[jedzenie]
Odbitka
Odbudować
[=gł.moralnie]
Odbudowa
Odbyt [med.]
Odbytowy
Odbytnica [=kiszka] (med.)
Odbywać się
[=mieć miejsce,]
[=zdarzać się]
[=gromadzić się]
Odcedzać, odcedzić
[=filtrować]
Odcień
Odcięcie, odłączenie)
10

obvie
ab
que
depois
depost
depost longe depost longe tepore
itero
depost longe que
inde
desde le initio
desde le aurora
ab....usque, desde...usque
de capite a pedes
ode
Ode al gaudio (himno de UE)
odalisca
liberar
reflecter
copiar
contrar le ballon
ructar
impression
reconstruer
edificar
reconstruction
ano
anal10
recto
occurer,evenir
haber un loco
occurer,evenir
assemblar
collar
filtrar
tinto
abscision

uwaga: annal (dwa n) = roczny
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Odcięta (mat)
[=krzywoliniowa (mat)]
Odchodzić
[=opuszczać]
[=porzucać]
Odchudzać (se}
Odchylenie
Odchylenie fal (fiz)
Odchylać
Odchylać (fiz)
Odciążyć
Odcięta [mat]
Odczłowieczyć
Odczłowieczenie
Odczuwać
[=potrzebę]
[=odrazę]
Odczuwalny
Odczuwalnie
Oddalać (się)
Oddawać, oddać
[=do użytku]
[=mocz]
Oddawać, oddać się
[=występkowi]
Oddech
[=zapalenie dróg oddechowych]
Oddzielenie
Oddzielać (se)
Oddzielony
Oddychać
[=pełną piersią]
[=przeponą]
Oddział
[=sektor]
[=brygada]
[=wojska]
[=filia]
Oddziaływać

abscissa
abscissa curvilinee
partir, vader via
lassar
abandonar
dissgrassiar (se]
deviation
aberration (de undas)
deviar
aberrar
discargar, descargar
abcissa
dehumanisar
dehumanisation
sentir
sentir le besonio (de)
sentir repugnentia
sentibile, sensibile
sentibilemente,sensibilemente
allontanar (se)
restituter
poner in uso
urinar
dedicar se, abandonar se
abandonar se al vitio
halito
halitosis
separation
separar, distaccar (se)
separate
respirar
respirar a plen pulmones
diaphragmar
sector
brigada, esquadra
compania militar
(le) filial, succursal
ager
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[=wpływać]
Oddzielać
[=selekcjonować]
Oddzielny
Oddzielony
Oddźwięk (rezonans
[=echo]
Odejmować ,odjąć
[=matematycznie]
Odejmowanie
Odkołkować
Odezwa
[=proklamacja]
[=apel]
[=orędzie]
[=manifest]
Odgadnąć
[=domyślać się]
Odgałęzienie
Odgrażać się komuś
Odgrodzenie
Odgrywać
Odgryzać
Odjazd
Odjeżdżać
Odkażać
Odkąd
Odkryć; odkrywać
[=ujawnić]
Odkrycie
Odkryty
Odkrywca
Odkupić
[=wybawić]
Odkupiciel
Odlatywać
[=samolot]
Odległość

influer
cerner
selectionar
selectionate
cernite
resono, resonantia, reverberation
echo ;eco
deprender
substraher
subtraction
deincaviliar
apello
proclamation
apello
massiva
manifesto
divinar
conjectar
bifurcation
menaciar
sepe
jocar
demorder
partita
partir
disinfectar
de quando
discoperir
deteger, surprender
discoperta, discopertimento
disoperte
discoperitor
ridimer
redimer
redemptor
partir volante
partir per avion
distantia
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Odległy (od)
Odlewać
[ =robić odlewy]
Odlewnia
[=stali]
Odłam
Odłamać, odłamywać
Odłamek
Odłóg (odłogi)
Odłupać, odłupywać
Odłączyć, odłączać
Odłączenie
Odma [med.]
Odmawiać, odmówić
[=pacierz/ modlitwę]
[=nie aprobować]
Odkurzać
Odkurzacz
Odmalować, odmalowywać
Odmiana [gr]
[=czasowników]
[=rzeczowników]
[=losu]
[=zoo/bot]
Odmieniać
[=modyfikować]
[=ulegać zmianom]
[=odrzucać]
[=czasowniki]
[=rzeczowniki]
Odmieniać się 11
Odmienny
Odmiennie
Odmładzać, odłodzić
Odmrażać, odmrozić

distante; remote (de)
versar
facer forma
fanderia
fanderia de aciero
fractio, faction
abrumper
fragmento
agro non sulcate
abrumper
abscinder
abscision
pneumothorace
recusar. refusar
dicer un precaria
disapprobar
dispulvarisar, aspirar
dispulvarisator, aspirator
depinger
inflexion
cojugation
declinaction
cambio de fortuna
subspecie,variation
variar
modificar
variar
jectar via
conjugar
declinar
variar se,alterar se, cambiar se
differential,variabile
differentialmente
facer/ devenir juvene
disgelar

odmieniać się; - rzeczowniki = declinar se
odmieniać się: - czasowniki = conjugar se

11

442

Odnawiać
[=restaurować]
Odnosić się do
Odnosić korzyści
Odnoszący się
Odnośnie
[=tego, że]
Odontolog
Odontologia12
Odosobnienie
Odór
Odpady (resztki)
[=z rzeźni]
Odpierać, odeprzeć
(argumenty, oskarżenia)
[=oskarzenie]
Odpisać
[= z czegoś]
Odpływ morza
Odpoczywać
Odpoczynek
Odporny
[=odporny na kwas]
[=kwasoodporny]
[=na ścieranie /abrazję]
Odporność
[=na kwas]
[=kwasoodporność]
[=na ścieranie / abrazję]
Odporny na zanieczyszczenia
Odporny na ciepło
Odpornościowy
Odpornościowość
Odpowiadać
(=być odpowiedzialny (za)]
12
13

renovar
restaurar, restituer
concerner a
beneficiar (de)
concenrnite
concernente, re
concernente que
odontologo
odontologia
isolation
odor
residuo
residuos del abbattitorio
refutar
refutar un accusation / accusamento
responder
copiar
marea basse, refluxo13
reposar
reposo
resistante
resistente a(l) acido
acidoresistante
resistente al abrasion
resistentia
resistante a(l) acido
acidoresistentia
resistentia al abrasion
resistante al. pollution
thermoresistante
immun
immunitate
responder
responder (pro)

odontologia = nauka o budowie, rozwoju, zdryzie zębów
influxo = przypływ
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[=pasować]
[=na pytania]
[=na przemoc]
Odpowiadający
Odpowiedni
Odpowiedzialność
Odprowadzać, odprowadzić (kogoś /
asystować)
[=płyny, porywać]
Odpust [rej]
[=festyn]
Odpuszczać [=winy]
[=rozgrzeszać]
Odpychać, czuć odrazę
Odpychający
Odpylanie
Oczyszcić, oczyszczać
Odpylać (oczyszczać z pyłu)
Odpytywać
Odpytywany
Odstarzać, odstraszyć
Odszyfrować
Odra [med.]
Odraczać, odroczyć
Odraza
[=antypatia]
Od razu
Odrażający
Odreagować
odreagowanie
Odrętwienie [med.]
[=spowolnienie ruchów]
[=zobojętnienie, drętwota]
Odrodzenie
[=renesans]
Odrodzić się
14

convenir
responder le questiones
recurrer al violentia
correspondente
oportun, adequate
resposibilitate
accompanar , asist/ar
abducer
indulgentia
festino, festival
pardonar
absolver14
abhorrer
abhorribile
depulverrisation
depurar
depulverisar
interviewar
questionate, interviewate
terrer, espaventar
decifrar, deciphrar
rubeola
procrastinar, ajornar
odio,abomination, abhorrimento
antipathia
presto, rapidemente, ad hoc
abhorrible, repupgnante, abominabile
abreager
abreaction
stupor
stupor
renascentia
renascentia
renascer

absover (anque) = opuszczać/ kończyć (szkołę)
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Odróżniać, odróżnić
Odróżnianie, odróżnienie
Odrzucać, odtrącać
Odrzucenie, odtrącenie
Odseparować
Odsetka
Odsiecz
Odsiewać
Odsolić, odsalać
Odskoczyć, odskakiwać
Odsolenie,
Odsolony
Odsyłacz [druk]
Odszkodowanie
Odszronić, odszraniać
Odszkodowawczy
Odśrodkowy
Odtrutka
Odtwarzać (muzykę)
Odtwarzacz
Odtwarzacz MP3
Odwaga
Odważny
Odważyć się (mieć śmiałość)
Odwet
[=brać]
[=represja]
[=rewolta, bunt, powstanie]
[=bunt, rokosz]
Odwirowywać
Odwłok
Odwodnienie
Odwodnić, odwadniać
15

discernar,
discernimento
repeller
repulsion
internar
pro cent, percentage
adjuta militar, succurso
cerner
desalinar
salir
desalination
desalinate
asterisco, ligamine
re/compensation, indemnisation
disprunar
re/compenstive, compensatori
centrifuge
antiveneno
reproducer un musica/ voce
reproductor del musica/ voce
lector MPT (empitres)
braverìa,corage15
brave
osar
retaliation , rebattimento
retaliar, rebatter, re-attaccar
represalia, repression16
rewolta17
sedition18
centrifugar
abdomine
disaquation
disaquar

dodawać odwagi: = incoragiar

16

verbo: reprimer = represjonować
17
verbo: revoltar = buntować się, powstawać
18
verbo: seditionar (se) = buntować (się), podżegać
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Odwołać, odwoływać
[=unieważniać]
Odwołać, odwoływać się
Odwołać się (do, uciekać się do)
[=do przemocy/ gwałtu]
Odwołać się od wyroku
Odwołalny, odwoływalny
Odwołujący (adj)
Odwołujący (n) [ osoba]
Odwracać, odwrócić
Odwrotny
Odwrotnie
Odwrotność
Odwrócony
Od zarania
O zaraz
Odznaczać. odznaczyć
Odznaczający
Odznaczony
Odznaka (partyjna, społeczna,
organizacyjna )
Odzwyczajać (się)
Odzwyczajenie
Odzyskiwać, odzyskać
[=powtórnie surowce]
Odzyskanie (majątku)
[=mienie]
Odźwiernik (med.)
Odżywiać, odżywiać (rewitalizować)
Odżywianie, odżywienie
Ofensywny
Ofensywa
Oferować
Oferent
Oferta
Ofertorium
Ofiarować
[=poświęcić]

abolir
abregar, cancellar, annullar
appellar se (de, a)
recurrer (a)
recurrer al violentia
appellars se de sententia
renvensibile
abregante
abregator
inverter,
inverse
inversemente
inversion
invertite
del initio, del comenciamento de
ad hoc
denotar, adjudicar (pro)
denotativo
denotate, esser adjudicate (pro)
badge A.
disaccostumar (se)
disaccostumanatia
reganiar
recyclar
eviction
evicer
pylaro
revitalisar
revitalisation
offensive
offensiva
offerer
offerente
offerta
offertorio
offerer
sacrificar
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[=podarować]
Ofiara [ofiarowanie- rel]
[=czyjaś]
Oficer
Oficjalizować
Oficjalny
Oficjalnie
Oficjał
Oficyna
Offset [metoda drukowania]
Oftalmolog, = oculista
Oftalmologia, = okulistyka
Oftalmologiczny,= okulistyczny
Ogień
[=buchający]
[=buchać ogniem]20
[=pożar]
[=sztuczne ognie]
Ogier
[=klacz]
[=koń]
Oglądać
[=spektakl, itp.]
Oględziny
Ogłada
[=etykieta}
Ogłaszać
[=proklamować]
[=publikować]
[=reklamować
Ogłoszony
Ogłuchnąć
Ogłuszać
Ogniotrwały
Ognisko
19
20

dar, donar
oblation
victima
officiero
officialisar
officiàl
officialmente
(le) officiàl
officina19
offset
ophtalmologo = oculista
ophtalmologia. oculistica
ophtalmologic, oculistic
foco
igne
ignir
incendio
foco de artificio
stallon
cavalla
cavallo
reguardar,spectar
~ spectaclo/tv
inspection
gentilessa
decorum,etiquetta
anuciar
proclamar, promulgar
publicar
adverter
promulgate
devenir surde
assurdar, facer surde,
incombustiblile
foco

officina (interl) = także „warsztat”
anque: infunder (effunder) con aqua
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Ognisko [=domowe]
[=obozowe]
[=ogniskowa(fiz/opt)]
Ogniskować (na)
Ogniskowy
Ognisty
Ogniwo
[=fiz]
[=bateria]
Ogolić
Ogolić się
Ogołocić
Ogołocić z lasów
Ogołocony z lasów
Ogon [różne znacz.]
[=sukni/ tren]
[=policyjny]
Ogonek
[=w sklepie]
[=stać w ogonku]
[=liści/ owoców]
Ogonowy
Ogólny
Ogół
Ogórek [bot]
Ograbi(a)ć
Ogradzać (ogrodzić)
[=żywopłotem]
Ograniczać
Ograniczający
Ograniczenie
Ogrodnictwo
Ogrodnik
Ogrodniczka
Ogrodzenie
Ogromny
21

foco domestic, le focar
foco de bivac
foco
focalisar (sur)
focal
focose
anello,ligamine
elemento
batterìa
rasar
rasar se
denudar, descoperir, spoliar
deforestar
deforestate
cauda21
cauda de roba, gown cauda A.
spia; cauda’ de spia
caudetta
cauda
facer cauda
pedunclo (de folios, de fructos, etc)
caudàl
total
totalitate
cucumbre, cucumere
raper
circumferer
circumferer per haga
confinar,limitar
constringente
confinio,
horticultura
horticulturista, jardinero
jardinera
sepe,haga
enorme

także ogonek (znacz. „kolejka)
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Ogromnie
Ogród
[=sad]
[=jordanowski]
[=pompejański]
[=wiszący]
Ogryzek
Ogrzać; ogrzewać
[=się]
Ogrzewanie
[=centralne]
Ohydny
[=znienawidzony]
Ojciec
[=chrzestny]
[=przybrany]
[=rodziny]
[=rodzony, naturalny]
[=prawny]
[= święty]
[=niebieski]
[=kościoła]
[=wychowujący]
Ojcobójca
[=ojcobójczy
Ojcowski
Ojczym
Ojczysty
Ojczyzna
[=kraj ojczysty]
Ojcowizna
Okaleczać, okaleczyć
Okaleczenie
Okaleczony (adj)
[=sub]
Okapi [=ssak z rodziny żyraf ]
Okaryna (muz)
Okaz

enormente
jardin
horto
kindergarten/ jardin de infantes
jardin pompeiane
jardin suspendite
trunchetto (de fructo)
calefacer
calefacer se
calefaction
calefaction central
abominabile
odiose
patre
patrino
patre adoptive
patre de familia
patre natural
patre legal. patre legitime
Sancte Patre
patre celestial
patre de ecclesia
patre educante
(le) patricide,patricida
patricidial, patricide
paternal
patrastro
patrial
patria
pais patrial
patrimonioi
stropiar
stropiamento, stropiatura
stropiate
stropiato
okapi
ocarina
exemplero
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[=model]
Okaziciel
Okazja
[=z okazji]
[=korzystać z ~]
Okazyjnie
Okazyjny
Okazywać
[=prezentować]
Okcidentalizacja
Okcidentalizować
Okienko
[=kasowe itd]
[=dachowe/ okręt.] 22
Okiennica
[=zasłona okienna]
Oklaskiwać
[=bić brawo]
Oklepany
Okład {=kompres]
Okładać [kompresem]
[=książkę itd]
[=batem]
[=biczować]
Okładka
Okno
Oko
Okrutny
Okrucieństwo
Okolica [=sąsiedztwo]
[=region]
Okoliczność
[=łagodząca]
Okolicznościowy
Około
22

modello
portator de
occasion, oportunitate
al occasion de
prender le occasion, profitar de un
occasion / opportunitate
occasionalmenete
occasional
monstrar
presentar
occidentalisation
occidentalisar
fenestretta
fenestretta
coliniera
persiana
persiana
applaudar
plauder
trivial
compressa
mitter un compressa
coperir un libro
batter
batter per knut, flagellar
copertura
fenestra
oculo
feroce, cruel
ferocitate, cruelitate
vicinitate
region
circumstantia
circumstantia moderate, /attenuate
circumstantiàl
circa, circum

lufcik ( w oknie ) = postigo ( vitro-plako di fenestro)
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Okoń [icht]
Okop
Okostna [med]
[=zapalenie okostnej] (med.)
[=czaszki] (med.]
Okólnik
Okpić, okpiwać
Okraść, okradać
[=rabować]
[=defraudować, sprzeniewierzyć]
Okrąg, okręg [geom] =koło]
[=terytorialny]
[=dzielnica]
Okrągły
Okrążać
Okrążenie
Okres
[=ciążowy/ ciąża]
Okresować
(=dzielić na okresy)
Okresowanie
Okresowość
Okresowy
Określić
Określający
Określony
Określenie
Określony
Okropny
Okropnie
Okrutny
Okrucieństwo
Okręt
[=podwodny]
Okrzemek (bot)
Okularnik (człowiek)
[=wąż (zoo)
Okulary

perca, lucio
tranchea
periosteo
periostitis
pericranio
cirular
dupar
furar
robar
pecular
circulo,
districto
quartiero
circular
circuir
circulation
periodo
gestation
periodisar
periodisation
periodicitate
periodic
definir,determinar
definante,determinante
definite,determinate
definition, determination
definite
horribile, terribile, tremende, abhorribile
terribilemente,tremendemente , abhorribile
cruel
cruelitate
nave
submarino
diatomea
berillero,
colubra
berillos
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[=przeciwsłoneczne]
Okulista, [=oftalmolog]
Okulistyczny
Okulistyka
Okup
Okupacja
Okupować
[=dokonać aneksji]
Okupant
Okwit (bot)
Olbrzym
[=-ludojad]
[=kolos]
Olbrzymi
[=kolosalny]
Olcha
Oleander
Olej
Olej arachidowy [bot]
Oleisty
Olejowy
Oleografia (drukowanie olejowe)
Oleodruk = oleograf
Olewać [=pogardzać]
Oliban
Oligarcha
Oligarchia
Oligocen
Oligoceński
Olimpiada
Oliwa
Oliwka
[=owoc]
[=drzewo]
Oliwić [=smarować]
[ =znaczenie techn.]
Oliwiarka
23

berlillos antisolar
oculista, [=ophtalmologo]
oculistic, ophtalmologic
oculistica,ophtalmologia
redemptation
occupation
occupar
annexar
occupante
perianthio
giganato
ogro, monstro
colosso
gigante
colossal
alno23
oleandro
oleo
oleo de arachide
oleic
oleose
oleographia
oleographo
contemner
olibano
oligarcha (ligarka)
oligarchia
oligoceno
oligocen
olympiada
oliva
oliva
olivo
olear
lubricar, lubrificar
lubricator, lubrificator

król olch = rege de alno
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Olśnić [=oszołomić,oślepić]
Ołów
Ołowiany
Ołówek
Ołtarz
[=polowy]
Omal
Omawiać
[=dyskutować]
Omówienie
Omdleć; omdlewać
Omega
Omijać
Omlet
Omylny
Omnibus
On
Ona
Onanista
Onanizm
Onanizować się
Ondulacja
One
oni [r. męski]
oni [r, nijaki]
Ono
Onomastyka (imiennictwo)
Onamatopea
Ontolog
Ontologia24
Ontologiczny
Opacki
Opadać
[=zawieszać się]
Opadanie
Opakowanie
24

cecar
plumbo
plumbose
stilo
altar
altar de campania
quasi
circumloquer
discutar
circumlocution
perder conscientia
omega
circumvenir,omitter
omelette
fallibile
omnibus
ille
illa
onanista
onanismo
onaniar
undulation
illas
illes
illos
illo, id
onomastica
onomatopea
ontologo
ontologia
ontologic
abatial
clinar
laber
clination
imballage, inveloppamento

nauka o bycie
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Opakowywać
Opal [min]
Opalanie (się na słońcu)
Opalać się (na słońcu)
Opalowy
Opał
Opałowy
Opanować (język)
Oparzenie
Opasać, opasywać
Opaska (t. na rękę/ temblak)
Opat
Opactwo
Opancerzać
Opancerzony
Opatentować
Opatrunek
[=bandaż]
Opatrywać(ranę)
[=bandażować]
Opatrzność
Opcja
Opcjonalny
Opera [muz]
[=budynek]
Operetka
Operacja [różne zn.]
Operacyjny
Operator
Operatywny
Operować
Opętać
Opieka
[=chorego/ dziecka]
[=patronat]
[=kuratela]
Opiekować się
[=dzieckiem/ chorym]

imbal, inveloppar
opalo
insolation
insolar
opalin
(le) combustibile
combustibile
maestrar (lingua)
arditura
cinctura,cinger
brassard
abbate
abbatìa
cruissar
cruissate
patentar
bandage
bandage
bandagiar (bandajar)
bandagiar
providentia
facaultato,option
facultative
opera
opereria
operetta
operation
operational
operator
operative
operar
obseder
protection
cura
patronage
curatela
proteger
protectar (infanto,e.c.)
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[=mieć kuratelę]
[=dorosłym jako osoba towarzysząca]
Opiekun
Opiekunka do dzieci
Oprzeć , opierać (o coś/kogoś) [się]
[=się o scianę/ mur]
Opierać się (czemuś)
[= o coś/ kogoś]
Opiewać
Opiewany
Opinia
Opiniować
Opis
Opisywać, opisać
[=w formie obrazu/ malunku]
Opisany
Opisowy
Opium [med]
Opłacać
[=list/ przesyłkę]
[=składki]
[=haracz]
Opłakiwać
Opłakiwany
Opłatek
Opłucna [med]
[-zapalenie opłucnej]
[=zapalednie opłucnej i płuc]
Opłynąć, opływać dokoła
Opłynięcie dokoła
Opływowy
Opodatkować
Opodatkowanie
Opoka
[ = skała]
Opona [=mózgowa]
[=samochodowa]
25

havar curatela
chaperonar
tutor
governante de infantes25, baby-sitter A.
accular [se]
accular se al muro
persister, resister
appoiar contra
incantar
incantate
opinion
opinar
description
describer
depinger
descripte
descriptive
opium
pagar
francar un littera
tribuer; pagar tributo membral
pagar extorsion
luger
lugubre
oblata
pleura
pleuritis
pleuronomia
circumnavigar
circumnavigation
aerodynamic
taxar,quotisar
taxation, quotisation
rocca
meninge
pneu (neu),pneumatico

także: przeszkolanka
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[=pajęcza]
[zapalenie opon (med.)
Oponować
Oporny
Oporność
Opos, szczur workowaty
[=futro z oposów]
Opowiadać
[relacjonować]
Opowiadać się za ....= optować
Opowiadanie
Opozycja
[=partia opozycyjna]
Opór
Opóźniać
[=spowalniać]
Opóźniony
Opóźniony
Opóźniający
Opóźnienie
Opracować; opracowywać
[=redagować]
[=książkę /muzykę]
Oprawa (książki itp.)
Oprawcaligatura
Oprawiać [=książki]
[=ramy/ obrazy]
Opresja
Oprogramować
Oprogramowanie
Oprowadzać
Oprócz
Oprócz tego

arachnoido
meningitis
oponer
obstinate,resistibile, repugnante
resistentia
opossum, didelpho
mantello de opossum, mantello de
contar
narrar
optar
conto,narration
opposition
contra-partito
resistentia
postponerretarder
lentar, facer lente
dilatori, tardate,tardive
postponite
dilatori, retardatori
retardation
elaborar
rediger
compilar
turmentator
ligar
ligar
oppression26
programmar
programmation
guidar, ducer, accompanar
extra, salvo, ultra27
ultra illo, ultra que

26

verbo = opprimer

27

poza wszelką kontrolą = ultra ulle controlo
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didelpho

[z(a) wyjątkiem]
Opróżniać, opróżnić
[=ropień / wrzód]
Opryszczka (pat)
Opryszek
[=bandyta]
[=zbir]
Opryszczka[med.]
Optometria [=dział optyki]
Optyczny
Opuszczenie[=porzucenie]
Optować = opowiadać się za.....
Optyka
Optyczny
Optymalny
Optymalizować
Optymistyczny
Optymizm
Opublikować
Opuchlizna
Opuchnąć
Opuncja (bot)
Opuścić; opuszczać
[=wychodzić]
[=porzucać]
[=w dół]
[=cenę]
Opuszczać się [=nie dbać]
[=miejsce/ dezerterować
Opuszczony (zdezerterowany)
[=porzucony]
Orać
Oracz
[=pług]
Oralny
Orangutan [zoo]
Oracja
Orator

salvo que, ultra que
vacuar
vacuar un abscesso
herpete
apache (apashe)
bandito
strangulator
herpes
optometria
optic
abondamento
optar
optica
optical
optimal
optimalisar
optimistic
optimismo
publicar
tumescentia
tumer, tumescer, inflar
oppuntia
abandonar, lassar
quitasr
abandonar
abassar
reducer le precios
negliger
desertar
deserte
abandonate
arrar
arrator
aratro
oral
oran-gutan
oration
orator
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[=kobieta]
Oratorium
Oranżada
Oranżeria
[=cieplarnia]
Orbita
Orchidea (=storczyk)
[=rodzina orchideowatych]
Orczyk
Order
[=podwiązki]
Ordynacja
Ordynans [wojsk]
Ordynarny
[=wulgarny]
[=nieokrzesany]
Orędownik
Orędzie
[=królewskie]
[=manifest]
[=apel]
Oręż
Organ [różne znacz.]
Organdyna [=mater.]
Organiczny
[=chem]
Organista
Organizm
Organizacja
Organizować
[=aranżować]
Organizować się
Organy [muz]
[=katarynka]
Orgazm [med.]
Orgia
[=hulanka]
[=rozwiązłość]

oratrice
oratorio
orangiada (oranjada)
orangeria
estufa
orbita
orchidea
orchidaceas
timon
ordine
ordine de garrettiera
ordinantia
soldato servinte al officeriero
grossier, vulgar
vulgar
crude
incessor
proclamation, massiva
massiva regal/ royal
manifesto
apello
armas
organo
organdi
organic
chimia organic
organista
organismo
organisation
organisar
arangiar
organisar se
organos
organo a cylindro
orgasmo
orgia (sexual)
orgia (con vino)
immoralitate
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[=bachanalie]
Orient
Orientacja
Orientalny
Orientować [~się]
Orka (zoo)
Orkiestra
[=ogródkowa]
Orkisz (rodzaj pszenicy)
Ornament
Ornat
Ornitolog
Ornitologia
Ortodoksyjny
Ortografia
Ortopeda
Ortopedia
Ortopedyczny
Oryginał
Oryginalny
Oryginalność
Oryginalnie
Orzech
[=włoski]
[=laskowy]
[=laskowy (drzewo]
[=piwny (drzewo/ owoc)]
[=dziadek do orzechów]
= orzech mahoniowy/nerkowca]
Orzeczenie (t. gr.)
Orzecznik (gr)
Orzecznikowoy [gr]
Orzeł [orn]
Orzeźwiać
Orzeźwiający
Osa
[gniazdo os]
[=szerszeń]
Osad

bacchanalia
(le) oriente
orientation
oriental
orientar (se) super
orca
orchestra
orchestra de jardin
spelta
ornamento
ornato
ornithologo
ornithologia
orthodoxe
orthographia
orthopedo
orthopedia
orthopedic
(le) original
original,originari
originalitate
originalmente
nuce
avellana
avellaniero
hamamelis
rumpenuces
acaju
predikato
predicativo
predicative
aquila
vigorar
vigorante, vigorose
vespa
vespiario
*hornet
sedimento
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[=znacz,chem]
Osada
[=kolonia]
Osądzać
Oscylować
Oscylacja
Osełka (ostrzałka)
[=masła]
Osesek
Oset
Osiągać, osiągnąć
[=mieć sukces}
[=zdobywać]
Osiągnięcie
Osiedlać
Osiedlić, osiedlaćsię
[=kolonizować]
[=osadzać]
[=osadzać chem]
[=zamieszkać]
[=tworzyć kolonię]
Osiem
Osiemdziesiąt
Osiemdziesiąty
Osiemnaście
Osierocić (kogoś)
Osiatkować [=płot]
[=siatka druciana]
Osierdzie [med]
Osierdziowy
Osierocić (kogoś0
[=zostać sierotą]
Osika [bot]
Osiodłać
Osioł [=udomowiony]
[=dziki]
28

precipitation
vico
colonia
judicar
oscillar
oscillation
acutiator
pecia / morsello de butyro
infante allactate
cardo
obtener, attinger
succeder
ganiar( un successo)
obtenimento, succession, attingimento
establir, establisar
establir se
colonisar
establisar, colonisar
precipitar
habitar (un loco), habitar (in un loco)
colonisar, facer colonia
octo
octanta,octaginta
octantesime
octodece
facer orphano
establir con tela metallic
tela metallic
pericardio
pericardic
facer orphano
divenir orphno
tremulo
seller, inseller28
asino
onagro

siodło = sella (Inter)
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[=juczny]
Oskalpować
Oskard
Oskarżać; oskarżyć
Oskarżyciel
Oskarżony
Oskrzele [med.]
[=zapalenie oskrzeli]
Oskrzelowy (med.)
[=gruczollak (med.)]
Oskubać
Osłabiać, osłabić
[=moralnie]
[=słabnąć]
Osłabienie
Osłaniać
[=okrywać]
Osłodzić
Osłona (techn) [=kryża. kołnierz]
[=sprzęgła]
Osmoza
Osmotyczny
Osnowa [=życia]
[=motek (nici, wełna)]
[=kłębek (nici)
[=tkacka]
Osoba
Osobowy, osobisty
Osobliwy
[=unikalny]
[=specyficzny]
[=wyjątkowy]
Osobliwość
Osobowość
29
30

asino de carga
scalpar
picco29
accusar, sctionar
accusator
accusate
bronchio, broncho
bronchitis
bronchian
adenoma bronchian
displumar
infirmar, debilitar
vitiar
attentuar
attentuation
protectar
coperir
adulciar
flangia
flangia de accopulamento
osmose
osmotic
filo30 de vita
cylindro, scheno
balla de filos
filo de ordimento
persona, personage
personal
estranie, pecular
unic
specific
exceptional
peculiaritate
particularitate, personalitate, personage

także = wierzchołek (góry)
filo = 1. wątek, 2. nić,nitka, 3.drut, 4. kabel,przewód
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Osobny
Osocze krwi (med.)
Osolić
Ospa [med]
[=wietrzna]
[=dziób po ~/ie]
Ospowaty
Ospały
[=opieszały]
[=powolny]
Ospałość
Ostateczny
[=kryzysowy]
[ =sąd ~]
[=ostatni (więcej nie będzie]
[= namaszczenie]
[=najnowszy]
Osteopatia 31
Osteopatyczny
Osteopata
Osteoplastyka 32
Osteoporoza [med.]
Ostra odpowiedź
Ostra krytyka
Ostre spojrzenie
Ostro (przenikliwie)
Ostrokielichowy (ot)
Ostrokwiat (bot)
Ostrolistny (bot)
[=roślina] (bot)
Ostroogonkowy (bot)
Ostropłatkowy (bot)
Ostrospiłowany
Ostroga
31
32

separate
plasma del sanguine
salir
variola
varicella
marca de varicella, marca de variola
variolate
somnolente
tardigrade
lente
somnolentia
definitive
crisal
judicamento final ,
(le) final de judicio
final, ultime
extreme unction
recente
ostheopatia
ostheopatc
ostheopato
ostheoplastia
osteoporosis, osteoporose
responsa acute
critica acute
vista acute
acutemente
acutisepale
acutiflor
acutifoliate
planta acutifoliate
acuticaude
acutipetale
acutiserrate
sporon

osteopatia = nastawianie kręgów
osteoplastyka =chirurgia plastyczna kości i kręgów
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[=spiąć ostrogą]
Ostrokąt (geom)
Ostrokątny
Ostrokrzew [bot]
[=rodzina (bot)]
Ostrołuk [arch]
Ostrosłup [geom]
Ostrość
[=zmysłowa/ czuciowa]
[=wizualna / widzenia]
Ostrożeń (bot)
Ostrożnie
Ostrożny
[=rozważny]
Ostrożność
Ostróżka [bot]
Ostry
[=kolec]
[=szpiczasty]
Ostrzałka (osełka)
[=do nażyczek]
Ostrze
[=stali]
[=różne znacz]
[=med;muz.;geom]
[=kłujący]
[=cięty, zjadliwy]
Ostryga [icht]
Ostrzec, ostrzegać
[=upominać]
[=grozić]
Ostrzeliwać
[=z dział]
Ostrzeżenie
[=upomnienie]
33
34

sporonar, batter per sporon
acutangulo
acutangular, acutangule
acantho
acanthaceas
ogiva33
pyramide
acutessa
acutessa sensorial
acutessa visual / de vista
cirsio
cautemente
caute
circumspecte
caution, circumspection
delfinium
acute34, acre
spina acute
acuminate
acutiator
acutiatorde cisorios
lamina
lamina de aciero
acre
acute
pungente
incisive, acre, acute
ostrea
averter
prevenir, admonar
menaciar
fusilar
cannonar
avertation
admonition

ogiva = także głowica (broni)
acute = ostry,przenikliwy, przeszywający; bystry

463

Ostrzyć
Osuszać, osuszyć
Osuszający
Osuszenie
Oswajać [=wychowywać, obłaskawiać]
[=ujarzmiać(ludzi, zwierzęta]
[=tresować]
[=udomawiać]
[=poskramiacz dzikich zwierząt]
Oswobodzić
[=zwalniać z zobowiązań/ długów
Oszacować
Oszacowanie
Oszalały (adj)
Oszałamiać
[=narkotyzować]
[=zdumiewać]
[=fascynować]
[ =wprowadzać
w zakłopotanie]
Oszczep
[=sportowy]
[=lanca]
[ =pika]
Oszczepnik [=wojsk]
[=sportowy]
Oszczędzać
Osczędzający
Oszczędne życie
Oszczędny
[=skąpy]
Oszczędność
Oszczerca
Oszczerczy
Oszczerstwo
Oszkalować
[=oczerniać]
Oszklić

acutiar, acuminar
desiccar, siccifar
desiccative,
desiccation, siccifaction
subjugar
domar
trainar
domesticar
trainator de bestias
liberar
quittar
taxar, appreciar
taxation
furibunde, furiose
stufacer
narcotisar
styper
fascinar
facer perprexitate
facer embarasso
lancea
javelotto *
lancea
picca
lancero
javelottero
economisar, sparniar
sparniator
vita parsimoniose/ avarantiose
economic
avaritiose, avar, parsimoniose
economisation,sparnio
calumniator
calumniose, calumniari
calumnia, libello
calumniar
nigrar
vitrar
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[=wstawić szybę]
[ =zmieniać się w szkło]
Oszukańczy bałamutny]
[=oszustwo/ defraudacja]
Oszukiwać, oszukać
[=sztuczkami, mamić]
[=defraudować]
Oszukany
Oszust
[=defraudant]
Oszustwo
[=defraudacja]
Oś
Osiowy
Ość
Oślepić, oślepiać
Oślepnąć
Ośmielenie
Ośmielać się
[=ryzykować]
[ =odważyć się]
Ośmieszać
[=szydzić]
Ośmiokąt (geom)
Ośmiokątny
Ośmiornica[zoo]
Ośnieżać
Ośrodek [=centrum]
[=~chleba]
Oświadczyć, oświadczać
Oświadczać się, oświadczyć się
Oświadczenie
Oświadczyny
Oświata [=wychowanie]
[=nauczanie]
[=wiedza, nauka]
Oświecać; ~/ić

placiar (poner) le vitro
devenir vitrose, facer vitro
fellace
defraudente, fraudulente, deceptive
trompar,deciper, dupar, deluder
presigiar
fraudar
dupe
deceptor
fraudator
deception
fraude
axe
axial
osso de pisce
cecar
cecar se
incoragiamento
incoragiar se
riscar
osar
facer riso de
mocar de
octagono
octagonal, octoangular
octopode
coperite de nive
centro
mica (de pan)
declarar
facer un declaro de amor /maritage;
ofertar un amor / un maritage
declaration
offerta de maritage
education
inseniamento
cognoscentia, sapientia, scientia
illuminar, facer lumine
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[=nauczać]
[=objaśniać]
Oświecenie
Oświetlać / oświetlić [=iluminować]
[=świecić],
Oświetlony
Oświetlenie (iluminacja)
Otaczać
[=osaczać]
[=oblegać (mil)
[=szańcami]
Otaczać się
Otaczający
[=leżący wokół]
Otoczenie [=leżące wokół]
Otchłań
[=nędzy]
Otłuszczone serce (med.)
Oto
[=jak]
Otoczenie
[=środowisko]
Otoczka (pępka) [med.]
[=astr]
Otologia 35
Oto(rino)laryngologia
Otomana
Otomański
Otręby
Otrucie
Otruć
[kogoś]

35

educar,inseminar
clarar, claricar
Seculo de Luce
illuminar
lucer
illuminate
illumination, accendination
cinger
circuir, circumferer
assedar
circumvallar
cinger se,circuir se
circumferente
circumjacente
circumjacentia
abysmo, abysso
abysmo / abysso del miseria
adiposi / adipositate del corde
ecce
ecce como
ambiente,milieu
(le) ambiente,milieu
areola
halo
otologìa
otorhinolaryngologia
ottomana
otoman
bran
invenenation, invenamento, intoxication
intoxicar,venenar

otologia = > otriatria [jeden z działów
oto(rino)laryngologii] –
nauka o budowie, czynnościach ,
chorobach narządu słuchu i równowagi
narządu słuchu i równowagi
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[=zatruć (coś)]
Otrzymać
[=osiągnąć]
Otrzymujący
Otruć
Otrucie
Otrzewna (med)
[=zapalenie otrzewnej[
Otrzymać, otrzymywać
Otrzymany
Otumanić
[=pozbawić rozumu]
Otwierać
[=inaugurować]
[=inicjować]
Otwierać się
Otwór
[=gębowy /usta]
Otyły
[=korpulentny]
[=tęgi/ tłusty]
Otyłość
[=choroba (med.)
Owacja
[ =burza oklasków]
Owad
Owadobójczy
Owadożerne zwierzę
Owadożerny
Owalny
[=robić owalnym]
[=stać się owalny]
Owca
[=jagnię, baranek]
Owdowieć
[=stać się wdowcem]
Owies [bot]

toxicar.
reciper,
obtener, ganiar
receptor
intoxicar, invenenar
intoxication, invenamento
peritoneo
peritonitis
obener
obtenite
confunder
disconcentrar,disorientar
aperir
inaugurar
initiar
aperir se, disfacer se
apertura
bucca
obese
corpulente
grasse, adipose
obesitate, adipositate,
adiposis
ovation
applauso
insecto
insectide
insectivoro
insecativore
oval
facer oval
devenir oval
ove
agno
devenir vidua
devenir viduo
avena
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Owijać
Owłosienie
[=na sromie/ łonie]
Owłosiony
Owoc [bot]
Owocarnia
Owocnia (bot)
Owoocnia=błona płodowa
( med.)
Owocować
Owocny, owocodajny
Owocowy
Owocożerny (przym)
Owocożerny
Owrzodzieć
Owrzodziały
[=znacz.med.]
Owszem
Owsianka
Ów, owy (tamten)
Ozdabiać
[=przystrajać]
[=~farszem]
[=dekorować]
Ozdoba
Oziębiąć, oziębić
[=obniżać, obniżyć
[=obniżać temperat.]
[=obniżać temperaturę w znacz. techn.]
Oziębłość
Oziębnąć
Oznaczać
[=wskazywać]
[=definiować]
[=określać]
Oznajmiać
[=awizować]
[=nadmieniać]
Oznaka

involver
capillatura
capillatura de muleta
capillute
fructo
fructerìa
pericarpio
amnion
fructar
fructifere
fructose,fructal
fructivore
fructovoro
ulcerar
ulcerose
ulceroide,ulcerative
certemente
papa de avena
celle
ornar
ornar
decorar con farce F.
decorar
ornamento,decoration
facer frigide
bassar, a basassar
bassar le temperastura
frigorisar
frigoritate
devenir frigide
significar
indicar
definir
determinar
anunciar
avisar
mentionar
presigno
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Ozon
Ożenić się [z]
.
[=poślubić]
Ożywiać, ożywić
[=animować]
[=wskrzeszać]
Ożywczy
Ożywiony

ozon
maritar se
sposar
reviviscer,revificar, vitalisar
animar
resuscitar
vivificante,vitalisante
animate,reviscite
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-P-

Pacha
Pachnący
[=perfumami]
Pachnąć, pachnieć
[=perfumami]
Pacholę
[=urwis]
Pachwina (med.)
Pacierz [=prośba]
[=znacz.anatom. = kręg]
[=stos pacierzowy]
Paciorkowiec (med.)
Pacjent
[=w szpitalu]
Pacyfikacja
Pacyfikować
Paczka
[=bagaż podróżny]
[=ludzi]
Paczuszka
Pacyfik
Pacyfista
Pacyfizm
Padaczka [med]
Padać
[= o deszczu]1
[=o śniegu]
[=o gradzie]
[=o promieniu]
Padalec [zoo]
Padlina
Padlinożerca
1

axilla
odorante
parfumante
odorar
peafumar
pueretto
picaro
inguine
precaria
vertebra
columna vertebral
streptococco
(le) patiente
internato (in un hospital)
pacification
pacificar
pacco
bagage
partita
pacchetto
Pacific
pacifista
pacifismo
epilepsia, mal caduc
faller
pluver
nivar
grandinar
radiar
colubra
caronìa
caronivoro

padać (o deszczu) = pluver / pluvia cader
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Padlinożerczy
Padok (konia)
Padół
[=łez padół]
Pager (pejdzer)
Pagoda
Pagórek
Pagórkowaty
Pajac
[=arlekin]
[=bufon]
Pająk [zoo]
[=świecznik]
[=krzyżak)
Pajęczyna
Pakować
Pakować się
Pakowacz
Pakt (umowa)
Paktować
Pakuły
Pal (=słup+
[=wbijać na pal, palować]
[=osadza pale]
Palatyn (rycerz)
Palatyn
Palcowy
Palec (anat)
Palenisko
[=komin]
[=kominek]
Paleta
Paleontolog
Paleontologia
Paleontropolog
Paleonantropologia

caronivore
paddock
vallata, valle
valle de lacarimas
pager
pagoda
collina
colllinose
arlequin
buffon
aranea
lustro
aranea de jardin
tela de aranea
paccar2
paccar se
paccator
pacto
pactar, pactisar
remulco, stoppa
palo
palar, piliar
impalar
palatino
palatino
digital
digito,
foco; furnace, furno;
camino,
seda del camino
paletta
paleontologo
paleontologia
paleonthropologo
paleonanthropologia
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Paliatywny
Palić
[=płonąć]
[=spalać/opalać]
[=papierosy]
Palindrom {czytanie rakiem]
Palinodia [=utwór lit]
Palium [=rodz.sukni]
Palisada
Palisander [bot]
Paliwo [=płynne]
[=materiał spalarny]
Pallad [chem]
Palladium [=posąg]
Palma
[=owoc]
[=drzewo]
[rodzina palmowatych (bot)]
Palmityna5
Palmitynian (chem) 6
Palmowy
[=niedziela palmowa]
Palnik gazowy
Palny
Palpitacja
Palpitować = serce]
Palto
[=płaszcz]
Pałac
[=zamek]
Pałacowy
Pałać
[=palić się]

palliative
conflagrar
flammar, arder
comburer
fumar
pallindrome
pallinodia
palio
palissada
palissandro
(le) combustabile, fuel A.
combustabile
palladium
palladium
palma 3
palmiero4
palmaceas
palmitina
palmitato
palmacee
Dominica de Palmas
becco de gas
combustabile
palpitation
palpitar
paletot F.
nantello
palacio
castello
palatial
ardorar, haber ardor, esser ardose
flagrar se

3

palma (anque) = dłoń (med.)
palmero = pielgrzym z Ziemi świętej
5
palmityna = roztwór kwasu palmitowego
6
palmitian (kwas palmitowy) = palmitato (acido palmitic)
4

475

Pałasz
Pałąk
[=kosza]
Pałka

[=laska]
[=rózga]
[=maczuga]
[=pręt łączący]
Pałeczka (do instrumentów muzycz-)
[=do bębenka]
Pamflecista
Pamflet
Pamiątka
[ =rzecz otrzymana]
[=suwenir]
Pamiątkowy
Pamięć
Pamięć RAM (comp)
Pamięć ROM
Pamiętać
[=czcić pamięć, upamiętniać]
Pamiętnik
Pamiętnikarz
Pan
[=właściciel]
[=pan domu]
[=młody (ceremonmia ślubna]
Panaceum
Pancerny
Pancernik[zoo]
[=okręt]
Pancerz [=rycerza,
amfibii,okrętu]
[=żółwia]
[skorupiaka]
7

sabra
arco, nodo
arco / nodo de corbe (paniero),
ansa de corbe (paniero)
baston
virga, cana
*club
biella
bacchetta
bacchetta de tambur, virga a tambur
pamphlecista
pamphleto, libello
signo de memoria (de homine)
indicio, le presente
souvenir
commemorative
memoria
memoria accesso directe
memoria fixe
memorar
commermorar
memorias
memorialista
senior
maestro
maestro de casa
sponso
pancea
blindate
armadillo, tatu
cuirassato7
cuirasse, armatura
cuirasse
scalia,
crusta

opancerzyć = cuirassar
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Panda [zoo]
Panegiryk
Panel
Panewka [=mufa] (techn)
[=stawowa] (med.]
Pani
[=domu]
Panika
Paniczny
Panikować(wywoływać panikę)
Pankreatyna
Panna
[=młoda (cermonia ślubna)]
Panoptikum
Panorama
[=europejska]
[=śiatowa]
Panoramiczny
Panować
[=rządzić]
[=dominować]
Panteon
Pantera [zoo]
Panterka (ubiór)
Pantofel
[=być pod ~em]
Pantoflarz
Pantomima
Pantomimiczny
Państwo
[=kraj]
Państwowy
[=małżeństwo]
Pańszczyzna
[=odrabiać ~ę]
8
9

panda
panegyrico, elogio
pannello
anello, cossinetto
acetabulo
seniora,
maestrade casa
panico
panic
panicar
pancreatina
senioritta
sponsa
panoptico
panorama
eurorama
mundopanorama
panoramic
regnar
governar
maestrar
pantheon
panthera8
vestimento pantheraltre
pantofla
esar sub pantofla9
sposo sidante sub pantofla de spoza
pantomima
pantomime, pantomimic
stato
statal
seniora e senior
corvee F.,servitude
facer servitude

anque es nominate ”leopardo”
esser sub pantofla (Inter) = esser governate per ....
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[=chłop ~źniany]
[=serwitut]
Papa
[=dachowa]
[=wulg:]
[=tatuś]
Papaja
[ = owoc]
Papaja
[=drzewo]
Papier
[=przylepny]
[=torebka ~owa]
[=czysty]
Papier listowy
Papier pakowy
Papiery wartościowe
Papierek lakmusowy
Papieros
[=sklep z papierosami]
Papierośnica
Papierzyska
Papież
Papieski
Papiestwo
Papilot(y)
[=wałki do włosów]
Papirus (roślina/ zwój)
Papka {=kleik]
Papkowaty
Paplać
[=plotkować]
[=mówić bez sensu]
Paprać (brudzić)
Paproć [bot]
[=- formie paproci]
Paprotkowy
Papryka
Papuć [=bambosz}
Papuga

vilado
servitude
carton catranate (pro tecto)
ore
papa
papaya
papayerio
papiro
papiro de adhesion / adhesiv
sacco de papiro
papiro blanc
papiro de littera
papiro de imballage
valores
papiro reactive
cigaretto
cigarerìa
cigarriera
papirallia
papa
papàl
papato
papiro a buclar
cossinetto de rolos (pro capillos)
papyro
pasta
pastose
garrular
commorar
parlar sin senso, parlar nonsenso
macular
filice
filiciforme
filical
paprika
calceolo, calceo, babucha
papagai
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Par (człowiek)
[=godność]
Para [=wodna]
[=dwa]
[= małżeńska]
Park
[=rozrywki}
Parka
Parabola [różn.znacz]
Paraboliczny
Paradoks
Paradoksalny
Paradoksalnie
Parada
Paradować
Paradygmat
Paradygmatyczny
Parafa
Parafia
Parafina
Parafinować
Parafraza
Parafrazować
Paragraf
Paralaksa [astr]
Paralela (porównanie) [=geogr]
[=geom)
Paralelny
Paraliżować [r.znacz]
Paraliż
[=dziecięcy]
[=czterech kończyn) [med.]
Paralityczny
Paralitlyk
10
11

par
parage
vapor
par
copula
parco
parco ded amu;samento
copuletta, partito(sposal)
parabola
parabaolic
paradoxo
paradoxe, paradoxal
paradoxemente,
parada
paradar
paradigma
paradigmatic
parapho10
parochia
paraffin, cera
parraffinar
paraphrase
paraphrasar
paragrapho
parallaxe
parallelo, comparision
parallela
parallel
paralysar
paralyse
paralyse infantil
quadriplegia11
paralytic
paralytico

poner su parapho = parafować, dać swoją parafę
quadriplegia = poaralyse do tote quatro membros
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Paralogizm
Parametr
Parametryczny
Parami
Paramilitarny
Paranoja
Paranoik
Paranoiczny
Parapet
=okienny]
Parasol, parasolka [=p/deszczowa]
[= p/słoneczna]
[=p/śniegowa]
Parawan
[=baldachim]
[=od wiatru]
Parazytolog
Parazytologia
Parę tygodni temu
Parcela
Parcelować
Parch [=weterynar.]
[=ludzki]
[=grzybica]
Park
[=rozrywki]
Parias
Parkan
[=palisada]
Parkiet
[=układać]
[=do tańca]
Parking
Parkować
Parkowanie
Parlament

paralogismo
parametro
parametric
duo a duo
paramilitar
paranoia
paranoiaco
paranoide, paranoic, paranoiac
parapetto
parapetto fenestral,
tabula de fenestra
parapluvia
parasol
paranive
lecto con (a) baldachino
baldachino (baldakino)
paravento
parasitologo
parasitologia
plure septimanas retro
parcella
parcellar
scabie
calandra, favo
mycosis, mycoses
parco
parco de amusamento
paria
barriera de
palisada
parquet
parquettar
pista de ballo
parcatorio,parcamento. parking A.
parcar
parcamento
parlamento
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Parlamentarny
Parlamentaryzm
Parlamentarzysta
Parmezan
Parodia
Parodystyczny
Parodiować
Paroksyzm
Parostatek
Parować
[=zamieniać w parę wodną]
[=zmieniać się w parę wodną]
[= postaci spray’u]
Parowanie
Parowiec
Parowóz
Parów (=jar/ wąwóz)
Parsek 12 [astr]
Parskać
[ = koń]
[=śmiechem]
Parszywy
[=chory na parchy]
[=odczuwać wstręt]
Partaczyć
Partnerka
Partner
[=handlowy/ wspólnik]
[=życiowy]
[=do kopulacji/ do łóżka]
Parter
[=w teatrze]
[=w budynku]
[=wysoki parter
Partia [=zwolenników]
[=polityczna]
12

parlamentari
parlamentarismo
parlamentario
parmesano
parodia
parodic
parodiar
paroxysmo
steamer A., nave a vapor
evaporar, vaporisar
facer le vapor
devenir le vapor
in forma vaposisate
evaporation,vaporisation
nave a vapor, steamer A.
locomotiva, vehiculo a vapor
ravina
parsec
roncar, expirar ruitosemente
erumper in risos
scabiose
malade con scabie
abominabile
facer inhabilemente
partenaria
partenario
socio
conjuge
(le) accopulante
parterre
etage basse
entresol F.
partito
partita, partito

parsek = jednostka długości w astronomii zdefiniowana
jako długość
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[=czegoś)
[=gra]
Partia robotnicza
Partycypować
Partycypacja
Partyjka (gra)
Partykularyzm
Partykularny
Partykuła [gram]
Partytura
Partyzant
Partyzantka
Parweniusz
Parytet
Parzyć
Parzyć [=wrzątkiem]
[=herbatę itp]
[=ziółka/napar]
[=parzyć się wodą]
Parzyć się [=ogniem]
[=dobierać parami]
[=o zwierzętach]
Parzyć się [=dobór]
Parzysty
Pas
[=strefa]
[=talia/ część ciała]
[=pas bruszny]
[=techn; -rzemień]
[=bezpieczeństwa]
[=ratunkowy]
[=bandaż]
Pasat
[=wiatr]
Pasaż [=przejście]
[=muzyczny]
[=przejście z zebrami]
13

lot de
partita
paratito obrer
participar
participation
partita
particularismo
particular
particula
partitura
guerello
guerilla
parvenu F.
paritate
arder, flagrar;
escaldar
infunder
infunder
piccar, punger
haurir
accopular
copular
accopular se
par
zona
cinctura
cinctura abdominal
cincatura
cinctura de securitate
cinctura de salvamento
fascia, banda medical
aliseo13
passage, esplanada
passage
passage zebrate

adj. (inter) = alisee
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Pasażer
[=wojażer]
Paschał
Pasiasty
Pasek [różne znacz.]
Pasek [[=listwa]
Pasek {=narzędziowy (komp)
Pasek [=linia]
Pasieka
Pasierb
Pasierbica
Pasisiflora [bot]
Pasikonik
Pasja [=namiętność]
[=gniew]
Pasjonujący
Pasjonować (się)
[=egzaltować się]
Pasjans
Pasmanteria
[=wyroby pasmanteryjne]
[=sprzedawca pasmanterii]
Pasmo
[=nici itd.]
[=górskie]
Pasożyt
Pasożytniczy
Pasożytować
Passe-partout
Pasta
[=przylepna]
Pastel, pastela
Pastelista
Pasteryzować
[=sterylizować]
Pasternak
14

passagero
viagiero
cera
striate, zebrate
cinctura
barra
barra de utensiles
stria
apiario
filiastro, filio affin
filiastra, filia affin
passiflor
locusta
passion
cholera , ira
passinante
passionar (se)
exaltar se
solitaire F.
boteca de accesorios; *pasementerie
accessorios fe pannos
vendator del pannos
filo, filamenato
caatena (cresta) de montanias
parasito
parasitic
viver al costo de
passse-partout F.
pasta14
pasta adhesive
pastello
pastellista
pasteurisar
sterilisar
*pastinaca

pasta (anque) = ciasto, masa ciastkarska
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Pasterz
Pastor
Pastoralny
Pastuch
Pastwisko
[=łąka do wypasu]
[= wysokogórskie]
Pasować
Pasujący
Pasta do butów
Pastować, pucować (buty)
Pastowanie
Pastylka
[=pigułka]
Paszkwil
Pasywnie
Pasywny
Pasywa [=handel]
Pasywność
Pasza [=dla zwierząt]
[karmić paszą]
Paszcza
[=gęba]
[=otwór gębowy]
Paszport
Pasztet
Paszteciarnia
Paść, pasać
Paść, pasać się
Paść, padać(upadać)
Pasza (tytuł)
[=karma]
Pat
Patio
Patować
Patat [rodz.ziemniaka]
15

pastor
pastor
pastoral
pastor
pastura
prato
pastura de montanias
convenir, corresponder
conventibile,conveniente
lustra scarpas
lustras (le scarpas)
lustrage (de scapras)
pastilla
pilula. pillula
libello
passivementge
pssive
(le) passive,passivo
passivitate
forrege
forregiar (forejar)
ore
orificioi
passporto15
pastata, pastisso
pasteteria
pasturar,
pascer
faller
pasha
forrage
pat
patio
patar
patata

officio de passportos = urząd paszporatowy
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Patefon
Patelnia
[=rondel]
Patena [=talerzyk na hostię]
Patent
Patentować
Patentowanie
Patera
Patetyczny
Patogeniczny
Patogeneza
Patolog
Patologia
Patologiczny
Patos
Patriarcha
Patriarchalny
Patriarchat
Patrycjusz
Patrycjuszowski
Patriota
Patriotyczny
Patrolować
Patrol
Patron
Patronat (w sztuce)
[=obowiązek]
Patrzeć
[=obserwować]
Patyk
Patyna
Pauperyzacja
Pauperyzm
Pauperyzować
Pauzapauzar
16

*tornadiscos, phonograph
frigitoria, patella
casserola16
patena
breveto,patente
brevetar,patentar
patentamento
*patera
pathetic
pathogenic
pathogenese
patologo
pathologia
pathologic
pathos
patriarcha
paatriarchal
patriarchato
patricio
patricie
patriota
patriotic
patruliar
patrulio
patrono
patronage,
patronato
requardar
observar
baston
patino
pauperisation
pauperismo
pauperisar
pausa

anque = zapiekanka
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Pauzować
Paw
[=puszyć się jak ~]
Pawian
Pawilon
Paznkieć
Pazur
[=szpon]
Paź
Październik
Pąk
Pączek [= kwiatu]
[=kiełek]
[=ciastko]
[=naleśnik]
Pączkować
[=kiełkować]
Pąs
Pąsowieć
Pąsowy
Pątniczka
Pątnik [=pielgrzym]
Pchła17
Pchnąć
[=nożem]
[=sztyletem]
Pean
Pech
[=mieć pecha}
Pechowiec
Pedagog
Pedagogia
Pedagogiczny
Pedagogika
Pedał
17

pausar
pavon
pavisar
babuino
pavilion
clavo, ungula
ungula
page
octobre
buton
button
germina
*doughnut, donut A.
torta de pastella
buttonar
germinar
rubor
rubescer
papaveratre, ruboratre
pelegrina, peregrina
pelegrino, peregrino
pulice
succuter,
dagar (con le cultello)
pugnalar (con le pugnal)
pean
infelicitate, insuccesso, infortuna
haber un infortuna, insuccesso
infortunato
pedagogo
pedagogia
pedagogic
pedagogica
pedal

pchła ziemna = tunga [ owad z Ameryki Południowej ] =
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Pedant
Pedanteria
Pedantyczny
Pedel
[=woźny]
Pederasta
Pederastia
Pediatra
Pediatria
Pedikiur
Pegaz
Pejcz
Pejoratywny
Pejzaż
Pekar [orn]
Pekari (dzika świnia])
Pektyna
Pektoza
Pelagra (rumień lombardzki) [pat]
Pelargonia [bot]
Peleryna
[=płaszcz]
[=palto]
Pelikan [orn]
Pełen / pełny
[=nadziei]
[=pretensji]
Pełnia
[=księżyca]
Pełnoletni
Pełnomocnik
[=plenipotent]
Pełzacz (zoo)
Pełzać [zoo]
[=wić się (bot)]
Pełzający
Pełzak [=zwierzę/ roślina]
Penaty [=bóstwa opiekuńcze]

(le) pedante
pedanteria
pedantese
bedello
pederasta
pederastia
pediatra
pediatria
pedicura
pegaso
flagello
pejorative
paisage
pecari
pekari
pectina
pectose, pectase
pellagra
pelargonio
cappa
mantello
paletot
pelican
plen, complete
sperantiose
pretensiose
plenitate, completate
plenlunio
adulto
major
plenipotentiario
reptile
reper, scander,
serper
repente, reptatori
reptile
penates
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Penetracja
Penetrować
Penicylina
Penis [med.]
Peniuar
[=negliż]
Pensja
[=dom opieki/ emeryta]
[=szkoła]
Pensjonariusz
Pensjonat
Pentametr
Peonia [bot]
Pepsyna (chem)
Peptydy
Percepcja (spostrzeżenie)
Perceptować (spostrzegać
[=inkasować, pobierać, ściągać]
Perel lodowy (orn)
Perfekcyjny
Perfekcja
Perfekt (gram)
Perfidny
Perforować
Perforacja
Perforowany
Perfumeria
Perfumować
Perfumować się
Perfumowany
Perfumy
Pergamin
Periodyk
Perkal

penetratiion
penetrar
penicillina
peniso
penoir F. (peniua)
negligè
salario18
pension
schola pro pueras
pensionario
pensionato
pentametro
peonia
pepsina
peptide
perception
perciper
perciper
fulmaro;
perfecte
perfection
perfecto
perfide
perforar
perforation
perforate
perfumeria
perfumar
perfumar se
perfumate
perfumo 19
pergamena
periodico
calico

18

pensja miesięczna = salario nensual / mesualitate (de)

19

flakon perfum = flacon de perfumo
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Perkoz (nur) [orn]
Perliczka [orn]
Perlić się
Perlisty
Perła
Perłowy
Perłowa [masa]
Permanentny
Peron [=kolejowy]
Personalny
Personalia
Personel
Personifikować
Personifikacja
Perspektywa
Perspektywiczny
Perswadować
Peruka
Perukarz
Perwersja
Perwersyjny
Perwersyjność
Peryferie
Peryferyjny
Peryfraza
Peryfrazować
Perygeum (astr)
Perygeowy
Peryhelium (=obwód figury geometrycznej]
Perypetie
Peryskop
Peryskopowy
Perturbacja
Perz [bot]
Pesarium
[=wkładka domaciczna]
Pestka (jabłka, owocu)

colymbo, colimbo
pintada
scumar, spumar
scumose, spumose
perla
perlatre
matreperla, nacre
permanente
platteforma
personal
personal detalios
(le) personal
personificar
personification
perspectiva
perspective
persuader
perucca
perucchero
perversion
perverse
perversitate
peripheria
peripheric, peripherial
periphrase
periphrasar
perigeo
perigee
perihelio
peripetia
periscopio
periscopic
perturbation
malherbia
pesssario
intervaginal spiral
pepita
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Pestkowiec,(owoc)
Pesymista
Pesymizm
Petarda
[=raca /rakieta]
Petrografia
Petrograficzny
Petrologia 20
Petunia (bot)
Petycja
Pewna ilość
Pewne
Pewnego pięknego dnia
Pewnego dnia
Pewnego razu
Pewien, pewny
[=siebie/ zarozumiały]
Pewien (jakiś)
Pewność
Pewnik
Pęcherz [=powietrza]
[=bąbel]
[=moczowy]
[=zapalenie moczowego}
Pęcherzyk
Pęcherzykowaty
Pęczek
Pędrak [=larwa (zoo)]
Pędzel
Pędzić
[=biec]
[=na koniu]
[=bydło itp]
Pędzlować

drupa
pesimista, pessimista
pesimismo, pessimismo
petardo
petardo, cartucha signal
petrographia
petrographic
petrologia
petunia
petition
aliquante
certes
un belle die
un die
semel,un vece, un vice
certe
presum, presumptose
un, un certe
certitude
axioma
ampulla
vesica
vesica
cystitis
bulla, vesica
bullose
tuffetto. floccetto
larva
pincel
currer le bestial
cavalcar
currer
usar pincel

petrologia = nauka o skałach = = sciedntia super le
petras
20
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[=pokrywać farbą]
[=malować]
Pęk
Pęk
Pękać
[=rozłupywać się]
Pęknięcie[=czynność]
Pępek [med]
Pępowina [med]
Pętać
[=nogi]
Pęta
[=dla koni]
Pętla
Pętelka
Piać
Piana
Pianino
[=klawikord]
Piasek
Piaszczysty
Piaskowiec
Piastować[=niańczyć]
[=urząd]
Piasta (koła)
Piąć się (w górę)
[=roślina - piąć się]
Piątek
Wielki Piątek
Pić
Picie
Pidżama
Piec [=do pieczenia]
[= kuchenny]
[=do wytopu metali]
[=do ogrzewania]

coperir per fardo
pinger
tiffo,flocco
bouquet F.,pacchetto, fasce
rumper
findar se, craccasr
fissura
umbillico
corda de umbilico, corda umbilical
catenar
claudicar
catena
claudication
nodo, anello, budo
nodetto. anelleto,*sling
cantar como gallo;
cantar como cucu
scuma, spuma
pianino, piano
chordio
arena,sablo
arenee,arenari, arenose, sablose
petra arenari
curar
havar un posta
modiolo
ascender
scander
venerdi,
Venerdi sancte
biber
biberage, biberamento
pajma, pyjama
furno
forno
fornace
estufa,furno
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Piecyk
Piec [=czasownik]
[=smażyć]
[=rumienić]
[=spiekać metale]
[=mięso/ pieczeń]
[= wypiekać /chleb]
Piekarnia (chleba)
Piechota
[=morska]
[=powietrzn
Piechotą, pieszo
Piechur
Pieczara
[=grota]
[=fosa]
[=dziura]
[=dziura (znacz.medyczne)]
[=nora]
Pieczarka [=bedłka]
[=właściwa]
Pieczątka [=stempel]
[=instrument]
Pieczętować
[=lakiem]
Pieczętowany
Pieczywo
Pieg(i)
Piegowaty
Piekarnia
Piekarz
Piekło [=religijne]
[=mitologiczne]
[=gehenna]
[=dżungli]
21

fornetto
cocer (in le furno)
frir, friger (frijer)
imbrurir
calcinar
rostir (se)
panar
panateria
infanteria
infanteria maral
infanteria de aer
a pede
pedon
caverna, cava, cavo
grotta
fossato, fossa
cava, cavo
caverna
foramine
agarico
champignon
posta-stampa
sigilla
stampar
sigillar
stampite, sigillate
articulos de paneria
lentigine21
lentiginose
paneteria
panetero
inferno
*tartaro
gehenna
inferno del jungla

lanugine = puch, puszek, meszek
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[=ognia]
Piekielny
Pielęgniarka
Pielęgniarz
Pielęgniarstwo
Pielęgnować
Pielgrzymować
Pielgrzym
Pielgrzymka
[=dom pielgrzyma]
Pielucha, pieluszka
Pieniądz
Pieniężny
[=bić pieniądz/ monetę]
Pieniactwo (spór)
Pieniaczy (sporany)
Pienić się
[=bulgotać (wino)]
Pienisty
Pień, pieniek
Pieprz [bot]
[=z papryki]
Pieprzyć [=pieprzem]
[=gadać głupoty]
Pieprzny (przyprawiony}
Pieprzyk (znamię)
Pierdolić, pieprzyć [wulg)
Piernik [=ciasto]
[=pot. stary człowiek]
Pierś
[=klatka piersiowa]
[=kobieca]
[=sutka]
[=cycek (wulg)]
Pierścień
Pierścionek
[=zaręczynowy]

inferno de foco
infernal
infirmera
infirmero
infirmeria
curar; guardar infantes
pelegrinar
pelegrino (a)
pelegrinage
albergo
panno pro infantes
pecunia, moneta
pecuniari, monetari
battar moneta
litigio, litigation
litigiose
espumar, scumar
ebulir
spumose, scumose
trunco
pipre
pimento
piprar
parlar stupide
piperate
nevo
futuer
torta con melle
vetulo, senil
pectore
thorace
mamma
mammila
tetta
anulo, anello
anulo
anulo nuptal
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Pierscieniowy
Pierworodny (adj)
Pierworodny (sub)
Pierwszeństwo
Pierwiastek [t.chemicz.]
[=matem]
Pierwiosnek [=pachnący]
[= nie pachnący]
Pierworodność, pierworództwo
Pierworodny [=grzech]
[=człowiek (przym.)]
[=człowiek(rzecz.)]
Pierwotny
Pierwsza (rodz, żeński)
[=pomoc]
Pierwszy
Pierzasty
Pierze
Pierzyna
Pies [=nazwa gatunku]
[=samiec]
[=samica]
Pieszczota
Pieszy (osoba)
Pieszczotliwy
Pieścić [=psuć pieszczotami]
Pieścić się
Pieścić [= głaskać (kogoś)]
Pieścić się (kimś}z
Pieszo, piechotą
Pieśń
[=gregoriańska]
[=żałobna]
Pieśniarz
[=minstrel]
[=trubadur]

anular
primogenite
primogenito
prioritaste, precedentia, primatia
elemento [a. chimic]
radice
primula
primula
primo-genitura
primogenite peccato;
original peccato
primo-genite
(le) primo-genite
primari, primitive
prima
prime/ primari succurso
prime, primari,unesime
plumate
plumage
copertura con plumage
can
can
cana
caressa
pedon
caressante
caressar
caressar
caressar
caressar se con
a pede
canto, cantion
canto gregorian
canto funebre
cantator
menestrel
trobador
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[= bard/ pieśniarz ludowy]
Pietruszka
pietyzm
Piewik [=cykada (ent)]
Pięciobój
Pięciokrotny
Pięciościenny
Pięciokąt (geom)
Pięciokątny
Pięciornik (siedmopalecznik) [bot]
Pięciornik błotny
Pięćiościan (geom)
Pięć
[=piąty]
Pięćdziesiąt
Pięćdziesiąta rocznica
Pięćdziesiąty
Piędź
Pięknieć
Piękny
Pięknoduch
Piękno, piękność
Pięść [med.]
Pięściarstwo
Pięta [med]
[=kość piętowa]
[=achillesa]
Piętno
[=wypalony znak]
=stygmat]
[=znamię]
Piętnować
[=wypalać znak]
[=stygmatyzować]
Piętro
22

bardo
petrosilio
pietismo
cikada
pentathlon
quintuple
pentalhedre
pentagono
pentagon
comaro
comaro pallude
pentahedro
cinque
quinte
cinquinta
cinquintenario
cinquantesime
palmo22
facer belle,devenir belle
belle
belle spirito
beltate
pugno
pugilismo
talon
calcaneo = osso de talono/ calce
calce/ talon de Achilles
marca, signo
marca incendiate; incendo
stigma
neve
marcar
incendiar (marca)
stigmatisar
etage

palma (Inter) = palmo (Ido) = 1. palma; 2. dłoń
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Piętrzyć [=wznosić do góry]
[=trudności]
Piętrzyć się
Pigment
Pigmej
Pigułka 23
[=drażetka]
[=pastylka]
[=granulka]
Pigwa
[=owoc]
[=drzewo]
Pijaństwo
Pijany
Pijacki
Pijak = pijany
Pijak
Pijawka [zoo]
Pik [=w kartach]
Pika
[=lanca]
Pikador
Pikantny
[=ostry]
Piknik
Pikieta
Pikrynowy [chem]
Pilastr {arch]
Pilar
Pilnik
[=do paznokci]
Pilny
[=staranny]
[=konieczny]
Pilnie
Pilność
23
24

cumular, pilar
accumular (difficultates)
accumular
pigmento
pygmeo
pilula, pillula
dragèe F.
pastilla
granulo
*quince A.
*quinciero
ebrietate,alcooholismo
ebrie
bibile
bibitor, inebriato
(le) ebrie, ebriero
sanguisuga
picca, spada24
picca
lancea
picador
piccante
acute,
picnic
*picchetta, barra
picric
pilstro
pila
lima
lima pro ungula
diligente
urgente
diligentemente, urgentemente
diligentia, urgentia

w przenośni „w pigułce” = „ in un concha de nuce” (
spada (Inter)= także szpada
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Pilot
[=zdalnego sterowania (TV)]
[=lotnik]
Pilotaż
Pilśń
Piła [=do rżnięcia]
Piłować [=piłą]
[=pilnikiem]
[=wygładzać]
Piłka
[=tenisowa]
[=golfowa]
[=gumowa/ elastyczna]
[=kauczukowa]
[=futbolowa/ nożna]
[=pinpongowa
[=bilardowa]
[=nie trafila do bramki/
ominęła bramkę]
[= ~ do siatki / bramki]
Pinceta
Pinezka
Ping pong
Pingwin (orn)
Pinia (bot)
Piołun (absynt) [bot]
Pionek [= szachy]
Pionier
Pionierski
Pionowy
Piorun [=grzmot]
[=z wyładowaniem]
Piorunochron
Piosenka
25
26

pilota
zappator; pilota de contollo a distanatia
aviator, avionista, aeronauta
pilotage
feltro
serra
serrar
limar
applanar, lisiar
balla25, ballon26
balla de tennis
balla de golf
balla elastic
balla de cauchu
ballon de football
balla de pingpong
billa de biliardo
le ballon ha mancate le goal
inviar le ballon in rete / ingoal
pincette
cimica
ping-pong
pinguin
pinea de petra
absinthio
pedon
pioniero
pionier
vertical
tonitro
fulmine
parafulmine
canto

ball – oznacza także: pocisk, bila, kulla (do bilardu/kręgli itp.)
ballon znaczy także : balon (nadmuchiwany)
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[=frywolna]
Piosenkarz
Pióro [=ptasie/ do pisania]
[=wieczne]
Pióro swietlne
Piórnik
Pióropusz
[=czub, kosmyk]
Pipeta, pipetka
Piractwo
Piramida
Piramidalny
Pirania (icht)
Pirat
[=uprawiać piractwo]
[=korsarz]
Piroga (kanue)
Piroman
Piromania
Piromański
Pirotechnika
[=fajerwerk]
Pirotechniczny
Pirotechnik
Piruet
[=tańczyć]
Piryt (min)
Pisać
[=książki, itp]
[=na maszynie]
[=na klwiaturze]
Pisanka
Psany
Pisarz
Pisemnie
Pisemny
Pisk

chanson F.
cantero
pluma; penna
penna stilographic
pena photosensibile
plumiera
cresta de plumas
pennachio
pipetta
pirateria
pyramide
pyramidal, pyramidar
piranha
pirata
piratar
corsair F.
piragua
pyromano
pyromania
pyromane
pyrotechnica
artificio de foco
pyrotechnic
pyrotechnico
piroutte
pirouettar
pyrite
scriber
scriber
scriber a ma china, dactylographar
typar
ovo de Pascha
scripte
scriptero, scriptor
per scripto
scriptal
pipa
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Piszczeć
Pisklę
[=kurczak]
Pismo
[=list]
[=dziennik]
[=czasopismo]
Pisownia
Pistacja
[=owoc]
Pistacja
[=drzewo]
Pistolet
[=maszynowy]
[=rewolwer]
Piszczałka
Piszczeć
Piszczel [med]
Pisuar
Piśmiennictwo
Pitny
Piwo
[=jasne]
[=ciemne]
[=warzyć piwo]
Piwiarnia
Piwowar
Piwnica
Piwonia [bot]
Pizza
Pizzeria
Piżama, pidżama
Piżmowiec / piżmoszczur
Piżmo
Plac
[=defiladowy]
Placego (niby-lekarstwo)
Placek
Placenta/ łożysko (med./zoo)

pipar
pullo
galletto
scribura
littera = littera
jornal
revista; quotidian
orthographia
pistacio
pistasciero, pistacia
pistola
pistola mitraliatrice
revolver
tubo, pipa
pipar
tibia
urinario
litteratura
bibile, potabile
bira
bira clar
bira obscur
facer bira; birifar
birerìa
birero
cellario, celario
pivonia
pizza
pizzeria
pyjama
musco
musco
placia
placia de parada
placebo
torta
placenta
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Placówka
Plaga
[=kara boska]
Plagiat
Plagiator
Plakat
[=afisz]
Plakietka
Plama
Plamić
Plamić się
Plamka zarodowa (bio)
Plan
Planeta
Planetarium
Planetarny
Planować
[=projektować]
Plankton
Planimetr
Planować
Plansza
Plantacja
[=bananów]
Plantator
Plantować
Plaster
[=~ miodu]
[=rozmiękczający/przylepny]
Plasterek
Plastik (materiał)
Plastyk (człowiek)
Plastyka (sztuka)
Platan [bot]
Platforma
27

posta
plaga
calamitate
plagiato, plagio
plagiator
placard F. , placardo
affiche
placa
macula
macular
macular su
chalaza, macula germinal
plano
planeta
planetario
planetari
planificar,planar
designar
plancton
planimetro
planificar, planar
platto, platta,lamina,
plantation
bannetto27, bananicultura
plantator, cultivastor
plantar
emplastro
pecia de melle
emplastro adhesive
trencho
plastico
plasticista
plastica
platano
platteforma

uwaga „bananetta” = mały banan
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Platoniczny
Platyna [chem]
Platynować
Playback
Playboy
Plazma
Plaża
Plądrować (grabić, rabować)
(=marudzić,iśc z tyłu)
Plątać się
Plątać
Pleban
Plebiscyt
Plebiscytować (robić plebiscyt)
Plebiscytowy
Plebs
Plebej, proletariusz
Plebeizować
Plecak
Plechowiec [bot]
Plecionka
[=złotą/ srebną nitką]
Pleść, zaplatać
[=gadać]
[=bzdury]
Plecy [med.]
Pled [=koc]
Plejada
Plemię
[=szczep/ ród]
Plemienny
Plemnik
[=gadać]
Plenipotencja
28

platonic28
platino
platinar
playback A.
playboy A.
plasma
plagia
sachear,rapinar
soldato saccheante e spoliante
intricar se, imbroliar se
nodar, implicar, confunder, imbroliar,
intricar
pleban
plebiscisto
plebiscitasr
plebicitari
plebe
plebeio
plebeisar
sacco de tourista
* tolofita, *tolophita
tressa, tressage
filigrana
tressar
babilar stupide, chattar
garrular
dorso
plaid
pleiade
tribo, gente
tribo
tribal
speramtozoon
parlar studpide, chattar
plenipotentia, omnipotentia

także = amor platonic = miłość platoniczna
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plenum
Pleonazma
Pleśnieć
Plewić
Plezionaur (paleont)
Plik (komp)
[=paczka, zbiór]
Plisować
[=układać fałdy]
Plisa (falda, zakładka)
Pliszka, wójcik (orn)
Plomba
[=dentystyczna]
Plombować {=zęby}
Plon
Plotkować
[=paplać]
[=obmawiać]
Plotka, plotkowanie
Pluć [=śliną]
[=krwią / flegmą]
Plugawić
[=profanować]
[=plamić]
Pluralizm
Plus [=matemat. +]
Pluskać (się)
Pluskiewka
Pluskwa [ent]
Pluskwiak (ent)
Plusz
Plutokracja
Pluton
Płaca
Płacić
[=ratami]
[=odpracowywać]
[=wysoką cenę]

plenum
pleonasma
muccar
sarcular
plesiosauro
fila
pacco
plicar
plicar
plica
*chiffchaff
blumbo
*obturation
plumbar, *obturar
recolta
commatrar
garrular
diffamar
commatrage, rumor
sputar, spuer
expectorar
profanar
macular
pluralitate, pluralismo
plus
batter (le aqua)
cimica
cimica
hemiptero
pluche F. (push)
plutocratia
peloton
salario
pagar
pagar per ratas
pagasr per travalio
pagar un alte precio
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Płakać
Płaski
[=równy,równinny]
Płaskorzeźba
Plaskość
Płaskonóg (orn)
Plaskowyż
Płaszcz
[=palto]
[=pelisa/ futro]
Płaszczyć
Płaszczyć się
[=przed kimś]
Płaszczyzna
Płat [anat]
Płatek [bot]
[=śniegu]
Płatać figlę
Płatkonóg [orn]
Płatność
Pławikonik = konik pławny, konik morski
(icht)
Płaz [=gad pełzający]
[==ziemnowodny]
Płciowy
Płeć
Płetwa [=zwierząt]
[=brzuszna]
[=do pływania]
Płetwonogi (adj)
Płetwonóg
Płetwal 29
Płochliwy
[=bojaźliwy,lękliwy]
Płochy
29

plorar
plan
platte
basse-relievo
platitude
phalatrope
altiplano, plateau
mantello
paletot
pellicia
facer plan
devenir plan
humilar se
plana, plano
lobo
petalo
flocco de nive
burlar
*phalatropo
paga, pagamento
cavallo (cavaletto) maral; hippocampo
(scien)
amphibio; reptile
amphibio
sexual
sexo
pinna
pinna abdominal
pagaia
palmipede
palmipedo
balenoptera
timide
timide, pavorose
legier

płetwal (zoo)= rodzaj wieloryba
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[=frywolny]
[=skłonny do flirtu]
Płodny
[=owocny]
[=ziemia]
Płodzić
[=produkować]
[ =tworzyć]
Płomień
Fłomienny
Płot
[=palisada]
[=ogrodzenie]
Płowieć
Płowy
Płód
[=owoc]
[=anatomiczny]
Płótno 30
Płuco
[=zapalenie ~]
Płuco-serce
Pług31
Poług śnieżny
Płukać
[=wodą]
[=myć ,prać]
[=gardło]
Płyn
Płynąć [=woda;czas]
[=z serca]
Płynnie
[=mówić
Płynny
[=od płynu]
Płynność
30

31

frivole
*flirtose
fecunde, fertile
fructose
fertile
procrear, genitar
producer
crear
flamma
flammante
palisada
palisada
sepe
devenir pallide
pallide
fructo
feto
tela
pulmon
pneumonia, pneumonitis
machina cardio-pulsar
aratro
machina pertinive/ removenive
clarar, reaquar
lavar
gargarisar
fluido, liquido
fluer
currer ex corde
currentemente,fluentemente
parlar fluentemente
currente, fluente,
liquide
fluentia

płotno żeglarskie = kanwa – śłuży do wyrobu żagli;
lemiesz =ligno (timon) de aratro
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Płynny (ciekły)
Płynność (ciekłość)
Płyta
[=stalowa]
[=muzyczna]
Płytki
[=niegłeboki]
[=powierzchowny]
Płytoteka=dyskoteka
Pływać [=ludzie,ryby]
Pływający (ludzie,ryby)
[=na powierzchni]
[=na powierzchni]
Pływanie
Pneumatyka
Pneumatyczny
Pobawić[=zostać]
Pobawić się
Pobieć/ pobiegnąć
Pobieżny
Pobliski
Pobłażać
Pobłażliwy
Pobory (zarobek / wynagrodzenie)
Poborowy
[=rekrut]
Pobożny
[=udający}
Pobożność (=prawdziwa)
[=udawana]
Pobożniś
Pobrudzić
[=poplamić]
Pobudliwy
Pobudzać
Pobudzenie
Pobyt

liquide
liquiditate
platta, placa
placa de aciero
placa, disco
pauco profunde
improfunde
superficial
collectura de discos
natar
natante
boiante, flottante
boiar, flottar
natada
pneumatica
pneumatic
reposar, sojornar, amusar
amusar se
currer
cursori
proxime, vicin
esser indulge con, indulger
idulgente
emolumento
conscripto
recruta
pie
devote
pietate
devotion
(le) devote
polluer, facer immunde
macular, maculisar
irritabile
fomentar, stimular
stimulacion,stimulantia
sojorno
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Pocałować
[=kogoś na pożegnanie]
Pocałunek33
[=Judasza]
Pochlebca
Pochlebczyni
Pochlebiać (komuś)
[=sobie]
Pochlebny
Pochlebstwo
Pochodna [mat]
Pochłaniać
Pochodny
Pochodnia
Pochodzić [de]
[=wywodzić]
Pochodzenie
Pochować[ coś przed]
[=zmarłego]
[=do grobu]
[= do ziemi]
Pochód [=procesja]
[=defilada]
Pochówek
Pochwa [=futerał]
[=anatomiczna]
Pochwalić (przytakiwać)
Pochwowy [med.]
Pochwosromowy [med.]
Pochwała

32
33

basiar, oscular32, dar un basio (a)
dar un bassio a un persona de adieu / de
adio, bassiar ...de adio/adieu (a)
basio, osculo
basio / osculode juda
blanditor, flattator, adulator
adulatrice
flattar, blandir, adular
facer complimentos
se blandir
complimentari
flatteria, blandimento,
complimento, adulation
derivata
absorber
derivative,derivational
torcha
originr /descender de
derivar
origine, lineage
celar
sepulcrar
mitter al tumba
interrar
procession
defilada
interramento
etui,
vagina
plauder
vaginal
vaginovulvar
elogio, laude

oscular (anque) = stykać (geom)
całować = basiar, oscular

506

Pochwalony
Pochylony
Pociąg
[=kolej]
[=bardzo szybki]
[=skłonność]
Pociąg towarowy
Pociągać
[=ciągnąć]
[=być atrakcyjnym]
Pociecha
Pocieszać
[=wzmacniać duchowo]
Pocieszenie
Pocieszyciel
Pocieszycielka
Pocieszający
Pocisk
[=rakieta]
[=balistyczny[
[=świetlny]
[kauczukowy]
[=dum-dum
Początek
[=pochodzenie]
Początkujący
Poczekalnia
Poczta
[=elektroniczna]
[=lotnicza]
[=główna]
[=poste restante]
Poczta powolna [=”żółwiowa”]
Pocztowy
Pocztówka
Poczucie
34

elogistic, elegiose, laudate
cursive
traino; ferrovia
traino rapidissime, supertraino
inclination
traino de merces
inclinar , attraher
trainar
attraher, esser attrahite
conforto,consolation
consolar
confortar
consolation
consolator
consolatrice
consolatori
balla
missile (misail) A.
balla projectil
balla luminose
balla de cauchu34
balla dum-dum
comenciamento, initio
origine,lineage
comenciante, incipient
sala a atttender
posta, currero
posta electronic
posta aeree;posta per avion
posta central
posta restante
„posta gastropode”
postal
carta postal
senso

balla de cauchu = także „piłka kauczukowa”
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[=humoru]
Pocztylion
[=listonosz]
Poczwarka [ent]
[=zoo]
[=larwa]
Pod
Pod auspicjami
Pod egidą
Pod hegemonią
[=otwartym niebem]
Pod kierunkiem
Pod koniec
Pod nazwą
Pod rozkazami
Pod bronią
[=światło]
Pod tym warunkiem
Pod wiatr
Pod wieczór
Pod prąd
Pod spodem
Pod tytułem
Pod znieczuleniem
Podagra [med]
[=rwa kulszowa (med)]
[=ischias=ból nerwu biodrowego]
Podarty
Podaż i popyt
Podrzeć
Podatek
Podatny na zarażenie
[=na zranienie]
Podatność na zarażenie
[=na zranienie]
35

senso de humor
posta portator
postero, postista
chrysalide
pupa35
larva
sub
sub auspicios de
sub le egide de
sub le hegemonia
a celo aperte
sub direction de
verso le fin
sub nomine
sub ordines de
sub le armas
contra le lumine
sub iste condition
contra le vento
verso le vespere
contra currente
infre
sub titulo
anesthesia
podagra
neuralgia
sciatica
lacerate
le offerta e le demanda
lacerar
taxa, imposto
contabile
vulnerabile
contabilitate
vulnerabilitate

pupa = także dziewczynka
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Pod znieczuleniem
Podbiał (bot)
Podbicie
Podbiegunowy
[=polarny]
Podbijać
Podbój
[=najazd; inwazja]
Podbródek (anat)
Podbrzusze (anat)/ zoo)
Podchodzić (nadchodzić)
Podbużać
Poddasze
[=facjata]
Poddawać, poddać
[=pod rozwagę]
[=pod dyskusję]
[=w wątpliwość]
[=przekazywać]
[=kapitulować]
[=poddawać się
Podejmować decyzję
[=temat]
Podejrzewać
Podejrzany
Podejrzenie
Podejrzliwy
Podejść (nadejść)
Poderżnąć gardło
Podeszwa [=nogi]
[=obuwia]
Podglądać (ukradkiem)
[=szpiegować]

sub anesthesia
tussilage
borra
circumpolar
polar
conquirer
conquesta
invasion
mento
abdomine, hypogastrio 36
acceder
fomenta, instigar
mansarda
attica
render se,capitular
considerar, mitter in consideration
mitter un cosa in adjudication / discussion
mitter in,,,, dubita, dubitar
transmitter
capitular, render se
render se
prender un decision,
facer un decision
abbordar un thema
suspectar, suspicer
suspecte,suspicite
suspection
suspiciose, diffidente
acceder
jugular
solea
solea
viglar, surveliar,
spiar, spionar

36

hypogastrio (abdomine) = es trovate al Lista supplementari
(p.59)
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[=obserwować]
Podjudzać
Pod kierunkiem
Podkład
[=muzyczny]
[=kolejowy]
[=malowanie]
[=geol/ warstwa]
Podkoszulek, podkoszulka
Podkreślać
Podkuć, podkuwać (konia)
Podlać, podlewać
[=nawadniać, nawodnić]
Podlegać
Podległość
Podległy [przym./ rzecz]
Podlotek (małolat)
Podłączać, podłączyć (do cz,)
Podłoga
Podłoże [=baza}
[=fundament]
[nawierzchnia]
Podług
Podłużny
Podły, nikczemny
[=ordynarny]
Podłość
Podmiejski
Podmiot [=t.gram]
Podmuch
Podniebienie
Podniecać
[=drażnić]
[=stymulować]
Podnieść, podnosić
[=windować ceny]
Podnieść, podnosić się

observar
incitar, instigar
sub gerente de
fundo, basse
fundo musical, ligastura music
traversa ferroviari
jacimento,
strato
subgonnetta
subliner
ferrar
abbiberar, aquizar
aquar
depender (de)
dependentia
dependente
teenager
connecter a
solo
base, substreto
fundamento
pavimeneto
secundo
oblonge
abjecte, basse, vil
vulgar
bassessa
suburbial
subjecto
halito
palato; tecto de bucca; palato
excitar
irritar, vexar
stimular
levar,elevar
altiar
sublevar se
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[=na duchu]
[=na duchu]
[=cenę]
[=flagę, żagiel]
Podnosić kwestię
Podniesiony
Podnieta
Podnosić do góry
Podnosić do sześcianu
Podnoszenie do szeeścianu
Podnośnik
[=lewarek ręczny]
[=dżwig/żuraw]
Podnóżek
Podobać się
Podobnie
Podobnie jak
Podobny
[=analogiczny]
Podobieństwo
Podpalać, podpalić
Podpalacz
Podpałka (drzewo do podpalenia)
Podpis
Podpisać, podpisywać
Podporządkowywać
Podpora
[=wspornik, podstawa]
Podporządkować
Podrabiać
[=fałszować]
[=naśladować]
Podrabianie
Podróbka
Podręcznik
37

incoragiar
incoragiar (inkorajar), cubar37
altiar precios
hissar
levar le question
levate
incentivo impulso, instigo
elevar
cubar
cubage
lift A.
cric
elevator
scabello
placer, complacer
item, si,milarmente
sicut
simile, similar
analogic
similaritate, similantia
incendiari, accender
incendiator
accendalia
signatura
subscariber, signar
subordinar
contraforte
cossinetto
conformar
contrafacer
falsar, falsificar
imitar
contrafaction
imitation
(le) manual

cubar (tkże) = leżeć
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[=zarys podręczny]
Podroby (=pozostałości z całości]
Podroby [=flaczki]
Podróż
[=poślubna]
[=służbowa]
Podróżnik, podróżny
[=badacz]
Podróżować
Podsiarakowy (chem)
[=kwas (chem)]
Podskoczyć/ podskakiwać
Podskórny
[=igła do zastrzyków]
Podstawa [=baza]
[=fundament]
Podstawowy
[=fundamentowy]
Podstęp
[=oszustwo]
[=fortel]
[=intryga]
[=uciekać się do podstepu]
Podsumowanie
Podsumować
Podsycać (=podżegasć)
Podsycanie (podżeganie)
Podszycie materiałe, - (podbicie)
Podściółka
Podświadomość
Podświadomy
Pod tym warunkiem
Podtrzymywać, podtrzymać
[=korespondencję]
[=wniosek]
[=sankcjonować[
Podupadać

compendio
restos de carne
tripa
viage
viage nuptàl
viage de affaiares
viagiator
recercator
viagiar
hyposulfurose
acido sulfurose
gambolar
hypodernic
aco hypodeermic
base, basamento, cossinetto
fundamento
basal, basic,
fundamental
stratagema
deception
artificio
intriga
recurrrea a nu stratagema
summario
summar
fomentar
fomento, fomentation
borra
lectiera
subconscientia
subconsciente
sub iste conditiones
sustener, fomentar, appoiar
~ un correspondentia
supportar / appoiar un motion
sancir, sanctionar
decader
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[=chylić się ku upadkowi]
Poduszka
Poduszka powietrzna (techn)
Poduszeczka ( do wszystkiego)
Poduszkowiec (techn.)
Podwajać
Podwiązka
Podwieczorek
Podwieszenie
Podwinięcie powieki/ entropia
Podwojenie liter / zgłosek (jęz)]
Podwójny
Podwórko
Podwyżka
Podwyższać
[=się, górować]
Podwyższać cenę
Podwyższenie cen
Podzelować
Podział
[=dystrybucja, rozdział
[=dystrybucja, rozdział]
[=komórek (bio)
Podziałka
Podzielić
Podzielony
[=na /przez/
Podziemie
Podziemny
Podziwiać
Podżegać
Podżeganie
Podżegacz
Podżegający
38

devenir cadente
cossino,
cossin(ett)o de collison, airbag A.
cossinetto,
aerglissator, hover
duplar
garrettiera38
repasto ante souper, collation
suspensorio
entropio(n)
gemination
bion, duple,binari
corte
altiamento
altiar
altiar se
altiar le precios
altiamento de le precios
solear
division
distribution
distribution
caryocinese
scala
divider
divdite, divise
divider in....per
suberraneo
subterral, subterree, subterrestre
admirar
instigar, fomentar
instigation, fomento, fomentation
(le) instigante, fomentator
instigante, fomentante

ordine de garrettiera = order podwiązki
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Poemat
Poeta
Poetka
Poetyczny
Poezja
Pogadać
Poganin
Pogaństwo
Pogarda
Pogardzać
Pogarszać, pogorszyć
Pogarszać się
Pogarszający się
Pogawędka
Pogawędzić
[=punkt widzenia]
Poglądowy
Pogłębiać, pogłębić
[=pogłębiać koryto rzeki]
[=znajomości]
Pogłębiarka
Pogłębianie (brzegu itd.]
Pogłębiony
Pogłoska
Pogmatwać
Pogoda
Pogodny
Pogodzić się
Pogorzelec
Pogotowie [=gotowość]
[=ratunkowe]
[=karetka]
Pogranicze
Pogrom
[=masakra]
Pogromca
[=dzikich zwierząt]

poema
poeta
poetessa
poetic
poesia
parlar; chattar
pagano
paganismo
contempto
contemner, negliger
deteriorar,aggravar
pejorar
pejorante
chat A., confabulation
chattar, confabular
puncto de vista
illustrative
approfundar, diffunder
dragar
diffunder cognoscentia
dragator (maachine}
dragage
approfundate
ruito, rumor
imboliar, intricar
tempore
seren, dulce
poner se de accordo
le homine sin casa post incendio
bonvoluntate
emergentia (in casa de urgentia)
ambulantia
territorio vicin de limite
pogrom
massacro
pogromero
trainator de bestias
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Pogrubiać, pogrubić
Pogrzeb
Pogrzebać
[=do ziemi]
[= do grobu]
[=pochować]
Pogrzebacz
Pogrzebowy
Pogwałcenie
Pogwałcić (prawo)
[=zasadę]
Pohamować
Poić
Poinformować
Pointer (rasa psa)
Poirytowany
Pojawić się
Pojazd
Pojąć, pojmować
Pojechać
Pojednać
Pojednanie
Pojednawczy
Pojedyńczy
Pojedynkować się
Pojemnik
[=na śmieci/ nieczystości]
[=rezerwuar]
Pojemność
[=zdolność ]
[=fizyczna]
Pojemnościowy
Pojęcie
[=koncept]
[=idea]
Pojutrze
Pokarm

spissar
funeral
sepulchrar
interrar
mitter al tumba
sepulcrar
attisator
funebre, morituari
violation
infringer, violar
violentar le principio
retener
abiberar
informar
poionter
irate
apparer
vehiculo
intender
ir, vader
concillar
concillation
concillatori, concillative
singule
duellar
receptaculo
receptaculo de immunditias
reservoir F. (rezervua]
capacitate, volumine
comprehension
capacitate
volumnose
notion
concepto
idea
postdiman
nutrition
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Pokaz [=demonstracja]
Pokazywać
[=naocznie]
Pokazany
Pokojówka
[=pomoc domowa]
Pokojowiec
Pokład (okręt/ samolot)
=geologiczny]
Pokłonić się
[=pozdrawiać]
Pokolenie
Pokonać
Pokonany
Pokora
[=posłuch]
Pokorny
Pokój [=światowy]
[=pomieszczenie]
[=bawialny – salon]
[=pokoik]
[=szałas]
Pokojowy
Pokost
Pokrewniony
Pokrewieństwo
[=przez małżeństwo]
Pokroić
[=na kawałki]
Pokropić
[=deszczem]
[=zraszać/ zwilżać]
Pokrywać, pokryć

monstra
monstrar
evidentiar vivente
monstrate
camerera
domestica
camerero
deck
strato
inclinar se
salutar
generation
vincer
vincite
humilitate
obedientia
humile
pace
càmera39
salon
cameretta, cubiculo40
cubiculo foliose
pacific (de pace)
cameral (de camera)
vernisse
cognate
cognation, parentato
affinitate
tranchar
peciar
asperger
asperger per pluvia
molliar
coperir

39

camera = także = kamera filmowa, aparat totograficzny
cubiculo ( także) = mała izdebka

40
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[=owijać]
[=zwierzęta]
[=deficyt]
Po imiemiu
Po kolana
Po kryjomu
Pokrywa, pokrywka
Pokrzywa [bot]
Pokrzywka [pat]
Pokrzyżować
Pokusa
[=przynęta]
Pokuta
[=skrucha]
Pokutować
[=wyrażać skruchę]
Polak (mieszkaniec kraju)
Polano [=kloc drzewa]
Polarny
[= zorza]
Polaryzować
Polaryzacja
Pole
[=orne]
[=magnetyczne]
[=działania]
[=bitwy]
[=minowe]
[=golfowe]
Polecać, polecić
Polecenie
Polemika
Polemiczny
Polemizować
Polepszać
Polerować
[=wygładzać]

inveloppar
copular
compensar (un deficit)
per nomine
usque le genus
celatemente, secretemente
copercula
urtica
urticaria
confunder
tentation
seducimento, seduction
penitentia
contrition
exprimer le penitentia
exprimer le contriction
(le) polonese
bloko de ligno
polar
aurora polar
polarisar
polarisation
campo
agro
campo magnetic
dominio, campo de action
campo de battalia
campo de minas
pista/ campo de golf
recommendar, mandar
mandato
polemica
polemic
polemisar
ameliorar, meliorar
brunir
applanar, facer plan
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[=wyrónywać]
[=szlifować, ściera
Polerowanie (obmywanie, abrazja)
Polewać
[=nawadniać]
Polichromia
Polichromowany
Polichromować
Poliester [chem)
Policja
[=obyczajowa]
[=municypalna]
[=tajna]
Polietylen (chem)
Policyjny
Policjant
Policjantka
Policzek
Policzkować
Policzkowy
Polifonia
Poligamia
Poliglota
Poligraf
Poligrafia
Poligraficzny
Poliklinika
Polikliniczny
Polietylen [chem0
Polimer [chem]
Polimeryzować
Polimeryzacja
Polio, poliomyelitis, paraliż
Polip [zoo/med]
Polipropylen [cgem]
Polisa
Politechnika

nivelar
abrader
abrasion
aquisar
abbiber
polychromìa
polychrome, polychromate
polychromar
polyester
policìa
policìa del mores
policìa municipal
policìa secrete
polyetilene
policiari
policiero
policiera
gena
batter le gena
genal
polyphonia
poligamìa
polyglotta
polygrapho
poligraphia
poligraphic
polyclinica
polyclinic
polyetileno
polymero
polymerisar
polymerisation
polio, poliomyelitis
polype
polypropylene
polissa
politechnica
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Politeizm
Politura
Polityka
Polityk
Poliuretan [chem]
Polka [taniec}
[=mieszkanka kraju]
Polon Po [chem]
Polonez
Polować
Polowanie
[=na wieloryby]
Polski (adj)
Polucja [med]
Połamać (przełamać)
Połączenie
[=komunikacja]
[=zrastanie się, fuzja]
[=kolejowe]
[=między brzegami]
[=telefoniczne]
Połączony
Połączyć
Połowa
Połowiczny
Położenie
[=sytuacja]
[=lokalizacja]
[=mieć położenie/ lokalizację]
Położnictwo/ ginekologia położnicza]
Położniczy
Położnik
Położna
Położyć
[=na wadze / n a wagę]
Południe (czas)
[=strona świata]

polytheismo
politura
politica
politico
poliretan
polka
le) polonese
polonium
(le) polonaise
chassar, venar
chassa (shasa), venation
chassa de balenas
polonese
pollution
rumper (~rumpte/ rupte)
coalescentia,ligation, combination
communication, connection
coalescentia, fusion
connection ferroviari
inter ripas
connection telephonic
conjuncte,connecte
coalescer,ligar, combinar, connectar
medie, medietate
medio
situation, position
situation
localisation, ubication
ubicar
obstetricia
obstetric
obstetrico
obstetrice
mitter / poner
mitter / poner in le balancia
medie-die, meridie
sud
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Południowy
Południk
Południowy
[=- wschód]
Południowoeuropejski
Połykać; połknąć
Połykany, połknięty
Połysk
Połyskiwać
Pomacać
Pomada
[=nakładać pomadę]
[=maść]
Pomadka (=cukierek)
Pomagać
[=podtrzymywać/ wspierać]
Pomarańcza [=owoc]
[=drzewo]
Pomiarkować się
Pomidor [bot]
pomieszcenie
[=małe]
Pomnażać
Pomnażanie, pomnożenie
Pomniejszać
Pomniejszenie wartości42
Pomnik
Pomoc
[=społeczna]
[=domowa]
[=wsparcie]
Pomocnik kucharza (kuchcik)
[=w księgowości]
41
42

1.meridional
2.sudal
meridiano
sudal
sudest
sudeuropee
inglutir
inglutite
brunitura
brunir
palpar
pomada
pomadar
poner (con) unguento
fondant F.
adjutar,adjuvar,attemptar
assister, sustener, succurrer
orange
orangiero
moderar
tomate
placia/ loco
cubiculo
multipllicar
multiplication41
diminuer
minusprecio
monumento
adjuta,succurso, attempta
assistentia social
domestica
succurso
adjuta cocinero; adjutacocinero
(le) adjuta contabile

tabula de multiplication (Inter) = tabliczka mnożenia
pomniejszenie – jako przedrostek „minus-
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[=w łodzi, / na okręcie] = majtek
Pomocniczy, pomocny
Pomorze
Pomost
[=keja]
[=równoważni]
Pomolog
Pomologia
Pompa (czerpać płyn)
[=przepych]
[=luksus]
Pompatyczny
Pompować
[=strażak]
Pompowanie
Pomrok
Pomruk
Pomruk (bot)
Pomylić
[= ~się]
Pomysł
[=idea]
Pomysłowy
[=wyobrażalny]
[=kreatywny]
Pomyśleć
Pomyślny
Ponad
=[wszystko]
Ponad siły
Ponad miarę
Ponadto
Ponaddźwiękowy
Ponadnarodowy
Ponaglać, ponaglić
Poncz
Ponętny

(le) adjutante del batellero
adjuncte, adjutante
Pomerania
pila
quai F.
ponte de balancia
pomologo
pomologia
pumpa
pompa, fastso
luxo
pompose
pumpar
pumpero
pumpage
obscuritaste
murmuration
parietaria
errar
facer error, errar se
conception, concept
idea
ingeniose
imaginabile
creative
pensar
succesose
super
super toto,supertoto
ultra le fortias
ultra mezura
ultra, ultra isto
supersonic, ultrasonic
supernational
urger
poncho H., punch
attractive
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[=pociągający]
[=uwodzicielski]
Poniedziałek
Ponieważ
Poniewierać
Poniewieranie
Poniżać
[=degradować]
Poniżej
Poniższy
Ponownie
[= wprowadzać]
Pontyfikat
Pontyfikalny
Ponury
[=ciemny/obskurny]
Pończocha
Pończocha nylonowa
Pooperacyjny
Pop
Poparcie
[=finansowe]
Popaść, popadać
[=w zapomnienie]
Popełniać, popełnić
[=przestępstwo]
[=samobójstwo]
[=błąd]
[=zrobić gafę]
[=oszustwo]
[=niedyskrecję]
Popełniony
Popierać, poprzeć
[=wspierać (duchowo)
Popiersie
Popelina
Popęd (impuls)

atrahante
seductive
lunedi
nam, perque
maltractar
maltracto
bassar
degradar
hic, subtus
hic infra, hic subtus, infra
iterim, itero
reintroducer
pontificato, pontifice
pontifical
sin humor
obscur
calcea
calcea a nylon
postoperatori
pope
appoio, supporto
appoio financiari
cader
cader in oblivion
committer,facer
perpetrar / commiter un viyio
committer suicidio
commiter un error
facer/committer un gaffe
commiter un fraude
committer un indiscretion
committite
appoiar,supportar
fomentar
busto
popelina
impulso, stimulo
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[=płciowy/ seksualny]
Popielaty
Popielec [rel]
Popielniczka
Popielnik
Popis [=przegląd]
[=parada]
[=widowisko]
Popiół
Popiołowy
Poplecznik
Popłoch [=panika]
[=wrzawa]
Popołudnie
Poprawiać
[=korygować]
Poprawka
Porawiony
Poprawianie
Poprawność
Poprawny
Popręg
Po prostu
Poprzeć (popierać)
Poprzedzać
Poprzedzony
Poprzez
Poprzedni
[=wcześniejszy]
Popsuć
Populacja
Popularny
Popularyzować
Popularyzacja
Popuszczać [=luzować]
[=komuś/czemuś]
[=rozluźniać]

instincto/ impulso sexual
cinerose
mercuridì del cinere
cineriera
cineriero
revista
parada
spectaculo
cinere
cinerari
supportator
panica, timor, pavor
ruito
postmeridie
emendar, adjustar
corriger
emendamento, emendation
corrigite, emendate
correction, adjustamento, emendamento
correctessa,correctitude
corrective, correctori, correctional
cingula
simplemente
sustener, appoiar
preceder
precedente
tra, traverso
previe
recent
defectar,questar,vitiar,damagiar
population
popular
popularisar
popularitate, popularisation
laxar, diserrar, distaccar
laxar
laxar
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Popyt i podaż
Por [bot]
[anat]
Pora
[=pora roku]
Porabiać {=czuć się]
Porada [=konsultacja]
[=rada]
Poradzić [=komuś]
[= się]
Poranek (rano)
[=teatr,film. itp.]
Poranny
Poranić
[=się]
Porazić
Porażenie słoneczne
Porażka
[=upadek]
Porcelana
Porcja
Porcjować (=racjonować)
Poręcz
[=krzesła]
[=schodów]
Poręczny
[=wygodny]
Poręczyć
[=na wekslu]
Poręczyciel
[=dać w zastaw]
Pornograf [=autor pornografii]
Pornografio
Pornograficzny
Poronić
[=sztucznie ]
(łyżeczkować(med.)]
Poronienie (med.)
łyżeczkowanie

le demanda e le offerta
porro
poro
tèmpore
saison
sentir se
consulta
consilio
consilar
consilar se
matino
matinee
matinal
vulnerar
vulnerar se
paralisar
colpo de sol
defaite
fallimento
porcellana
portion
apportionas, portionisar
bracio
balustrada
maneabile
comfortabile
garantir
avalisar
garante
dar caution
pornographo
pornographia
pornographic
abortar
currettar
aborto, abortamento,
curretatage
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[=wywołać poronienie]
Poroniony 1.płód,
2.pomysł
poronny, poroniony
[=środek poronny]
Porozmawiać
Porozumie(wa)ć się
[=dojść do zgody]
Poród
Porodzić
Porównać, porównywać
Porównanie
[=paralela]
Porównawczy
Porównywalny
Porównywalność
Porozumienie
[=tajne]
Port
[=lotniczy/lotnisko]
Portowy
Portfel
Portier
Portmonetka
Porto [=opłaty]
Portretować
Portret
Porucznik
Poruszać (ruszać)
[=emocje]
Porwać
[=na kawałki]
Porwać=porywać (kogoś)
[=rabować]
[=kraść]
Porządek
Porządkować
[=aranżować]

provocar un aborto
1. morte-nascite
2. abortate (a.pensata)
abortive
remedio / pharmaco abortive
interparlar
inter/comprender se
interconsentir se
parturition, parto
parturir
comparar
comparision
parallelo
comparative
comparabile
comparabilitate
accordo
collusion
porto
aerodromo
portuari
cartiera,portafolio
portero,viligiero
bursa, portamoneta
pagamento postal
portraiatar
portrait
locotenante
mover
commover
lacerar
raper, abducer
raper
furar
ordine
ordinar
arrangiar
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Porządkowy
Porzeczka [bot]
[=krzak porzeczki]
Porzucać
[=opuszczać]
[=kobietę]
[=ideę]
[=odjeżdzać]
Posadzić
[=rośliny/drzewa]
Posadzka
Posag (wiano)
Posądzać
Posąg
Posępny
[=melancholijny]
Posiadać
[=mieć]
Posiadacz obligacji
Posiadacz biletu (na okaziciela)
Posiadany
Posiadłość
[=ziemska]
Posiadacz
Posiedzenie
[=sesja]
Posesja
Posiłek
Posiłki
Posiłkowy
Poskramiać[=ujarzmić ludzi/ zwierzęta]
[=obłaskawiać ludzi]
[=tresować]
[=udomowić zwierzę]
Pokskramiacz (zwierząt)
43

ordinari
ribes
ribesiero
abandonar, lassar
abandonar, lassar
abandonar un femina
abandonar un ideas
abandonar, lassar
haber pro sede
plantar
parquet
dote43
suspectar
statua
triste
melancholic
posseder
haber
obligationario; tenitor de obligataiones
tenitor de billet
posedite
possession
bienes immobile
possessor
meeting A.
session, asamblea
benes immobile
repasto, (le) mangiar
auxiliar
auxiliar
tomar, subjugar, dominar
trainar
domtar
domestificar
domtator

czasownik (Inter) = dotar
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Posłać ,posyłać
[= po coś/kogoś]
[=piłkę do siatki]
[=pościelić]
Posłanie
Posłaniec
[=kurier]
Posłannictwo
[=misja]
Posłuszeństwo
[=zmuszać do ~]
[=być posłusznym]
Posmarować44
=masłem]
[=smołować]
[=maszynę olejem]
[=namaszczać ]
Posocznica [med.]45
Posolić
Pospiesznie, prędko
Pospieszyć się
Posrebrzać, posrebrzyć
Post
[=40-dniowy/ Wielki Post]
Postać
[=forma]
[=figura]
[=osoba]
Postananwiać, postanowić
[=dekretować]
Postawa fizyczna]
[=moralna]
44
45

inviar
facer venir, querer
inviar le ballon in le rete
facer un lecto
message
currero, messagero
currero
mission
mission
obedientia
compeller a bedientia,
fortiar a obedientia
obedir
ingrassar, grassiar
butyrar, grassiar per butyro
piciar, tar
lubricar, lubrificar
unguer
septicemia
sallir
precipitamente
precipitar
argentar
jejuno
quaresima
forma
forma
figura
persona
decider
decretar, deceder
attitude/ postura phisic / corpal
attitude/ postura moral,

lubricar (Inter) = smarować (techn)
posocznica (septicemia (sepsa) – ostry stan ogólnego zapalenia
organizmu spowodowanego przez stale pojawiające się zarazki
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Postawić, stawiać
Postawić pytanie
Postawić stopę
Posterunek
Postscriptpum
Postęp
Postępować (robić postępy)
Postój
Postrzał
[=lumbago] (med.)
Postrzelić
Postulat
Postument
[=cokół]
Postura (poza)
Posuwać się (robić postsęp)
Poszanowanie
[=respekt]
Poszarzały
Poszczęścić się
[=odnieść sukces]
Poszerzać, poszerzyć
Poszerzanie, poszerzenie
[=objętość]
Poszewka
Poszukiwacz
Poszukiwanie
Powab
Powabny
Pościg (za zwierzyną)
Pościel
Pościć
Pośladek[med]
Pośledni
Poślubiać, poślubic [=samemu]
46

poner
poner le question
poner le pede
posto
postscripto
progresso
proceder, progreder
stand, halto
vulnere post balla
lumbagine
tirar per balla
postulato
pedestallo
pedestallo
postura
progreder
estima
respecto
discolorate
prosperar
succeder
allargar
ampliation
ampliar46
cercar
cercero
cerca
charme
charmose, charme
chassa
panno pro lecto
jejunar
culo,podice
inferior
maritar dr, sposar se

amplificar = wzmacniać
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[=kogoś]
Pośmiertny
Pośpiech
Pośpieszny (w pośpiechu)
Pośredni
Pośredniczyć
[= w handlu]
Pośrednik
Poświadcz(a)yć
Poświęcać
[=dokonać obrzędu rel.]
[=coś czemuś]
[=pokropić wodą]
[=namaścić olejami św.]
Poświęcać (się)
Poświęcony
Pot
[=pocić się]
Potajemny
[=ukryty]
Potas [chem]
Potaż chem]
Potem
Potencja
Potencjalny
Potencjalnie
Potencjał
Potęga [=mocarstwo]
[=władza/siła}
Potęga [=mat]
Potęgować
Potężny
Potępiać (obwiniać}
Potępiać, potępić [=skazywać]
[-skazać na śmierć]]
[=skazywać na męki]
Potępiający

maritar , sposar
postume, postmortal
haste
hastive
indirecte, intermediari, intermedie
mediar
negotiar
mediator
atestar, certificar
sacrificar
consecrar
devotar
asperger
unguer
dedicar (se a)
consecrate
sudor
sudorificar, devenir sudorific
secrete
clandestin, furtive
potassium
potassa
pois, postea, post
potentia
potentiàl
potentialmenete
potential
potentia, potestate, poter
poter
potente
augmentar, intensificar
potente
blasmar, damnar
condemnar
condamnar al morte
damnar al tormento / tortura
comdemnatori
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Potępialny (godny potępienia)
Potępienie
Potępiony
Potłuc
Potok
[=słów]
Potomek
Potomność
Potomstwo
Potop
Potpourri [=wiązanka melodii]
Potrawka [kul]
Potroić
Po trochu
Potroić, potrajać (się)
Potrójny
Potrwać
Potrząsać=potrząsnąć
Potrzeba
Potrzebować
Potrzebny
[=konieczny]
Potwarz
[=kalumnia]
Potwierdzać. potwierdzić
[=sankcjonować]
Potwierdzający
Potwierdzenie
Potwierdzony
Potworność
Potworny
Potwór
[=w bajkach]
Potylica [anat]
[kość potyliczna]
47

blasmabile
blasmo
condemnite, damnite
rumper
(le) currente, fluxo
fluxo de parolas
descendente
posterioritate
infantes
diluvio
potpouri F.
ragout F.
tresople
pauc a pauc
triplicar (se)
triplice, triple
continuar, haber loco,occurer
agitar, succuter, tremer, trepitar
besonio
besoniar
besoniate
necesse
libello
calumnia
confirmar47
sanciar, sanctionar
confimative, confirmatori
confirmation
confirmate
monstrocitate
monstruose
bestia, monstro
ogro
occipite
occipial osso

confirmar (Id/Inter) = także bierzmować
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Pouczać
Pouczający
Poufały
[=intymny]
Poufalać (się)
Poufale
[=sekretnie]
Powaga
Poważać
[=szanować]
Poważny
[=ważny]
Powaga
Powiadamiać, powiadomić
[=poinformować]
[=komunikować]
[=awizować]
Powiat
Powiązanie (związek)
Powidła [=marmlolada]
[=konfitura]
Powiedzieć
Powiedzenie (przysłowie)
[=stare ~powiedzxenie]
Powieka [med.]
[=mrugać powiekami]
Powielać
[=kopiować]
[przerysowywać]
[=kserować]
Powiernictwo
[=spadkowe]
Powierzać, powierzyć
[=sekret]
[=dać zgodę na]
[=udzielać koncesji]
[=ziemi]

instruer, inseniar
didactic, didascalic
familiar
intime
familiarisar (se)
intimemente
secretemente
gravitate
estimar
respectar
seriose
grave
serisitate
avertar
informar
communicar
avisar
districto
liaison
marmelada
jem, marmelada de fructos
dicer
adagio
un vetule adagio
palpebra
palpebrar
multiplicar
copiar
calcar, traciar, delinear
photocopiar
trust A.
fideicommisso
confider, committer
confider / committer un secreto
permitter, licentiar
dar concession
committer al terra
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Powierzchnia
Powierzchniowy
Powierzchnowny (pobieżny)
Powieść [lit]
Powiesić
[=przytwierdzić]
Powietrze
Powietrzny
[=~ statek]
[=trąba powietrzna]
Powiększać; powiększyć
[=stukrotnie]
Powiększać się
Powiększenie
[=stukrotne]
Powiększalnik
Powijak=pielucha
Powiklak indyjski (bot)
Powikłanie
Powinowactwo [=pokrewieństwo przez
małżeństwo]
Powinszować [komuś]
Powitać
Powlec, powlekać [=pokrywać]
Powłoczka
Powodować
Powodzenie
[= sukces]
[=efekt ]
[=status]
[=rezultat]
Powodzić się
[=osiągać sukces]
[=czuć się dobrze]
Powojenny
Powoli
Powolny

superfacie
superfacial
cursori
fabula, historia narrative, romance
suspender, aspender
fixar
aer, aere
aeree
aerostato, aeronave
tromba de aere
aggrandir, augmentar
centuplar, centuplicar
augmentar se, agrandir se
augmento
centuplar
(photo)amplificator
panno pro infantes
tamarindo
complication
affinitater
gratular
salutar
coperir
copertura
causar,effectuar
prospero
successo
effecto
stato
resultato
prosperar, ganiar successo
succedar
sentir ben
post-militar, post-bellic,postguerral
lentemente, tardivemente
lente, tardive
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Powolność
Powołać; powoływać
[=do wojska]
[=do specjalnych zadań]
[=na świadka]
[=do życia]
Powołany
Powonienie
Powództwo
[=wnosić ~]
[=oskarżenie]
Powód
[=z powodu]
Powódź
Powój [bot]
Powóz
[=dyliżans]
[=karoca/ kolasa/ kareta
[=karawan]
Powracać; powrócić
[=przychodzić z powrotem]
Powrót
Powstać, powstawać
[=buntować się]
[=wywołać rewoltę]
[kreować]
Powstanie
[=rewolta],
[=rebelia]
Powstrzymać, powstrzymywać]
[=zatrzymywać]
Powstrzymać się (od)
Powstrzymanie się (od alkoholu)
Powstrzymanie się (od głosu itp.)
Powszechnieć
Powszechny

lentor
invocar, advocar, convocar
recrutar
advocara / convocar pro special labor;
conscriber
advocar como teste
animar, advocar al vita
invocate
olfaction
reclamation
presentar un reclamation
prender accusation
causa,causation
causa de
inundation, alluvion
convolvulo
carrossa
diligentia
cochi, carro, carossa
carro funebre
retornar, esser in retorno
revenir, retornar
retorno
elevar, levar se, surger
revoltar, sublevar se, rebellar se
revoltar
crear
insurrection
revolta,
rebellion
detener
detener, facer halto (de)
abstiner se, detener se
absinentia
abstention
generalisar, facer commun
commun, general, universal
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[=wspólny]
[=szkoła powszechna]
Powszedni
Powszednieć
Powtarzać, powtórzyć
[=ponownie]
[=~ się]
Powyżej
[=przeciętnej]
Poza [=oprócz]
Pozacielesny
Poza murami
Poza [rzecz.]
Poza murami
Poza [zaim]
Poza granicami kraju
Poza zainteresowaniem
Poza tym
Pozatykać
[=używać tamponu]
Pozaziemski
Pozbawić, pozbawiać
Pozbawienie
Pozbawiony
[=ducha]
[=kolorów]
=wszelkiej pomocy]
Pozbyć się (cz. / kogoś)
Pozdrawiać, pozdrowić
Pozdrowienie
Poziom
[=na poziomie]
[=standard, norma]
Poziom życia
Poziomować
Poziomnica
[=na mapie topograficznej]

commun
schola primari, schola fundamental
quotidian
facer quotidian, facer commun
repeter, iterar
reiterar
repeter se
super
super le par
extra, ultra
extercorporal
extra muros
postura
extra muros
foras
foras del pais
sin interesse
ultra illo, ultra isto
stoppar, obturer
usar tampon, tamponisar, mitter tampon
extraterrestre
deprivar. privar
deprivation
deprivate
disanimite
discolorate
deprivate de tote succurso
desfacer se de
salutar
salute
nivello
al nivello
standard
nivello de vita
nivellar
nivello,
contorno lineal
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Poziomka [bot]
[=krzak poziomki]
Pozłacać; pozłocić
Poznać. poznawać
[=kogoś z kimś(czymś)]
=poznać się]
Poznanie
Poznawczy
Pozorny
[=prawdopodobny]
Pozorować
Pozorowanie
Pozostać, pozostawać
[=w mocy]
Pozostały
Pozostawiać ,pozostawić
[=miejsce na...]
[=w zapomnieniu]
[=swoją samotnię]
Pozować
Pozór
Pozwalać
Pozwolenie
Pozwolony
Pozycja
[=stanowisko]
Pozyskać; pozyskiwać
[=zdobyć/ osiągnąć]
Pozytywny
Pozytyw [fot]
Pożar
[=wywoływać]
[=straż pożarna]
Pożądać
[=czegoś]
Pożądliwy
[=lubieżny]

fraga de jardìn
fragiero
aurar
cognoscer
facer cognoscentia de
facer cognoscentia con
cognition
coagnitive
apparente
probabile
simular
simulcro, simulation
restar, remaner
remaner in vigor
cetere
lassar
lassar spatio a
abandonar al oblido/ oblivion
abandonar su isolamento
posar, mitter in posa
apparentia, simulation
lassar, permitter
permission
permittite
posistion
posto
ganiar
attinger, obtener, aquirer
positive
positiva
conflagration. incendio
incendiar, facer incedio
corpore de pumperos
desirar
demandar
cupide,avide,desirabiale
lascive
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Pożądliwość
Pożegnać
Pożerać, pożreć
Pożeranie, pożarcie
Pożyczać [=od kogoś]
[=komuś]
Pożyczka
Pożyczkodawca
Pożyczony (komuś)
Pożytek
Pożywienie
Pół
Pół-atłas
Pół-bóg
Pół-brat
Pół-but
Półfabrykat
Półfinał
Pół godziny
Półka
Półkole
Półksiężyc
Półkula = hemisfera
Półmisek
[=pełny z jedzeniem]
Półmroczny
Północ [=czas]
[str. świata]
Północnoamerykański
Północnoatlantcki
Północnowschodni
Północnozachodni
Północny [str. świata]
Północny [=czas]
Półoficjalny
Półokrągły
Półpasiec (med.)

desarabilitate
dicer „adieu”
devorar
devoramento
prestar (de)
prestar (a)
presto
prestatario
prestaste (a)
beneficio
nutrition
semisemi-atlas
semideo
semifratre
bottina
semi-producto
(le) semifinal
un medie hora
planca
semicirclo
crescente
semisphera, hemisphera
semi-platto
platto
medieobscur
medienocte
nord
nordamerican
nordatlantic
nordest(al)
nordwest(al)
nordic, boreal
septentrional, medienocturne
semiofficial
semironde
herpete
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Półświatek
Półotwarty
Półwysep
Późna godzina
Późnić się
Późnić się [o zegarku]
Później
Późniejszy
Poźno
Późny
Prababka
Praca
=naukowa]
[=dyplomowa
[=bronić pracy dyplomowej
[=ręczna]
Pracować
Pracownica
Pracownik
Pracodawca
Pracowity
Pracownia
Pracownik
[=handlowy]
[=umysłowy]
Prać
Praczka
Praczłowiek
Pradziad, pradziadek
Pragmatyczny
Pragnienie
[=chęć picia]
Pragnąć
[=żądać]
(=życzyć sobie lub komuś]
[=mieć pragnienie]
Pragnący
Praktyczny

*demimonde, semimundo
semiaperte
peninsula
hora avantiate
tardar
esser in retardo
pois
postere, posterio
tarde
tarde,tardive
bisava
labor, obra,obrage, travalio
obra scientific
labor de diploma
sustener labor de diploma
travalio de mano
laborar, travaliar
travaliatrice,laborera. obrera
trravaliator, laborator, laborero, obrero
empleator
laboriose
laboratorio,
obrero, laborator, travaliator
commisso (commercial)
empleato
lavar
lavera
homine primitive, pre-homine
bisavo
pragmatic
desiro
sete
demandar
desirar
haber sete (de)
desirose, desirante
practic
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Praktyka
Praktycznie
Praktykant
Praktykować
Pralina, pralinka
Pralka
Pralnia
Pranie
Prałat
Prasa [=dziennikarska]
[=brukowa]
[=do wytłaczania]
[=drukarska]
Prasować [=bieliznę]
[=wygładzać]
[=technicznie]
Prawda
[=absolutna]
Prawdomówny
Prawdopodobny
[=do zaakceptowania]
Prawdopodobnie
Prawdopodobieństwo
Prawdziwek (bot)
Prawdziwy
Prawdziwie
Prawdziwość
Prawić (mówić)
[ =komplementy]
Prawidło [=reguła]
Prawidłowy
Prawie
Prawa człowieka
Prawo [=ustanowione]
[= fizyczne/naturalne]
48

practica
practicamente
practicante, apprentisse
practicar
pralina, bonbon al chocolate (shok)
machina al lavar
lavanderia
lavage
*monsignore, prelado
pressa
jalne pressa
pressa
imprimator, pressa de imprimer
repassar48
pressar, applanar, lisiar
comprimer, cauterisar
vero, veritate
veritate absolute
verdic, honeste
probabile, versimile
plausibile
probabilemente,
probabilitate, plausibilitate
boleto
ver, gemin,veritatibile
vermente, vere
veritate
dicer
dicer commplimentos
precepto
preceptal
quasivalide, quasi
derectos human
jure,pricipio
lege, derecto

żelazko = ferro a repassar
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Prawo Archimedesa
[=autorskie]
[=antydopingowe]
[=wyboru]
[=akcji/ sposobu]
Prawoskrętny
Prawnik
Prawny
Prawnuk
Prawnuczka
Prawodawstwo
Prawomocny
[=uprawomocnić}
[=uprawomocnić się]
Prawość
Prawowierny (prawosławny)
Prawowity [=legalny]
[=prawny]
Prawy (strona)
[=zgodny z prawem}
Prawo
[=kanomiczne]
[=obywatelskie]
[=pierwszeństwa]
[=morskie]
[=mniejszyości
[=ludzkie]
Praworęczny, praworęki
Prawoskręt
Prażyć
[=piec]
[=o słońcu]
[=kawę]
[=~się (opalać się)]
Prącie [anat]
[=sztuczne]
49

principio de Archimedes
copywright A.
lege antidumping
option
option de action
dextrogyr
homine de lege, jurista
legala ,juristic
grannepto
grannepta
legislation
valide
legalisar, legitimar
legalisar se
probitate
orthodoxe
legitime
legal
dextre49
derecte
derecto
derecto canonic
derecto de citatano
derecto de prioritate
derecto de maritime
directo de minoritates
directo human
dextromane, dexteromane
dextrogyr
rostir
brillar
torrefacer
arder
peniso
dildo

dextre (inter) = na prawo, po prawej
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Prąd[=elektryczny]
[=morski, wodny, powietrzny,itp.]
Prądnica [=dynamo]
[=alternator]
Prądotwórczy
Preambuła
Prebendi, prepend/o [rel]
Precedens
Precedensowy
Precjozować (szacować)
Precyzja
Precyzyjny
[=dokładny]
Precyzyjnie
Precz
Prefabrykacja
Prefabrykować
Prefabarykowany
Prefekt
Prefektura
Preferować (=woleć)
Preferencja
Preferencyjny
Preferowany
Prefiks, przedrostek (gram)
Prehistoria
Prehistoryczny
Prekursor
Prekursorski
Preliminarny
Preliminaria
Preludium
Premia
Premier
Premiera
Premiować

currente
currente
dynamo, generator
alternator
generative
preambulo
prebenda
precedentia
precedente
appreciar, valuar, taxar
precision
precise,stricte
exacate
precisemente
a basso
prefabaricar
prefabrication
prefabricate
prefecto
prefectura
preferer
preferentia
preferential
preferite
prefixo
prehistoria
prehistoric
precursor, predecessor
precursori
preliminar
preliminar(es)
preludio
bonus, premio
prime ministro,
presidente de ministros
première F.
premiar
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Prenatalny
Prenumerować
Preparat
Preparować
Preparowananie
Preria
Prerogatywa
Presja (nacisk)
Prestiż
Prestiżowy
Pretendować
Pretensja
Pretekst
Prewencja
Prewencyjny
Prezbiterium
Prezencja
Prezentować
Prezent
[=pamiątka]
Prezerwatywa
[=kondom]
Prezydencja
Prezydencki
Prezydent
Pręcik [bot]
Prędki
Prędkość
Prędzej (raczej)
Prędzej czy później
Pręga
Pręgowaty
Pręgierz
Pręt
[=rózga]
Priapizm [med.]
Priorytet

antenatal
abonar (se)preparar
preparation
preparar
preparation
praire
prerogativa
pression, pressura, pressa
prestigio (prestijo)
prestigiose (oze)
pretender
pretensiopn, pretention
pretext
prevention
preventive
presbiterio
presention
presentar
(le) presente,
souvenir
preservativa
condom
presidentia
presidential
presidente
stamine
celere,rapide, veloce
celeritate, velocitate
plus tosto, plustosto
tosto o tarde
stria
striose
pilori
barra,
virga
priapismo
prioritate
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Priorytetowy
Problem
Problemy żywnościowe
Problematyczny
Problematyka
Probostwo
Proboszcz
Probówka
Procedura
Proca
Procent
Proces [różne znacz.]
[=spór]
Procesować się
[=wieść spór]
Procesja
Procesor
Proch
„prochy”
Producent
Produkować
Produkcyjny
Production
Producto
Profanować
Profesja (zawód)
Profesjonalny
Profesjonalizować
Profesjonalizacja
Profesor
Profesura
Profil
Profilować
Profilaktyka
Profit
50

prioritari
problema
problemas alimentari
problematic
problematica
parochia
parocho
tubo de reaction, tuba de test
procedimento
funda50
pro cento
processo
litigio
processar
litigar
procession
processator
pulvere
droga(s)
productator, productor
producer
productive
production
producto
profanar
profession
professional
profesionalisar
profesionalisation
professor
professorato
profilo
profilar
prophilaxis
lucro, profito

funda (także) = katapulta, wyrzutnia
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Progestron 51 [bio]
Prognoza
Prognozować
Program
[=kosmiczny]
[=telewizyjny]
Programista
Programator
Programować
Programowanie
Progres
Progresja [mat]
Progresywny
Prohibicja
Projekt
[=ustawy]
Projektować [ projekt/ plan]
Projektant
Projektor (=rzutnik)
Proklamacja
Proklamować
Proklamowany
Prokonsul
Prokurator
[=generalny]
Prolegoma53
Proletariusz
Proliferacja (=rozprzestrzenianie]
Prolog
Prolongacja
Prolongować

progestron
prognosis
prognosticar
programma
programma spatial
programma de television
programmisator, programmista
programator
programmar
programmation
progresso
progression
progressive
prohibition
projecto
bill, projecto de lege
projectar
projectator
projector
proclamation
proclamar, promulgar,
proclamate, promulgate
proconsul, proconsule52
procurator
procurator general
prolegomeno
proletario
praoliferation
prologo
prolongation
prolongar

51

progestron = sterydowy hormon żeński wytwarzany
przez ciałko żółte

53

prolegomena = wiadomości wstępne
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Prolongowany
Prom
[=kosmiczny]
Promenada
Promienica (bot)
Promienica (med.)
Promieniowanie
Promieniować
[=wysyłać promienie]
[=wysyłać światło /ciepło]
Promień
[=światła / ciepła
[=koła (geom)]
Promieniotwórczy
Promil
Prominentny
Prominentnie
Promocja
[=sponsoring]
Promocyjny
Promować
Propagować
Propagandować
Propaganda
Propedeutyka
Proponować
wysuwać / robić propozycję
Proporcja
Propozycja
[=matem.gram.log.filoz.]
Prorokować
Prosić
[=usilnie]
[=żebrać]
[=o jałmużnę]
[=zapraszać]
[=o wybaczenie]

=

prolongate
ferryboat A.
ferryboat spatial
promenada
radiolaria*
actinomycosis, actinomycose
radiation
irradiar
radiar, irradiar
emanar per calide
radio
calide, calde
radio
radioactive
per mille
prominente
prominentemente
promotion
sponsosring
promotori
promitter, promover
propagar
propogandisar
propaganda
propedeutica
proponer;
facer un proposition
proportion
proposition
accesso, approche
prophet(is)ar
precar, peter
demandar
mendicar
peter un almosa
invitar
demander pardono
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[=o rękę]
[=o pomoc/ wsparcie]
Prosię/ prosiak [zoo]
Proso [bot]
Prospekt
Prosperować
Prosta (linia)
Prostata [med
[=zapalenie ~/y]
Prostoduszny
[=szczery]
[=szczery / naiwny]
Prostokąt [geom]
Prostokątny
Prostolinijny
[=człowiek]
Prostopadła [geom]
Prostopadły
[=pionowy]
Prostota
Prostować
Prosty (łatwy)
[=naturalny]
Prostytucja
[=namawiać do, stręczyć]
[=uprawiać ~/cję,puszczać się]
Proszek
[=do zębów]
Prostytutka
[=sprzedajna dziewka]
[=kurwa]
Prośba o pomoc
Protegować
[=rekomendować]
Proteina [chem]
Protektorat
Protestować

peter le mano ( de)
peter adjuta
juvene porco
milio
prospecto
prosperar
recta (linea)
prostata
prostatitis
aperte , franc
insincer
ingenue
rectangulo
rectangular
rectlinear
authentic
perpendiculo
perpendicular,orthogonal
vertical
rectitude
rectificar
recte, simple, simplice
natural
prostitution
aranjar prostitution
prostituer
pulvere
dentifricio
prostituta
putana
putana, puta
petition de adjuta
protectar
recommender
proteina
protectorato
protestar
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Protest
Proteza
Protokoł
Protrokołować
Proton [chem]
Protoplazma
Protoplasta
Prototyp
Protuberancja [astr]
Prowadzić
[=interes, handel]
[=oprowadzać]
[=administrować]
[=sklep/ butik]
[=zwierzęta do]
[=samochód
[=wojnę]
[=za (coś)
[=się]
[=barter / handel wymienny]
Prowadzenie
Prowadzony
Prowadzący
Prowincja
Prowizja
Prowizoryczny
Prowokować
[=wyzywać do walki]
[=zachęcać, kusić]
Proza
Proza (nuda) życia
Prozaiczny
Prozaik
54

protesto,protestation
pròthese
protocol(l)o
protocollar
proton
protoplasma
(le) ancestre,progenitor
prototypo
protuberantia
ducer,conducer
gerer
guidar
gerer
gerer un bottica, tener un bottica
manar (ducer) le bestial a
conducer automobil
bellar54
conducer per
conducer se
trocar
conducta
conducite, ducite
conductive, conductibile
provincia
commission55
provisori
provocar, suscitar
defiar
tentar un fortuna
prosa
tedio del vita
prosaic
prosator

bello = guerra = wojna

commission = t. komisja, zlecenie, zarządzenie,
sprawunek
55
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Próba
[=kwasowa]
[=wysiłkowa]
Próbka
[=wzorzec / wzór]
Próba generalna
Próbny
Próbnie
Próbować
[=eksperymentować]
[=gustować]
[=smakować]
[=szczęścia]
Próchniczy
[=kwas] (chem)
Próchnieć
[=psuć się] (med.)
Próchica [=psucie się]
[=ziemna]
Próchniczy (med.)
[=ziemny]
Prócz
Próg
Prószyć
Próżnia
Próżniomierz
Próżniowy
Próżnować
Próżny [=pusty]
[=czczy, daremny]
[=pyszałkowaty]
Próżność
Pruderia
Pruderyjny
Pruski
[=kwas]
Prus

essayo, testa, proba, prova
proba / prova de acido
tentativa
proba
monstra, specimen
testa (proba) general
tentative
tentativemente
probar, essayar,testar
experientiar
gustar
saporar
probar (provar) le fortuna
humic
acido humic
putrescer
cariar
caria
humus
cariose
humic
extra
limine
rumper se in floccos
vacuo,vacuitate
vacuometro
vacue
otiar, non laborar
vacue
vangloriose
buffonàl
vanitate
pruderie
prude
borusse
prussic (acido)
borusso
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Prusy
Prychać
[=koń]
[=dmuchać, wiać]
Prycza
Primadonna
Prymas
Primitivo
Prymitywny
Prymylka [bot]
Princypalny
Pryncypał
Pryszcz [med]
[=czyrak]
Prysznic = natrysk
[=brać pryzsznic]
Prywatny
Pryzmat
Prządka
Prząść
[=gręplować]
Przebić, przebijać
Przechrzcić
Przechrzta
Przekłuć, przekłuwać57
Przędza
Przędzalnia
[=kołowrotek]

Borussia
roncar, *snortar
suflar
lecto de planca
prima donna
(le) primate56
primitivo
primitive
primula (Galanthus rivalis)
principal
(le) principal
button
carbunculo
ducha
duchar
private
prisma
filandera, filatrice
filar
cardar
perciar
anabaptisar
anabaptaito
perciar
filo
fabrica de fio (filamento]
filiera

[=kądziel] 58
Przęślica (kądziel)
Przebaczać,przebaczyć
Przebaczenie

filatorio , rocca59
rocca
pardonar
pardono60

56

(le) primate = naczelny (zoo)
przekłuc/ przebić ropień / wrzód = perciar un abscesso
58
po kądzieli = de matral latere
po mieczu = de patral latere
59
rocca = (także) skała
57
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Przebiegać, przebiec [=uciekać się do]
Przebiec, przebiegać ulicę
Przebieg (cz,)
Przebiegły
Przebieraśię (zmieniać ubranie)
Przebitka (papier na kopie)
[=językowa]
Przebudować
[=remontować]
Przebywać
Przecedniać (coś)
[=zmieniać cenę]
Przechadzać się
Przechodzień
[=pieszy]
Przechadzka
Przechodzić
[==od....do]
Przechodni
Przechowalnia
[=bagażu]
Przechowany, przechowywany
Przechowywać, przechować
Przechowywanie
Przechwalać się
Przecier
[=jabłkowy]
[=kartofli/ ziemniaków]
[=pomidorowy]
Przecięcie
Przecinek [gr]
Przeciw, przeciwko
Przeciwbólowy, antyneuralgiczny]
Przeciwciężar

61

recurrer
currer le stratas
curso de percurso
astute, artificiose
cambiar de vestsimento
papero pro facer copios
calendario
reconstruer
refacer, reparar
sojornar
superestimar
cambiar le precios
promenar, circumerrar,ambular
(le) passante
pedon
promenada
passar, percurrer
passar de al,
transistive
deposito
deposito de bagages
preservate
conservar, preservar
conservation, preservation
buffonar
puree
puree de malos
puree de potatas
puree de tomatos
intersection
comma, virgula61
contra, antiantineuralgic
bascula, contrapeso

bacillo virgula (Inter) = zarazek cholery (med.)
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Przeciwcukrzycowy (med.)
[=lek przeciwcukrzycowy]
Przeciwdepresyjny
[=lek przeciwdepresyjny]
Przeciw-katarowy
Przeciwpróchniczy
Przeciwrakowy (med.)
Przeciwstawiać się
Przeciwczołgowy
Przeciwkulowy = kuloodporny
[kamizelka kuloodporna]
[=kamizelka przeciwkulowa]
[=szkło kulodporne/
przeciwkulowe
Przeciwlotniczy
Przeciwnie
Przeciwgen /antygen
Przeciwdziałać
Przeciwgnilny
Przeciwieństwo
Przeciwnik
[=wróg]
[=rywal]
Przeciwny
Przeciwność
Przeciwpróchniczny
Przeciwprostokątna (geom)
Przeciwstrajkowy
Przeciwwaga
Przecudny; przecudowny
Przeczący
Przeczyć
Przeczenie
Przeczuć/, przeczuwać
Przeczucie
62

antidiabetic, adiabetic
antidiabetico, adiabetico
antidepresiive
antidepressivo
anticatarrhal
anticarie
anticanceerose
confrontar
antitank, anti-tank
antiballas, paraballa
gilet anatiballas
veste paraballa
vitro antaiballas,
vitro paraballa
antiaree
al contrario
antigen
ager contra, facer contra
antiseptic, antiscorbutic
contrario62
adversario, (le) opponente
inimico
(le) rival, (le) concurrente
oposite, adverse, contrari
oppositate, contrarietate
anticarie
hypotenusa
antiexopere
contrapeso,bascula
le stupedente, le meravilioseante
negative
negar
negation
presentir
presentimento

al contrario (Inter) = w przeciwieństwie, odwrotnie
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Przed [=czas]
[=miejsce]
[=kimś/ czymś stawać]
[=przed trybunałem]
[ =chwilą]
Przedawniać; przedawnić
~ się
Przeczyszczać. przeczyścićić
[=znacz. medyczne]
[=żołądek]
[=rozluźniać]
[=środek przeczyszczający]
Przede wszystkim
Przedimek [gram]
Przedłuż/ać; przedłużyć/yć
[=stół]
[=prolongować]
Przejść/ przechodzić (na drugą stronę)
[=na emeryturę]
[=do działania
Przejście
[=z pasami]
Przejście podziemne
Przejściowy
Przedmieści
[=peryferie]
Przedłużać (konkretnie)
[=czas]
Przedmiot (różne znacz.)
Przedmiotowy
Przedmowa
Przedostatni
Przepokój
Przedramię
Przedrostek, prefiks [gram]
Przedporodowy
Predruk

ante; antea
ante
coram
coram (le) tribunal
justo
prescriber
presckriber se
nundar, nettar
purgar
purgar un stomacho
laxar
purgivo
super toto, presertim
articulo
alongar
allongar le tabula
prolongar
transversar,transirar
retirr se
passar al action
passage, transition
passage zebrate
subpassage
transitional
suburbio
peripheria
continuar
prolongar (le tempore)
objecto
objective
prefacio
penultime
pre-camera, vestiulo
antebracio
prefixo
antenatal
reimmpression
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Przedrukować
[=reprodukować]
Przedsiębrać, przesięwziąć
Przedsiębiorca
Przedsiębiorstwo
[=handlowe]
Przedsięwzięcie
Przesięwzięty
Przedsionek [t. med.]
[=piekła]
Przedstawiać, przedstawić
[=reprezentować]
[=wniosek]
Przedstawiać się
Predstawiciel
Przedstawicielstwo
[=handlowe]
[=osada handlowa (hist)]
Przedstawienie = prezentacja
[=teatr.]
[=spektakl]
[=dowodów ,spraw itp]
Przedtem
Przedtytuł (=pusta kartka)
Przedwczesny
Przedział kolejowy
Przeganiać; przegnać
Przegnić
Przegląd
Przegląd [=tygodnik}
Przeglądać
[=egzaminować]
[=dokonać inspekcji]
[=kontrolować]
[=rewidować]
Przeglądarka internetowa
Przeglądarka www

reimprimer
reproducer
interprender
interprenditor
interprisa, establimento
interprisa commercial
interprisa
interprendite
vestibuloantecamera
antecamera del inferno
presentar
representar
presentar un motion
presentar se
presentator, representante
*delegatura, agentia
agentia commercial,
factoria (commercial)
presentation
presentation de theatro
spectaculo
exposition de
ante, antee
medio titulo
prematur, precoce
compartimento
expeller
putrer (se)
revista, inspection
(le) sentimal, hebdomadario
inspicer, revider un tela,reguardar
examinar
inspectar
controlar
revider,facer un revision
cliente web
lector de tela
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Przegrać;przegrywać (doznać fiaska)
Przegradzać; przegrodzić
[=wyodrębniać]
Przegroda
Przegrodzony
Przegub [med]
[=techn.:zawias]
Przekładnia [=bieg w samoch.]
Przekładnia stożkowa
Przehulać
Przeistaczać; przeistoczyć
[=transformować]
[=reformować]
Przejawiać; przejawić [ się]
[=pokazywać (się)]
Przejazd
Przejezdny
Przejeżdzać
[=obok]
Przejrzysty
=prześwitujący]
Przejściowy
[=prowizoryczny]
Przekartkować
Przekaz [=pieniężny]
[=pocztowy]
[=radiowy/telewiz]
[=translokacja]
Przekazać; przekazywać
[=przenieść z miejsca na
na miejsce]
[= ~na miejsce]
[=transmitować]
[=transferować]
[=potomności]
63

perder, facer un fiasco
barrar, divider,facer un barriera
separar
barriera
inherente, barrate
carpo63
cardine
ingranage
ingranage conic
diverter se
converter, transfigurar
transformar
reformar
manifestar (se)
monstrar se
transito
transiente, transpassante
percurrer
passar preter, preterpassar *
crystallin
diaphane
provisori
provisosri
foliar
mandato
mandato postal
transmission
trasnlation
livrar
translocalisar
translocalisar se
transmitter
transferar
succeder a....

w Inter = carpa = karp
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Przekaźnik [techn]
Przekątna
Przekątna (geom)
Przeklęty
Przeklinać
Przeklęństwo
Przekładać; przełożyć (na inne miejsce)
[=tłumaczyć]
[=transferować]
Przekład [=tłumaczenie]
Przekonać, przekonywać
Przekonany
Przekonanie
[=wyrażać}
Przekonywujące argumenty
Przekonywujący
Przekraczać; przekroczyć
[=limit czegoś]
Przekradać [=przemycać]
Przekra/dać; ~/ść się
Przekr/ajać; przekroić
[=rozcinać]
Przekroczyć, przekraczać
[=ulicę]
Przekroczenie (ulicy)
Przekrój
[=średnica]
Przekształc/ać; przekształcić
[=reformować]
[=przefigurować]
Przekształcać (się w)
[=w cufry/ system cyfrowy]
Przekształcenie
Przekupić, przekupywać
Przekupiony
Przekupny
Przekupstwo

relais
diagonal
(le) diagonal
maledicite
blasfemar,maledicer
blasphemia
displaciar,
traducer(ab..al..per)
transferer
traduction
convincer
convincte
convinction, comvincimentio
esprimer convincimento
argumentos convincite / convincte
convincente
passar, superpassar, transversar, transgreder
supperpassa le limite, restringer
contrabandar
passar secrete
tranchar
interseccar
transpasssar,passar superpassar transversar
transversar le strata
transverso de strata
intersection
dimension
transformar
reformar
transfigurar
transformar (se in)
digitalisar
transformatioan
carrumper
corrumpite
corruptibile, corrupte
corruption
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Przekupień (uliczny)
Przekwitać; przekwitnąć
[=więdnąć]
Przelać; ~przelewać (pieniądze)
[= przelewać]
[=krew]
[=łzy]
Przelęknąć [kogoś]
[ =zatrważać]
Przelękać się, przelęknąć się
Przelotny
[= ptak]
[= ~/e szczęście,. itd.]
Przelotność
Przeludnienie
Przeładować; przeładowywać
Przełączać; przełączyć
Przełącznik (techn)
[=uruchomić]
Przełęcz
[=przejście w górach]
Przełknąć; przełykać
[= afront]
Przełożenie [=tłumaczenie]
[=górowanie]
Przełożony
Przełożona (matka)
[=dyrektor]
Przełyk [anat]
[=gardziel,gardło]
Przemarzać; przemarznąć
[=mrozić na zimno]
{=ścinać mrozem]
Przemiana
[=metamorfoza]
Przemienność
Przemieszczać, przemieścić

mercante de strata
marcer se, marcescer se
siccar
transferer
(trans)versar,transfunder
varsar le sanguine
elfunder (lacarimas), lacrimar
pavorar
terorar
pavorar se
viabile
ave migrante
ephemeral fortuna
viabilitate
superpopulation
supercargar
cambiar
commutator
actionar un commutator
passage,stricto
passage in le montania
deglutir, inglutir, glutir,
glutir un affrontamento
traduction
superiritate
(le) superior
matre superior
director, (le) principal, leader
guttura,esophago
pharinge
frigorificar
congelar
gelar , congelar (se)
transformation
metamorphose
commutation
displaciar
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Przemieszczanie, przemieszczenie
Przemiękać; przemięknąć
[=z(a)moczyć]
Przemierzać; przemierzyć
Przemieszać
Przemijać, przeminąć
Przemijalny
Przemijalność
Przemilczeć
Przemoc
[=przewaga]
[=gwałt]
[=siła]
[=przymus]
[=używać środki przemocy]
Przemoczyć
Przemówienie
Przemrażać; przemrozić
Przemyć; przemyywać
[=płukać w wodzie]
Przemysł
[=ciężki]
[=tekstylny
[=spożywczy]
Przemysłowy
Przemycać
Przemysłowy
Przemyt
Przemytnik
Przenosić,
Przeniesienie
Przenikać, przeniknąć
[=wdzierać się w]
Przenikający
Przenikliwy [=oczy]
64

displaciamento
exsudar, guttar
imbiber
mensurar, mesurar, metir
miscer
passar, transpasar, mear
passabille, viabile64
passabilitate, viabilitate
passar sub silentio
prepotentia
preponderantia
violation (femina),*stupro,, violentia
fortia
coaction, *coercion
usar medios violentiose
imbiber
speech
gelar
lavar
reaquar, clarar
industria
industria pesante
industria
industria alimentari
industrial
contrabandar
industrial
contrabando
contrabandista
translocar
translocation
penetrar, pervader
fortiar a, intruder se a
penetrante, pervasive
acute (oculos)

viabile = także żywotny
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[=głos]
Przenocować [kogoś]
[=u kogoś]
Przenocowanie
Przenosić (z miejsca)
Przenośnia
[=figura retoryczna]
[=alegoria]
Prznośny [=łatwy do niesienia]
[=możliwy do transportu]
[=alegoryczny]
[=figuratywny]
[=gramatyka]
Przenośnik [=urządzenie]
Przeoczyć
Przeor
Przeorysza
Przepaska
[=pas/ek]
[=temblak]
Przepaść [=głębia]
[=urwisko]
Przepierzenie [=ścianka]
[=przegroda]
[=parawan]
[=zasłona od wiatru]

acute (voce)
pernoctar
passar le nocte
pernoctation
displaciar
metaphora
trope, zeugma
allegoria
portabile
transportabile
allegoric
figurative65
displaciabile
transportator,trasnsporter
clauder le oculos, passar super
prior
abbatessa
ligamine, banda
cinctura, zona
brachio-zono, brassard
abysso, abysmo
precipitio
schermo, parabrisa, protection,pariete
partition
plicate partition
paravento

Przepiórka [orn]]

*qualia

Przepis
=instrukcja]
[=recepta (med./kulin]
Przepisać, przepisywać
[=kopiować]
[=kalkować]
Przepona [t.med.]
Przeponowy

precepto
instuction
precepto
transscriber
copiar
calcar, delinear, traciar
diaphragma
diaphragmantic
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przenośne znaczenie (fig) = acception figurative
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Przepowiadać; przeprowiedzieć
Przepowiednia
Przepowiedziany
Przpracować się
Przepraszać; przeprosić
Przeprowadzać; przprowadzić (kogoś) =
zmieniać mieszkanie]
[ = się samemu]
[wywiad
Przepuklina [med]
[=mosznowa]
[=ruptura]
Przepustka
Przepustnica
Przepuszczać [kogoś]
[=marnować pieniądze]
[=płyny]
Przepuszczający
Przepuszczalny
Przepuszczalność
Przepych [=luksus]
[=pompa]
[=komfort]
Przerazić; przerażać
Przerażający
Przerażony
Przerażać(się)
Przerażony
Przerębel, przerębla
Przerost kończyn /ciała (med.)
Przerwa
[=pauza]
Przerwać; przerywać
[=pauzować]
Przerwanie
Przerywacz [tech]
[=światła]

predicer, presagir
prediction, presagio
predicite,
troppo laborar, supercargar (se)
pardonar, precar
cambiar su habitation
alterar se a nove habitation
interviewer
hernia
hernia scrotal
ruptura
lassa-passar, passe-partout
regulator
lassar ir, lassar passar
prodigar le pecunia
permear
permeante,
permeabile
permeabilitate
luxo, fasto
pompa
conforto
horrificar, terrorificar
horribile,horrificante
horrorigate
terrorificar se, forrificar se
terrorificate
foramine in glacie; cavo in glacie
acromegalia
interruption, pausa
intervallo, pausa
interrumper, abscinder
pausar
ruptura, interuption
interruptor
interruptator de lumine ?luce
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Przerwany
Przesadzać;przesadzić
[ w mowie]
[=rośliny,itp]
[=przeskakiwać]
[=wyolbrzymiać]
Przesadzony
Przesączać
Przesąd
[=zabobon]
Przesądny
Przesądzać
Przesądzony
Przesilenie dnia z nocą (równonoc)
Przeskakiwać, przeskoczyć
Przesłona
Przesłaniać; przesłonić
[=ukrywać]
[=zakrywać]
Przesłanka
Przesmyk
[=morski]
Przestać, przestawać
Przestający
Przestanie
Przestarzały
Przestępca
Przestępczy
Przestępstwo
[=wykroczenie]
Przestępczość
Przestępczość zorganizowana
Przestępczy
Przestępny
[=rok]
Przestraszyć. przestraszyć

interrupte
ultrar, reimplaciar
exaggerar
plantar
transsaltar
exaggerar
exuberante, ultrate
infiltrar
prejudicio
superstition
superstititiuose
prejudicar
prejudicate
equinoctio
salir
diaphragma,schermo, paravento,
proteger,protectar, velar
celar
coperir
premissa
passo (passage) in montania
isthmo
cessar
cessante
cessation
obsolete, obsocolescente
(le) criminal, criminalista, perpetrator
criminose, delict(u)ose
crimine , deliquentia
delicto
criminalitate
criminalitate organisate
criminal
anno bissexil
espaventar, terrer. haber pavor

Przestraszony
Przestroga

intimidate
aviso
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Przestrzec; przestrzegać
[=awizować]
Przestrzegać prawa
Przestrzeń
[=otwarta]
[=dystans]
[=rozległość]
Przestudiować
Przesunięcie
[=akcentu]
Przesuwać, przesunąć (z miejsca)
Przestworze
[=niebo]
Przesyłka
Przesyłać
Przeszczepiać, przeszczepić
[=organ]
Przeszczepienie organu
Przeszkadzać
Przeszkoda
[=w zawarciu związku
małżeńskiego]
Przeszłość
Przeszkadzać; przeszkodzić
[=zawadzać]
[=stawiać przeszkody]
[=blokować]
Przeszkoda
[=blokada ]
Przeszły
[=czas przeszły (gram)]
Prześcieradło
Prześladować
[= ze śladami okrucieństwa]
Prześladowanie
Przśladowany

prevenir, animadventer
avisar
sequer le lege
spatio, area
area/spatio aperte
distanatia
distantia aperte
studiar, examinar
displaciamento
displaciamento del accento
displaciar
spatio de aer
celo
inviage
inviar
graffar
transplantar
transplantation
obstacular
obstaculo, obstruction, impedimento
impedimento de maritage
passato
impeder,
impedir, obstacular
barar
blocar
barriera, impedimento,
obstaculo,obstruction
blocada
passate, passato,
passato
drappo de lecto
persequer
persecutar
persecution
persecutate. persequite
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Prześliczny
Prześwietlać; prześwietlić
Prześwsit
Prześwitujący
Prześwitywać
Przetarg
Przeto
Przetoka
Przetwarzanie
[=danych]
Przetwornik (techn)
Przetykać
Przewaga
Przeważać; przeważyć [=waga]
[=mieć przewagę]
Przeważający
[=dominujący]
Przewertować
Przewidywać

le belle
radiographar
transparentia
diaphane, transparente
transparer
auxtion
igitter
fistula
processamento
processamento de datos
convertitor
accordonar
predomination, preponderantia
predominar,preponderar
prevaler
predominante, preponderante,
prevalente
dominante
perquirer, querar, recercar
previder

[=wróżyć]
[=przepowiadać]
Przewidziany
Przewidywanie
Przewidzenie
Przewiercać;przewiercić
Przewietrzać; przewietrzyć
[=zmieniać powietrze]
[wachlować)
Przewodnik [=prowadzący]
[=turystyczny]
[=książka]
Przewodnik (elektr.)
Przewodzić [=komuś]
[=nadać kierunek]
[=prowadzić]
[=elektr.]

presagir, augurar
predicer
previdite, previste
prevision
phantasma
perforar
ventilar
flabellar, ventilar
flabellar
ductero,cicerone
guidero,guida
itinerario
conductor
presider
guidar
ducer
conductar
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[=stanąć na czele]
Przewodniczący
Przewodnik (t. elektr)
Przewozić
[=statkiem]
[ekspediować]
Przewoźny
Przewoźnik
[=armator]
[=łodzią]
Przewozowy
Przewód [=rura]
[=kabel]
[=telefoniczny]
[=wysokiego napięcia ]
[=elektryczny
[=pokarmowy (med.)]
[=oddechody]
[=olejowy]
[=znaczenie anatomiczne]
[=moczowy (med.)]
Przewracać; przewrócić
[=podkopywać]
[=odwracać/obracać]
[=przekartkować]
[=koziołki]
[=oczami]
Przewracać się
Przewrotny
Przewyższać, przewyższyć
Przez
Przez wzgląd na
Przez pomyłkę
Przez nieuwagę
Przez świat
[=poprzez, wskroś]
[= za pomocą]

star in frontospico
presidero, (le) presidente
conductor
transportar
navigar, transportar per nave
expediar
transportabile
transportator
armatror
barchero
transportante
conducto, tubo
cablo, filo
filo telephonic
filo de alte tension
filo de electricitate
enteron
tubo de respiration
oleoducto
meato
meato urinari
revolver, inventer, tomar
sapminar, minar
reverter
tomar
gambolar
rollar per oculos
inverter se
perverse
superar
per, tra, trans
per consideration pro
per error
per inadvertentia
tra le mundo
trans, traverso
per
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Przeziębić[=ostudzić]
Przeziębić się
Przeziębienie
Przezimować
[=zimować bydło pod dachem]
Przeznaczać
Przeznaczenie
Przezorny
Przezorność
Przezrocze [fot]
Przezroczystsosść, prześwit
Przezroczysty [=prześwitujący]
[=prześwitywać]
[=jasnoklarowny]
Przezwyciężyć, przezwyciężać
[=trudnośći]
Przeżegnać się
Przeżuć; przeżuwać
[= o zwierzętach]
Przeży/ć; przeżywać
Przeżytek
Przeżyty
Preźroczysty
Przęsło [tech]
Przodek [=ludzie]
Przód
[=statku > dziób]
Przy pomocy
Przy próbie
Przy [=blisko]
[=bardzo blisko]
[=w obrębie]
Przybić; przybijać
[=mocować]
[=gwoździami]
[=statek do portu]
[=zakotwiczyć]

frigidar
prender frigido
frigido
hibernar; passar le hiberno
hibernar animales sub tecto
designar, destinar
destino, destination
cironspecte
circonspection
diapositiva
transparentia
diaphane,lucide, transparente
transparer
limpide
supervicer,superar, ultrapassar
ultrapassar le difficultates
facer (se) le signo de cruce
masticar
ruminar
superviver
anachronismo
supervivente
diaphane, trabsparente
arcada, apertura de ponto
progenitor, ancenostre
anterio, frontespico; fronte
proa (de nave)
perque
in un essayo de
juxta, pope
preso
proxime
clavar
fixar
clavar
abbordar
ancorar
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Przyblaknąć, przyblednąć
Przybliżać; przybliżyć
Przybliżać się, ~przybliżyć się
Przyboczny
[=straż przyboczna]
Przybory
[=rekwizyt]
Przybrać;przybierać
[=dziecko]
[=zaopatrywać]
[=farszować]
[=podnosić się (woda)]
[=dekorować]
Przybrzeżny
Przybyć; przybywać
[=przyjechać]
[=zebrać się]
Przybysz
Przychodzić
[=do rzeczy]
Przychód
Przychylać się
Przychylność
Przychylny
Przyciągać
[=zainteresowanie]
[ = o ziemi]
Przyciągać się
[=być atrakcyjnym]
[=wabić,nęcić]
Przycinać
Przycisk
[=guzik ]
[=nasstawny/ wyrównawczy]
[=akcent]
[do papieru]
Przycikać, przycisnąć (do cz)

distinger se, facer palide
facer proxime, approximar
esser proxime a, approximar se
guardacorpore
bodyguard, guarda personal
accessorio
requisisto
guarnir, putar
aodptar
equipar, assumar
farsar, decorar per farce
elevar se, levar se (aqua)
decorar
costari
venir
arrivar
ammassar se, colliger se
(nove)venito
venir
venir al caso
receptas; renta
acquiescer
acquiescentia
acquiescente
attraher
capturar le interesse
gravitar
essar attrahite
atraher
seducer
taliar (con le cisorios), secar
button
button
button de adjustage
accento
carga-litteras, cargapapiros
accular
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[=do muru]
Przyczepa [aut]
[=motocyklowa]
Przyczółek
Przyczyna, powód
[=z powodu
[=motyw]
[=z tej przyczyna]
Przyczynek
[=dodatek]
Przyczyni(a)ć się do...
Przyćmiewać
[=światło, dżwięk, wstrząsy ]
Przydarzyć się
Przydatny
[=przynoszący pożytek]
Przydawka [gram]
Przydomek
[=szlachecki]
Przydrożny
Przydział
Przygoda
Przygodny
Przygodowy
Przygotow(yw)ać
Przygotowany
Przygotow(yw)ać się
Przygotowanie
Przygotowawczy
Przygrzewać
[=prażyć, przypiekać]
Przygwoździć
Przyimek [gram]
Przyimkowy
Przyjaciel
Przyjaciółka
Przyjacielski

accular al muro
*remulco
*sidecar A. (saidkar)
fronton,
causa
causa de
motivo
quare
contribution, apporto
supplemento
contributar,appoiar
obscurar (se)
eclipsar, facer obscur
supervenir, evenir
utile
profitose
atributo
supernomine
cognominen, nomine nobile
bordo del cammino
assignamento
aventura, (le) accidente
occasional, casual
aventurose
preparar
preparate
preparar se
preparation
preparative, preparatori
calefacer, recalefacer,adurer,
torrer, torrrefacer
clavar finalmente
preposition
prepositional
amico
amica
amical, amic
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Przyjazd
Przyjazny
Przyjaźń
Przyjaźnić się
Przyjechać, przyjeżdżać
Przyjemny
Przyjemność
Przyjęcie (kogoś]
[=ugoszczenie]
Przyjmować
[=gościć]
[=otrzymać]
Przyjmować się [=rośliny]
[=zapuścić korzenie]
[=na obcym gruncie]
[=zaklimatayzować (się)]
Przyjście
Przykazanie
Przykazania
[=dekalog]
Przykleic, przykejać (doklejać)
Przykład
Przykro
Przykry
[=narzucający się]
Przykryć, przykrywać
Przykrywka
Przykryty
Przykuć, przykuwać
[łańcuchem]
Przykuwający uwagę
Przylaszczka (ent)
Przylegać
[=leżeć w sąsiedztwie]
Przyleganie
66

arrivata,
amicabile
amicitate
se amicar
arrivar
agradabile, placente
agradamento, (le) placer66
acception, acceptation
regalo
acceptar
regalar
reciper
crescer
radicar
divenir civitate nove
acclimatar (se)
venita
precepto,ordine
ordine de Deo
decalogo
inglutinar
exemplo
regrettabilemente
regrettabile
tediose
coperir
coperculo
coperte, coperite
incatenar
catenar (se)
conspicue
hepatica
adherer, congruer
adjacer
adherentia

con placer (Inter) = z przyjemnością
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Przylepny
[=papier]
Przylądek
Przyłączać
Przyłbica
Przymiotnik
Przymocować
Przymrozek
Przymus
Przymusowy
[=praca ~/a]
Przymuszać; przymusić
Przynależeć [= do czegoś]
[=do kogoś]
Przynęta/ wabik
Przypadać do gustu
Przynieść, przynosić
[=pożytek/ korzyść
Przypadek [. gram]
[=okazja]
[=zbieg okoliczności]
Przypadkowo
Przypadkowy
[=losowy]
Przypadkowość
Przypisać, przypisywać
Przypływ
[=pieniędzy]
Przypływ
[= morza]
[= odpływ {morza)]
Przypływać
[=do brzegu / lądu]
Przy pomocy
Przypomnieć; przypominać
[= kogoś]
[=sobie]

adhesive. de adhesion
papiro de adhesion / adhesive
capo,promontorio
annexar
visiera
adjectivo
fixar
gelo non grande, pruina
compulsion, coertion
coactiàl, obligatori
labor coactiàl/ obligatory
coager,coercer
pertiner
pertiner,adherer
esca, atraction
gustar
apportar
beneficiar
caso (grammatic)
occasion,
hasardo
hasardemente, per accidente,
per aventura
casual, hasardàl
aleatori
casualitate
attribuer
fluxo, infiuxo
influxuo de pecunia
marea alte, fluxo,influxo
marea basse,refluxo
fluer, flottar, vogar
abbordar
per
rememorar, recordar
similar, resimilar
revocar
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Przyprawa [naturalna]
[=korzenie]
Przyprawiać [=potrawy]
[=rogi]
Przyprzeć, przypierać (do cz)
[=do ściany/ muru]
Przypuszczać
Przypuszczalny
[=tryb przypuszczający]
Przypuszczalnie
Przypuszczenie
Przyrastać, przyrosnąć
Przyroda
Przyrodniczy
Przyrodni
Przyrodnia siostra
[=przyrodni brat]
Przyrodoleczniczy
Przyrodolecznictwo (fizykoterapia)
Przyrodzenie
Przyrost
[=naturalny]
Przyrostek [(gr)=sufiks]
Przyrzec, przyrzekać
[=góry]
Przysądzić [=zasądzić, przyznać]
Przysądzony
Przysiółek
Przyspieszać, przyspieszyć
Przyspieszenie
Przystający
Przystanek
Przystawać
Przystawać (na = zgadzać się)
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condimento
specie
conditer
attachar, fixar cornos, portar cornos
accular
accular al muro/ pariete
conjecturar, presumer presupponer
conjectural, presumibile,
subjunctivo
presumibilemente, versimile
presumption
accrescer
natura
natural
uterin67
sororastra, soror uterin68
fratrastro, fratre uterin
physicotherapeutic
physicotherapia
natura; external genitalia
incremento;crescentia
naturalitate
sufixo
promitter. jurar
promitter le montes
adjjudicar
adjudicante
vico
celerar,accelerar
celermento
congrue
halto
congruer
accender

uterin = nascite de mesme matre, ma de altere patre

68

568

Przystawanie
Przystąpić (do cz/kog)
[=do dzaiałania/ akcji]
Przystojny
Przystosować, przystosowywać
[=adaptować]
Przystosowawczy
Przytępiony
Przyszły
Przyszłość
Przyszły czas (gr)
Przysięga (przyrzeczenie)
[=składać przysięgę]
Przysięgać
Przytaczać, przytoczyć
[=cytować]
Przytomny
Przytomność
Przytulać, przytulić
Przytulny
Przywilej
[=cieszć się]
[=mieć smutny....(informować )]
[=niezbywalny]
Przywitać
Przywitanie
Przywłaszczać
Przywoływać, przywołać (powołać się)
Peywódca
Przywóz
Przywykać; przywyknąć
Przywykły
Przyzwalać
[=zgadzać się]
Przyzwalający (przychylny]
Przyzwolenie (przychylność)
Przyzwoitka

congruentia
accession a
mitter / poner in action
attractive, belle, de belle aspecto
accomodar
adaptar
accomodatori
obtuse
futur, veninte
futuro
futuro
juramento
prestara juramento
jurar
adducer
citar
conscie, consciente
concientia
imbraciar, caressar
agreabile, placente,, commode, confortabile
privilegio
gauder de un privilegio
haber triste privilegio de...
privilegio incessibile
salutar
saluto, salutaationa
appropriar
adducer
ductor,conductor
importation
habituar, accustumar
accustumate, habituate
conceder, acquiscerer
consentar
acquiescente
acquiescentia
chaperon
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[=być w roli]
Przyzwyczajać,
Przyzwyczajać się
Przyzwyczajenie
Przyzwyczajony
Przyznać, przyznawać (przypisywać)
[=przydzielać, dać pozwolenie)
[=uzgodnić]
[=kredyt]
[=licencji]
[=patent]
[=prerogatywy]
[=przywilej]
[=ułatienia]
[=przysądzić (t.nagrodę itp.)]
[[=rację]
Przyznający
Przyznany
Przyżółcić
Przyżółcić się
Psalm
Psałterz
Pseudonim
psia buda
Psiak
Psi
Psocić
pstrąg [icht]
Pstry
Psuć
[=rozpieszczać]
[=partaczyć, knocić]
Psichiatra
Psychiatria
Psychiatryczny
Psychiczne znęcanie się

chaperonar
accostumar,habitar
se accostumar,habitar se
accostumation,habitude,
accostumate,habituate
attribuer
conceder
accordar
accordar un credito
accordar un licentia / permission
accordar un patente/ breveto
accordar un prerogationes
accordar un privilegio
accordar un facilitates
adjudicar
adjudicar
adjudicante
adjudicate
facer jalne
devenir jalne
psalmo
psalterio
pseudonyme
camil
canino
camin
divertar se, mystificar,dupar
tructa
mamorisate, *variegate, multicolor
guastar, vitiar, facer defection
tractar con indulgentia
corrumper, damnificar,
facer
inhabilemente
psychiatro
psychiatria
psychiatric
mobbing
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w pracy (=mobbing)
Psychiczny
Psychika
Psycholog
Psychologia
Psychologiczny
Psychopata
Psychopatia
Psychoza
Pszczelarstwo
Pszczelarz
Pszczoła
[=ul pszczeli]
Pszczołojad
Pszenica
Pszenny
ptak [orn]
Ptactwo
[=domowe (drób)]
Ptaszarnia
Pterosaur[paleont]
Publicysta
Publiczny
Publika
Publikować
Puch
[=specjalny]
puchacz [orn
Puchar
[=sportowy]
Puchnąć
[=nazwa medyczna]
[=nadymać się]
Puchlina wodna (obrzek) [med.]
Pucołowaty
Pucz
Pudel (pies)

psychic, mental
psyche (psike)
psychologo
psychologia,
psychologic
psychopatho
psychopathia
psychose
apicultura
apiculturor,apiario
ape,apicula
apiculario
apevoro
frumento
frumentose, frumental
ave
aviario, aves
aves domestic
aviaria, aviario
pterosauro
publicista
public
publico
publicar
lanugine
lanugine special
gufo (reale)
bicario, cuppa
cuppa
inflar
inflar
buffar
hydropsia
genute
putsch G.
can de aqua
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Pudełko
[=skrzynka]
Puder
[= cukier]
Puderniczka
Pudłować
Pudrować
Pukać
[=serce]
Pukiel (włosów)
pulpa [=miąższ)[bot]
Pulpit
Puls
Pulsować
pulsar [=gwiazda neutronowa]
Pulweryzacja
Pulweryzować
Pułap
Pułapka
[=na myszy]
[=wpaść w ]
[=zastawić pułapkę]
[=złapać w pułapkę/ sidła]
Pułk
Pułkownik
puma [zoo]
Pumeks
Pumeksować
punkcja [med]
[=robić punkcję]
punkt (różne znacz)
[=kulminacyjny]
[=kardynalny]
[=honoru]
[= wyjścia]
[=widzenia]

buxo
caassa
pulvere
pulverisate sucro
cassa de pulvere
faller
polverisar
colpar
pulsar, colpo de corde
bucla
pappa
scriptorio
pulso
pulsar
*pulsar
pulverisation
pulverisar
plafond (plafą)
trappa, pedica
trappa pro muses
currer in trappa
poner/ mitter trappa/ pedica
trappar
regimento
colonello
puma
pumice
ager con pumice
punctura
facer punctura
puncto
puncto culmine
puncto cardinal
puncto de honor
puncto de partir,
puncto de partita
puncto de vista
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[=słaby}
[=wrzenia]
[=zamarżania]
[=szczyowy]
Punktować
Punktowany
Punktualny
Purchawka (bot)
Purpura
Purpurowy
[=koloru purpurowego]
Purpurować
Purysta (językowy)
Purytanin
Purytański
pusta kartka (=podtytuł)
Pustelnia
Pustelnik
[=rak-pustelnik]
pustka; pustkowie
Pustoszeć
[=stawać się pustym}
Pustoszyć
Pusty
[=daremny]
Pustka
Pustynia
Pustynny
Puszcza
Puszczać; puścić
[=porzucić]
[=puszczać krew]
[=puszczać na wolność]
[puszczać w obieg]
[=bąki, psuć powietrze]
Puszek
[=do pudru]

puncto debile
puncto de ebullition
puncto de conjelation
acme
punctar
punctate
punctual
lycoperdon
purpura
purpura
de color purpura
ager per purpura
purista
puritano
puritan
folio de guarda
hermitage
eremita
eremita-cancere
vacuo, deserto,region inculte
facer deserto
devenir deserto
devastar,ruinar, destruer
vacue
vangloriose
vacuitate, vacuo
deserto
deserte
foresta vergine
lassar
abandonar
phlebotomisar
poner in libertitate
emittter, introducer in circulation
peder
lanuginette
cussenetto pro pulvere
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Puszka
[=konserw]
[ =szkatułka]
Puzzle
Puzon
Pycha
[=duma]
Pylić
pylnik (bot)
Pylon
Pył
Pyłoszczelny
Pyłek
[=kwiatowy]
Pypeć (na języku)
Pysk
Pyszałek
Pysznić się
[=jak paw]
Pyszny {=soczysty}
Pytać
[=się]
Pytajny
Pytajnik [= znak zapytania)
Pytlować
Pyton
Pyzaty

latta, buxetto
latta de conservas
pyxide
puzzle
trombon
arogantia
orgolio (negative), feritate (positive)
pulverar
anthera
pylon
pulvere
pulver-resistente
pulverette
polline
pepita
ore. muso
(le) arrogante
fanfaronar,vangloriar,vantar se
vantar se como pavon, pavonar
succulente
questionar,demandar
se questionar, se demandar
interrogative, interrogatori
signo (puncto) de interrogation
raffinar
python
genute
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-R-

Rabarbar (rzewień)
Rabat
[=udzielać ~ u]
Rabin
Rabować
[=plądrować]
[=przez wojsko]
Rabowanie
[=plądrowanie]
[=prze wojsko],
Rabunek
[=z użyciem przedmocy]
Raca
Rachmistrz
Rachować
[=liczyć ]
Rachunek {=czynność]
[=paragon]
[=całkowy]
[=różniczkowy]
Rachunkowy
Rachunkowość
Racica
Racja
[=bytu]
[=mieć rację]
[=żywnościowa]
Racjonalny
Racjonować [=przygotować racje
wyżywienia itp.]
Racjonallizacja
Racjonalizować
Racjonalizm
Raczyć

rheubarbaro
disconto
discontar
rabi, rabino
rapinar, robar
sacchear
piliar
rapina, rabotamento
saccheo
pilage
robamento
robamento con violentia
petardo
calculator
calcular
contar
calculo
factura
calculo totàl, calculo integràl
calculo differetiàl
contabile
contabilitate
ungula
ration
ration de esser
esser conforme,haber ration
portion, ration
rationose, rational
apportionar, portionisar
rationalisation
rationalisar
rationalismo
esser volunte

[=ugościć]
Rad Ra [chem]
Rad = radosny
Rad nie rad
Rada
Rada Europy
Rada Europejska
Rada bezpieczeństwa
Rada miejska
Radar
Radca
Radio
Radioaktywny
Radioemisja1 (nadawanie przez radio
Radiofoniczny
Radiola (techn)2
Radiometr
Radiometria
Radiometryczny
Radiostezja
Radiosteta
Radiotechniczny
Radiotechnik
Radiotelegraf
Radiotelegraficzny
Radiotelegrafista
Radiotelegram
Radiotelemetria
Radiotelemetryczny
Radiotelefon
[=sieć radioterlefoniczna]
Radioteleskop
1
2

regalar
radium
contente
*willy-nilly A.,desira-non-desira
consilio
Consilio de Europa
Consilio Europee
consilio de securitate
consilio municipal
radar
consiliero
radio
radioactive
radioemmision , emitter per radio
radiophonic
radiola
radiometro
radiometria
radiometric
radiostesia
radiosteta
radiotechnic
radiotechnico
radiotelegrapho
radiotelegraphic
radiotelegraphista
radiotelegramma
radotelemetria
radiotelemetrc
radiotelephono
rete de radiotelephons
radiotelescopio

Audycja radiowa - radioemission
radiola = zestaw radioakustyczny - radiola = radioelectric
equippage
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Radioterapeuta
Radioterapeutyczny
Radioterapia
Radon Rn [chem]
Radosny
[=wesoły]
Radość
[z (czegoś kogoś)
[= dobrego zdrowia]
[szałonu z radości]
pijany z radości]
[=żywiołowa ]
Radować się (cieszyć się) [z cz.]
Radykalny
Radzić
[=komuś]
=[debatować]
Rafa
[=koralowa]
Rafezja (bot)
Rafinować
Rafinowany
[=delikatny]
Ragout [=potrawka]
Raj
[=biblijny]
Raja (płaszczka) [zoo]
Rajski
Rajski ptak [orn]
Rajstopy
Rajtuzy
Rak [zoo /astr.]
[=choroba (med)]
[=nowotwór]
[=gruczoów (med.)]
3

radiotherapeuta
radiotherapeutic
radiotherapia
radon
gaudiose
joiose, gai
gaudio, exultation, gaitate
gaudio de, exultation de
gaudio de bon sanitate
folle de gaudio
ebrie del gaudio
gaudio exuberante
gauder, joiar, jubilar se [=de]
radical
consiliar
debatar
scolio
scolio de corallo
raffesia
raffinar
raffinate
delicate
ragout
paradiso
eden
raia
paradisiac
ave de paradiso
collante(s)3, pantalon stricte
tricot a infante
cancere
cancere
carcinoma
adenocarcioma

collante (s) es trovate in le dictionario interlingua – nederlandese
per Piet Cleij) [intenet]

587

[=czytaniem rakiem]
[=czytać rakiem]
Rakieta (do gry)
[=pocisk)
[=raca]
Rakofobia (med.)
Rakogenny (med.)
Rama
[=znacz. techn]
Ramię
[=kontuzjowane/ stłuczone]
[=kość ramieniowa]
Ramienny
Ramka (kwadracik)
Rampa
Ramienionóg [zoo]
Rana
[=postrzałowa/ po pocisku]
Ranić
Ranienie
Raniony, ranny
Ranczer
Ranczo
Randka
[=mieć randkę]
Ranek,rano
Ranga
Ranić
Ranić się
Rankiem [=wcześnie]
Ranny,raniony (kontuzjowany)
[=wczesny]
Rapier
Raport [=relacja,sprwozdanie]
[=report (doniesienia giełdowe o zmianach)]
Rapsod [=wędrowny śpiewak]
Rapsodia

palindrome (leger)
palindromisar
rachetta
rocchetta, missile A.
petardo
cancerophobia
cancerogne
quadro
armatura, structura, skeleto
brakio, brachio
brachio contundite
humeral osso; humero
brachial
quadretto
rampa
brachipode
vulnere, ferita
vulnere/ ferita de balla
vulnerar, leder
lesion
lese, ledite
ranchero
rancho
rendezvous
haber rendezvous
matino, matituno
rango
vulnerar,leder
vulnerar (se)
matitualmente
vulnerate, ferite
matitunal
floretto
reporto,reportage, nararration
reporto
rapsodo
rapsodia
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Raptowny
Raptownie
[=szorstki, opryskliwy]
Rapunkuł (dzwonek-kwiat)
Rasa
Rasowy
Rasizm
Raszplować
Rata
[=ratami płacić]
Ratować
Ratunek
Raz
[=pewnego razu]
[=na zawsze]
[=na rok]
Razem
[=wspólnie]
Razić
[=uderzać]
[=z dział (ostrzelać)]
[=światło /promień]
[=uszy= (szokować)]
Raźny
Rąbać (siekierą)
Rączka
[=do trzymania]
[=trzonek]
[=chwytak]
[=ucho (naczynia)]
[=klamka]
[=rygiel]
Rdestnica (bot)
[=szpiczasta]
Rdza [chem]
Rdzawy (kolor)
Rdzenny

subite, subitanee, abrupte
subito, subitemente
irritabile
rapunculo
racia
racial, de racia
racialismo
raspar
rata, pagamento mensual
pagar per ratas
salvar; rascatttar*
salva, salvamento; rascatta*,succurso
un vice
un tempore
un vice pro sempre
un vice pro anno
conjuncatamente
insimul
colpar
batter
canonar
cecar
shockar, choccar
alacre
hachar (hashar)
manetto,manetta
manico
manico
manetta
ansa
ansa
pessulo
potamogeton
potamogeton acutifolie/ acutifoliate
ferrugine
ferruginose vulpcolor
native, authentic; radical
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Rdzewieć
Rdzewny
Rdzeń
[=szpik]
[=korzeń]
[=gramatyczny]
[=kręgowy/ pacierzowy] (med.)
[=sedno sprawy]
[=kwintesencja]
[=cewki (elektr)]
[=zapalenie rdzenia pacierowego]
Reagować
Reakcja
[=termoreakcja]
Reaktor
[=atomowy / stos]
Reaktywizować
Realia
Realny
[=efektywny]
Realność
Realizować
[=~ się]
Realizacja
Reanimować
Reasumować
[=rekapitulować]
Rebus
[=rysunkowy]
Recenzować
Recepcja
Recepta
Rechotać
Recydywa
Recytować
[=deklamować]
Redagować

oxydar (se)
oxidabile
nucleo
radice
radice
medulla (ossee, ossose)
essentia
succo
nucleo
medullitis, myelitis
reager
reaction
reaction thermonucleari=
thermoreaction
reactor
pila atomic
reactivisar
realitate
real
effective
realitate
realisar
realisar se
realisation
animar,reviscer
reconsiderar, reassumer
recapitular
rebus
enigma designate
recenser
reception
recepta,prescriptiom
coaxar
recidiva, recidivo
recitar
declamar
rediger
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=

Redukować
[=zmniejszać]
Reduta
Refektarz [=sala jadalna
w klasztorze
Referendariusz
Referendum
Referować
Refleks
Refleksja
Reflektor
Reformator
Reformować
Reformacja[=czynność
[=ruch społeczny]
Refren
Regaty
Regenerować
Regeneracja
Regent
Regencja
Regiment
Region
Regionalny
Regres
Regulacja
Regulamin
Regularny
Regulować
[=dostosować do]
Reguła
Regulacja
[=dostosowanie do]
Rehabilitować[=przywracać zdrowie/cześć]
[=do dawnego stanu]
Reinkarnacja
Reinkarnować

reducer
dimimuer, minuer
fortification micre
*refectario [sala a manjar
in le clausura]
referendario
referendum
referer (se a, super)
reflexo
reflecation, reflexion
reflector
reformator
reformar
reformation
(le) Reformation
refrain F. (refrẹ)
regata, regatta
regenerar
regeneration
(le) regente
regentia
regimento
region
regional
recurso
regulation
regulation
regular, regulose
regular
adjjustar
regula
regulation
adjustamento
rehabilitar
restaurar
reincarnation
facer reincarnation
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Reinkarnować się
Reja [żegl]
Rejent [=natariusz]
Rejentalnie
[=notarialnie]
Rejestr
[=lista]
[=katalog]
Rejestracja
[=(na) wideo]
Rejestrować
[= (na) wideo]
Rejon
Rekapitulować
[=reasumować]
Rekin
Reklama
Reklamować
[=wychwalać]
[=składać zażalenie]
[=ogłaszać]
Rekolekcje
Rekomendować
Rekompensować
Rekompensacja
Rekonwalescencja
[=powrót do zdrowia]
Rekonwalescencyjny
Rekonwalescent
Rekord
[=świata]
Rekordzista
Rekreacja
Rekrut
Rekrutacja
Rekrutować
Rektor

devenir reincarnate
virga
notario
notarial
notarial
registro
lista contabile
catalogo
registration
videoregistration
registrar, inscriber (se)
videoregistrar, registrar per (a) video
region
recapitular
resumer
squalo
publicitate
reclamar ( contra)
reclamar
planger se
adverter, anunciar
exercitos religiose
recommendar
compensar
compensation
convelascentia
devenir san
convalescente
(le) convelascete
record
record del mundo
recordista, recordero
recreation
conscripto, recruta
recruta; recrutation, recrutamento
recrutar;
rector
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Rektyfikować
[=oczyszczać ]
[=filtrować]
Rekwirować
Relacja
Relegować
Religia
Religijny
[=pobożny]
Relikwia (rel)/hist)
Remanent
Remis [sport]
Remiza
Remont 5
Ren = renifer
Rencista (pobierający zapomogę
Renegat
Renesans, odrodzenie
Reneta [=owoc]
Renifer = ren [zoo]
Renkloda [bot]
Renta [=dochód]
[=zapomoga z powodu choroby]
Reorganizować
Reperować
[=łatać]
Repetować
Repertuar
Repetycja
Replika
Replikować
Report[=raport giełd.]
Reportaż

rectificar
purificar
filtrar
requisitionar
relation
expeller
religion
religiose
pie
reliquia
inventario
sin resultato
remissa4
reparo, reparation
ren
pensionario
renegato
renascentia
cualio
ren
susina
fisco fixe
pension6
reorganisar,arangiar
reparar
sasir,refacer
repeter
*repertorio, repertoire F.
repet(ad)o
replica
replicar
report
reportage,naration

4

remissa (Inter)= remisa = przekazywanie pieniędzy

6

pension (anque) = emerytura
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Reporter
Represje
Represjonować
Reprezentować
Reprymendować
Reprodukować
Republika
Republikanizować
Reputacja
Requiem
Resor
Resorowanie [=zawieszenie]
Respekt
Restauracja [=jadłodajnia]
[=renowacja]
Restrykcja
Restytucja
Restytuować
Reszta
Retorta
[=węglowa/ gazowa)
Retoryczny
Retuszować
Reumatyzm
Rewanż
Rewanżować się
Rewia
[=parada]
[=variétés]
Rewelacja
Rewelacyjny
Rewidować
[=kontrolować]
Rewindykować
[=żądać zwrotu]
7

reportero
represalia
facer represalia
representar
reprimendar
reproducer
republica
republicanisar
reputation
requiem
resorto
suspension
respecto
restaurant F.
restauration
restriction
rdstitution
restituer
resto
retorta
carbon a gas
rhethotic
retoccar
rheumatismo
vindicantia, vengiantia
vengiar se,vindicar se
revista7
parada
variétées
revelation
sensational, revelational
revider
controlar
vindicar
postular recupation

revista (anque) = przegląd, pismo
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Rewitalizować (odżywiać]
Rewitalizacja (odżywianie)
Rewolta
Rewolucja
Rewolucjonista
Rewolwer
[=pistolet]
Rezeda [bot]
Rezerwa
Rezerwować
Rezerwat
Rezerwuar
Rezolucja
[=decyzja]
Rezolutny
Rezonans
Rezonator
Rezonować
Rezultat
[=konsekwencja]
Rezurekcja
[=zmartwychwstanie]
Rezus (małpa)
Rezydencja
Rezydent
Rezydować
Rezygnacja
Rezygnować
Reżym
Reżyser
Ręce do pracy = siła robocza
Ręcznie
Ręcznik
Ręczny
Ręczyć
Rejhs ( po rzece, morzu)
Ręka

revitalisar
revitalisation
revolta, sublevation
revolution
revolutionista
revolver
pistola
reseda
reserva
reservar
loco conservate; reserva
reservoire F. (rezerwua)
resolution
decision
resolute
resonantia
resonator
resonar
resultato
consequentia
resurrection
resurrection
rhesus; macaca
residentia, demora
residente (n/adj)
resider
resignation, dimission
resider (un function); demitter se
regime F.(rejim)
regisseur F. (rejise)
mano-de-obra = fortia de labor
manualmente
panno de essugar, toalia
manual
garantiar
cruciera, navigiera
mano
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Ręka w rękę
Rękaw
[=balonu]
[=zarękawek]
Rękawica (gladiatorów)
Rękawiczka [=5-palc.]
[=z jednym palcem/„miteńka”]
Rękodzieło
Rękojeść (=trzonek)
Rękojmia [=rodzaj gwarancji]
[=pisemna]
Rękopis
[=manuskrypt]
Rękopisemny
Robak (zoo)
Robak-pasożyt
Robaczek
[=~świętojański] 8
[=wyrostek robaczkowy]
[=zapalenie wyrostka]
[=ruch robaczkowy]
Robaczywy
Rober [karty]
Robić
[=co się da]
[=publikę/ reklamę]
[=pracować]
[=hałas]
[=postępy]
[=propozycję]
[=sensację]
[=wycieckię]
[=zastrzyk]
[=zamach]
[=zasadzkę]
8

mano-in-mano
manica
manica de ballon
manichetto (maniketo)
cesto
guanto
miton
mestiero
fuste, prisa, ansa, manico
garantio
garanatio scribal
manuscripto
manuscripto
manuscripte
verme
helmithe
vermetta
lampyride
appendice
appendicitis
vermicular movimento
borate per vermes
joco per cartas
facer
facer de su medio
facer publicitate
laborar
facer le ruito
facer progreso, progreder, progressar
facer proposition
facer sensation
excursionar, facer un excursion
injectar
attentar;facer attentato
imboscar; insidiar,
facer

także: świetlik
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[=interes]
[=na złość]
[=wszystko, co możliwe]
Roboczy
Robot
Robota
[=murarska, murarka]
Roboczy
Robotniczy
Robotnica
Robotnik
Rocznica
Rocznik
Roczny
Rodak
Rododendron [bot]
Rodowód
Rodowity
Rodowy
[=potomny]
[=nazwisko rodowe]
Rodzaj / gatunek
[=gramatyczny]
[=biologiczny]
[=ludzki /szczep]
[r.nijaki (gr)]
Rodzajowy
Rodzajnik
Rodzeństwo
Rodzice
Rodzić
Rodzący
9

imboscada/ insidia
facer un fortuna
despectar9
facer toto possible
laboral
robot
labor, obra, travalio
masoneria
laboral
obrer
laborera, obrera
laborator, obrero, laborero, travaliator
anniversario
(libro)annual; annuario
annual10
compatriota, nativo
rhodendrom
genealogia
aborigene, native
patronymic
ancestral
nomine de familia. nomine familiar/
patronymic
specie
genere
genere
gente
neutre
generic
articulo
fratre e soror
genitores, parentes
parturir
parturiente

imiesłów : despectate
uwaga: anual = odbytniczy, odbytowy

10
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Rodzić się
Rodzina
[=much (zoo)]
[= myszowatych (zoo)]
[=lilii wodnych (bot)]
[=klonowatych (bot)]
[=ostrokrzewów (bot)]
Rodzynek
[=korynt]
Rogaty
Rogowacieć
Rogówka [med]
[=oka]
Roić się [=/ śnić
[=marzyć]
[=wyobrażać sobie]
[=pszczoły]
[=mrówki (mrowić się]
[=obfitość]
[=od błędów]
[=roić się od ryb]
Rok
[=poprzedni]
[=ubiegły]
[= bieżący]
[=nowy]
[=przestępny]
Rok świetlny
Rokoko
Rokosz
Rokować
[=w czasie wojny]
[=nadzieję]
Rokowanie
Rola [=ziemia]
[=w teatrze,/ kinie]
[=pole]

nascer
familia
musides
musies
liliaceas
aceraceas
acanthaceas
sultana, uva
uva de Corintho
cornee
devenir cornee
cornuto
cornuto
soniar
phantasiar
imaginar
essamar,
formicar
abundar
abundar de errores.; errores abunda
abundar de pisces; le pisces abunda
anno
anno anterior
anno passaate
anno currente
anno nove
anno bissexil
anno de lumine
rococo
rebellion, revolta
negotiar, pactar,
parlamentar
sperar
negotiones
agro, solo
rolo
campo,agro
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Roleta
Rolka
Rolnictwo
[=zajmować się rolnictwem]
Rolnik, farmer
Rolny [=orny]
[=agrarny]
Rolować
Romans [=powieść}
[=miłość, inklinacja]
Romański
Romansować
[=flirtować]
[=zalecać się]
Romantyczny
Romantyzm
Romb [geom]
Rondel
Rondo
]=kapelusza]
[=okrągły plac]
[=utwór muzyczny]
Ronić [=łzy], płakać łzami
[=gubić]
Ropa (med.)
[=naftowa(ziemna)]
[=naftowa(skalna)]
Ropić =ropieć
Ropień
[=wrzód (med.)]
[=płucny]
[=szczękowy]
[=dojrzały]
[=czyraczny]
11

persiana
rolo, roletto
agricultura
agriculturar
agricultor
aratori agricultural
agrari
rolar
romance
affaire de amor
romanic
esser in anor, haber amor con
flirtar
cortesar,facer le corte a
romantic
romanticismo
rhombo
patella
rondeau F. (rondo)
orlo
placia ronde
rondeau F.
lacrimar
perder
pus
petroleo (brute)
naphta
absceder, ulcerar
ulcero
abscesso11
abscesso pulmonar
abscesso maxillar
abscesso matur
abscesso furunculose

ulcere = wrzód, owrzodzenie;
ulcerar = owrzodzieć
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Ropień pękł
Ropny
Ropotok (med.)
Ropucha [zoo]
Rosa
Rosiczka (bot)
Rosić
Roszenie
Rosnąć
[=wegetować]
Rosnący
Rosół
Rostbef, rozbef
Roszczenie
Rościć [=pretensje]
[=rościć prawo niesłusznie]
Roślina [bot]
[=sadzić]
Roślinność
[=naukowo]
Roślinożerny [=przym]
[=rzeczownik]
Rota
Rotacja
Rotograwiura
Rotor (techn)
Rotunda
Rowek [=mały rów]
[=techniczny]
Rowkować (robić rowek [techn])
Rowkowy
Rower
[=jeździć na ~]
12

le abscesso ha perciate
pusose, ulcerose
pyorrhea
bufon12
rore, ros
drosera
irrorar
irroration
crescer
vegetar
crescente
bouillon F. ( buyõ)
roast beef A.,rostito de bove,
pretension
pretender
arrogar
planta
plantar
vegetation
flora
plantivore
plantivoro
grupo militar
rotation
rotogravure
rotor
rotunda
fossetta
cannellastura, cannello13
cannellar14
canaliforame
bicycletta,bicyclo
bicyclar

uwaga: „buffon” znaczy „bufon, pajac”

13

canella = cynamon (kul)
14
cannellar = także kopać rowy
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Rowerowy
Rowerzysta
Rozbierać [=z ubrania]
[=do naga do „rosołu”]
[=gram /chem]
[=na części]
[=demolować]
[=rujnować]
Rozbierać się
Rozebranie (z ubrania)
Rozebranie do naga
Rozbieżny
Rozbić; rozbijać
[=na kawałki]
[=~ się]
[=na morzu]
Rozbicie na morzu
Rozbój
[dokonać rozboju]
Rozbójnik
Rozbójniczy
Rozbrajać
Rozbrojony
Rozbrojenie
Rozchodnik [bot]
Rozchorować się
Rozciągać (się)
Rozczarować [się]
[=oszukiwać]
[=odbierać nadzieję]
Rozczarowanie
Rozczłonkowywać
Rozdarty
Rozedma [med.]
Rozdzielność
Rozdzielny
Rozdzielać (separować)

bicyclic
bicyclista
disvestir
denudar
analysar
decomponer,dismontar
demolir
devastar
disvestir se
disvestimento
denudation
divergente
fracassar,franger, rumper
fractionar
fracassar se, franger se
naufragar
naufragio
brigantage
brigantar
brigante
brigantese
disarmar
disarmate
disarmamento
sedo
esser malade, devenir malade
extender (se)
disappunctar (se),disillusionar (se)
divenir disappunctate
disenchant, incoragiar
disappunctamento, incoragiamento
dismembrar, compartir
lacerite
emphysema
separabilitate
sepatabile
scinder
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Rozdzielać włos na 4 części
Rozdział
[=w książce]
Rozdzierać, rwać na kawałki
Rozdźwięk, niezgoda
Rozejm (zawieszenie broni]
ugoda]
Rozgęziać (się)
[=rozwidlać (się)]
Rozgałęzienie
[=rozwidlenie]
Rozgłośnia radiowa
Rozgrzać; rozgrzewać
Rozgrzewać się
[=entuzjazmować się]
Rozgwiazda (zoo)
Rozhartować, rozhartgowywać
[=stal]
Rozjaśnić; rozjaśniać
[=pogoda/ humor]
Rozjaśniać się
[= pogoda/ humor]
Rozjuszony (oszalały/ szalony]
Rozkaz
Rozkazać; rozkazywać
[=komenderować]
Rozkazujący
[=tryb ~]
Rozkład [=zajęć]
[=na części]
[=chemiczny]
[=jazdy]
[=jazdy pociągów]
Rozkładać na części
[=chemicznie}
15

[=układ /

secar capillos in quatro
division
capitullo
lacerar
discordia15
armisticio, armistitio,
accordo de
tregua
ramificar (se)
bifurcar (se)
remification
bifurcation
station a radiodiffunder
calefacer,
calefacer se, recalefacer
devenir enthusiastic
asteria, stella del mar
distemperar
distemperar aciero
facer plus clar, claraar
allegrar se, facer plus serene
devenir plus clare
devenir plus serene
furibunde, furiose
ordine
ordinar, mandar
commandar
imperative
modo imperative=imperativo
curriculo
decomposistion, demontage
degradation
horario,ferroviario
horario ferroviari
decomponer, demontar
degradar

JABŁKO niezgody = (le) pomo del discordia
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Rozkładalny
Rozkosz
[=cielesna/ amoralna]
Rozkoszny
Rozkręcać, rozkręcić
Rozkurcz (serca) [med.]
Rozkurczowy
Rozkraczyć (nogi)
Rozkwitać; rozkwitnąć
Rozkwit
Rozlegać się [=głos]
Rozległy
Rozluźniać, rozluźnić
Rozluźniać się
Rozłam
[=schisma]
[=pęknięcie]
Rozłupywać
Rozmawiać[=mieć rozmowę, konwersować]
[=wtrącać, zauważać]
Rozmaity
[=różniący się]
[=podlegający zmianom]
[=nie ten sam]
Rozmiar
[=foromat]
Rozmieszczać
Rozmieszczanie
Rozminować, rozminowywać
Rozmnażać = rozmnożyć
[=zwiększać,zwiększyć]
[=rośliny itp.]
Rozmowa
[=”na luzie”]
Rozmówca
Rozmrażać, rozmrozić
Rozmrażanie, rozmrożenie

decomposibile
delecto
voluptate
lascive,voluptuari
distorquer
diastole (de corde)
diastolic
extender (pedes)
florer.florar, florescer
disflorification
resonar
extendite
disligar, laxar,relaxar
relaxar se
disruption, diovison
schisma
fissura
fissar
colloquer, parlar, conversar, abuccar se
interloquer
diverse
miscellenee
variante
variate
dimension, magnitude
formato
collocar
collocation
sappar
genitar
augmentar
crescer
conversation, abuccamento
causerie
locutor, interlocutor
disgelar (disjelar)
disgelation
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Rozmyślać
Rozmyślanie
Roznamiętniać
Roznamiętniony
Rozpad
[=w kościele/ schizma]
Rozpadać się
Rozpaczać
Rozpaczliwy
Rozpakować, rozpakowywać
Rozpasanie
Rozpinać (z guzików)
Rozpoczynać
Rozpoczęcie
Rozpoznać, rozpoznawać
[=po głosie]
Rozpoznawać z
Rozpoznawalny
Rozpoznawalny na pierwszy rzut oka
Rozpoznawalność
Rozpowszechniać, rozpowszechnić
Rozpowszechniać w internecie
Rozpowszechnienie
Rozproszyć. rozpraszać (się)
Rozproszenie
Rozprzedać, rozsrzedawać
Rozprzestrzeniać, reozprzestrzenić
Rozprzestrzenianie, rozprzestrzenienie
Rozprzestrzeniać w internecie
Rozprzęgać,
rozprzęgnąć
Rozprzężenie
[=moralne]
Rozpusta
Rozpustny, rozwiązły
Rozpustność, rozwiązłość
Rozpylać

cogitar
cogitation
passionar
pasionate
collapso
schisma
collaber
desperar
desperate, sin sperantia
disvolver
licentiamento
disbuttonar, facer un button
comenciar, inciper
comencianto
recognoscer
recognoscer al voce
recognoscer al
recognoscibile
rozpoznawalny na pierwszy rzut oka
recognoscibilitate
divulgar, diffuser
internetar
divulgo
disperger(se)
disperssion
disvender
proliferar, diffunder,disseminar
profiration, diffusion
internetar
discargar,disbloccar, liberar, discollaber,
dissolution,anarchia,collapso
negligentia moral
dissipation, debauch A
libertin
libertinage, licentiamento
pulverisar
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Rozpuszczać; rozpuścić
[=chemicznie]
[=rozcieńczać]
Rozpuszczalny
[=ulegający degradacji biologicznej]
Rozregulowany
Rozróżnić, rozróżniac
Rozróżniać (się)
Rozruszać, rozruszyć
Rozrywać, rozerwać
[=zabawiać]
[=psychicznie]
Rozrywka
[=robić rozrywkę]
Rozrzedzać,rozrzedzić
[=gazy]
[=płyny]
Rozrzut (czegoć)
Rozrzutny
[=szastający pieniędzmi]
Rozrzucać; rozrzucić
[=robić nieporządek]
Rozsadzać [=rośliny]
[=wybuchać]
Rozsądny
[=rozumny]
[=racjonalny]
Rozsiać; rozsiewać
[=wieści/ wiadomości]
Rozstać :rozstawać się
[=rozwodzić się]
Rozstrajać [=nerwy]
[=instrument]
[=żołądek]
Rozstrajać się
Rozstrzelać

disligar, disfacer
solver
diluer
dilutabile,
bioerodibile
disregulate
distinguer
differentiar (se)
mover, initiar, comenciar
intertener
amusar
distraher
intertenimento, passamento ,
passatempore
intertenimer, facer passamento
faer non dense, facer rar
reducer (gasos)
diluer
dispersion
prodige,
dispenderente, prodigente
disperger (se), dissipar (se)
facer desordine
plantar
exploder
prudente
sage
rational
disseminar
diffunder
ceder
divorciar se
disturbar, causar,effectuar, distemperar
disaccordar un instrumento
facer le stomach disgerer
disturbar se
ocider
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Rozstrzygać
Roztrzygający
Rozsypać; rozsypywać
[=rozsiewać]
Rozszczepiać
Rozszczepialny
Rozszerzać, rozszerzyć
Rozszerzony
Rozszerzalny
Rozszerzenie
Rozświecić
[=objaśniać]
Rozświecenie
Rozświtać
Roztajać
Roztocz (ent)
[=środek przciwko roztoczom]
Roztopić [się]
[=rozmiękczać]
Roztopiony
Roztropny
[=przewidujący]
Roztrzaskać
[=niszczyć/ burzyć]
Roztwór (barwiący)
[=jodowy]
[=walerianowy/ waleriany]
Rozum
Rozum (med.)
Rozumny
Rozumieć
[=pojmować]
[= poezję]
Rozumienie
Rozwaga
Rozwarty
[=kąt (geom)]

decider
concludente
dispersar (se)
diseminar
fissar, scinder
scissile
amplificar, allargar, amplliar
allaragate
extensibile
amplification, allargation, allargamento
facer plus brillante, allergar se,
facer plus clar, clarar, exclarar
exclaramento
comenciar a parer/ die
degelar
acaro
acaricida
facer ligue
mollir, amollir
liquefacite
prudente
previdente
fracassar
destruer, ruinar
tinctura
tinctura de iodo
tinctura de valeriana
ration
mensa
rationose, rational
comprender
intender
intender le poesiia
coomprension
circumspection
aperte
obtuse (angulo)
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Rozważać; rozważyć
[=z pomocą wagi]
[=przemyśleć]
Rozważny
Rozważanie
Rozwiązywać; rozwiązać
[=węzeł]
[=zagadkę/ problemy]
[=małżeństwo]
Rozwiązanie
[=szybke]
Rozweselać
Rozweselający (gaz)
Rozwidłać (widły)
Rozwidlać (rozejście)
[=rozgałęziać]
Rozwidlać się
[=rozgałęziać się]
[=w sensie elektr.]
Rozwielitka16
Rozwijać [=rozpakować]
Rozwijać [=postęp/ gospodarkę]
[=się]
Rozwlekłość (stylu)
Rozwlekły
Rozwodzić się
Rozwód
Rozwolnienie = biegunka (med.)
Rozwojowy
Rozwój
Rozwścieczony
Rozwydrzony
Rozziew
16

considerar
ponderar
examinar
circumspecte, prudente
consideration,prudentia
disligar
disnodar
solver
dissolver un maritage. disfacer un maritage
solution, dissolution
solution ad hoc
exhilar
exhilarante; (gas exilarante)
bifurcar
bifurcar
ramificar
bifurcar (se)
ramificar se
derivar
daphne
disvolver,developar, displicar
developpar,
se developpar, se disveloppar
redundancia
redundante
divorciar (se)
divorcio
diarrhea
developpamental, disveloppamental
developpamento, displicamento
infuriate
sin controlo, sin brida
hiato

druga nazwa tej rośliny: rozwielitka = daphne
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Rozzłościć się
Rozzłoszczony
Rozzuchwalać, rozzuchwalić
Rozzuchwalać się
Rozzuchwalony
Rozżarzać; rozżarzyć
[=pałać, gorzeć/ jarzyć]
Rożdżeniec (bot)
Rożen
[=grill]
Rożróżniać, rożróżnić
Rożróżnianie, rożróżnienie
Ród
[=tryb]
Róg
[=przyprawiać rogi]
[=kąt]
[=obfitości]
Rój [=pszczół]
Rów [=fosa]
[=okop]
Rówieśnik
Równać
Równanie
Równać się
Również
Równik [geog]
Równikowy
Równoboczny
Równoległy
Równoleżnik (geogr]
Równina
[=geometryczna]
Równoczesny
Równonoc (przesilenie dnia z nocą)
Równy [=taki sam]

irascer
irate
inhardir
esser insolente, devenir insolente
insolente, inhardite
inflammar
ardorar
acantho
spito
grillia
discerner
discernimento
gente
tribo
corno
facer/ attachar cornos a sposo
sposa infidel)
angulo
le corno de abundantia
essame
fossa
trenchea (trenshea)
par; puero par
equar, nivellar, lisiar, applanar
equation
equalar
anque, tambien, alsi
equator
equatorial,
equiteral
parallel
parallelo
plateau
plana
coincidental, insimul, coincidente
equinoctio
equal

608

{per

[=płaski]
Równość
[=szans]
Równoległobok [mat]
Równoległy
Równoległościan
Równoleżnik
Równomierny
Równość
Równouprawnienie
Równowaga
[=sił]
[=strategiczna]
[=poczucie]
Równoważyć
[=nadawać ~ę]
Równoważny
Równoznaczny
[=identyczny]
Rózga
[=dyscyplina]
Róż
Róża [bot]
[=choroba zakaźna]
[=wiatrów]
Różaniec
Różnica
Różnić, rozróżniać
Różnić się
Różniczkować [mat]
[=biologicznie]
Różniczka [mat]
Różniczkowy
Różnicowy
Różny
Różności
Różowy

plate
equalitate
equalitate de opportunitates
parallelogrammo
parallel, equidistante
parallelepipedo
parallelo
proportional
equalitate, paritate
equalitate secundo jure
balancìa,equilibrio
balancia de poter
banancia strategic
senso de balancia
equilibrar, balanciar
equilibrar
equivalente
equivalente
identic
virga
flagello, disciplina
rouge F. (ruj)
rosa
erysipela
rosa de ventos
rosario
differentia
differentiar
differ
differentiar
differntiar
(le) differential
differential
differential
differente, miscellanee
miscellanea, diversitate
rosate
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Różyczka [bot]
[=choroba dziecięca]
Rtęć Hg [chem]17
[=żywe srebro]
Rubaszny
Rubin
Rubryka
Rubrykować
[=rysować rubryki]
Ruch
[=oporu]
[=społeczny]
[=uliczny]
[=taneczny]
Ruchliwy
Ruchomość [=majątek]
Ruchliwość
Ruchomy
Ruczaj
Ruda
Rudera
Rudowłosy
Rudzik [orn]
Rudzieć
Rudzielec
Rufa =tył statku
Rugować (z własności)
Rugować (wypierać, zastąpić)
Ruina
Rujnować
[=kogoś]
Rujnujący
Rum (napój)
Rumak (koń)
17

18

rosetta
roseola, rubeola
mercurio18
argento vive
grosier, vulgar
rubino
rubrica
rubrificar
facer rubricas
motion, movimento,mos
resistentia
movimento obrer
circulation stratàl, traffico
movimento de ballo
mobile
benes mobile
mobilitate
mobile
rivo
(le) mineral
casa vetule
rossatre,
pectore-rubie
devenir ferruginose
(le) ferruginose
poppa
evincer, expeller
supplantar
ruina
ruinar, devastar
facer ruina
ruinante
rum A. (ram)
*corsier

siarczek rtęci (cynober)= cinnabere
Merkurio (mit./astr.) – Merkury
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Rumba (taniec )
Rumianek [bot]
[=pospolity[
Rumiany (czerwony na twarzy)
Rumienić [=powodować, że ktoś się rumieni]
Rumienić się
[=mięso]
Rumieniec (na policzku]
Rumień lombardzki (pat)
Rumor
Rumsztyk
Runąć
Runięcie
Runda [=tura]
Runo
[=złote]
Ruptura (ryptura)
Rura
Rurka
[=chirurgiczna]
[=techniczna]
[=do oddychania pod wodą]
Rurociąg
[=gazowy]
Rusałka
Ruszać
Rusznica
[=arkabuza]
Ruszt [= rożen]
Rusztowanie (skazańca)
[=techniczne/
murarskie]
Ruszyć (wprowadzić w ruch)
Ruta [bot]
19
20

rhumbo, rumbo
camomilla
matricaria
rubicunde
rubescer
rubescer se
imbrunir
rubor
pellagra
ruito, strebito
lumbo de bove; *rumpsteak
collaber
collapso
ronda
tonsion19
tonsion auree / tonsion der auro
ruptura, hernia
tubo
tubetto
tubetto
tubo, canalo
snorkel20
pipeline A.; oleoducto
gasoducto
nympha
mover
fusil
arquebuse
spito
scaffolt
petricage de travalio, armatura provisori
de travalio
mitter sein motion, mover
ruta

tonsion (Inter) strzyżenie (owiec)
snorkel = tubo/ masca de respiration submarin
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Ruten [chem]
Rutyna
Rwa
Rwa kulszowa
Rwać = rozrywać
[=ząb]
[=rośliny, kwiaty]
Ryba [icht]
Ryba – młot (icht)
[=łowić ryby]
Rybitwa [orn]
Rybołóstwo
Rycerski
[=szarmański]
Rycerz
Rychło
Rychły
Rycina
Rycyna [=roślina]
[=płyn]
Ryczałt
Ryczałtowy
[=zakup ryczałtowy]
[=kupować ryczałtem]
Ryczeć
[=dziecko]
Ryć [=ziemię]
[=szpadlem, okopywać]
Rygiel
Ryglować
Rygor
Rygorystyczny
Ryj [zoo]
[=świni i wulgarnie]
Ryjek ssący [=owady]
Ryjkówka (ent)
Ryjówka (zoo)

ruthenium
routine F. (rutin)
neuralgia,
nervo sciatic
lacerar
extraher (dente)
extirpar
pisce
pisce-martello
piscar
pisce-ave
pisca, pisceria
cavallierose
chivalious
cavalliero
tosto
prompte
gravura
ricino
oleo de ricino
summa global
global
compro in grosso
comprar in grosso
mugir, fremer, rugir
rugir
fossar
foder
pessulo
clauser al. pessulo
rigor
rigorose
muso
ore
proboscis, ventosa
*curculion
musaranea
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Ryk
Ryknąć = ryczeć
Rylec
[=do grawerowania]
Rym
[=rym częstochowski]
Rymować
Rymarz
Rymotwórca
Rynek [=znaczenie ogólne]
[=targ; targowisko]
[=bazar]
[=wspólny]
[=kapitałowy
[=wewnętrzny]
[=czarny]
[=wolny]
[=warzywny]
Rynna
Rynsztok
Rynsztunek
[=wojenny]
Rys (cecha)
Rysa
[=zadrapanie]
[=chirurgiczna]
Rysik
[=sztyft]
Rysopis
Rysować
[=szkicować]
Rysunek
Rysownik
Ryś [zoo]
[=pustynny] (zoo)
Rytować = grawerować
[=zakład grawerski ;

fremito, rugito, bramamento
rugir,fremer,; mugir (vacca)
cisello
cisello
rima
limerick A.
rimar
sellero
rimator
mercato
placia de mercato
basar, bazar
mercato commun
mercato de capitales
mercato interne
mercato nigre
libere mercato
mercato de legumines
canaletto (de pluvia); guttiera
guttiera (stratal)
equipage
equipage militar
tracto
fissura
lesion
incissura
ardesia de stilo
graphite de stilo
description personal
designar
schizzar
designo
designator
lince
caracal
gravar
graveria
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Rytownictwo
Rytualny
Rytuał
[=kościelny]
Rywal
[=konkurent]
Rywalizować
[=brać udział w konkursie]
Rywalizacja
Ryza (papieru)
Ryzyko
Ryzykować
Ryzykowny
Ryż
[=pole]
[=sklep z produktami ryżowowymi]
Ryżożerny (adj)
[= sub.]
Ryży
Rzadki
[=nieczęsty]
[=nie gęsty]
[=nie obfity]
Rzadko
Rzadkość
Rząd[=złożony z członków]
[=szereg]
[ustawianie wg ważności]
[=członek)
Rządowy
Rządzić [=kierować]
[=zarządzać]
[=panować]
Rzec, rzeknąć
Rzecz
21

arte de gravure
ritual
(le) ritual
(le) ritual de ecclesia
(le) rival
concurrente
rivalisar
concurrer
revalisation, revalitate
risma
risco
currer le risco; riscar,hasardar
riscose,hasardal
ris
risiera
riseria
risivore
risivoro
de rosa (color)
rar
infrequente
non-dense
scarse
rarmente, infrequentemente
raritate
governamento
rango21
rango
governero
governamental
governar
regnar
gerer
dicer
cosa, affaire

w pierwszym rżedzie / kolejności = in prime rango
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Rzecznik
Rzeczownik [gram]
Rzeczowy
Rzeczoznawca
Rzeczpospolita
Rzeczywisty
[=efekktywny]
[=faktyczny]
Rzeczywistość
Rzeczywiście
Rzeka [= duża]
[=mała]
Rzekomo
Rzekomy
Rzemień
Rzemiosło
Rzemieślnik
Rzepa [bot]
Rzepak [bot]
Rzepka [bot]
[=kolanowa; przegub] (med.)
Rzepik (bot)
Rzeszoto [=przetak]
[=sito]
Rześki
[=pełen wigoru]
[=świeży]
Rzewień (rabarabar)
Rzezimieszek
Rzetelny
Rzeź
[=zarzynanie]
Rzeźba
Rzeźbiarz
Rzeźbić
[=grawerować]
[=kamienie]

porta(-)voce, ombudsman
substantivo
concrete
experto
republica
real, veritabile
effective
factal,
realitate, veritate
realmente, veritabilemente
fluvio
rivera,riviera
aspirante, pretendite, pseudosupponate, supposive
corregia
mastiero, artisanato
artisano, mastierero, aratifice
rapa
colza
rapetta
patella
agrimonia
cribro
cribro
alacre
vigorose
fresc, novemente, recemente
rehbarbaro
pickpocket A.
honeste
carnage, masacaro
abatterage
sculptura, ciselllura
sculptator, cisellator
sculptir
aliar, grabar
cisellar

615

[=rytować, wycinać]
Rzeźnia22
[=budynek]
Rzeźnik
Rzeżączka [med]
[=ropowica cewki
moczowej [med.]
[=wyciek ropy z
cewki moczowej]
[=kiła =syfilis]
Reżucha
Rzeżucha= rukiew wodna]
Rzędna [mat]
Rzępolić
[= na skrzypcach]
Rzęsa [med. /bot.]
[=ludzka]
Rzęsisty
[=deszcz, oklaski)
Rzęzić [=charczeć]
[=chrapać]
[=chrząkać]
Rżnąć
[=piłą]
Rzodkiew (bot)
Rzodkiewka (bot)
Rzucać
[=oszczepem/ lancą]
[=porzucać]
[=”mięsem”]
[=drewo do ognia]
[=światło / naświetłać]
Rzucający się w oczy
Rzucawka porodowa (med.)
Rzutki
22

taliar
abattitorio
abattitorio
abattitor,macellero
gonnorrhea
blennorrhea
blennorrhagia
syphilis
creson
creson de aqua
graphico, mathematic, *ordinato
jocar pigremente
raspar violino, jocar violino pigramente
cilio
cilio
ciliari
forte,profunde, abundose
strepar
roncar
grunnir
seccar,trenchar, sculper
serrar
*raphano
*raphanetto
jectar
lancear
abandonar
blasphemar, maledicer
jectar ligno al foco
elucidar
conspicue
eclampsia partural
aggressive, interprendente

zarzynać zwierżeta/ szlachatować w rzeźni = abbatter
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[=elastyczny; giętki]
[=zręczny]
Rzutnik (techn)
Rzutować
Rzygać
Rżeć
Rżysko

elastic, flexibile
habile, capacite
projector
projectar, schizzar
vomitar
hinnir
stupula
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-S-

Sabat [zlot czarownic]
Uwaga [=szabas święto Żydowskie]
Sabota
Sabotażysta
Sabotować
Sacharoza [chem]
Sacharyna (chem)
[=słodzik]1
Sacharomierz (cukromierz)
Sad
Sadło
Sadownić się
Sadownictwo
Sadownik
Sadyzm
Sadysta
Sadza
Sadzać
[=kurę na jajka]
Sadzawka
Sadzić
Sadzonka
[=pomidorów/krzak pomidor]
Sadź,( a. szadź)
safena (żyła goleniowa)
safari
Saga
Sakiewka
Sakralny
Sakrament
Sakramentalny
Saksofon
1

sabbato
sabbato
sabotage
sabotator
sabotar
saccharosa
saccharina
aspartamo
saccharometro
verdiero, horto
sebo
instalir se
horticultura
horticultlurista
sadismo
sadista
fuligine
placiar
covar
stagno
plantar
planta (por plantar)
tomatiero
pruino
saphena
safari
saga
bursa
sacral
sacramento
sacramental
saxophono

aspartamo = odmiana sztucznego cukru - sacharyny
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Sala
[=gimnastyczna]
[=koncertowa]
Salamandra [zoo]
Salaterka
Salbutamol [chem]
saldo
Saldować
Salepa (chem)
[chem]
Salicyl
[=kwas salicylowy]
Salmonella[med.]
Salon
Salutować
Salwa
Sałata
[=zielenina (ogólnie)
Sałatka [=owocowa]
Sałatka zielona
Salto
[=akkrobatyczne]
sam [=samodzielny]
[=samotny]
[=wyizolowany]
Samarytanka
Samarytanin
Samica [=osobnik r.ż]
Samiec [=osobnik
Samo przez się
Samobójca
Samobójstwo
[=popełnić, popełniać ~]
Samobójczy
Samochód
[=ciężarowy]
[=śmieciarka]

sala
sala de gymnastica
sala de concertos
salamandra
salatiera
salbutamol
saldo
saldar
salelp
salpetra
salicyl
salicylato
salmonella
salon, sala
salutar
salva
salata
verdura
gelea
verdura
salto
salto acrobatic
ipse, mesme
sol, singule
solitude, isolite
samariana
samaritano
femina
masculo
per se
suicida
suicidio
committer suicidio
suicidial
auto, automobile
camion
carro de immunditas
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[=cysterna]
[=chłodnia]
Samoczynny
Samodzielny
[=spontaniczny]
[=autonomiczny]
Samogłoska [gr]
Samogon
Samogwałt
Samoistne wydalanie spermy [pat]
Samokontrola
Samokrytyka
Samokształcenie
Samoobsługa
Samolot
[=latająca maszyna]
[=nazwa techniczn.]
[=aeroplan]
[=samolot odrzutowy]
Samonapędzający
Samoobrona
Samookreślać
Samookreślający
Samookreślenie
Samopomoc
Autoregeneracja
Samoregulacja
Samorodny
Samorództwo (med.)
Samorząd
[=autonomia]
Samosąd
Samosądzić
Samotny
[=beżenny]
[=kawaler]
Samotność

carro cisterna
carro frigorific, carro refrigeratori
automate
indipendente
spontanee
autonome
(le) vocal
vodko preparate in casa secretamente
onanismo
spermatorrhea
self-control A., auto-controlo
autocritica; su-critica
autodidacto
self-serice A., autoservicio
avion
machina volante
avion
aeroplan
jet;avion superjetal
auatomobile
autodefensa
autodeterminar
autoderminante
autodetermination
su-adjuta, adjuta reciproc
autoregeneratioan
autoregulation
spontanee
abiogenesis, abiogenese
autonomia
autonomia
lynch
lynchar
sol, solitude
celibe, singule
celibo
solitude
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Samouk
Samouczek
Samowar
Samowola
Samowystarczalny
Samowystarczalność
Samozapalenie się = samozapłon
Samozapalny
Samuraj
Sanatorium
Sandał [=obuwie]
[=owoc]
Sandwicz = sandwich
Sangwinistyczny
Sanie ;
Sanki, saneczki
Sanitarny
Sanitariusz
Sanitariuszka
Sankcja
Sankcjonować
Sanktuarium
Sanna
Sanskryt
Sapać
[=oddychać z trudem]
Saper
[=pracować jako saper]
Sardoniczny
Sardynka
Ssrdyński
Sarkać,( mamrotać}
Sarkazm
Sarkofag
Sarmacki
Sarna (zoo)
Sarniak (zoo)

autodidacto
le manual pro autodidactos
samovar R.
arbitramento,arbitration
autosustente
autosustentia, autarkia
autoinflammation,=
autoinflammante
sammurai
sanatorio
sandal
sandalia
samdwich
sanguinose, sanguinari
slitta, traha
toboggan
sanitari
sanitario
saanitaria
sanction
sanctionar, sancir
sanctuario
bon via in toboggan
sanskrite
sufflar
anhelar
sappator
sappar
sardonic
sardinia
język sardyński
murmurar
sasrcasmo
sarcoophago
sarmatic
capreola
capreolo
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autoingnition

Sarenka
Sasafras [oleiste drzewo (bot)]
Sasanka [bot]
Satelita
Satrapa
Saturn
Saturnalia
Satyna
Satynowy (z satyny)
Satynować
Satyr
Satyra
Satyryczny
Satyryk
Satysfakcja
[=dać satysfakcję]
Satysfacjonujący
Satysfakcjonować
Sawanna
Sączyć
Sączyć się
[=cieknąć. ciec]
Sąd
[=ostateczny]
[=apelacyjny
Sądowy
[=kroki sądowe]
Sądownictwo
Sądzić [=osądzać]
[=zgodnie z prawem]
[=oceniać]
Sąsiad
Sąsiadka
Sąsiadować (leżec w pobliżu]

capreoletta
sasafras
anemone
satellite
satrapa
saturno
saturnales
satin
satine
satinar
satyro
satira
satiric
satirico
satisfaction
dar satisfaction
satisfacente, satisfactori
satisfacer
savanno
filtrar
guttar
cader guttas
corte
judicio ultime, judicio final
corte de appello
judicial,judiciari, forense,2 forensic
pasos judiciari
judicatura3
judicar
judiciar
taxar
vicino
vicina
advicinar

2

medicina forense (forensic) = medycyna sądowa

3

także = skład sędziowski
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[=graniczyć]
Sąsiadujący
Sąsiedztwo
Sąsiedni
Scalać; scalić
Scena (teatr/ kino)
[=arena]
[=skandal]
Scenariusz
Scenarzysta
Sceniczny
Scenograf
Scenografia
Scaenograficzny
Sceptyczny
Sceptycznie
Sceptycyzm
Sceptyk
Schemat
Schematyczny
Schematycznie
Schematyzm
Schizma
Schizofrenia [med.]
Schizofreniczny
Schizofrenik
Schlebiać (komuś/ czemuś)
[=sobie]
Schlebiacz (lizus)
Schlebiaczka
Schlebianie
Schnąć
[=usychać]
Schody
[=ruchome]
[=awaryjne]
Schodzić (w dół)

adjacer
vicinante
contiguitate, vicinitate
circum/vicin, contigue, vicin,adjucente
unificar
scena
arena
scandalo
scenario
scenariero
scenalic
scenographo
scenographia
scenographic
sceptic
scepticamente
scepticismo
sceptico
schema
schematic
schematicamente
scematismo
schisma
schisophrenia
schisophrenic
schisophrenico
flattar, adular
blandir
adulator
adulatrice
flatteria, adulation
siccar
devenir sic
scala
scala mobile, scala rolante
scala de succurso
descender
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Schodzić na ląd
Scholastyczny
Schować
Schować się
Schowek
[= w banku]
Schron
Schronienie
Schronisko
[=dom. przytułek]
Schudnąć
Schwytać
Schylać (się)
Schyłek
Schyłkowy
Scysja
Seans
[=sesja]
[=spektakl]
Sedno
Segment (różne znacz)
Segmentować
Segmentowy
Segregacja
Segregacyjny
Segregator
Segregować
[=klasyfikować]
sejf = safe
Sejsmiczny
Sejsmograf
Sejsmografia
Sejsmograficzny
Sejsmolog
Sejsmologia

abordar
scholastic
celar
celar se
cellario, celario
cassa forte
anti-bomba refugio
refugio
albergamento
albergo
devenir magre
captivar
inclinar (se)
declino, decadentia
decadente
scission
session
session
spectaclo
essentia
segmsnto
segmentar
segmentari
segregation
segregative
segregator
segregar
classificar
cassa forte
seismic
seismographo
seismographia
seismographic
seismologo
seismologia
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Sekcja (różne znacz.)
Sekret
[=tajemnica]
Sekretariat
Sekretarz
Sekretarka
Sekretny
Seks
[=bezpieczny]
Seks-shop
Seksualność
Seksualne wykorzystywać dziewczny
Seksualny
Seksuolg
Seksuologia
Seksta [muz]
Sekstet
Sekciarski
Sekta
Sektor
Sekunda
Sekundować (komuś/ czemuś)
Sekularyzować
Sekularyzacja
Sekundować
Sekwestrować
Sekwencja
Sekwencyjny
Selekcjonować
Selen [chem]
Selekcja
[=selekcjonować]
[=robić porządek]
Selektywny
Selen [chem]
4

section4
secreto
mysterio
secretariato
secretario
secretaria
secrete,surrepticie, oculte
sexo
secur; sex secur
sexshop
sexualitaste
abusar de un juvena sexualmente
sexual
sexuologo
sexuologia
sexta
sextetto
sectari
secta
sector
secunda
secundar (= ACC)
secularisar
secularisation
secundar
sequestrar
sequentia
sequential
selectionar, segregar
selen
selection
selectionar, seliger
ordiner
selective
selenium

section cesaree =cesarskie cięcie
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Selenowy
Semantycznie
Semantyczny
Semantyka
Seler [bot]
[ =seler ozdobny]
Semafor
Semestr
Semestralny
Semita
Semicki
Seminariun [=budynek wyższej uczelni]
[=cykl wykładów]
Semiotyka 5[jęz]
Semiotyk
Sen
[=marzenie senne]
[=głęboki sen]
Senność
Senny
Senat
Senator
Senior
Sennik
Senny
Sens
Sensacja
[=brzuszna]
[=robić ~ę]
Sensacyjny
5

selenic
semanticamente
semantic
semantica
seleri, apio
sorta de seleri
semaphoro
semestre
semestral
semita
semitic
seminario
seminaro
semiotica
semiotico
somno, dormo,
sonio
sopor
somnolentia
somnolente
senat
senator
senior
libro de sonios
dormante,somnante
senso
sensation
sensation abdominal
facer sensation
sensaational

semiotyka = teoria znaku obejmująca: semantykę,
syntetykę i pragmatykę
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Sensor [techn]
Sensoryczny
Sentencja
Sentencyjny
Sentyment
Separacja
[=rozwód]
Seplenić = szeplenić
Sepleniący
Seplenienie
Septet [muz]
Septicemia 6 (posocznica[med.)
Septyczny
Septyka
Ser
[=ser twarożek]
Serafin
Seraj =pałac sułtański
[=zajazd dla karawan]
Serce
[=z kamienia]
[=atak serca]
[=chory na serce]
[=choroba serca]
[=zawał serca]
[=serce dzwonu]
Serdeczny
Sercowy
Serenada
Seria (cz.)
Serial
Serio
6

sensor
sensori
sententia
sententiose
sentiment
separation
divorcio
blesar
blese
blesamento
septetto
septicemia
septic
septicitate
caseo
caseo
seraphina
seralio
caravanseralio
corde
un corde del petra
attaco cardiac
malade al corde,
codiac
infarcto cardiac, infarcto de corde
corde de campana
cordiàl
cardiac
serenada
lot, un serie de
(le) serial
serisemente

septicemia (posocznica)= stan ogólnego ostrego zakażenia
ustroju przez stałe lub powtarzające się wysiewy do
krwi związków ogniska zakaźnego; są to:
gronkowce, paciorkowce, pneumokoki, meningokoki
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maladia

Sernik
Serpentyna
Serpentynowy
Setka
Setny
Setna część
Seronegatywność
Seronegatywny
Seropozytywność
Seropozytywny
Serolog
Serologia
Serologiczny
Serwal [zoo]
Serwer (de web)
Serwatka
Serwer (comp)
Serweta
[=obrus]
Serwetka
Serwis (stołowy)
[=techniczny]
[=świadzczyć usługi]
Serwitut
Serwować
Sesja
Sezam
Sezon
[=kąpieliskowy]
Sezonowy
Sędzia
[=sportowy]
Sędziować
Sędziwy
Sęk
Sękaty
sęp [orn]

torta con caseo
serpentino
serpentin
centena
centimal, centisime
centime parte
seronegativitate
seronegative
seroposivitvitate
seropositive
serologo
serologia
serologic
serval
servitor
lacte acide
servitator
servicio de tabula
drappo de tabula
panno
servicio
servicio
render servicios
servitude
servir
session
sesamo
saison
saison balneari
saisonal
judice
arbitro
judicar
senil
tubere
tuberose
vulture
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Sfałszować
Sfera
Sferyczny
Sfinks
Sflaczały (wiotki, zwiotczały)
Siać
[=rozsiewać (metaf)]
Siadać
[=siedzieć]
Siano
Sianokosy
Siarczan [chem]
Siarczek rtęci (cynober)
Siarczysty [chem]
[=mróz]
Siarczany
[=kwiat siarczany]
[=kopalnia siarki]
Siarka [chem]
Siarkować
Siarkowy
[=kwas (chem)]
[=kwiat]
Siatka
[=pajęcza(pajęczyna)]
[=druciana]
[=żarowa]
[=na bagaż]
[=na zakupy]
Siatkować (pokrywać siatką)
Siatkowy
Siatkówka [anat.]
[=zapalenie (med.)]
[=sport]
Sidła
7

falsar
sphera
spheric
sphinge (sfinge)
flaccide
seminar
diffunder
se seder
seder
feno
falcata de feno
sulfurato
cinnabere
sulfuric
gelo piccante
sulfuree
flor de sulfure
sulfuria
sulfure, sulphure
sulfurar
sulphuric, sulphurose (chem)
acido sulphurose
flor de sulphure
rete, tela
tela de aranea
rete de filo metallic
manica
reta a/ de bagage
reticulo7
reticular
reticular
retina
retinitis
valleyball
trappa, pedica

reticulo = także drugi żołądek przeżuwaczy
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[=schwytać w sidła/pułapkę]
[wpadać w sidła]
[=zastawiać sidła /pułapkę]
Siebie (sobie. sobą)
siec; siekać
[=rozcinać]
sieć (różne znaczenia)
[=komputer.]
Sieczka
Sieczna [mat]
Siedem
Siedemdziesiąt
Siedemdziesiąty
Siedemdziesięciolatek
Siedmiokąt
Siedmiopalecznik (pięciornik błotny)
Siedmiościan
Siedemnaście
Siódemka
Siódemkowy
Siódmy
Siedlisko
Siedzieć
[=na jajkach]
[=siadać]
Siedziba
[=włości = baronia]
Siekacz [med.]
Siekiera
Sielanka
Sielankowo
Sielankowy
Siemię lniane [bot]
Siennik
Sień
[=korytarz]
Siepacz / zbir

trappar
currer in un trappa
poner /mitter pedica/ trappa
su(e)
hachar (hashar)
secar
rete, tela
rete comptoral
palea hachite
secante
septe
septanta, septuaginta
septantesime
septuagenario
heptagono
comaro (bot)
heptahedro
septndece
septena
septenari
septime
domicilio
seder
covar
se seder
sede, demora.sito
baronia
incisivo
hacha (hasha)
idyllio
idyllicamente
idyllic
grana de lino
matrass con palea
vestibulo
coridor
strangulator, bruto
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Sierota
Sierociniec
Sierp
[=księżyca]
[=tasak]
Sierpień
Sierść
[=grzywa]
Sierżant
Siewka [orn]
Się
Sięgać; sięgnąć
Sikać
[=człowiek]
[=wytryskiwać]
Sikawka
Silikon [chem
Silikonowy
Silnie
Silnik
[=dislowski]
[=lotniczy]
[=dwucylindrowy]
silny
[=odporny, mocny]
[=solidny]
[=pełen sił witalnych]
[=stawać się silnym]
Silos
Siła9
[=mechaniczna],
koń mechaniczny
[=potęga]
[=nabywcza]
[=brutalna]

orphano
orphanato
falce8
crescente
hacha (haka)
auguste
pilo
crino
seregente
pluviero
se
attinger
urinar
effunder
pumpa de incendio
silicon
de silicon
fortemente,firmente
motor
motor Disel
aeromotor
motor bicylindric
forte, valde
firme,robuste
solide
vigorose
devenir forte
silo
fortia
fortia mechanic,
horsepower A.
(le) poter
valor de compra, poter de acqusition
fortia brute

8

martello e falce = młot i sierp

9

siły mnie opuszczają = le fortias me abandona
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[=grawitacyjna]
[=inercji]
[=robocza]
[=motoryczna/napędowa]
[=wyższa]
[=natury/przyrody]
[=odśrodkowa]
[=dośrodkowa]
[=moc]
[=przetargowa]
[=rozmiar/ wielkość (wstrząsu)]
Siłacz
[=atleta]
Siłą (na siłę)
Siłomierz
Siły zbrojne
[porządkowe/ policyjne]
[przymusu]
Siniak [med]
[=potocznie]
Sinieć
Siny
Sinus [mat]
Sinusoida [mat]
Siodełko szynowe (techn)
Siodłać
Siodło
[=wyrabiać siodła]
[=siodłać]
[=juczne, juki]
[=siodlarz / wytwórca siodeł]
Siodlarstwo / rymarstwo
Sioło
Siostra
Siostra przyrodnia
10

fortia de gravitation
fortia de inertia
fortia de labor, mano-de-obra
fortia motor, fortia vive
fortia superior
fortia de natura
fortia centrifuge
fortia centripete
fortitude
(le) poter de negotiar
magnitude
fortiator
athleta
a fortia de
dinamometro
fortias armate
fortias public
compulsion fortiate
contusion
nigre-blau macula
devenir blau
quasi blau
sinus10
sinusoide
cossinetto
sellar
sella
facer sellas; sellifar
sellar
basto
sellero
selleria
village, villagette
soror
sororastra, soror uterin 11

sinus (Inter) = także zatoka (med.)
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Siostrzenica
Siostrzeniec
Sirocco
[=gorący wiatr połudnowy]
Sito, sitko
[=o małych oczkach]
Sitodruk [druk]
Sitodrukowy [druk]
Sitowie [bot]
[=krzew sitowia (bot}
Siusiać
Siusianie
Siwieć
Siwobrody
Sinobrody (imię)
Sjesta
Skafander
[=ubiór nurka]
[=wyposaźenie nurka]
Skaj (sztuczna skóra)
Skakać
[=sobie do oczu]
Skala [=geom]
[=geogr]]
Skalać
Skalar
Skalarny
Skaleczenie
Skaleczenie (nacięcie)
Skaleczyć
Skaleczyć się
Skalować
Skalp
Skalpować
[=ściągać skórę]
Skalpowanie [=ściąganie skóry]
11

nepta
nepote
sirocco
cribro, acaribia
acaribia
serigraphia
seriographic
junco
junchiera
urinar, facer pipi
urinamento, facemento de pipi
devenir gris
homine con barba gris
Barba Blau
siesta
scaphandro
vestimento de scaphandrero
equippamento de scaphandrero
skai
saltar, salir
saltar al oculos
scala
mastaba
maculisar,deshonorar
(le) scalar
scalar
ferita
sectura
nocer, vulnerar, ferir
nocer ser. vulnerar se
scalar
cario capillute, scalp
scalpar
excoriar
excoriaation

vide: Uterin
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Skalpel [chir.]
Skalisty
Skała
[=podwodna (rafa)]
[=głaz, kamień]
[=błądząca]
Skamieniały
Skamieniałość
Skamienieć
Skamieniały
Skandal
Skandaliczny
Skandalizować=
=wywoływać skandal
Skandować
Skanować
Skanowanie
Skaner
Skapitalizować
Skapitalizowanie
Skarabeusz [ent]
Skarb
[=państwa (fiskus)]
Skarbiec
Skarbnica
Skarbnik
Skarbniczka
Skarbonka
Skarga
[=Skarga, zażalenie]
Skarpa
[=nachylenie, nasyp]
Skarpetka
Skaryfikować [med] =
=nacinać skórę]
Skarżyć
[=się (na)]

scalpello
roccose
rocca
scolio
saxo
rocca erratic
fossile
(le) fossile
petrificar
petrificate
scandalo
scandalose
scandalisar,
facer scandalo
scander
scannar
scanning A., scannamento.
(le) scandente, scanner, scannditor
capitalisar
capitalisation
scarabeo
tresor
fiscàl
tresor
tresorerìa
tresorero
tresorera
buxo a tresor
plancto
gravamine
contraforte
disbordamento
calcetta
scarificar
accusar
planger se (de)
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Skarżyć
[=się (na)]
Skasować (usunąć)
Skasowany
Skat [gra w karty]
Skateboard
Skaut
Skauatyzm
Skaza
[=znamię]
[=wrodzona]
Skazać; skazywać
[=na wieczne męki]
[=na śmierć]
[=na dożywocie]
Skazanie
Skazić
[=zatruć]
[=działać trucizną]
[=płyny]
Skażenie
Skażony
Skąd
Skąpić
Skąpomocz (med.)
Skąpiec
Skąpy [=niewystarczający,
niedostateczny]
[=ubiór tancerek]
Skąpstwo (osczędność)
Skecz
Skiba [=ziemi]
[=chleba]
Skierować (się)
Skinhead
Skleić, sklejać
Sklep

accusar
planger se (de)
deler,
delite
skat
skateboard
scout
scoutismo
macula
marca
macula inate
condemnar, sententiar
damnar
condemnar al morte
sententir a prison a vite
condamnation
contaminar
intoxar
invenenar
denaturar
contamination
contaminate
unde, de ubi
restringer, spaniar, facer economias
oliguria
avaro
avar, parsimoniose insufficiente
insufficiente vestimento de dansatrice(s)
parsimonia
schizzo
sulco de terra
trencho de pan, mica
diriger (se)
skinhead A.
collar
boteca
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[=mięsny]
[=z mąką/ mączny]
[=spożywczy]
[=z towarami kolonialnymi]
[=butik]
[=kapeluszniczy]
[=szewski]
[=spożywczy
[=z bielizną, trykotami]
Sklepienie [arch]
[=niebieskie]
Sklepikarz
Skleroza [med]
Sklerotyczny
Skład
[z mąką/ mączny]
[=magazyn]
[=przechowalnia]
Składać
[=montować]
[=życzenia]
[=życzenia sobie]
[=podanie
Składać się [ z]
Składka
[=członkowska]
[=płacić składki członkowskie]
Składnia [gram]
Składnik
[=mieszanka]
Skłaniać; skłonić
[=inicjować do cz.]
Skłaniać się
Składować
[=w banku]
[=jajka]
[=ikrę]

carneria, macelleria
farineria
bodega,
specieria
butique F.
bonneterìa
bottinerìa
specieria
calcetteria
volta
firmamento
botachero
schlerosis
schlerotic
deposito
fariniera
magazin, magazine
deposito
deponer, componer
facer montage
congratular
gratular se
sollicitasr
consister se de
contributo, tributo
quotisation de membro
quotisar
sintaxo
elemento, componente
(le) ingrediente
inclinar
iniciar, comenciar
tender a
deponer
bancar
deponer ovos
generar
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Składowisko
Skłon
Skłonność
[=do chorób=diateza]
Sknera
Sknerstwo (skąpstwo)
Sknocić
Skoczek
[=w szachach]
[=linoskoczek]
Skomleć; skomlić
Skomplikowć
Skomplikowany
Skonać
Skoncentrowany
Skonfrontować
Skonfrontowany
Skonsolidowany
Skonsternować
Skonsternowany
Skrek pospolity (=szczypawka)
Skoro
[=tylko]
[=już]
Skoroszyt
Skorowidz
[=rejestr]
Skorpion [zoo / astr.]
Skorupa, skorupka
[=skorupiaka]
[=jajka]
[=ostryg /żółwi]
[=muszla]
[=orzecha]
[w pigułce]
Skorupiak (mięczak)[zoo]

depositorio
inclino
tendentia
diathese, diathesis
avaro
parsimonia. avaritia
facer inhabilmente
saltator
cavallo
saltator sur corda
gemer (jemer); gemer como can
gemer como infante
complicar
complicate, complexe
morir
concentrate
confrontar
confrontate
consolidate
consterna, perplexar
perplexe, consternite
forticula
rapidemente
postquam
un vice que
dosier
indexo
registro
scorpion
concha
crusta
crusta de ovo
*carcasse, *carapace
concha
choncha di nuce
in concha di nuce
crustaceo
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Skorupiakowy
Skory
Skos [tech]
Skostnieć
[=ulegać zdrętwieniu]
Skośny
Skowronek [orn]
Skóra
[= znacz.anatom]
[=ludzka /zwierzęca]
[=wyprawiona do dalszej przeróbki]
[=surowa (nie wyprawiona)]
[=zapalenie skóry]
Skórny
Skóropodobny
Skórzany
Skracać; skrócić
[=pomniejszać]
[=dzieła, wyrazy]
Skracający, skraczacz (rzecz)
Skracający (adj)
Skraj (brzeg cz.]
Skraplać; skroplić
[=kondensować]
Skraplanie
Skrajny
Skrawek (czegoś)
Skreślić, skreślać
Skręcać, skręcić
[=na prawo]
[=nogę]
[=sobie nogę]
[=się ze śmiechu]
[=się z bólu]
[=zwijać]
[=sznur]
Skręcający

crustacee
rapide, tosto que
rosto
facevenir osso
devenir torpor
oblique
aloda
cute,pelle,corio
derma
pelle
pelle, cute
corio
dermatitis
dermatose, cutanee
coriacee
de corio
curtar, accurtar,
diminuer
abbreviar
accurtator
accurtante
orlo
irrigar
condensar
irrigation
extreme
pecia
deler
tornar
tornar a dextra
torquer (le pede)
torquer se un pede
torquer se de riso
tirquer se de dolor
volver, torquer
torquer un corda
tornante
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Skręcenie
Skręt
Skrobać
[=skaleczyć drapiąc]
[=drapać]
[=rybę]
Skrobaczka
[=do ryb]
Skrobanka (chir,)
[=łyżeczka do skrobanki]
[=dokonywać skrobanki]
Skrobia [=krochmal]
[=mąka ziemniaczana]12
[=krochmal]
Skromny
[=posiłek]
[=wstydliwy]
[=bez wymagań]
Skroń [med.]
[kość skoniowa]
Skropić; skrapiać [=perfumami]
[ =podlewać]]
[=wodą święcona]
[=kropidło]
Skroplić; skrapać
[=kondensować]
Skroplić się
Skrócić
Skrócenie
Skrót
Skrucha
[=wyrażać skruchę]
[=wyrzuty sumienia z
powodu obrazy Boga]
[=mieć ~ ]
12

torsion
verter
grattar, raspar
rader
grattar
squamar (pisce)
raspastor
raspator pro pisces
curettage
curetta
curettar
amido
amylo
amido
modeste
modeste repasto
vergoniose
simple, sin besonios
tempora
(le) temporal
perfumar
rigar, irrigar
asperger
aspersario
precipiter (vapor), vaporisar
condensar
condensar se
curtar, abreviar
abbreviamento
abreviatura, curtamento
contrition. penitentia
expressar un penitentia
contrition pro
peccanto contra Deo
havar contrition

także (anke) „kaartoflana”
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Skrupulatny
[=precyzyjny]
Skrupulatnie
Skrupuły
Skrutacyjny
[=komisja ~/a
Skryba (kopista)
Skrypt
[ =kompendium]
Skryty
Skrytość
Skrytobójczy
[=mordować ~/o]
Skrytopłciowy
Skrzeczeć
Skrzek [=krzyk]
[=jaja płazów/ gadów]
Skrzele
[=oskrzele]
Skrzep
[=krwi]
[=zaskrzep (med.)]
Skrzydełko
Skrzydło [=ptaka]
[=drzwi, okna]
[=wiatraka + inne]
Skrzynia; skrzynka
[=pocztowa]
[=na listy]
[=pudło. pudełko]
Skrzypce
[=grać na ~/ach]
[=koncert skrzypcowy

scrupulose, meticulose
precise
scrupulosemente
scrupulos
strutiniose
comission scrutiniose
scriba
scriptura manual, manuscripto
compendio
clandestin
clandestinitate, secretessa
assassinate
assassinar
cryptogasmic
coaxar
coaxo
ovos de reptiles
bronchia
bonchio
coagulo; gummo
coagulo de sanguine 13
thrombosis
aletta
ala
ala
ala de mollina a vento
cassa
cassa postàl
cassa de litteras
buxo 14
violino, cello15
jocar violino
violinconcerto

13

krzepnięcie krwi = coagulation de sanguine

14

buxo (Inter) = także bukszpan

15

cello = instrument podobny do „violoncello”
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Skrzywienie szyjne (szyi) [med.]
Skrzyżować (coś)
[=nogi]
Skrzyżować się
[=robić krzyżyk]
[=ukrzyżować]
Skrzyżowanie
[=nóg]
Skrzyżowany
Skubać (drób)
Skumbria [=makrela]
Skunks
[=futro ze ~/a]
Skupiać [=ogniskować]
Skurcz [med.]
Skurcz serca [med.]
[=szcęk = szczękościsk]
Skurczowy [med.]
Skurczyć
Skurczyć się
[=zmniejszać]
Skutecznie
Skuteczny
Skuteczność
Skutek
[=efekt]
[=wynik]
Skutkiem tego
Skutkować
Skuwać; skuć
[=kajdankami]
Skuwka
Skwapliwie
Skwar
[=żar]
Skwarny
Skwaśnieć

tornicollis
cruciar
cruciar le gambas
cruciar se
facer cruce
crucifier
cruciata, cruciamento
cruciamento de gambas
cruciate
plumar
maquerello
skunk,moffeto
skunk
focalisar
spasmo, crampo
systole
crampo de maxillas
systolic
devenir plus stricte,
restringer se, contracter se
diminuer (se)
efficacemente
efficace,efficiente
efficacitate, efficacia
effecto
effecto
resultato
igitur
effectuar
incatenar
catenar
anello ferral
con diligentia
calor
ardor
torride
devenir acide, esser acide
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[=skwasić]
Skwer
Skwer (kwiatowy)
Slalom
[=uprwiać]
Slalomista
Slang
Slipy
Slogan (=hasło}
Słabnąć
[=omdlewać]
Słabość
Słaby
Sława
[=fama]
Sławić
[=chwalić]
[=rozsławiać]
Sławny
Sława
Słodki
[=w przenośni]
[=jak miód]
Słodka woda
Słodkie wino
Słodka kobieta
Słodycz
[=wyroby]
[=delicje]
Słodycze
Słodzić
[=pocukrzyć]
Słoik
Słoma
Słomiany
[=wdowiec / wdowa]
[=strach na wróble]

facer acide,acider, acidifider
esquadra
gazon, corso
slalom
slalomar
slalomista
argot, *slang
shorts, calceones
slogan
debitar, extenuar, attenhuar
perder conscentia, relenltar
debilitate, infirmitate
debile, infirme, senil
celebritate, gloria
fama
glorificar
laudar
glorificar
celebre,famose, gloriose,illustre
celebritate, fama
dulce, sucrate
suave
dulce como melle
aqua dolce
vino dulce
femina dulce
dulcor, suavitate
succreria
delicia, delicatessa
dulces
adulciar, dulcificar
sucrar
*potto, jarra, olla
palea
de palea
viduo/ vidua de palea
homine de palea
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[=ogień]
Słomianka
[=mata ze słomy]
[=siennik]
Słonecznik (bot)
Słonecznikowy
Słoneczny
Słonina
Słoniny (adj. słonina)
Słoniowaty
Słoniowacizna [pat]
Słony (adj. sól)
Słoniowy
[=kość ~/a]
Słoń [zoo]
Słońce
Słowianizacja
Słowiańki
[=język]
Słowianin
Słowik [orn]
Słownik [=dykcjonarz]
[=leksykon]
[=brzydkich wyrazów]
Słownictwo
Słownikowiec I=leksykograf]
Słowny
[=dotrzymujący słowa]
Słowo
[=honoru]
Słód
Słój
[=szklany]
[ =w drzewie]
Słuch

foco fatue
matta
matta de palea
matras de palea
1.heliantho
2.tornasol,
3.flor solar *
helianthal, tornasolar
solar
lardo
lardose
elephantin
elephantiasis
salin
elephantin
ebore
elephante
sol
slavenisation
slave
slavo
slavo
rossiniolo
dictionario, vocabulario
lexico,
maledidictionario
lexicographia
dictionarista, lexicographo
acurate, stricte
fidel
parola, vocabulo
parola de honor
malt
potto*, jarra, olla
olla
anello/ anullo de arbore
audita, audientia
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[=zmysł]
Słuchać
[być posłusznym]
[=słyszeć]
Słuchać rozkazów
Słuchacz
Słuchomierz (akumetr)16
Słuchowy
Sługa
Słup
[=pal]
[=pilaster]
[=kolumna]
Słupek
[=balulstrady]
Słuszny
[=trafny]
Służąca
Służący
Służalczy
Służba [=zatrudnienie]
[=ludzie]
[=wojskowa]
[=służba Bogu]
[=bezpieczeństwa]
[=rataunkowa]
Służyć
Słyszalny
Słyszący
Słyszeć
[=słuchać]
Smaczny
Smak
Smakosz
16
17

audito,
ascoltar
obedir
audir
obedir ordones
auditor
acumetro
auditive, auditori, del audition
servitor
pillar
palo
pilastro
collumna
pillaretto
balustro
correcte, juste
juste
servitrice, camerera, serva17, domestica
servitor, camerero, (le) serviciente
seviciente
servicio
servicio
servicio militar
servicio divin
ordine de securitate
serviciode ssuccurso
servir
audibile
audiente
audir
ascoltar
gustabile,saporose
sapor, gusto
gourmet F.

tj. aparat do mierzenia słuchu
w Inter t. = niewolnica
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Smakować
[=mieć smak]
Smakowity
Smalec
[=łój]
Smalt(specjalne szkło do dalszego
przerobu); emalia
Smaltować (przygotowywać smalt)
Smar
Smarować (masłem)
[=wyraz technicz]
[=olejem]
[=smołą]
[=olejem św.~ namaszczać[
Smażyć
[=mięso]
[=na grillu]
[=kawę]
Smoczek [zoo]
[=dla niemowląt]
[=brodawka kobiety]
Smok [mit]
Smoking
[=frak]
Smokowiec (=dracena)
Smolarz
Smolisty
Smoła
[=destylowana]
[=bitum]
Smołować
Smółka (kał noworodka)
Smrodzić
[=puszcza bąki]
Smród
18

gustar
saporar
gustabile
lardo
(le) stear
smalt
smaltar
grassia (de)
butyrar, ingrassar
lubrificar
olear
catranar
unguer
frir,fritar
rostir
grilliar
torreface (un caffe)
proboscide
papilla
mamilla
dracon
smoking
frac
dracena
catranero, catranator
piciose
catran, pice
catran destilate
bitum(in)e
catranar
meconio
peder,18 facer fetor
passar gas, passar fetor
malodor,fetor,fetidessa

peter = także prosić, błagać, pytać
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Smucić
[=zasmucać]
Smucić się
Smukły
Smutek
Smutnie
Smutny
Smycz
Smyczek
Snob
Snobizm
Snop
[=ogólnie]
[=zboża]
[=ognia]
[=siana]
[=wiązać ~/ki]
Snopek
Snopowiązałka
Sobie, się
Sobota
[=Wielka Sobota]
Sobowtór
Soból [zoo]
[=futro sobolowe]
Sobór [rel]
Socha
Socjalny
Socjalno-ekonomiczny
Socjaldemokracja
Socjaldemokrata
Socialdemocratic
Socjalizm
Socjalistyczny
Socjalista

affliger
attristara, contristar
affliger se
gracile, svelte
tristessa,afliction
tristemente
triste, dolorose
conducta pro(de) canes,
corda pro (de) canes
arco pro (de) violino
snob
snobismo
garba,
garba de tritico
garbo de foco
garbo de feno
garbificar
garba, garbetta
machina de garbificar
se
sabbato
Sancte Sabbato, Sabbato ante Pascha
sosia, duple persona
*zibellina
pelle de zibellina
1.consilio religial,
2. cathedra in oriental ecclesias
aratro de ligno
social
socio-economic
socialdemocratia
socialdemocrato
socialdemocratic
socialismo
socialistic,socialista
socialista
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Sociolekt
Socjologia
Socjolog
Soczewica [bot]
Soczewka [opt]
Soczysty
[=w przenośni]
Soda [chem]
[=oczyszczana]
Sodowa woda
Sodomia [med]
[=uprawiać ~/ię]
Sodomiczny
Sodowy
Sofa
Sofista
[=stawać się ~/ą]
Sofistyka
Sofistyczny
Software = oprogramowanie
Soja [bot]
Sojusz
Sok [=roślinny]
Sok
[=pitny]
Sok [=pokarmowy]
Sokół [orn]
Solarium
Solenizant
[=szczególnie w Polsce]
Solenność
Solenny
Solennie
19

sociolecto19
sociologia
sociologo
lenticula, lente
(opt) lente [t.oka], lenticula.
(phot) objectivo
succulente
obscen
soda
soda caustic
sodaqua
sodomia
facer sodomia
sodomic
sodal, sodose
sofa
sophista
devenir sophista
sophistica
sophistical
software A.
soya, soja (soya)
alliantia,confederation
succo
succo
digestive succo
falcon
solario
persona celebrate die de su nascentia
~ de su nonmine
solemnitate
solemne
solemnemente

sociolecto (sociolect A.) = is the language spoken by a social
groups,social classes or subculture
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Solfeż
[=grać]
Solić
Solidarny
Solidaryzować się
Solidarność
Solidny
Solista
Solo
Soliter [zoo]
[=specjalny diament i gra]
Solniczka
Solony
Solny (chem)
[=kwas solny] (chem)
Sołtys
Sonata
Sondować
Sondaż
Sonda
Sonet
Sopel
[=lodu]
[=świecy]
Sopran
Sorbet [=napój]
Sortować
[=maszyna sortownicza ]
Sos
Sosjerka
Sosna [bot]
[=jodła]
[=świerk]
Sowa [orn]
[=biała/śnieżna]
[=płomykowata]
20

solfeggio
solfeggiar
solir20, insalar
solidari
solidarisar
solidaristate
solide
solista
solo
tenia
solitario (diamante special e a jocar)
saliera
salate
hydrochloric
acido hydrochloric
chef de parve vilage
sonata
sondar
sondage
sonda
sonetto
stalactite (de glacie),
stalactite de candela
soprano
sorbet
facer sorta, ordinar
machina al sorta
sauce
sauciera
pino
abiete
picea
uluco
uluco nivee
uluco stridanate

salir (anque) = skakać, przeskakiwać
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{=jarzębata]
[=stajenna/ spichrzowa]
[=sówka (orn)]
Sowiecki
Sód [chem]
Sójka (orn)
Sól [chem] {=chlorek sodu)
[=kwasu octowego (octan)]
Sól {kuch]
[=gorzka]
Spacerować
[=chodzić piechotą]
Spacer
Spać
[=być śpiącym]
[=marzyć we śnie]
[=na grzędzie]
Spadać; spaść
[=na wadze ]
[=na 4 łapy]
[=z roweru]
[=z konia]
[=bomby itp. z góry]
Spadek [=obniżenie]
[=pochyłość]
[=po kimś]
spadaj! (kolokw.)
Spadkobierca
Spadochron
Spadochraoniarstwo
Spaghetti
Spajać
[=łączyć]
[=sprzęgać]
[=stowarzyszyć]
[=metale (techn)]
Spakować

uluco de die
ulula
pullo de uluco
sovietic
natrium, sodium
gaio
sodium chlorido
acetato
sal
sal amar
promenar, circumerrar
ambular
promenada, ambulada
dormir
somnante
soniar
dormir al percha (sh)
faller, cader, laber
decrescer
cader super su quatro patas
cader del bicyclo
cader del cavallo
le bomba cade
(le) decrescer
declilvitaste
hereditate, despendita,
exi
hereditario, herede
paracadita
paracaditismo
spaghetti
soldar
unir, ligar
accopular;
associar
soldar, congelar
imballar, impaccettar
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Spakować się
Spalać
[=nieboszczyków]
Spalanie
[niebszczyków]
[=silnik spalinowy]
Spalarny
Spawać [techn]
[=na zimno]
Spaw na zimno
Spazmować
Spazm [med]
Specjalista
Specjalny
Specjalnie
Specjalizacja
Specjalizowany
Specializować
Spoecjalność
Specyficzny
Specyficznie
Specyfikacja
Spedycja
Spedytor
Spektakl
[=oglądać spektakl
[=widz/spektator]
Spektralny
Spektakularny
Spektroskop
Spekulować
[=na giełdzie]
Spekulacja
[=na giełdzie]
Spekulant
21

facer su bagages
comburer,
cremar
combustion
cremation
motor combustabile
combustabile
soldar
congelar
congelation
convulsar
spasmo
specialista
special
specialmente
specialisation
specialisate
specialisar
specialitate
specific
specificamente
specification
expeditioin
expediotor
spectaculo
spectar
spectator
spectral
spectacular
spectroscopio
specular21
agiotar (ajotar)
speculation
agiotage
agiotator

anque: lustrzany, zwierciadlany
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Speleolog
Speleologia
Spelunka
Spełniać
[=zadowalać]
Spełniać się
[=zadowolić się]
[=realizować się]
Sperma
[=samoistny wytrysk sperm
Spermacyt = [=komórka spermowa]
Speszony
Spędzać; spędzić
[=płód]
[=czas]
Spiąć; spinać
[sprzączką]
[=agrafką]
[=szpilkami]
[=klamrami]
[=ostrogą]
Spichlerz
Spierać się
[=polemikować]
Spieszyć się
[=(po)spieszny]
Spięcie [=zapięcie]
[=elektr. – krótkie]
[powodować kr, spięcie
Spinać (powsiżać/ sprzężyć)
Spinka( zapinka,klamra,haczyk)
Spirala (różne znacz]
[=domaciczna]
[=przemocy]
Spiralny

speleologo
speleologia
nido de brigantes
executer
satisfacer
executer se, realisar se
satisfacer se
realisar se
sperma
spermatorrhèa
spermacyto
confundite, confuse, consternate
pulsar, propeller,
compeller, coercer
abortar, curettar
passar un tempore
attachar, fixar,crampar
fixar per fibula
fixar per spinula (de securitate)
fixar per spinula
fixar per crampa, crampar
spornar, batter un cavallo per sporno
grenario, stock con cereal
disputar, discutar
polemisar
hastar
hastose
crampa
curte circuito
curte-circuitar
concatenar
agraffe
(le) spiral
intervaginal spiral, inter-utheral spiral;
pesario
spiral de violentia
spiral
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Spirytus
Spirytyzm
Spis
[=ludności]
[=lista]
[=katalog]
[=tabela ]
[=treści]
Spisać; spisywać
[=wciągać na listę}
[=katalogować]
[=inwentaryzować]
Spisek
[=konspiracja]
Spiskować
[=konspirować]
Spiż
Spiżarka
Spiżarnia
Splamić
[=zabrudzić]
Splatać
Splątać się
Splendor
Spleśnieć
Splot
[=med.]
[=powiązanie]
Spluwać
Spluwaczka
Spłaszcza(y)ć
[=wygładzać]
Spłaszczyć się
[=(wy)gładzać się]
Spławiać; spławić (wodą)
22

alkohol
spiritismo
registro,registration, (le) contar, conto
le contar de population
lista
catalogo
tabella
contento(de materias), tabula de materias
registrar
listar
catalogar
inventariar
complot
conspiro,conspiration
complotar, tramar un complot
conspirar, tramar un conspiration
bronzo
dispensa
cellerio,celerio
macuar, tintar {farbami)
immundar, facer immunde
tressar
commiscer
splendor
mildew A.; mucer
spira22, bobina,structura
plexo
cocatenation
spuer, sputar
sputiera
applattar
applanar
devenir platte
devenir plane
flottar

spira = t. cewka elektryczna
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[=płynąć; pływać]
Spławny
Spłynąć; spływać
Spocić się
Spocony
Spoczywać; spocząć
[=leżeć]
Spoczynek
Spodek
Spodeńki
Spodnie
Spodobać się
[=lubić]
Spodziewać się
[= po kimś czymś]
[=kogoś /czegoś]
Spoidło
Spojówka [med]
[=zapalenie (med.)]
Spoglądać
[=gapić się]
[=z rozdziawionymi ustami
Spokojny
[=zrównoważony]
[=przyjazny]
Spokój
Spójny
Spójność
Spokrewnić
[=przez ślub]
Spokrewniony
Spolaryzować
Spolaryzowany
Spolaryzowanie
Społeczeństwo
Społeczeństwo dobrobytu

navigar
navigabile, flottabile
fluer,
sudar, transpirar
sudate,sudatori, trasnspirate
repozar
jacer
reposo
subcuppa
calsones curte, shorts A.
pantalones curte
pantalones
como amar
amar, desirar
sperar, expectar
expectar
expectar
commisura
conjunctiva
conjuntivitis
reguardar
hiar
hiar con aperte bucca
tranquile,calme
equilibrate
amicabile
tranquilitate,calma
coherente,cohese, cohesive
coherentia,cohesion
apparentar
apparentar per maritage
cognate, consanguine
polarisar
polarisate
polaritate, polarisation
societate
societate de bonesser / abundantia
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[=informacyjne]
[=międzynarodowe]
Społecznie
Społeczność
Społeczny
Sponsor
Sponsorować
Spontaniczny
Spontaniczność
Spopielić, spopielać
Sporadyczny
Sporny
[=pieniaczy]
Sporysz [bot]
Sport
Sportowy
Sposępnieć
Sposób
[=na życie]
[=swój sposób widzenia]
Spospolicieć
Spospolicić
Spostrzegać, spostrzec
Spostrzeżenie
Spotkać; spotykać (się)
Spotkanie (oficjalne)
[=na szczebllu]
[=prywatne/ umówione]
Spotkany
Spotwarzyć, spotwarzać
Spoufalać (kogo)
(=być na stopie intymnej)
Spoufalać się
(=stawać się intymnym)
Spowalniać, spowolnić
Spowalniający
Spowolnienie, spowalnianie

societate de information
societate international
socialmente
societate
social
sponsor; substenitor
sponsorar; substener
spontan, spontanee
spontaneicitate
incinerar, cremacar
sporadic
controverse, controversial
liltigiose
ergot
sport
sportive
devenir lugubre, devenir triste
maniera, modo
modo de vita
modo de vider
devenir commune
facer commune
perciper
perception
incontrar (se), appunctar (se)
incontro
reunion
appunctamento
rencontrate
calumniar, libellar
familiar, familiarisar
intimar,
familiar se,
intimar se
lentar, retardar
retardatori
lentamento,retardacion, retardamento

658

Spowiadać {kogoś)
Spowiadać się
Spowiedź
Spowodować
Spożyć; spożywać
Spożycie
Spożytkować
[=eksploatować]
Spód
[=głębia]
Spódnica
[=dżinsowa]
Spódniczka
Spójnik [gr]
Spójnikowy
Spółdzielnia
Spółdzielca
Spółgłoska [gr]
[=miękka]
Spółgłoskowy
Spółka
[=handlowa]
[=kompania handl.]
[=faktoria]
[=z ograniczoną
odpowiedzialnością]
Spółkować
Spółkowanie
Spór
[=procesowy]
[=wejść w ]
Spóźniać; opóźniać
Spóźniać się
Spragniony
Sprawa
[=karna]
Sprawca

prender confesion
confessar
confession
causar, effectuar,
consumma, consumer
consumption
profitar
exploitar
fundo, base, basso
profundo
gonna,
gonnella (de *jeans)
gonnetta,
conjunction
conjuctional
cooperativa
cooperator
consonante
consonante dulce
consonante
societate
societate commercial
compania commercial
factoria
societate a responsibilitate limitate
copular (se)
coito, copulation
conflicto
litigio
entrar in conflicto
facer tardive
esser in retardo,retardar
assetate, esser in sete
affaire, cosa
causa
agente
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Sprawdzać; sprawdzić
[=kontrolować]
[=weryfikować
[=konstatować]
[=potwierdzać]
Sprawiać; sprawić
Sprawiać trudności
Sprawiedliwie
Sprawiedliwy
[=równy wg prawa]
[=uczciwy]
Sprawiedliwość
[=wymiar ~/ści]
Sprawny
[=elastyczny]
[=zdolny]
Sprawnie
Sprawność
Sprężać
[=ścieśniać; ścieśnić]
Sprężarka
Sprężyna
[=materac ~/owy[
Sprężysty
Sprofanować
Sprostować
[=poprawiać
Sproszkować
[=przez ścieranie lub
zgniatanie]
[=tłuc, ucierać w
moździerzu]
Sproszkowane mięso =
=mięso w proszku
Sprośny
[=rozpustny]
[=lubieżny]

inspectar, inspicer
controlar
verificar
constatar
confirmar
effectuar.executar
poner / offerer difficultates
justemente
juste
equitose
eque
justitia
justification
habile, efficace
elastic
habile
habilemente
habilitate, efficacitate
comprimer
comprimer
compressor
resorto
matras a (de) resortos
elastic
profanar
rectificar
corriger
pulverisar
triturar
fricar, frictionar
pemmican A. =
= carne pulverisate
lubric
obscen
lascive
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Sprośność
Spróbować
[=posmakować]
Spróchnieć
Spróchniały
[=ząb]
spryskiwać
Spryt
[=przebiegłość]
Sprytny
[=przebiegły]
Sprzączka
Sprzątać
Sprzeczać się
Sprzeczka
Sprzeciw
Sprzeciwiać się
[=oponować]
=protestować]
Sprzeciwiający się
Sposobność
Sprzeczność
Sprzeczny
Sprzedać; sprzedawać
[=detaliczna]
[=hurtowa]
[na aukcji]
[=pośredniczyć w
sprzedaży
[= na kredyt]
[=drogo swoją skórę]
Sprzedaż
Sprzedawca
[=warzyw}
Srzedawczyni
Sprzeniewierzać
[=pieniądze. mienie]

lubricitate
probar, essayar
saporar
putrescer
*putrescente, decadite
dente cariate
sparger, asparger,
habilitate,perspicacitate, sagacitate
astutia
habile, persicace,
astute
fibula
purificar, facer munde
altercar, querelar
altercation, querela
contradiction, objection
contestar, objectar
oponer se
protestar
oponinte se
oportunitate
contradiction, discordo
contradictori
vender
vender al detalio
vender in grosso
vender in auction
mediar in vendita de,
esser agente in vendita
vender a credito
vender car su pelle
vendita
venditor, mercator, mercante ,mercero (de)
venditor, mercator,mercante de legumines
venditrice, mercatriced, mercera
prevaricar
pecular, malversar

661

[=defraudować]
Sprzęgać (sprzęgłem)
Sprzęgło [mech]
Sprzyjać (komuś/czemuś) (wspierać]
Sprzymierzać, spryzmierzyć
[=się]
Sprzymierzenie (się) [=przymierze]
Sprzysiąc się
Spuchlizna
Spuchnąć
[=nazwa medycz]
Spuszczać
Spuszczać się
[=wulg]
Spustoszyć
Spuścizna [t.nauk.]
[=naukowa]
Sputnik
Spychać
Spychacz [techn]
Spytać
Srać
[wypróżniać się]
Srebrne gody
Srebrny, srebrzysty
Srebr/o [chem]
[=żywe/ rtęć]
Srebrnonośny/dajny
Srebrzyć
Srebrzyć się
Srebrzysty
[=kolor]
Srogi (surowy)
[=surowy (obyczaj)]

defraudar
accopular
accopulamento
fomentar
alliar
alliar se
alliantia
conspirar se
tumescentia,tumescitate, turgescentia
tumer, tumescer,turger
inflar, turgescer
lassar, descender
descender su
pollutar
devastar
heredage
hereditate, despendita
sputnik
deprpimer, pulsar,. pulsar (a basso)
bulldozer
questionar, demandar
excretar excrementos: cacar
defecar23
nupta de argente
argentee,argentin24
argento
argento vive
argentifere
argentar
argentar se
argentin
color de arjento
sever
austere

23

także w znaczedniu „oczyszczać chemicznie”

24

argetin = także znaczy „argentyński}
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[=dziki (moralnie)]
[=okrutny]
Sroka [orn]
Srom [med.)
[=usunięcie sromu (med.)]
[=pochwa (med.)]
Sromowy
Ssać
Ssanie
Ssak [człowiek]
[=zwierzę (zoo]
Ssący
[=pompa]
Stabilność
Stabilizacja
Stabilizować
Stabilny
Stacja [różne znacz]
[=kolejowa]
[=kosmiczna]
[=kąpieliskowa]
[=benzynowa]
Stacjonarny
Stacjonować
[=kwaterować kogoś]
[=siebie]
Stacjonowanie
Stać
[=pewnie na nogach]
Stać sę, stawać się
[=członkiem]
Stadion
[=arena]

fer, feroce
cruel
pica25
vulva26
vulvotomia
vagina
vulvar27
suger
suction
mammifero
mammifero
sugente
pumpa a suction
stabilitate
stabilisation
stabilir,stabilisar
stabile
station
station ferroviari
station spatiàl
station balnear
station de gasolina, station de benzina
stationari
stationar
billetar
billetar se
stationamento
star
star firme super su gambas
devenir
affiliar, devenir affilliate
stadio
arena28

25

picca (Inter) = pika,dzida, ostrze; pik (w kartach)
anque (obscenic); cunna. cunno
27
pochwowosromowy = vaginavulvar [Inter}
26
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[=bieżnia]
[=sportowy]
Stadium
[=faza]
[=larwalne (zoo)
Stado
[=horda]
[=trupa]
[=banda]
Stagnacja
Stagnować (być w stagnacji)
[=będący w stangnacji]
Stajnia; obora
[dla koni]
Stal
[= ogniowa]
[=lana/lita]
[=walcowana]
[=najwy zszej jakości]
[=stal do umocnień]
[=taśmowana / w taśmach]
[=manganizowana]
Stalaktyt
Stalagmit
Stalować (pokrywać stalą)
Stalowany (pokryty stalą)
Stalownia
[=wytwarzać]
Stale
Stalówka
Stalowy
Stała
[=matem]
Stały
[=ciągły]
[=stabilny]
28

pista, sentiero
sstadio sportive
stadio
phase
stadio larvari
grege
truppa
banda
stagnation
stagnar
stagnante
boverìa;
stabulo, barn A.
aciero
aciero contrafocal
aciero solide
aciero laminate
aciero de qaualitate superior
aciero de blindage
aciero a banda
aciero al manganese
stalactite
stalagmite
acierar
acierate
acieria
acierar
permanetemente,
e itere sempre,semper
penna, pluma de aciero
de aciero
(le) constante, constanta
constante, permanente,
continue
stabile

anque: piasek (=sablo}, żwir,piasek nerkowy (med.)
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itere

[=przytwierdzony]
Stale (ciągle)
Stałość
Stamtąd
Stan (różne znaczen]
[=położenie]
[=społeczny]
Standard
Standardowy
Standaryzacja
Standaryzować
Stanik
[=gorset]
[=biustonosz]
Staniol [techn]
[=cynfolia]
Stanowczy
[=kategoryczny]
Stanowić
[=prawo]
Stapiać, stopić (metale)
Starać się
Starannie
Starczać; starczyć
Staroć
Starczy (wiekowy}
Starcza słabość =
(=słabowitość starcza)
Starczość
Starodawny
Staromodny
Starość
Starosta
[=na ceremoniach]
[=sołtys]
[=wójt]
Starożytny

fixe
continuemente
permanentia
inde
stato
standard
stato social
standard (n)
standard (adj)
standarisation
standarisar
camisetta
corseto
brassiere (brasje)
folio de stanno
folio de stanno
decide
categoric, firme
determinar
legiferar
alliar
effortiar
con cura
sufficer
antiqualia
senil
debilitate senil, senectute, senilitate
senilitate, senectute
antiquate
moda vetule
vetulessa
subprefecto de districto
maestro de ceremonio
chef de vilage
capite de vilage
antique
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Starożytność
Start
Startować
[=zaczynać]
Starter
Stary29 (dot. głównie człowieka)
(dot. głównie rzeczy)
[=nie nowy]
Starzec
Starzeć[= postarzać]
Starzeć się
Statecznieć
[=poważnieć]
[=dojrzewać]
Stateczny
[=poważny]
[=dojrzały]
Statek (różne znacz.]
[=gwiezdny]
[=kosmiczny]
[=wahadłowiec]
[=żeglarski]
[=4-wiosłowy]
[=wielolrlybniczy]
Statua
Statuetka
Status
Statut
Statyczny
Statyka
Statystyczny
Statystyka
29

antiquitate
start
startar
comenciar
starter
vetule
vetere
vetule
vetulo; le vetule
invetular;;facer vetule
invetular se; devenir (facer) vetule
devenir calme, calmar
devenir seriose
maturar se
calme, static
seriose
matur,
nave; vascello
astronave
nave spatial
navetta, shuttle
nave a velas
aleron
baleniera
statua
statauetta
stato
statuto
static
statica
statistic
statistica

io es vetule e lege Vetere Testamento = jestem stary i czytam
Stary Testament
io es vetule e vive in leVetere Mundo = jestem staru i żyję w
Starym Świecie
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Statysta
Statyw
Staw [=jezioro]
[=przegub (med)
Stawać
[=dęba(koń)]
[=na przeciw]
Stawiać
[=stopę]
[=budować]
[=wznosić w górę =
[ =kontrę]
[=czoło]
[=oferować]
[=poczęstunek]
[=bariery/granice]
[=na (o coś)]
[=w grze]
[=pytanie]
[=w wątpliwość]
[=poza prawem]
[=włosy na głowie / przerażać]
Stawka [=pieniężna]
[=w grze]
Stawonóg [zoo]
[=jadowity/skoloptera]
staż
Stąd
Stchórzyć
[=bać się / obawiać się]
Stearyna
Stearynowy
Steatyt [min]
stek [kul]
[=wyzwisk]
30

(le) figurante, statista
tripede, *stativ
laco, stagno
articulo
star, devenir
cabrar
confrontar
establisar, mitter
mitter le pede
construer
eriger
resister
bravar, confrontar, facer fronte a
offerer
regalar
poner limites
splender
pignorar
poner un question
poner in dubita
poner exter lege
przerażać
tariffa
pignore
arthropodo
scoloptera
periodo de apprentisse, apprentissage
hinc
timer, haber timor de
haber pavor de30
stearina
stearic
steatite
trencho (de carne)
insulto

anque: mieć fobię odnośnie; mieć cykora (ludowe)
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Stelmach
Stempel [=do stemplowania znaczków]
[=budown/ geol]
Stemplować
[=pocztę]
[bić monetę]
Stenografować
[=~ + przepisywać]
Stenograf
Stenografia
Stenogram
Stenotypia
Step
Ster [=rządzenie)
[=żeglarski]
Sternik
StereoStereofonia
Stereometria
Stereometryczny
Stereoskopia
Stereoskop
Stereotypia
Stereotyp
Stereotypowy
Steroid
Sterol 32[biochem]
Sterować
Sterta
Sterylny
Sterylizować
Sterylizacja
Steryllizator
31
32

roto-facero
timbro 31(postal)
appoio
stampar; appoiar,
timbrar
batter le moneta
stenographiar
stenotypiar
stenographo
stenographia
stenogramma
stenotypia
steppa
governaculo
timon
timonero
stereostereophonia
stereometria
stereometric
stereoscopia
stereoscopio
stereotypia
stereotypo,cliche
steretype
steroide
sterol
manovrar
pila
sterile
sterilisar
sterilisation
sterilisator

timbro (Inter) = także znaczek, pieczęć
sterol = wielopierścieniowy alkohol hydroaromatyczny
należący do sterydów
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Steward
Stewardesa
Stębnować
Stęchły
Stęchnieć
Stękać
[=lamentować]
Stępieć
[=wpaść w odrętwienie]
Stępić
Stężać
Stężenie
Stłuc (rozbić sobie kolano)
[=kontuzjować)
Stłuczone ramię (med.)
Sto
Stocznia
Stocznia okrętowa
Stodoła
Stoicyzm
Stoicki
Stoik
Stoisko
[=sprzedażne/ lada]
Stojący
Stok
[=zbocze]
Stokrotka [bot]= perła
[=ozdobna, trawnikowa]
Stokrotny
Stolarka
Stolarz
Stolarnia
33

steward (stiuard)
stewardessa (~desa)
special forma de suer
fetide, infecte,impur
devenr non fresc,mucer
gemer, murmurar
lamentar
esser in torpor
distaccar se
obtunder
solidificasr
solidification
batter su genu
contunder
brachio confundite
cent
cantiere, constructorio
cantiere naval =
constructorio naval
barn A.
stoicismo
stoic
stoico
stand
tabula a vender
stante
declinitate
declinitate
margarita33
bellis; margarita gazonal
centuple
carpenterìa
carpentero
carpenterìa

jetar margaritas ante le porcos = rzucać perły przed
wieprze (przysłowie)
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Stolec
[=kiszka stolcowa]
Stolica
[=apostolska]
Stolik
[=do gry]
Stolnica
Stołeczny
Stołować się
Stołówka
Stomatolog
Stomatologia
Stomatologiczny
Stonka ziemniaczana
Stonoga, stonóg [ent]
[=skolopendra =
=stawonóg jadowity]
Stop (zatrzymanie)
stop [=metali]
Stopa [anat]
[=miara angielska]
[=procentowa]
[=życiowa]
[=podatkowa]
[=roczna,podatkowa]
Stopić [=w żarze]
[=stopić lód]
Stopić (metal)
Stopić się
Stopiony
Stopień (ogólnie)
[=równy (gram)]
[=wyższy (gram)]
[=najwyższy (gram)]
34

excremento, feces
recto, ano
capitàl, urbe capital
sede de papa
tabuletta
tabula a joco
modulatura a pasta
capitàl
mangiar extra le cassa
restaurante F.
stomatolologo
stomatologia, dentisteria
stomatologic
scarabeo (patatal), 34 coleoptero (patatal)
millepede, onisco
scolopendra
halto, stop A.
alligato
pede, calce
pede (le mesura anglese)
per cent, percentage
nivello de vita
taxa
taxa annuàl
liquefacer
disgelar disjelar)
alliar
liquefacer
liquefacite
grado
posistivo
comparativo
superlativo

także : scarabeo/ coleoptero de Colorado
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[=pod nogi]
Stopka
Stopniować
[=gramatyka]
Stopniowo
Stopniowy
Stora
Storczyk = orchidea
stos (duża ilość)
[=termoelektryczny]
[=do palenia]
[=pacierzowy]
[=autodafé]
[=atomowy]
[=elektryczny]
[=spalić na stosie]
Stosować
[=używać]
[=adaptować]
Stosować się
Stosowny (należący do)
Stosunek
[=seksualny]
[=przerywany]
Stosunki międzynarodowe
Stosunkowo
Stowarzyszenie
[=unia]
[=związek]
Stowarzyszyć
Stowarzyszyć się
Stożek [geom]
Stożkowy; stożkowaty
Stóg siana
Stół
Stulejka (zwężenie napłetka)
Strach

scabello
nota infre de le pagina
graduar
comparar
gradualmente
gradual
persiana
orchidea (orkidea)
pila, cumulo
pila thermoelectric
pila
columna vertebràl
autodafè
pila atomic
pila electric, batteria
facer auatodafè
aplicar
usar,utilisar
adaptar
acceder, conformar se
pertinente
relation
coito, copulation
coito interrumpte
relationes international
relativemente
associaation, societate, compania
union
societate, assamblea
associar
associar se
cono
conic
pila de feno
tàbula
phimositis
pavor,timor, horror
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[=na wróble]
[=lęk]
[=przed piekłem]
Strachliwy
Stracić
[=coś]
[=kogoś]
[=przytomność]
[=głowę]
[=zmysły]
Stracony
Stragan
Strajk
[=głodowy = głodówska]
Strajkować
Strata
Strategia
Strateg
Strategiczny
Straszak,
Straszyć
[=duchy (kogoś)]
[=duchy (samemu)]
Straszny
[=stawiający włosy na głowie]
Strasznie
Strategia
Strategiczny
Strateg
Stratosfera
Stratosphperic
Stratus (chmura)
Strawa
Strawny
Straż
[=ogniowa]

homine de palea, esparenta-aves
augustia, timor,pavor
pavor del inferno = hadephobia
pavorose, timide
perder
executar
perder conscientia
perder le capite, perder le testa/bussola
perder le sentos
perdidte
stand
exopero
exopero del fame
exoperar
perdita
strategia
stratego
strategic
pistola de infantes, pistola false
espaventar, terrer, timer
terrer como phantoma
devenir su le phanatoma
espaventabile,horribile, tremende
horrende, terribile, formidabile
horripilante
terribilemente, horribilamente
strategia
strategic
stratego, strategista
stratosphera
stratospheric
stratum
(le) mangiar, repasto
digeste
guarda
truppa de pumperos,
posta de pumperos
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Strażak
[pompa strażacka]
Strażnica
Strażnik
Strącać (z góry)
[=zrzucać]
Strącać (chemicznie)
[=obalać]
[=zestrzelić samolot]
[= z tromu]
Strączek; strąk [bot]
Strączkowy
[=roślina ~/a]
Strefa
[=aktywności]
[=czasowa]
[=klimatyczna]
[=szara]
[=polowań]
[=wolnocłowa]
[=działania]
[=gorąca]
[=zimna / lodowata]
[=umiarkowana]
Streszczać; streścić
[rekapitulować]
Streszczenie
[=bryk]
Streszczony
Striptiz
Stroboskop 35
Strofa; strofka
[=układać strofki]
35

pumpero
pumpa de incendio
guardita
guarder, custode, vigilator
precipitar
descender
precipitar
abatter
abatter un aeroplano
dethronisar
siliqua
siliquose
planta silinquifere
strepha,zona, sphera
zona de activitate
zona temporàl
zona climatic
zona gris
zona de preda
zona franc
sphera de action
zona torride
zona frigide / glacial
zona temperate
abbreviar, summarisar
recapitular
abreviation, summario, abbreviamento
abbreviato, compendio
compendiose, digeste, abbreviate
strip-tease
stroboscopio
strophe
facer strophes

stroboskop = przyrząd do pomiaru prędkości
obrotowej urządzeń lub częstsotliwości drgań podczs
naświetlania przedmiotu ruchomego
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Stroficzny
Strofować
[=rugać]
Stroić (instrument)
[=przystrajać]
[=dekorować, ozdabiać]
Stroić się
Stroiciel (pianina)
Stroiczka (=lobelia)
Stromy
[ =spadzisty]
Strona [=w książce]
[=prawa/lewa; bok]
[=płaszczyzna(geom)]
[=bok (anat), flanka,
[= świata, ]
[= z drugiej strony]
[=ze wszstkich strsson]

strophic
reprimendar
reprimendar
accordar
ornar, adornar
decorar
adornar se, vestir se modemente
accordator (del piano)
lobelia
abrupte
scarapate
pagina
flanco, latere
latere
flanco
flanco
al altere latere]
de tote latere

Stronić (od)
[=unikać]
Stronnictwo
Stronnik
Strop
[=sufit]
[=sklepienie (arch)]
Stroszyć włosy
Strój
[=kostium]
Stróż
Stróżować
Strug
[=hebel]
Strugać [=heblować]
Struktura
Strukturalny
Strumień
[=płynący]

evitar (de)
evitar
fraction
partitario, supportator , adherente
tecto
plafond plafoñ)
volta
facer buffar su capillos
vestimento
costume
viligiator
viligiar
plana
rasar per plana; planar
structura
structural
rivo, curso de aqua
torrente
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[=promień]
[=światła]
Strumyk
Struna [=instrumentu]
[=głosowa]
Strup
Strusi żołądek
Struś [orn]
[=z pampasów nando)
Strych [=poddasze]
[=facjata]
[=suszarnia]
Strychnina
Stryczek
Stryj; stryjek (wuj)
Stryjeczny brat
Strzał
Strzała [=do strzelania]
[=cierń, kolec;]
[= żądło (owada)]
Strzałka
[=klin]
[=magnetyczna]
[=wodna (bot])
[=medyczna]
Strzaskać
[=zmiażdzyć]
[=rozbić; rozbijać]
Strzecha
[=ze słomy]
Strzelać
[=z dział]
[=salwami]
[=oczami]
36
37

radio
currente
torrente
chorda
chorda vocàl
crusta
stomacho de avestruthio
avestruthio
nandu
mansarda
subtecto
siccatorio
strychnina
corda (al pender)
oncle
cosino36
tiro
flecha, sagitta
spina
aculeo
flechletta, sagittetta
cuneo, calceolo37
agulia magnetic
sagittaria
fibula
fracassar
triturar
(inter)rumper,fracturar, franger
cabana
cabana de palea
tirar
tirar con le cannon
tirar un salva
reguardar fixemente, ocular

ma cossino = poduszka
calceolo = t. kpeć, papuć,
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[=z karabinu]
[=z karabinu maszynowego]
Strzelba
[=fuzja]
[=arkabuza]
Strzelec
[=gwiazdozbiór]
Strzelnica
[=tarcza strzelnicza]
Strzemię, strzemiono
Strzyć
Strzykawka [med]
[=sikawka straż]
Strzykwa (zoo)
Strzyżyk (orn)
Studencki
Student
Studiować
[„po łepku”]
Studium
Studiujący
Studnia
Studnia artezyjska
[=z żurawiem]
[=mądrości]
Studzić
Stukać
Stulecie :wiek
Stuletni
Stuła
Stustopniowy
Stwierdzać; stwierdzić
Stwierdzać fakt
Stwierdzenie
Stwierdzony
Stworzenie
Stworzyć

fusilar
mitraliar
fusil
fusil
* harquebus
sagittario
sagittario
campo del tiro, local pro fusilada;
scopo a tirar
staffa
tondar
syringa
pumpa de incendos
holothuria
rege de sepe
studentil
studente
studiar
studiar dilettante, studiar pro placer
studio
studiante
puteo
puteo artesian
puteo con grue
puteo de scientia
frididar, frigorificar
colpar, batter
centenario; seculo, centennio
centenari
stola
centigrade
constatar, opinar
constatar un facto
constata
constatate
creatura
crear
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Stwórca
[=świata]
Styczeń
Styczna (geom
styczny (geom)
Stygmat [=piętno, znak]
[=relig]
Stygmatyzować
Stygmatyzacja
Stykać
Stykać się
[=geom]
Styl
[=arch/ histor)
[=dorycki /joński itp.[
[=moda/ fason]
Stylistyczny
Stylista
Stylizować
Stymulować
Stymulacja
Stymulator
Stypa
Stypendium
[=udzielać}
[=otrzymujący )
Subiekt
Subiektywizm
Subiektywność
Subiektywny
Sublokator
Subretka
Subskrybować

creator
creator del mundo
januario
osculation38
osculatori
stigma
stigmata
stigmatisar
stigmatisation
contactar
contactar se
oscular39
stilo40
ordine
ordine doric, ionic...
fashion, moda
stilistic
stylista
stylisar
stimular
stimulation
stimulator
festino funebre , repasto funebre
stipendio
stipendiar
stipendiario
subjecto
subjectivismo
subjectivitate
subjectàl,subjective
sublocatario
subrette F.
subscriber

38

osculation (angue) = całowanie;
oscular (anque) = całować
40
stilo = (także) ołówek
39
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[=abonować]
Subskrypcja
Substancja
[=przylepna]
[=chemiczna]
Substytycja
Substytuować
Substystut
Subsydia
Subsydiować
Subtelny
Subtelność
Subwencja
Subwencjonować
Suchar; sucharek
[słodki]
[=biszkopt]
Suchoty [pat]
[=chory na suchoty]
Suchotnik
[=płucne ziele, miodunka]
Suchotny
Suchość
Suchy 41
Sufit
Sufler
[=podpowiadać]
Suflet [kul]
Suflet [kul]
Sufragan
Sufrażystka
Sugerować
sugestia
Sugestywny
Suita
41

abonar
subscription
substantia, stoffa
substantia adhesive
stoffa chimic
substitution
substituer
substituto
subsidio
subsidiar
subtil, delicate
subtilitate, nuance
subvention
subventionar
cracker A., biscocto
bisciut dulce
biscuit
phthisis
phthisico
phthisico
pulmonaria [bot]
phthisic
siccitate
sic
plafond (plafon)
sufflator
sufflar
suffletto
souffle
suffragante
suffragette
suggerer
suggestion
suggestive
suita (42swita)

wyrażenie „ suchy jak szczapa” = magre como baston
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Suka
Sukces
[=odnosić~]
[=stanwić ~ ]
[=pełen aukcesów]
Sukcesja
Sukcesor
Sukcesywny
Sukcesywnie
Suknia; sukienka
Sukno [=wełniane]
[=materiał]
[=wyrób tkacki]
Sukurs
Sultanka [=rodzaj rodzynki]
Sułtan
Sułtanat
sum [icht]
Suma
[=kwota]
Sumować
Sumowanie
Sumeryjski
Sumienie
[=głos]
Sumienny
Sumować
Supeł
Supłać
Super [=nad-]
Superkomputer
Superlatyw
Supermarket
Supermocarstwo
Supernowoczesny
42

cana, can femin
successo
succeder, effectuar un successo
esser un successo
successose
succession
successor
successive
successivemente
roba
drappo
stoffa
texura
succurso
uva sic de sultana
sultan
sultanato
siluro; torpedo
amonta, summa, (le) total
quota
summar
summario
sumerian
conscientia
crito de conscientia
conscientiose
summar
nodo
nodar
super
supercomputator
superlativo
supermercato
superfortia, superpotentia
supermoderne

suita (swita) (Inter) = także świta, otoczenie
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Suplement
Suplementarny
Suplika
[=petycja]
Superlatywa
Supernova
Suponować
Supremacja
Surdut
[=wizytowy]
Surma (trąbka) [bot)
Surogat
Surowica (naturalna)
[=sztuczna]
Surowiec
Surowce
[=bogactwo natural]
Surowy
[=nie przerobiony]
[= obyczaj, tryb
życia itp]
[=srogi]
[=rygorystyczny]
[szorstki, gruboskórny]
[=obcesowy]
Surowość (obyczajowa)
Surówka
Surrealistyczny
Surrealista
Surrealizm
Sus
suspensorsium (=podwieszenie) [med.]
Suseł [zoo]
Suspendować [=wieszać,zahaczać]
[=zawieszać narzędzie
Susza
Suszarnia

supplemento
supplementari
supplication
petition
superlativa
supernova
supponer
suprematia
surtout F.
redingote F.
bigonia
surrogato, reimplaciamento
sero
sero arteficial
materia prime
materias prime
;ressource
crude, sever
crude
sever, rigorose
sever, asdpere
sever
rigorose
rude
bruses, brusque
severitate
ferro fundite (inbarras)
surreal
surrealist
surrealismo
salto
suspensorsio
muscardino
suspender
suspenser
siccitate
siccatorio
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Suszyć
[=owoce, kawę ]
Suszyć się
Suszka – bibuła wsiąkająca
Sutanna
[=katolicka]
Sutener
[stręczyciel]
Suterena
Sutka.sutek
[=brodawka podskórna]
[=wyprysk]
Suwać
Suwak [= zamek błyskawiczny]
[=logarytmiczny]
Suweren
Suwerenny
[=niepodległy]
Suwerenność
[=niepodległość]
Swastyka
Swawolny
Swawolić
[=frywolić]
Sweter
Swędzić
Swobodny
[=niezależny]
Sworzeń
Swoisty
Sybaryta
Sybilla
Sycić
Syczeć
[=zgłoska]
[świstać, gwizdać]
Syfilis [pat]

siccar
torrefacer;siccar in furno
sicccar se
papiro siccante
sottana
soouttanne F
souteneur F. (sutener)
agente a prostsituer
basamento
mammilla
papilla
papula
glissar
zipo; serra fulmine
calculator logarithmic, regula de calculo
soverano
soveran
independente
soveranitate
independentia
swastika
frivole, legier
gambolar
facer frivole
sweater (sueter)
pruir
libere
indipende
bolto
particular
sibarita
sibilla
satiar
sibilar
(le) sibilante
sibilar
syphilis
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Syfon
Sygnał
[=klakson]
[=świetlny]
Sygnalizować
Sygnalizator
Sygnatariusz
Sygnatura
Sygnować
[=ugodę
[=petycję]
Sylaba [grm]
Sylabiczny
Sylabizować
Sylabizacja
[spis znaków sylabizacyjnych]
Sylfida
Sylogizować
Sylogizm
Sylwester
Sylwestrowy bal
Sylwetka
Symbioza
Symbol
Symbolizować
Symboliczny
Symbolika
Symetria
Symetralny
Symfonia
Symfoniczny
Sympatia
Sympatyczny
[=nerw (anat)]
[=atrament]
Symptom
Symulacja, symulowanie

siphon
signal
klaxon, signalator
signal luminose
signalar
signalisator
signator
signatura
signar
sisgnat le accordo
signar un petition
syllaba
syllabic
syllabar, syllabisar
syllabisation
syllabisario
sylphida
syllogisar
syllogism/o
le vespere del anno nove
ballo al anno nove
silhoutte F. (siluet)
symbiose
symbolo
symbolisar
symbolic
symbolica
symmetria
stmmetric
symphonia
symphonic
sympathia
sympatghic
nervo sympathic; sympatahysis
tinta sympathic
symptoma
simulation
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[=pozorowanie]
Symulować
Symulant
Syn
[= marnotrawny]
[=pierorodny
Synagoga
Synapizm [= okład z gorczycy]
Synchroniczny
Synchronizować
Syndrom
[==med.]
[=nabytego braku odporności]
Syndyk
[=masy upadłości]
Syndykat
Synekura
Synkopa [muz]
Synkopować
Synod
Synodalny
[=astronomicz.]
Synogarlica [orn]
Synonim
Synonimowy
Synoptyczny
Synowa
Synowiec
Syntaks (składnia gr)
Syntetyczny
Synteza
Sypać; sypnąć
[=ziemię]
[=śniegiem]
[=iskrami]
[=popiołem}

simulacro
simular
simulator, (le) simulante
filio
filio prodige
unigenito
synagoga
emplastro con mustarda (synapse)
synchronic
synchronisar
syndroma
syndroma medical
= AIDS syndromede immundeficiatia acquirite =
SIDA
syndico
syndico in bancrupta, syndico in fallimento
syndicato
sinecura
syncope
syncopar
synodo
synodic
synodic
turtura
synonimo
synonime, synonimic
synopstic
filia affin
nepote
syntaxe
synthetic
synthese
versar, dispersar, sparger
dispersar, sparger
nivar
emitter scintillas
emitter cinere
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[=kogoś]
Sypiać
[=usnąć sobie)
[=po obiedzie = mieć sjestę]
Sypialnia
[=~/y wagon]
Sypki
Syrena [zoo]
[=krowa morska:
rodzina waleni]
[=alarm]
Syreni
[=gród]
Syrop
System
[=operacyjny]
Systematyczny
Systematyka
Systematyzować
Sytuacja
Sytuować
Sytuowany (umieszczony)
Syzyfowa praca
Szabas
Szabla
[=turecka]
Szablodziób (gizelica ) [orn)
Szablon
[=wzornik. wzór]
Szach
Szach mat
Szachy
[=grać w szachy]
Szachista
Szachownica
[=pole szachowe]
Szachrować

denunciar
dormir
addormis se
haber siesta, siestar se
dormitorio, camera a dormir
wagon (de) lectos
pulverose, pulvifere
sirena
lamantino
(familio:
cetaceo)
alarma
sirenatre
Varsovia, le urbe de sirena
sirop
systema
systema operative
systematic
systematica
systematisar
situation
situar
situate
labor (penose) de vanitate
sabbato
sabra
sabra de Turchia, sabra turc
avocetta
stencil
specimen, patrono,cliche, modello
chac!
chaco mat
chacos
chacar, jocar chacos
chachista
chachiera
chachiero
trompar
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[=uprawiać szarlataństwo]
Szacować
[=precjozować]
Szacunek
Szadź, a. sadź
Szafa
[=przeszklona]
[=ukryta]
[=wstawiona]
[=w ścianie/ murze]
Szafir
Szafot
Szafran
Szakal
Szal; szalik
Szaleć (wściekać się)
Szalet
Szaleniec
[=wariat]
Szalony (psych)
Szaleństwo
Szalupa
Szał (furia, wściekłość)
Szałas
Szałwia [bot]
Szaman
Szambelan
Szamotanina, (kłótnia,draka)
Szamotać się
Szampan
Szampon
Szaniec
[=reduta]
[=fortyfikacja]
Szanować
43

facer charlataneria
estimar, valutar
appreciar
estimo, ceneration
haladzo
armario
armario vitrate
armario secrete
armario incastrate
armario mural, armario pariete
sapphiro
scafolt
saffran
chacal (shakal)
chal, collo
ragiar, furer
chalet
(le) demente
(le)folle
demente
dementia, follia
chalupa (shalupa)
rage43, furor
cabana (de folis)
salvia
shaman
chambellan (shambelan)
lucta, querella, *rixa, melee
luctar
champagne (shampań)
shampoo
circumvallation, vallo
redout F (redu)
fortification
estimar, venerar

wpadać w szał/ furię = facer ragiar
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[=respektować]
Szanowany
Szanowny
Szansa
[=[-życiowa/ los/\]
Szanta (bot)
[=pieśń marynarska
Szantażować
[=wymuszenie haraczu]
Szantaż
Szarada
Szarak (zając)
Szarańcza
Szarfa
Szarlatan
[=lekarz]
[=uprawiać ~/stwo]
Szarlataneria
Szarlatański
Szarmancki
[=rycerski]
Szarotka [bot]
Szarpać
[=rwać na kawałki]
Szary
[=popielaty]
Szarotka (bot)
Szarzeć
Szarża
[=kawalerska]
Szarżować
Szata
Szatan [=t.grzyb]
[=diabeł]
Szatnia
44

respectar
estimate, decente
estimate, venerabile
chance
fortuna, successo
marrubio
canto del marineros
extorquer per chantage
proba de extorsion
chantage
charade F.
lepore
locustas44, acridio
charpa (sharpa)
charlatano
medicastro
facer charlataneria
charlataneria
charlatanese
charmante
chevalieric
edelweiss
lacerar
rumper
gris
cinerari, cinerose
edelweiss G.
devenir gris
carga
carga millitar
cargar
vestimento
satan
diabolo
guarderoba

locusta = konik polny

686

Szatniarka
Szatniarz
Szatyn
[=kolor]
Szatyn [=człowiek]
Szatynka
Szczaw [bot]
[=zupa ~/iowa]
Szczawian (chem)
Szczawiowy
[=kwas (chem)]
Szczebel
[=filoz]
[=w hierarchii]
[=w drabinie]
Szczebiotać
[=ptaki]
[=dziecko[
Szczecina
Szczególnie
Szczególny
[=specyficzny]
Szczegół
Szczegółowy
Szczekać
Szekanie
Szczelina
[=wyłom]
Szczelny
[=ścisły, spoisty]
[=hermetyczny]
Szczeniak

guarderobera
guarderobero
castanie
castanie
castaniero
castaniera
oxalide
suppa de oxalide
oxalato
oxalic
acido oxcalic / de oxalide
grado, scalon
summito, nivello
rango (in hierarchia)
scalon, balustro de la scala
pipar
pipar
gemar
cheta
particularmente45
particular
specific
detalio, peculiaritate
detaliose
latrar
latramento
fissura
apertura, brecha (bresha)
dense
compacte
hermetic
canino46

45

anque: specialmente

46

tre precize :młode psa; lupino = młode wilka
leonino = młode lwa, vulpino = młode lisa;
ursino = młode niedźwiedzia
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Szczenić się
Szczep [=plemię]
Szczep (roślinny)
[=organ ludzki]
Szczepić [=rośliny]
[=człowieka, zwierzę]
Szczepienie
[=przeciw wściekliźnie]
Szczepionka
[=przeciw wściekliźnie]
Szczery
Szczerość
Szczery
Szczęka
[=żuchwa]
Szczękościsk (med.)
Szczękowy
[=kość szczękowa]
Szczękowo-wargowy
Szczęście, fortuna
Szczęśliwy, fortunny
Szczęśliwie
Szczotka
[=do zębów]
Szczotkować
Szczotkarz
Szczudło
Szczupak [icht]
Szczupleć
[=smukleć]
Szczupły
[=smukły]
Szczur [zoo]
Szczurołapka
Szczycić się {czymś)
Szczygieł [orn]
Szczypać

parturir
tribo, gente
graffo
organ a transplantar
inocular, insertar, graffar
vaccinar
vaccination
vaccination antirabic
vaccino
vaccino antirabic
candide, franc, generose
candor, generositate
generosemente
maxilia
manibula
crampo de maxillas
maxilar
osso maxilar
maxillabial
felicitate, fortuna
felice, fortunose
felicemente, fortunosemente
brossa
brossa de dentes
brossar
brossero
stelto*
lucio
devenir gracile,devenir magre
devenir svlete
magre, svelte,magre
magre, svelte
ratto
rattiera
vangloriar se
carduelo
pinciar
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[=mróz, pieprz]
[=trawę]
Szczypawka [orn]
[=ent]
Szczypce;
[=chirurg]
Szczypczyki
Szczypior/ek
Szczyt (góry)
[=ściany]
[=fronton]
[=polityczny]
[=doskonałości/ punkt szczytowy]
Szef
[=kuchni]
Szejk
Szelak
Szeleścić
[=syczeć]
[=hałasować]
[=gderać, zrzędzić]
Szelki
Szemrać, mamrotać
Szept
Szeptać
Szereg
[=w hierarchii]
Szeregować
[=hierarchii]
Szeregowy
Szeregowiec [mil]
Szermierka
[=uprawiać]
Szermierz
Szeroki
Szeroko
Szerokość

piccar, pinger
pasturar (herba)
forticula*
cqrabo
tenalia, *pincias
forcipe
pincette
cibolletta
pinnaculo
muro principal;fronton
fronton
summitate
acme
chef
chef de cochina (kokina)
*sheik
shellac, gumma laca
susurrar
siblar
ruitar
murmurar,susurar,suflar
suspensores
murmurar
susuro, suflo
susurrar,suflar
serie
rango
classificar
rangiar
serial
soldato
scherma
schermir
schermitor
large
largemente
largor, largessa
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[=geograficzna]
Szerszeń [ent]
[=osa (ent)]
Szeryf
Szerzyć
[=rozsiewać]
[=propagować]
Szerzenie
Sześć
Sześcian
[=podnosić do ~u]
Sześcienny
Sześciobok = sześciokąt =
= hexagono [geom]
Sześćdziesiąt
Sześćdziesiąty
Szew
Szewc
[= zakład szewski]
Szezlog
Szkalować
Szkapa
Szkarlatyna [med.]
Szkarłat
Szkatuła; szkatułka
[=puszka]
Szkic
[=makieta]
[=kontur]
Szkicować
[=konturować, robić szkice]
Szkicownik
Szkielet
[=preparować ~]

latitude
hornet*
vespa
sheriffo
diffunder
dssseminar
propagar
diffusion
sex
cubo
cubar
cubic
sexangulo = hexagono
sexaginta, sexanta
sexantesime
sutura
bottinero
bottinerìa
chaise longue
calumniar
cavallastro
scarlatina
scarlato, vermile
coffro, coffretto;
pyxide
schizzo, ebasso,essayo
maquette F.
contorno
schizzar, delinear
contornar
album a schizzar
skeleto
preparar skeleto
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Szkieletowy
Szklana kolba (retorta)
Szklanka
Szklany
Szklarnia [=cieplarnia]
Szklarz
[=dmuchacz ~]
Szklić
[=wstawiać okna]
Szklić się
Szklisty
Szkliwo
[=nazębne]
Szkło
[=powiększające]
[=kienne/ szyba]
Szkoda
[=skrzywdzenie]
[=uszkodzenie]
Szkodliwy
[=krzywdzący]
[=dla zdowia / niezdrowy]
Szkodliwość
[=napromieniowania]
Szkodnik
[ptak, ssak,robak]
Szkodzić
[=krzywdzić]
[=nic nie szkodzi ]
Szkodliwy
[=krzywdzący]
Szkolić
Szkolny
Szkoła (różne znacz)
[=ukończyć ~/ę]
47

skeletal
retorta
vitro, bicario
vitral, vitrose
conservatorio, orangeria
vitrero
siflisto de vitro
vitrar
vitrificar
brillantar
vitree
email
dental email
vitro
vitro a aggrandir
vitriera
damno
damno
injuria
nocive, nocue (nokue)
detrimentose
mal san
detrimento
toxico de irradiation
malecifiero
vermina 47
nocer,damnar, damnificar
facer detrimentose +
nulle noce
nocive
detrimentose
instruktar, scholarisar
scholar
schola
finir schola, absolver schola

vermina (Inter) = vermaro (Ido) = robactwo
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[=chodzić do ~/y]
Szkoła podstawowa
[=średnia]
[=wyższa]
[=handlowa
[=morska]
[=jazdzy konnej]
Szkolnictwo
[=średnie]
[=wyższe]
Skorbut [pat]
Szkółka (hodowlana)
Szkutnik
Szkuner
Szlaban
Szlachcic
Szlachecki
Szlachetny
[=kamień]
[=szlachetny]
Szlachta
Szlachtować
Szlafrok [= dla kobiet]
[=negliż]
[=męski]
Szlam
Szlem (gram w karty)
Szlifować [=zdzierać]
Szlifierka
Szmaragd
Szmata
Szmergiel (papier)

frequentar schola
schola primari, schola fundamental
schola secundari
schola superior
schola commercial
schola naval
academia (ya) de equitation
inseniamento
inseniamento secundari
inseniamento superior
scorbuto
arboreto48
velero49
schooner A.(skuner)
barriera
(le) nobile
nobile
nobile
gemma
preciose (gemma)
nobiles
abbatter, macellar
peignoir F.(penyuar)
negligèe
surtout F.(surtut)
fango
slam
abrader, polish
machina a polir
esmeraldo
panello
(papiro) smerilio

48

arboreto = szkółka hodowlana drzew); arboretto =małe drzewo/ drzewko

49

veliero (inter)= żaglówka
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Szminka
[=teatralna]
Szminkować
Szminkować się
Szmuglować
Sznur
[=powróz]
[=do wieszania bielizny]
Sznurować
Sznurowadło
Sznycel
Szofer
[=kierowca samoch.]
Szogun
Szok
Szokować
Szosa
Szowinistyczny
Szowinista
Szop [zoo]
Szopa
Szopka
Szorować
[=czyścić środkami]
Szorstki
Szorstko
Szorstkość
Szorty
Szóstka
Szósty
Szpachla; szpachelka
Szpada
Szpadel
Szpak [orn]
Szpaler
[=tworzyć ~/]
Szpalta (druk)

fardo
fardo
fardar
fardar se
facer le contrabando
corda,
linea
corda a siccar vestimento humide
*laciar, accordonar
cordon
schnitzel
chauffeur,chauffer
autoductero, auatomobilista
shogun
shock, shocking
shockar
strata cardinal
chauvinistic(shovinistik)
chauvinista
procyon
baracca,stabulo,granario
asylo infantil; creche
fricar (con), nettar
nettar con fricamento
brusc, brusque, aspere
bruscamente, asperemente
brusccheria
shorts, calceones
sexena
sexime
spatula
spada
spatula
sturno
spalier
facer spalier
columna
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Szpara
[=szrama]
Szparag
Szpat [min]
Szpecić
Szpetny
Szpetnieć
Szpic
Szpicruta
Szpiczasty
Szpieg
Szpiegować
Szpiegostwo
Szpik [med.]
[=kostny]
[przeszczepiać ~]
Szpilka
[bot]
Szpilkowy (=iglasty)
Szpinak [bot]
Spirytualny
Spirytyzm
Szpital
[=dla psychicznych
Szpitalny
Szpon
[=chwytać w ~/y]
Szprotka (icht)
Szprycha
Szpryca
Szpula; szpulka
[=nawijać na ]
Szrama
[=blizna]
Szrapnel
50

fissura
cicatrice, crusta
asparago
spatho
deformar,disfigurar
fede, repulsive
devenir fede/ ~repulsive
cuspide, acumine
flagello (pro can,cavallo
acuminate
spia, spion
spiar
spionage
medulla
medulla ossee
transplantar medulla
spinula
aciculaspinacia
conifere
spinacia
spiritual
spiritismo
hospital 50
asylo mental
hospitari
ungula (grande)
sasir per ungulas
*spratto
radio
syringa
bobina
bobinar
cicatrice,
crusta
shrapnel

hos pitalisar (Int) = hospitaligar = hospitalizować
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Szron
Szronić
Sztab
Sztaba
[=wagi]
[=metalowa]
[=złota]
Sztafeta
[=bieg sztafetowy]
Sztanca (=strofa)
[=matryca]
Sztandar
[=flaga]
[=proporczyk]
Sztorm
Stuczne ognie
Sztuczny
[=członek]
[=zrobiony]
[=jedwab]
[=nie prawdziwy, fałszywy]
[=wytwór (człowieka)
Sztuka [=pojedyncza]
[=tworzenie]
[=teatralna]
Sztuki piękne
Sztuczka [t.trick, fortel]
Sztukateria
[=uprawiać ~/ię]
Szturmować
[=atakować]
Sztych {=rycina]
Sztyft
[=bolec, sworzeń]
Sztygar
51

pruina
pruinar
personal
barra
barra de balancia
lingoto
lingoto de argento
curero,mesagiero*, stafetta
cursa a / de stafettas
stanza
matrice51
standardo
bandiera
bandiera,insignia
tempesta maral
foco de artificio
artifacial
dildo
artal, artifacite
rayon
false
artefactor
pecia, pecietta
arte
pecia theatral
belle artes
artificio, truco
stuccatur;stucco
stuccar
tempestar,assaltar
attacar
gravure
spinula
vite
prime obrero de mina

matrice (inter) = także macierz
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Sztylet
Sztywnieć
[=drętwieć]
Sztywnieć (samemu}
rigiditate
Sztywność
Szubienica
Szubienicznik [orn]
Szufla
Szuflada
Szukać
[=szczęścia]
Szwaczka
Szwadron
Szwagier
Szwagierka
Szwejsować [żelazo]
Szyb
Szyba
[=okienna]
Szybkie rozwiązanie
Szybki
Szybki pociąg = szybka kolej
Szybkościomierz
Szybkość
[=ponaddźwiękowa]
Szybko
Szybować (w powietrzu)
Szybowiec
szyć [=ręcznie]
[=reperować, łatać]
[=maszynowo]
[maszyna do szycia]
Szydełko
Szydełkować

pugnal, stiletto, daga
rigidar
facer stupor
rigidar se
inflexibile, rigide
inflexibilitate
furca, patibulo
furca-ave
pala, paletta
tiratorio
cercar
cercar le fortuna
sarcirera
esquadra
fratre affin
soror affin
soldar
puteo de mina
vitro
vitro de fenestra
solution rapide / veloce,
solution celere/ ad hoc
rapide,celere, veloce,
preste, prompte
supertraino, traino rapide
taximetro
celeritate, velocitate
celeritate supersonic
presto, rapidemente,
aeroglissar
aeroglissator
suer
sarcir
suer
machina a suer
crochet (croshe)
crochetar
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[=robić na drutach]
Szyderczy
[=sarkastyczny]
[=satyryczny]
Szydło
Szydłowy, szydłowaty
Szydzić (z kogoś)
[=wyśmiewać]
[=wyśmiewać się]
Szyfon [=jedwab]
Szyfr
Szyfrant
Szyfrogram
Szyfrować
Szfrowanie
Szyfrowany
Szyja [=med]
Szyjka( butelki)
[macicy (med.)]
Szyk [=porządek]
[=szereg]
[=zdania (gram)]
[=elegancja]
Szykanować
Szykana
Szykanujący
Szykowny
[=elegancki]
Szympans [zoo]
Szyna (kolej)
[=chirurgiczna]
[=wypaść z szyn=wykoleić się]
Szynk
[=knajpa]
[=zajazd]
Szynka
Szynszyla [zoo]

tricotar
derridente
sarcastic
satiric
subula
subulate
derrider
irrider
derrider se
musselina
cifra
cryptograspho
cifrogramma
cifrar, cryptar, cryptographar
cryptographia
cryptate, cryptographate
collo
collo de bottilia
cervice
ordine
serie
ordine de palabras
elegantia
chicanar
chicana
chicanero
chical
elegante
chimpanze (shimanze)
rail (pl. rails) [rel]
cavilia
derailar (derelar)
taverna
bar, alehouse A.(eylhauz)
albergo
gambon
chinchilla (shinshila)
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Szyper
Szpułka
Szyszak
Szyszka [bot]

52

navigero, (le) navigante
pedicello, pediculo52, pedunclo
casque
cono

pediculo (Inter) także wesz

698
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Ściana
[=przepierzenie, przegroda,
meblościanka]
[=przegroda w stajni /
przegródka pocztowa]
Ścianka[różne znaczenia: med.]
Ściąć; ścinać
[=drzewa]
[=obalać (z nóg)]
[=człowieka]
Ściągać; ściągnąć
[=gromadzić]
[=z góry w dół]
[=skórę]
[=z owocu]
[=buty]
[=ubranie]
[=w szkole od kolegi]
[=z telewizji; nagrywać]
Ściągalny
[=wypłacalny]
Ściąganie
Ścieg [=maszyny]
Ściek
[=wykopana fosa]
[=rura odpływowa]
[=ubytki/ pozostałości]
[= z rzeźni
Ściekać
[=kroplami]
Ściekający
Ściemniać
[=zakrywać słońce]
Ściemniać się =ściemnieć

muro, muralia
pariete
box A.
pariete
tranchar
abatter
abatter
decapitar
contraher
assemblar
contraher infremente
contraher le pelle
scaliar (de fructos)
remover le scarpas
disvestir
copiar
telecargar, * teleregistrar
contractile
solvente
contraction
sutura
aquiero
guttiera
tubo de canalisation
residuos
residuos del abattitorio
effluer
guttar
efflnte
facer obscur; obscurar
eclipsar
obscurar se, devenir obscur
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Ścienny
[=kalendarz]
[=zegar]
Ścierać (=na tarce)
[=wycierać]
[=zdzierać / obmywać]
Ścieranie (zdzieranie / obmywanie]
Ścierka
Ściernisko, ścierń
Ścierny
[=papier ]
Ścierpnąć
[=samemu]
[=zlodowacieć]
[=zesztywnieć]
Ścierwo
[=gnijące]
[=padlina]
Ścieśniać
Ścieśniać się
Ścieżka
[=do biegania]
Ścięgno
[=med.]
[=Achillesa]
Ścinać się [=jajko]
[= krew w żyłach]
[=na egzaminie]
[=drzewo]
Ściskać (zwężać)
Ściśle mówiąc
Ścisły
[=precyzyjny]
[=akuratny]
[=zwarty ,szczelny]
[=hermetyczny]
Ściszać / ściszyć głos

mural
calendario mural
horlogio mural
raspar
rader
abrader
abrasion
panno
stupula
abrassive
abrasivo
torpider
torpider se
devenir glacial
rigidar (se)
cadavere
*carcassa
cadavere, *carcassa
devenir plus stricte, restringer
restringer se
tracia, sentiero
pista
ligamento
tendine / tendon
tendino / tendon de Achilles
coagular
coagular
faller
abatter
stringer, restringer
a strictamente parlar
exacte, stricte
precise
accurate
compacate
hermetic
abassar le voce
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Ślad [t. mat.]
[=pozostałość]
Śladowy
Ślamazarny
Ślaz 1 (=malwa) [bot]
[=rodzina ślazowych/ malwowatych]
[=ślazowaty/ malwowaty] (bot)
Śledzić
[=sprawdzać]
[=rozpytywać]
[=z ukrycia]
Śledczy
Śledziona [anat]
[=zapalenie ~/ony] [med.]
Śledztwo (=badanie]
Śledź [icht]
Ślepa (niewidoma)
Ślepa kiszka =wyrostek robaczkowy
[=fortuna]
[=miłość/ namiętność/ wiara]
Ślepe jelito [med.]
[=zaufanie]
[=posłuszeństwo]
Ślepy
[=na jedno oko]
[=na śnieżną ślepotę]
[=od urodzenia]
[=los]
[=przypadek]
[=mur/ kanał]
[=z gniewu]
[=na barwy
Ślepiec
Ślepo zakochany
Ślepota
1

tracia; vestigio
marca, vestigio
vestigial
phlegmtic
malva
malvaceas (bot)
malvacee
examinar, sequer, investigar
verificar
inquestar,investigar
spiar, spionar
traciator
splen
splenitis
inquesta, investigation
haringo
ceca
intestino cec,= appendice
fortuna cec
amor cec/passion cec, fide cec
intestino cec
fiducia/ confidentia cec
obedientia cec
cec, coco
cec de un oculo
cec per le nive
cec de nascentia
fortuna cec
hasardo cec
muro cec/ tubo cec
cec de ira
achromatope
(le) cec
cecamente inamorate
cecitate

także :malwa (polonese)
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[=kurza]
[=barw]
Śliczny
Ślimacznica [bud]
Ślimak [=w skorupie (zoo)]
[=w uchu (med.)]
[=bez skorupy]2
Ślina
Ślinić się
Śliniak
Śliski
[=gładki]
Śliwa
[=drzewo]
Śliwka
[=owoc]
[=chińska]
[=drzewo śliwki chińskiej]
Śliwowica
Ślizgać się (na śliskiej powierzchni)
[=na łyżwach]
Ślizgacz
Ślizgawica
Ślizgawka
Ślub
[=cywilny]
[=kościelny]
[=konkordatowy:
w kościele oba śluby]
[wziąć ślub]
Ślubować [=Bogu]
[=solennie komuś]
ślubowanie

cecitate de nocte
achromataopsia
belle
helice
helice, coclea,
cochlea
limace
saliva
salivar (se)
pannello pectoral (de un baby)
lubric3
lisie, gracile
pruno, pruniero
pruna
pruna chinese
pruno chinese
brandy de pruna
glissar
patinar4
planator
terra coperite con glacie, stratglacie
pista de patinage
nuptia, maritage, matrimonio
nuptia / maritage civil
nuptia/ maritage ecclesial
nuptia / maritage concordatal (ambe in
le ecclesia)
sposar
votar5
promitter
votation6

2

nazwa popularna : „,slimak nagi”
lubri (także) = sprośny = obscen
4
lyżwa = patin
łyżworolka = patin de rotas
3

5

votar = (także) głosować , oddawać głos
712

Ślusarnia
Ślusarz
Śluz
[=znacz. medyczne]
Śluzówka [med]
Śluza [techn]
Śmiać się
[=szyderczo]
[=sardonicznie]
Śmiały [=dzielny]
[=odważny]
[=bezczelny]
Śmiecić
[=zabrudzić]
Śmiech
Śmiecie
Śmieciarka (samochód)
Śmiercionośny
Śmierć
[=cywilna]
[=uśmiercać]
Śmierdzący
Śmierdzieć
Śmierdziel [zoo]
[=człowiek]
[=skunks (zoo)
Śmiertelny
Śmiertelność
Śmieszny
[=zabawny]
[=komiczny]
[=groteskowy]
6
7

boteca de serrator
serrator7
muco
pituita
membrana mucose
esclusa
rider
mocar
rider sarconicamente
brave
curasiose, audace, audaciose
impertinente,insolente,
impudente,audace
facer fece,immundar
netar, purar
riso
junk, immunditias, fece
carro de immunditias, carro de fece
lethal
morte
morte civil
mortificar
mephitic
puter,oler mal
mephito
(le) oleante
skunk
mortal, mortifere, moritude
mortalitate
ridicule
derisori
comic
grottesc

votation = (także) głosowanie
serrator (Inter) znaczy także drwal (=abattitor)
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[=krotochwilny]
Śmieszyć
Śmietana
[=bita śmietana]
Śmietanka
[=towarzyska (pot)]
Śmigło [=samolotu]
[=łodzi]
Śniadać
Śniadanie
Śnić
[=na jawie]
Śniedź [=grynszpan]
Śnieg
Śniegowiec
Śnieżka
Śnieżyć
Śnieżyca
Śnieżynka [bot]
Śpiący (senny)
Śpiączka
[=koma (med)]
[=letarg]
Śpiączkowy
Śpieszyć [=spieszyć]
[=się]
[=zegarek śpieszy się]
Śpiew
[=gregoriański]
Śpiewak
[=w kościele]
[=bard]
Śpiewać
Śpiewanie
Śpiewnik
Śpioch
Śpioszki

burlesc
facer redicule
crema
crema batite
crea fresc
elite
helice
propulsor
jentar
jentaculo
soniar
phantasiar
verdigris
nive
gallosha
bulla de nive
nivar
nivata, tempesta de nive
flocco de nive
somnolente
sopor
coma
lethargo, lethargia
somnolente, comatose,
hastar
hastar, esser pressate
horlogio es rapide
canto
canto gregorian
cantator
cantor
aedo
cantar
cancion
cantario
longe dormante
parve pantalones de baby
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Śpiwór
Średni
[=przeciętny]
[=w średnim wieku]
Średnia
Średnia arytmetyczna [mat]
[=proporcjonalna]
Średni
Średnio
Średnica
Średnik
Średniowiecze
Średniowieczny
Środa
[=popielcowa]
Środek
[=punkt centralny]
[=medyczny]
[=ciężkości/ masy]
[=masowego przekazu]
[=ostrożności]
[=utrzymania]
[=okręgu wpisanego (geom)]
[=transportu]
[=owadobójczy]
[=lek do leczenia]
[=łagodzący / kojący]
[=wywołujący miesiączkę]
[=nasenny]
[=przeciwko roztoczom/ świerzbowcom]
Środkowa trójkąta (mediana)
Środkowy
Środowisko
Śródmieście
Śródstopie [med]
Śródstopowy

sacc de dormir
medie, intermedie
mediocre
in medie estate
media
media arithmetic
media proportional
medie
medicamente
diametro
puncto e comma,
puncto e virgula, semicolon
etate medie, medievo
medieval
mercuridì
mercuridi del cineres
medio
centro
remedio
barycentro
medio de massa, mass-media A.
precaution
medio(s) de subsistentia
circumcentro
medio(s)s de transporto
insecticida
vulneraria, remedio vulnerari
ablastina
emmenagogo
somnifero
acaricida
mediano
median
ambiente, habitat,milieu
citate
metatarso
metatarsal
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[=złamanie śródstopowe]
Śródziemny
Śruba
[=ślimacznica]
[=podkładka śruby/ mutra]
[=wkręcać śruby]
Śrubokręt
[=krzyżakowy]
[=na baterię]
Śrubować
[=ceny]
[ =dokręcać śruby]
Śrubsztak (imadło)
Śrut
[=opiłki]
Śruta
Świadectwo
[=dyplom]
Świadczyć
[=usługi]
[=usługi seksualne]
Świadczenie
[=usług seksualnych]
Świadectwo
[=przynależności]
[=certyfikat]
[=atest]
[=ślubu]
[=urodzenia / metryka]
Świadek
[=naoczny]
Świadomość
Świadomie
Świadomy
[być świadomym=]
[= mieć świadomość]

fractura metatarsal
mediterranee
vite
helice
matre vite
vitar
tornavite
tornavite cruciforme
tornavite a batteria
vitar
altiar precios
vitar
tenalia de vites
plumbo
pulvere de limas
pappa de avena
testimonio
diploma
testificar, testar, testimoniar
render servicios
render servicios sexual;
facer prestationes sexual
prestation
le prestation sexual
testimonio
testimonio de adhesion
certificato
attestation
testimonio de maritage
testimonia de nascentia
teste
teste ocular
conscientia
conciemente, conscientemente
conscie. consciente
consciente de
esser consciente
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Świat8
[=antyczny]
[=klasyczny]
[= zwierzęcy]
[=roślinny]
[=zamieszkały]
[=literacki]
[=biznesu]
[=marzeń]
[= trzeci ]
[=kraj trzeciego świata]
[=pięć stron świata]
[=fikcyjny]
Światowa hegemonia /
panowanie nad światem
[=kobieta]
Światopogląd
Światowy
[=człowiek]
Światowość
Światła rampy
Światło [=naturalne]
[=sztuczne]
[=dzienne]
[=sygnalizacyjne]
[=karbidowe
[=samochodowe]
[=zapalać]
[=światła samochodowe]
Światłocień
Światłoczuły
Światłodruk

mundo9
mundo antique
mundo classic
mundo animal; fauna
mundo vegetal; flora
mundo habitate
mundo literari
mundo commercial,
mundo del negotios
mundo del sonios
tertie mundo
pais del tretie mundo
le cinque partes del mundo
mundo ficticie
hegemonia del mundo,
dominio del mundo
femina del mundo
conception del mundo
mundial,mundan
homine del mundo
munditate
luces de rampa
lumine
luce
lumine de die
lumine del traffico
lumine / luce acetylen
pharos
accender luce
ascender pharos
clarobscuro, chiaroscuro
sensitive
phototypia

8

zagłada świata / armagedon ;
extermination del mundo /armagedon
9
tote le mundo = cały świat; wszystko;
in tote le mundo = na całym świecie
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Światłoodporny
Światły
Światopogląd
[=punkt widzenia]
Świąteczny
Świątynia
[=sanktuarium]
Świder
Świdrować
[=oczyma]
Świeca
[=techniczna]
[=wielka kościelna]10
Świecić
[=rozświecać]
[=błyszczeć]
[=iskrami]
[błyskać (się)]
[=nieobecnością]
Świecidełko
Świecki
Świecznik
[=kandelabr]
Świergotać = ćwierkać
[=skrzeczeć]
Świergotka [orn]
Świerk [bot]
Świerszcz [ent]
Świerzb 1.[=choroba skóry (med.)]
2.[=parchy zwierz.]
3.[=grzybica woszczeniowa]
Świerzbiączka [med]
Świerzbowiec (rotocz)
Świetlik [=robaczek świętojański]
Świetlisty
10

resistibile pro lumine
instructose, luminose
concepto mundial
puncto de vistas
festive
templo
sanctuario
borrator
borrar
oglar,reguardar fixamente
candela
candela ignite
cera
luminar,
luminar
brillar
scintillar; luminar con scintillas
fulger
brillar per absentia
parve ornamento
secular, laic
candeliero
candelabaro
pipar
strider
confabulator
*picea
grillo
scabie
scabie
favus
prurigo
acaro
lampyride
luminose

także/ anke/ anque = paschał / paskalo*/(le) paschal
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Świetlny
Świetnie
Świetny
[=być świetnym]
Świeży
[=nowy]
[= zakup]
[surowy]
[=najnowszy]
Świeżość
Świąteczny
Święcenia [=kapłańskie]
Święcenie
[=obchodzenie uroczystości]
Święcić [=konsekrować]
[=uroczyście obchodzić, świętować]
[=festyn]
[=festiwal]
[=kropić wodą święconą)
Święconka (rel)
Święcony
Święto
Świętować
[=rocznicę]
[=Bachanalia]
Świętojański [=robaczek]
[=chleb]
Świętokradztwo
[=dopuścić się ~/a]
Świętokupstwo
[=handlować odpustami]
Świętoszek
[=hipokryta]
Święta komunia
Święty [przym.]
Święty {=osoba}
Świnia [zoo]

luminose
benissimo, excellentemente
splendide, excellente
exceller
fresc
nove
comprate nove
crude
recente, ruper
frescorr
festive
devenir sacerdote
consecration
celebrar un festa/ ceremonia
consecrar, sacrar
celebrar
celebrar festino, festinar
celebrar festival
asperger
mangiage aspersite con aqua
(con)secrate, aspersite
festa
festar, festinar
celebrar un aniversario
bacchar
lampyride
*carobo
sacarilegio
facer sacrilegio
simonia
simonisar
bigot
hypocrita
sancte communion
sancte
sancatao
porco (a)
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[(=potocznie ). o człowieku]
[=dzika (zoo)]
[=guziec (zoo)]
[=morświn ( świnia morska )
Świntuszyć
Świst
Świstać
[=gwizdać]
Świstak [zoo]
Świt
Świta
[=eskorta]
[=gwardia]
[=gwardia przyboczna (body-guard]
Świtać
Świtezianka [= nimfa wodna]
[=rusałka]

11
12

homine-porco
verre11 salvage
*facochero
phocena
dicer obscenitate
siblo
siblar
siblar
marmotta
alba
suite (sůite)12
escorta
guarda
body guard A.
devenir jorno
nimpha de aqua
undine

verre = porco = knur
w Inter także suita (muz)
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-TT-shirt
Ta (zaimek wskazujący,r.ż)
1
Ta noc
Tabaka (do wąchania)
[=tytoń]
Tabakierka
[=sakiewka na tabakę]
[=zażywać tabakę]
Tabela
[=robić tabelę]
Tabelaryczny
Tabernakulum
Tabletka [=pastylka]
[=pigułka]
[=pastylka]
[=drażetka]
Tablica
[=szkolna]
[=spis treści]
[=rozdzielcza ~]
[= ~rozdzielająca]
tabliczka do pisania
[=mnożenia]
[=gliniana]
Tabor [=kolejowy]
[=cygański]
Taboret (t, izolacyjny))
Tabu
„Tabula rasa”
1
2

-shirt A.
ista, aquesta
iste nocte
tabaco in pulvere
tabaco
tabachiera
cassa de tabaco
usar tabaco
tabella
tabellar
tabular
tabernaculo
tabletta
pilula, pillula2
pillula, pilula
dragèe A. (drajè)
tàbula
tabula nigre
tabula de materias
panello
panello electric
ardesia, platta a scriber
tabula de multiplication
tabula
transporto de traino,
transporto ferraviala
transport tsigan
tabouret F (tabure),scabello
tabu
tabula rasa

aquesta = – pronomine demonstative usate poer senior Mulaik
rejestuje (Il es registrate in) „Babylon – Interlingua –
Polonese”
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Tabulacja
Tabulator
Taca
Taczka
[=wozić taczką]
Tafla
Tafta [tk)
Taftowy
Taić
[=ukrywać]
Tajać
[=rozmrażać]
Tajemnica
[=sekret]
Tajemniczy
[=sekretny]
Tajemny
Tajfun
Tajne głosowanie
Tajnie głosować
Tajny
Tajność
Tak
Tak czy nie
Tak czy owak
Tak zwany
Tak, w taki sposób
Tak, do tego stopnia
Tak, tak bardzo
Tak, tak więc
Tak więc,tak również
Tak, jak
tak, tak bardzo
Tak....jak... (porównania)
3

4

tabulation
tabulator
tabuliero (de servicio)
carretta de mano
portar per le carretta de mano
panello (de vitro)
taffeta
taffetal, taffetic
celar, teger
disgelar (se)
disgelar (se)
mysterio3
secreto
mysteriose
secrete
oculte
typhon
baloto4
balotar
secrete,claudestin
claudestinitate
si
si o non
in tote caso
si-nomite, si-nominate, si-dicite
talmente
tam
tan
sic
assi
sicut
tan
tanto....como....asi.... como

mysterio = także misterium
ballota = specjalna kula ( bila) do tajnego
głosowania
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Tak zwany
Taki, taki oto
Taki jak
Taki ktoś
Taki sam
Takie
Taksa
[=podatek]
Taksonomia 5
Taksować
[=nakładać podatek]
Taksometr
Taksówka
[=powietrzna]
Taksydermia [=wypychanie zwierząt]
Takt
[=muzyczny]
Taktyka
Taktyczny
Taktyk
Także
Tal [chem] Tl
Talar [=pieniądz]
Talent [różne znacz]
[=utalentowany]
Talerz
Talia (objętość)
[=kart]
Talizman
Talk
Talk shaw
5

si-nominate
tal
tal como
tal
simile
tales
taxa
taxa
taxonomìa
taxar
poner taxas
taximetro
taxi
aerotaxi
taxidermia
tacto
cadentia,rhythmo,ritmo
tactica
tactical
tactico
anque, tamben, alsi
thàllium
tàler
talento, ingenio
talentose
platto
talia
talia
talisman
talco
talk shaw

taksonomia = kwalifikacja zwierząt i roślin w ich
naturalnym środowisku, oraz prawa
i podstawy tej klasyfikacji
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Talmud
Talon
[=kupon]
Tam
Tama
Tamardynowiec6 (bot)
Tamaryszek (bot)
Tamować
[=stawiać tamę]
[=krew]
Tampon
[zakładać tampon]
Tamtejszy
Tamten (tamta, tamto)
Tamci (tamte, tamci)
Tamten, ów
Tamże
Tancerka
Tancerz
[=przez ogień]
Tandem
Tango
Tangens [mat]
Tani
[=nabytek
Taniec
Tanio
Tanina
Tank
Tantal [chem] Ta
Tantiema
Tańczyć
Tapczan

Thalmud
talon
coupon
ibe, illac
barrage,dica, esclusa
tamardino
tamarisco
facer dica/ barrage
construer dica/ barrage
haltar sunguine, tamponar sanguine
tampon
tamponar, poner un tampon
local
ille (illa, illo), aquelle7
illes (illas,illos, aquelles
aqelle, celle
ibidem
ballerina
dansator, ballator, ballarino
dansator super foco = nestario
tandem
tango
tangente
non-costose ,vil, a bon mercato
acquisition a bon mercato
dansa
a bon mercato
tannino
tank8
tantalium
dividendo
dansar, ballar
divano

6

(także) = powiklak indyjski (bot)
aquelle, aquella, aquello (=ille) – le parola de s.Mulaik
8
tank (anque) = pojemnik, bak (na)
7
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Tapeta
Tapetować
[=pokój]
Tapioka
Tapir [zoo]
Tara [=waga]
[=do prania]
Taran [machina woj]
[=katapulta]
[=wyrzutnia]
[=ciężkich kamieni]
Tarantela [=taniec]
Tarantula [zoo]
Tarapaty
Taras
Tarasowy
Tarasować
[=blokować]
Taratan (gruchacz( [orn]
Tarcie [fiz]
Tarcza [wojs]
[=osłona]
[=telefoniczna]
[=zegara]
[=strzelnicza]
[=sportowa]
Tarczyca [med.]
[=zapalenie]
Targ
[=rynek]
[=bazar]
[=plac targowy]
Targi
Targować
Targować się
Tarka
9

tapis, tapete
tapissar, facer tapisseria
tapissar un camera
tapioca
tapir
tara
tabula a lavar
ariete
catapulta
catapulta, lanceator
balista
tarantella
tarantula
embarasso
terrassa
terrassàl
barrar
blocar
agama
friction
scuto, platta9
disco de protection
disco numerate
cyphro-platta de horologio
scopo-platta
disco
thyroide
thyroiditis
mercato
bazar
placia de mercato
feria
commerciar
negotiar
raspator

platto = danie; talerz

726

Tarło, tarlisko [=ryb]
Tarnina [=owoc]
[=krzew]
Tatrtak
Tarpan [zoo]
Tartan [różne znaczen]
Taryfa
Taryfa (cennik)
Taryfowy
Tasak
Tasiemiec [zoo]
Tasiemka
Tasować [=mieszać]
[=karty]
Taśma
[=do drukarek]
[=pasmanteryjna
[=montażowa]
[=klejąca/ przylepna]
Taśmoteka
Taśmówka
Tata
Tatarak (bot)
Tatarka [=gryka]
Taternik
[=alpinista]
Tatuaż
Tatuować
Tchawica [med.]
[=zapalenie
[=przełyk]
Tchnąć
Tchnienie
Tchórz [=człowiek bojaźliwy]
10

depositorio de ovos
prunella
prunelliero
serreria
tarpan
*tartan
tarifa
tàbula de precios
tarifari
cultelo de macello; cultelo a macellar
tenia
banda, bandetta
miscer
miscer le cartas
banda10
banda de tinta
passamento
catena de montage; linea de montage
banda adhesive
bandotheca
linea a mesurar
papa
acoro, calamo
grano saracen
montaniero
alpinista
tatuage
tatuar
trachea
tracheitis
esopahgo, gorga
sufflar
sufflo
coardo, poltron

registrar sur banda magnetic (Inter) = rejestrować na
taśmie magnetycznej
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[=zwierzę]
[=futro z tchórza]
Tchórzliwy
Te,ci
Teatr
[=kukiełkowy]
Teatralny
Technik
Technika
[=lotnicza]
Technikum
Technicznie
Techniczny
Technolog
Technologia
Technologiczny
Teczka
[=szkolna]
Tego jest za wiele
Tegoroczny
Teka
[=ministerialna]
[=minister bez teki]
Tekst
Tekstowy
Tektoniczny
Tekstylny
Tektura
[=karton]
Telefon
Telefon komórkowy
[=stacjonarny]
[=książka]
Telefonia
11

putorio
pelle de putorio
coarde
istes
theatro
theatro de marionettes
theatral
technico
technica
aerotechnica11
schola technic
technicamente
technic
technologo
technologìa
technologic
portafolio
portafolio de scholares
isto es troppo
iste anno
portafolio, post
posto ministerial
ministro sin portfolio,
ministro sin posteno
texto
textual
tectonic
textil
carton
carton
telephono
telephono mobile
telephono domiciliari
telephono-libro
telephonia

adj: aerotechniczny = aerotechnic
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Telefoniczny
Telefonista
Telefonować12
Telegraf
Telegrafista
Telegrafia
Telegrafować
Telegram
Telekomunikacja
Teleks
Teleologia [=nauka o
łączności ze światem]
Telemetria
Telemetryczny
Telepatyczny
Telepatia
Teleskop
[=badać za pomocą teleskopu (kosmos)
Teleskopowy
Telewidz
Telewizja
[kablowa]
[=satelitarna]13
Telewizyjny
Telewizor
Telewizor kolorowy
Telewizyjny
Temat (znaczenie ogólne]14
[=dnia]
[=muzyczny ]
[=być tematem]
Tematyczny
Tematycznie
12

telephonic
telephonista
telephonar
telegrapho
telegraphista
telegraphia
telegraphar
telegramma
telecommunication
telexo
teleologìa
telemetria
telemetric
telepaathic
telepathia
telescopio
telescopar
telescopic
(tele)spectator
television
television de cablo
television de satellite
televise
telvisor
televisor a/de colores
televisive,televisual
thema
die thematic
thema (musical)
esser le thema de
thematic
thematicalmente

rozmowa telefoniczna = telephonata

13

antena satelitarna (paraboliczna) = antenna parabolic
14
także gramatycne, szkolne itp.
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Temblak
[=pasek przez ramię]
Tempera
Temperament
Temperatura
Temperować
[ołówek}
[zaostrzyć (ołówek, gęsie
pióro, zrobić szpic]
[=chorobę, stan]
Temperówka
[=maszynka0
Templariusz
[=zakon ~/
Tempo (różne znacz,]
Ten,(zaimek osobowy)
[=ci pl.)
Ten rodzaj
Ten sam
Tendencja
[=mieć tendencje]
Tender [kolej]
Tenis
[=rakieta tenisowa]
Tenor
Tensor
Teodolit [min]
Teokracja
Teokrata
Teokratyczny
Teologiczne wartości chrześcijańskie]
Teologia
Teologiczny
Teoria
15

brassard,charpa
bandoliera
tempera
temperamento
temperatura
acutiar,taliar
acutiar un stilo de graphite
appunctar / acuminar un stilo
(pluma de oca)
acutiar maladia
taliastilo, taliator a stilos, acutiator
machina a ? de acutiar
templario
ordine de templarios
tempo, rapiditate , velocitate,
este; isse, aqueste15
esse
iste sorta de
le mesme
tendentia
tender
le) tender
tennis
racchetta
tenor
tensor
theodolitho
theocratia
theocrate
theocratic
theologic (christian) valores, theologic valores
de christianismo
theologìa
theologic
theorìa

iste promine demonstrative es usate per senior Stasn Mulaik
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Teorema (twierdzenie matematycz]
Teoretyczny
Teoretyk
Terakota
Terapia
[=błotna]
[wodna/ hydroterapia]
[=klimatyczna]
[=wątrobowa]
[=promienna]
Terapeuta
Terapeutyczny
Therapeutyka
Terapod [zoo]
Teraz
Teraźniejszy
Terb(terbium) Th (chem)
Tercja
Teren
Terenowy
Terier (pies)
Terma[ciepłe źródło]
Termin
[=czas]
[=wyraz]
[=fachowy]
Terminal
Terminarz
[=agenda]
Termit [zoo]
[=koiec]
Terminologia
Termodynamika
Termodynamiczny
Termofor
Termograf
Termochemia
Termochemiczny

tjeorema
theoric,theoretic
theooretico
terracotta
therapia
fangotherapia
hydrotherapia
climatotherapia
hepatotherapia
actinotherapia
therapeuta
therapeutic
therapeutica
therapodo
nunc, ora, ahora
presenta
therbium
tertia
terreno
terrestre
terrier
therma
termino
termino
termino professional
terminus
agenda
agenda, calendario
termite, formica blanc
termitiera
terminologìa
thermodinamica
thermodinamic
*thermofor
thermographo
thermochimìa
thermochimic
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Termoelektryczny
Termojądrowy
Termologia 16
Termometr
Termometria17
Termoodporny=odporny na ciepło
Termostat
Terpentyna
Terror
Terrorysta
Terroryzować
Terytorialny
Terroryzm
Terytorium
Test
Testament
Testamentowy
Testeron [farm]
Teściowa
Teść
Tetryczeć
Tetryk
Teuton
Teutoniczny
Teza
Też
Tęchnąć
Tęcza
Tęczówka [med]
Tęgi = korpulentny
[=otyły]
Tępić [=ludzi]
16
17
18

thermoelektric
thermonuclear
thermologìa
thermometro
thermometria
thermoresistante
therm stato
therebinthina
terror
terrorista
terrorisar
territoriàl
terrorismo
territorio
test
testamento
testamentari
testerone
matre affin, socera18
patre affin, socero
devenir imitabile (brusc)
irritabile companion
teutono
teutonic
these
anque
devenir mucide
iride
iris, iride
corpulente, carnose
obese
exterminar

dział fizyki traktujący o cieple –
dział fizyki mówiący o mierzeniu ciepła –
socera/o = neologismos excogitate per Antonielly Garcia
Rodrigues (message deil 13.04,2007)
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[=rośliny: wyrywać z korzeniami]
[=niszczyć]
[=uniczestwić]
Tępieć
Tępy [=niezdolny]
[=nie ostry]
[=nie ostry (ból)]
Tęsknić
Tętent
Tętnak [med.]
Tętnica =arteria
[=szyjna]
Tętnić =stąpać ciężko]
[=bić nogami w...]
[=wierzgać (koń)]
[=pulsować]
Tężec [med]
Tężcowy
Tężeć
[=marżnąć]
[=zmienić się w lód]
[=ścinać się]
[=członki]
Tężyzna
[=odporność]
Tiara
Tik = tick
[=mieć tiki]
Tik – tak [ =zegar]
[wydawać dźwięki]
Tiul {materiał]
[=wyrabiać tiul]]
Tkacz
Tkać
[=warsztat tkacki]
Tkalnia

extirpar
destruer
annihilar
obtunder
obtuse
obtuse
non acute dolor
appeter
passos pesante, colpado de ungulas
aneurisma
arteria
carotide
resonar
batter per pedes,
colpar con le pedes
calcar per pedes(cavallo)
pulsar
tetano, tetania
tetanic
devenir ridige
frigorificar
glaciar,devenir glacie
coagular
torper
vigor,fortia,
robustessa, resistentia
tiara
tic
haber ticos
tic-tac
facer tic-tac
tulle
fabricar tulle
texitor
texer
texeria, officina a texar
fabrica de texile
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Tkanina
Tkanka [anat]
[=tłuszczowa (med.)]
Tkliwy
[=delikatny]
[=afekcyjny]
Tlen [chem]
Tlenek [chem]
[=węgla]
Tlenić = utleniać
Tlenić się
Tlić się
[=żarzyć się]
Tłamsić
Tło
Tłoczyć
[=drukować]
[=pompować]
Tłoczyć się
Tłok [=ciżba, tłum]
[=techniczny]
Tłuc [=walić]
[= ucierać na proszek]
[=bić (kogoś)]
[=stłuc, rozbić]
Tłum [=ciżba, tłok]
Tłumacz
[=konferencyjny}
Tłumaczenie
[=konferencyjne]
Tłumaczyć (z...na)
[=interpretować]
[=(wy)/objaśniać]
Tłumić
[=amortyzować]
[=gasić]
Tłumik [=dźwięku]

tapisseria, drappo,texito
texito.*histo
texiito adipose
tenere
delicate
affectionate
oxygeno
oxygenido
hydrocarbon
oxydar
devenir oxydo
arder sin flamma
incandescer
deprimer, supprimer
fundo
premer, pressar
imprimer
pumpar
incombrar
turba
piston
tunder
pulverisar
batar,
rumper
turba, divulgo
traductor
interpretator;
traduction
interpretation
traducer (ab....a)
interpretar
clarificar
supprimer, reprimer
amortisar
extinguer
surdina
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[=automobilowy]
Tłumok [=wiązka]
[=plecak]
Tłumok (c.d)[=pakiet]
[=o kobiecie z pogardą]
Tłusty
[=tłuścić]
[=stać się tłustym]
Tłuszcz
[zwierzęcy / ludzki]
Tłuszcza (tłum)
Tłuszczowiec / lipid [med.]
Tłuszczowosk / wosk tłuszczowy
Tłuścioch
To
To jest (t.j.)
[=akcja sporadyczna]
To mi przypomina
To mnie zmusza do
To samo
To oznaczam że
Toaleta
[=mebel/ pokój]
[=robić toaletę]
[=stroje]
[=woda toaleatowa]
[=papier toaletowy]
[=rolka papieru toalet]
Toast
[=wznosić toast]
Toczyć
=pchać do przodu]
[=szlifować]
Toczyć się
[=trwać]
Toga [hist]

amortisator, buxo de escapamento
fasce, pacchetto
sacco de montania,
sacco alpin( touristic)
pacchetto
jada (vetule)
grasse
facer grasse, ingrassar
devenir grasse, ingrassiar , esser adipose
grassia
adipe
divulgo
lipide
adipocera
homine grasse;le grasse
isto, aquello, isto, lo
id es, isto es, ic
issto es un action isolate
isto me recorda
isto me fortia a
lo mesme
isto significa que
water closet A.
toilette F. (tualet)
facer toilette
toilette F.
qua de toilette
papiro hygienic
rolo de papiro hygienic
toast
facer toast, toastar
rolar, volver
pulsar
moler, polir,fubir
inrollar se
durar
toga
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[=adwokacka]
Tojad [zoo]
Tokarka [techn]
[=frezarka]
Toksyczny
Toksykolog
Toksykologia
Toksyna [farm]
Tolerancja
Tolerancyjny
Tolerować
Tom[=książka, akta]
Tomahawk
Tombak
Tombola [gra]
Tomografia
Tomogram
Ton [muz]
[=w malarstwie]
[=gramatyka]
[=w zachowaniu]
Tona
[=1000 kg]
Tonaż
Tonąć
[= o okręcie]
[=topić się w wodzie]
Toń
= otchłań
Topaz
Topić [= w wodzie]
[=się w wodzie]
[=roztapiać]
[=roztapiać się]
[=obracać w płyn]
[= j.w. ~/ się
Topielec
Topnieć
Topniejący

roba (longe), sortita
aconito
machina de torno; torno
mollina a mollir
toxic
toxicologo
toxicologìa
toxina
tolerantia
tolerante
tolerar
tomo
tomahawk (tomahok)
tombac
tombola
tomographìa
tomogramma
tono
color
accento
maniera, etiquetta
tonna
tonage
ir al fundo
affundar
necar se,imerger
diluvio
topazo
immerger
immerger se; affundar se
funder
funder se
facer (in) liquido
devenir se (in) liquido
(le) inundate
deliquescer
delequescente
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Topograf
Topografia
Topograficzny
Topologia
Topola [bot]
Toporek = topór
Tor [=kolejowy]
[=wyścigowy]
[=pocisku]
[=bieżnia]
[=chem Th)
Torba
Torbiel (narośl)
[=zapalenie torbieli (med.)]
Torbielowaty
Toreador
Torebka
[=botaniczna]
[=damska]
Torf
[=~/owy brykiet]
Torfowisko (pokłady torfu)
Torfowy
tornado
Tornister (=plecak)
Torpeda [mil]
Torpeda [zoo]
[=wąż elektryczny(zoo)
Torpedować
[=wyrzutnia torped]
Tors (tułów)
Tort
Tortownica
Tortura
Torturować
19

topographo
topographia
ropographic
topologia
poplo
hacha, hachetta
linea de ferrpvia
carriera
trajectoria
pista
thoron
sacco
cyste
cystitis
cystic, cystose
toreador
sacco, saccetto
pyxide
sacco a mno de femina
turfa
briquette F. de turfa
turfiera, turfera19
turfer, turfal
tornado
sacco (scholar) a dorso*satchel
torpedo
torpedine
raia electric, gymnoto
topedar
ejector de torpedas
torso, torax
torta
tortiera
tortura
torturar

także/ anque= turfera = robotnica pracująca przy torfie

737

[=instrumenty ~/y]
Totumfacki [=sługa do wszystkiego]
Towar
Towarzyski
[=komunikatywny]
[=socjalny]
Towarzystwo [=stowarzyszenie]
[=handlowe]
Towarzysz
[=kamrad]
[=kolega]
[=handlowy]
[=związkowy]
[=odprowadzający]
Towarzyszyć [komu]
[=akompaniować]
[=eskortować]
[=konwojować]
Tożsamość
[=dowód ~/ci
Tracz (orn)
[=w tartaku: piłujący]
Tracić
[=znikać]
[=przytomność]
[majątek]
[=zbrodniarza]
[=ściąć głowę]
Tradycja
Tradycyjnie
Tradycyjny
Tradycjonalista
Trafiać; trafić

untensiles de torotura
factotum
merce, mercantias
sociabile, communicative
social
societate20
compania
companion
camerada
collega, companion
companion de
sindicatano
(le) accopaniante, accompaniator21
accompaniar
accompaniar
escortar
facer convia
identitate, indentification
identificator, documento de identite
mergo
serrator
perder
dispare
perder conscientia, perder sentos
prodigar, disipar
executar
esser decapitate22
tradition
tradicionamente
traditionàl
traditionalista
ganiar, visar

20

societate (Inter) = także spółka, społeczeństwo
także = kompozytor, akompaniator
22
verbo: decapitar = ściąć głowę
21
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Trafna odpowiedź
Trafna teraspia
Trafne wyrażenie
Trafny (odpowiedni)
Traganek [bot.]
Tragant [bot]
Tragarz
[=bagażowy]
Tragedia
Tragiczny
Tragikomedia
Tragikomiczny
Tragikomik
Trajektoria =tor pocisku
Trakcja
Trakt
[=kolejowy]
[=droga]
[=szosa]
[= w trakcie]
Traktat
Traktor (ciągnik)
Traktor na gąsienicach
Traktować
Traktowanie
Tramp
Trampolina
Tramwaj
[=wagon]
Tramwajowy
Tramwajarz
Tran
Trans [psych]
[=być w transie]
23
24

responsa adequate
therapia adequate
expression adequate
adequate
atragalo23
tragacantha
portator
baggagero
tragedia
tragic
tragicomedia
tragicomedial
tragico
trajecoria
traction
tracto
tracia ferrviari
cammino ferroviari;
strata de ferrovia
duranate
tractato
tracator
tractor a erucas
tractar, manear
tractamento
vagabundo
trampolino
tramvìa
tram
tramviari
tramviero
oleo de balena, oleo de ficato 24
trance
esser in trance

astragalo (med.) = kość nadpiętowa/ pęcinowsa
ficato = hepate - wątroba
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Transatlantycki
Transcendentalny
Transferować
Transfigurować
Transfiguracja
Transformator
Transformatywny
Transformować
Transfuzja [med]
[=wynik]
[=dokonywać transfuzji]
Transkrybować
Translacja
Translokacja
Transmisja
Transmisja radiowa
Transmitować [rad]
[=radio]
Transparent
Transponder (tv)
Transportować
Transport
[=powietrzny]
[=wodny]
[=naziemny]
Transporter
Transportowiec
Transportowanie,~cja
Transportowy
Transpozycja
Transza [handl]
Transzeja
Tranzystor
Tranzytować [=przesyłać tranzytem]
Tranzyt
25

transatlantic
transcedente
transferer
transfigurar
transfiguration
transformator
transformative
transforsmować
transfusion
transfusion
transfunder
transcaribar
translation
translocation
transmission
transmission de radio
transmitter
*brodcastar
(le) transparente25
transponder (Pl. s)
transportar
transporto
aerotransporto
aquatransporto
transporto terral
transportator
transportator
transportation
transportabile
transposition
pagamento partial
tranchea (transheya)
transistor
transir, inviar per transito
transito

transparente (Inter/ przymiotnik) = prześwitujący
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Trapez (mat/sport)
Trapić (kogoś)
Trapić się
[=martwić (kogoś)
[=martwić się]
Trasa
[=tor, bieżnia]
[=podróży – marszruta]
Trata (finans)
Tratować
Tratwa
Trawa [bot]
[=rodzina traw]
Trawobójczy
Trawestować
[=parodiować]
Trawić (jedzenie]
[=rdza; korodować]
[=rdzewieć –pokrywać coś rdzą]
[=rdzewieć: pokrywać się rdzą]
[= ogień –spalać]
Trawienie (jedzenia)
[=spalanie]
Trawienny
Trawka
[=narkotyk]
Trawnik
[=urządzić trawnik]
Trawożerny (przym)
[=zwierzę (rzecz)]
Trąba [zoo]
[= insekt]
[=sił natury]
[=muzyczna]
[=puzon]
[=róg do grania]
Trąbić

trapesio
affliger, desolar
affliger se
desolar, affliger
desolar se, affliger se
traco, via, cammino
pista
itinerario
tratta
calcar, fullar
rate
herba
graminaceas
herbecida
travestir
parodiar
digerer
corodar
oxydar
oxydar se
brullir, comburer
digestation
combustion
digestive
herbetta
droga
gazon
facer gazon
herbivore
herbivoro
trunco
*proboscis
trombo
trompetta
trombon
corno
trumpettar; claxonar
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[trąbić-dawać sygnał]
Trąbka
[=bot] = surma
Trąd [med]
Trądzik (=wyprysk skóry)
Trądzikowoy
Trefl (gra w karty)
Trel (śpiew)
Trelować
Trema
[=gramatyka]
Tren
[=sukni]
Trener
Trenować
Trenowanie
Trenowany
Trepanować
Trepan [med]
Tresować
[= zwierzęta]
[=zmuszać do posłuszeństwa
ludzi/ zwierzęta]
[=udomowić zwierzę, okrzesać człowieka]
Treściwy
[=precyzyjny]
Treść
[=spis treści]
[=tekst]]
Trębacz
Trędowacieć [kogoś]
[=samemu]
Trędowaty
[=chory na trąd]
Triada
Trias (formacja geol.]
26

soniar per trompetto
trompetta, corneta a piston
bigonia
lepra
acne
acneic
trifolio26
trillo
trillar
timor del scena
trema, dieresis
cauda de roba
trainator, execitaor
trainar
trainamento
trainate
trepanar
trepano
trainar
maestrar, domesticar
domar
domesticar
essential
precize, exacte
contento
contento, tabula de materias
texto
trompettero, trompettista
facer leprose
devenir leprose
leprose
esser malade pro lepra
triada
trias

trifolio (Inter/) = koniczynka

742

Trick
[=sztuczka, fortel]
Trio
Tritium (superciężki wodór) = tryt H³
Triumfować
Triumwirat
Trochę
Trochej (rodz.wiersza)
Trociny
Troć (=łososiostrąg) [icht]
Trofeum
Troić
Troić się
Trojaczki
Trolej (pałąk elektr)
Trolejbus
Trombina 28
Trombocyt 29
Tron
[=wstąpić na tron]
[=siedzieć na tronie]
[=osadzić na tronie]
Trop
[=ślad]
[=koleina - ślad koła]
Tropić
[=badać]
[=szpiegować]
Tropik

arteficio
truco
trio
tritium
triumphar
triumvirato
un poc, un poco,,
un pauc de, un poc de
trocheo
pulvere de serra
salmon – tructa27
tropheo
triplicar
triplicar se
trigeminos
trolley
trolleybus
thrombina
thrombocyto
throno
inthronar
esser sur throno
inthronisar
pista
tracia
kannellatura; sulco
traciar
cercar, recercar
spiar, spionar
tropico

salmon (Inter)
= łosoś ;
tructa (Inter)
= pstrąg
28
trombina = enzym pepsyny niezbędby w procesie
krzepnięcia krwi
29
trombocyt = krwinka biorąca udział w procesji
krzepnięcia krwi
27
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Tropikalny
Troposfera
Troska
[=niepokój]
Troskliwy
Troszczyć się
Trotuar
Trójca
Trójca święta
Trójfazowy
Trójka
Trójkąt
[=ostrokątny]
Trójkątny
Trójmian [mat]
Trójnóg
Trójprzymierze
[=trójfederacja]
Trójwymiarowy
Trójząb
Trubadur
Truchleć
Trucizna
[=znaczenie med.]
Trucie
Truć
[=działać trucizną]
Truć [=znacz. med.]
Truć się
[=med.]
Trud
[=wysiłek]
Trudnotopliwy
Trudny
Trudno
Trudnodostępny
[=osoba]

tropic
troposphera
attentio, sollicitude
anxiety
attente, attentive
tener a, respicer
trottoir (trotuar)
trinitate
Trinitate Sancte
triphasic
trina
triangulo
trangulo acutangular/ acutangule
triangular, triangule
trinomio
tripede
Triple Alliantia
Trifederation
tridimensional
trident
trobador, troubadour
devenir timide,timer
veneno
toxico
invenenamento
invenenar
ager per veneno
intoxicar
invenenar se
intoxicar se
pena, fatiga
effortio
fusibile diffcilamente
difficile
difficilemente
accesso difficile
persona de accesso difficile
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Trudność
[sprawiać trudnośći]
Trudzić (kogoś)
Trudzić się
Trujący
[=znacz.med.chem.]
Trumna
Trunek
Trup
Trupa
Trupi
[=zapach/ odór]
[=kolor]
Truskawka
[=poziomka]
Trust (kartel) [handl]
Truteń [ent]
[=w przenośni]
[=leń]
Trwać
[=dalej]
Trwały
[=solidny]
[=mocny, silny]
[=umocowany, stały]
Trwoga
[=strach]
[=panika]
[=przerażenie]
Trwonić
Trwożyć
Trwożyć się
Tryb
[=zwyczaj]
[=gramatyczny: łączący]
Tryb życia
Trybun [hist]

difficultate,
poner / offer difficultates
facer (alicun) penose
penar, fatigar, effortiar
venenose
toxic
feretro, sarcophago, cassa
bibita
cadavere
truppa
cadaveric,cadaverose
odor cadaveric
color cadaveric
fraga
fraga de jardìn
trust
bombo
parasito, homine sin valor
(le) pigre
durar
continuar
dur, indurante
solide
firme
fixe
augustia
pavor, timor
paniko
terroro
guastar, dispender
pavorar, timer, espaventar
pavorar se, espaventar se
maniera
costume
modo conjunctive, conjuntivo
maniera de vita
tribuno
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Trybuna [dla widzów]
[=mównica]
Trybunał
[=sądowy]
Trychina (=włosień )
Trychnoza (med.)
Trygonometria
Trygonometryczny
Trykot
Tryliard
Trylion
Trylogia
Trymaran (rodzaj statku)
Trymestr
Trymestralny
Tryper [med]
Tryptyk
Tryskać; trysnąć
[=zdrowiem]
Tryt [chem]
Tryton [mit/zoo]
Trywialny
Trzaskać; trzasnąć
[=biczem, palcami]
Trzaskający
Trząść; trzasnąć
[=potrząsać]
Trząść się
[=ze strachu]
Trzeci
Trzcina
[=chłostać/ bić]
[=cukrowa]
Trzeba
Trzebić
[=oczyszczać grunt]

estrade,tribuna
tribuna
tribunal,
judicio
trichina
trichnosis
trigonometria
trigonometric
tricot F.
triliardo
triliono
trilogia
trimarano
trimestre
trimestral
gonorrhea
triptico
infunder, effunder, manar
irradiar,radiar
irradiar de
tritium
triton
trivial
crepitar
craccar
crepitante
tremular, tremblar
crepitar
tremblar,tremular, tremar
tremblar de pavor, tremular de pavor
tertie
canna
cannar
canna de sucro
on debe
castrar
disherbar, sarcular
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[=wykorzeniać]
Trzepać
Trzepotać się
[=ryba ,ptak]
[=na wietrze]
Trzeszczeć
Trzewia [med]
[=jelito]
Trzeźwieć [samemu]
Trzeźwić [kogoś]
Trzeźwy
Trzeźwość
Trzeźwy
Trzęsawisko (moczary)
Trzęsienie (wstrząs/ drżenie)
Trzęsienie ziemi
[=wstrząs sejsmiczny]
Trzmiel [insekt]
Trznadel (=poświerka) [orn]
Trzoda = trzódka
[=chlewna]
Trzon [techn]
Trzonek
[=do siekiery]
Trzpiot
[=lekkoduch]
Trzpiotka
Trzustka [med.]
[=zapalenie trzustki]
Trzustkowy
Trzy
Trzydzieści
Trzydziesty
Trzykrotny
Trzykrotność
30

extirpar,eliminar
frappar
papilionar, agitar con.....
flirtar
crepitar
intestino(s)
intestino
devenir sobrie
facer sobrie
sobrie
sobrietate
sobrie
marisco, pallude
tremor
tremor de terra
sismo
burdon
calcario
grege
porcos
arbore, trunco
fuste,prisa, impulatura, manico
manico/ fuste al hacha (haka)
vertiginose pupo
(le) frivole, (le) legier
vertiginose pupa30
pancreas
pancreatitis
pancreatic
tres
trenta, trigenta
trentesime, trigesime
triple, triplice
triplo

puppa (Inter) = lalka
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Trzylecie
Trzyleteni
Trzymać ( się)
[=w rezerwie]
[=w rezerwacie
[=kogoś na dystans]
[=trzymać na]
[=dotrzymywać komuś
towarzystwa]
Trzynaście
Trzyszcz (ent)
Trzyścienny
Tu, tutaj
Tu, tutaj (na początku zdania)
Tu, tutaj (w innym przypadku)
Tu i tam
Tu i tędy
Tuba
[=głośnik]
Tuberkuloza med.]
Tubylec
[=aborygen]
[=autochton]
Tubylczy
Tuczyć
Tuczyć [=ptactwo]
Tuczyć się
Tukan (orn)
Tuja
Tuleja
[=mufa]
Tulejka
Tulipan [bot
Tułów
[=tors]
Tuman
[=człowiek]
Tumanić
[=fascynować]

triennio
triennal, trienne, trienne
tener (se)
tener in reserva
tener in reserva
tener (allicuno) a distantia
tener a(l)
tener compania a
(alicuno)
tredece
cicindela
trihidre
hic, aquic
ci,, hic
aqui
ci e la
hac
tubo
porta-voce;portavoce
tuberculosa
indigena
aborigene
autochthono
idnigene
ingrassar,facer grasse
dar mangiar al aves
ingrassiar
tuccano
thuya
tubo
tubetto
tulipan
trunco
nubilo
(le) indolente
sedcer
fascinar
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Tumult
Tundra
Tunel
[=pod torami]
Tunika
Tuńczyk [icht]
Tupać; tupnąć
[=bić nogami w...]
[wierzgać (koń)]
Tupet
Tur [zoo]
Tura [=runda]
Turban
Turbina
Turboalternator
Turbodynamo
Turbodynamiczny
Turbodynamiczny
Turboelektryczny
Turboodrzutowy
Turbot [icht]
Turbozespół [techn]
Turkawka [orn]
Turkotać
Turkus [bot]
Turniej
Turnikiet = krzyżak, bramka wejściowa
Turystyka
Turysta
Turystyczny
Tusz [=atrament]
[=do rzęs
Tuszować
[=uspokajać]
[=fałszować]
[=gmatwać]

tumulto
tundra
tunnel
passage
tunica
thunno
calcar
batter per pedes
colpar per pedes (cavallo)
arrogantia, toupet F.
tauro
tour, ronda
turban
turbina
turboalternator
turbodynamo
turbodynamic
Turbod
namic
turboelektric
turbofan
rhomb
turbogenerator
turtula
facer ruito surde, streper
turchese
torneo
turquet
tourismo
tourista
touristic
tinta
color a pinger clios
pinger per tinta
calmar
falsar, falsificar
confuger, embarassar
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Tutaj, tu
Tuzin
Tużurek
Twardnąć
Twardnieć
Twardy 31
[=zahartowany]
[=nie miękki]
[=silny, odporny]
[= mocny, silny]
[=jak skała]
[=decyzje itp.]
Twardość
[=stali]
Twarożek.; twaróg
Twarz
[=fizjonomia]
[=pysk, morda]
[=twarzą w twarz]
Twierdza
[=fortyfikacja]
Twierdzenie
[=matemat.]
[=afirmacja]
utrzymywanie, ze ....]
Twierdzić
[=utrzymywać, że...]
Tworzyć
[=formować]
Tworzenie
Tworzywo
[=sztuczne]
[=sztuczny nylon]
Twórca
[=świata]
31

ci
dozena
redingote F.
facer dur
devenir dur, indurar
dur
hardite,, temperate
desmolle; non molle
firme
firme
firme como un rocca
decision firme
duritate, duressa
duressa de aciero
caseo
visage, facie
phisionomia
ore
facie a facie
fortalessa
fortification
assertation
theorema
affirmation
allegation
assertar, affirmar,asserer
allegar
crear
formar
creation
substantia
arteficial substantia
rayon
creator
creator del mundo

twardy jak kamień = dur como petra
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Twórczy
Ty
Twój
Twoi
Ty [p.przypis No 8]
Tyć [p. tuczyć]
Tyczka
[=suchy jak ...]
Tyczyć się
Tydzień [=7 dni]
Tyfus
[=brzuszny]
Tyfusowy
Tygiel
Tygodnik
Tygodniowy
[=przegląd, przekrój (psimo)]
[=program]
[= płaca / wynagrodzenie]
[=abonament]
[=targ / handel]
[=raport]
Tygrys [zoo]
Tyle
Tyle (cz,)
Tyle ....ile
Tylko
Tymaran (rodzaj statku żeglow.)
Tymczasem
Tymianek bot]
[=polny]
Tym bardziej, że
Tym niemniej
Tym razem
Tym więcej
Tynk
Tynkować

creative
tu
tu, tue
vu,vue
ty
devenir grasse
palo, pertica
sic como osso
re; referer se (a), concerner
septimana, hebdomada
typho
febre typhoide
thyphoide
crucibulo
jornal septimal, (le)septimal, hebdomadario
septimal, hebdomadari / septimal
revista hebdomadari / septimal
programma hebdomadari / septimal
salario hebdomadari / septimal
abonamento hebdomadari / septimal
mercato hebdomadari / septimal
reporto hebdomadari /septimal
tigro
tante
tanto de
tanto....quanto
solmente, mer, mermente
tymaran
interdum, interim
thymo
thymo de camapa
tanto plus que
totevia
iste vice
tanto plus
stucco
struccar
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Typ (różne znacz)
Typografia / drukarnia
Typograficzny
Typologia
Typologiczny
Typowo
Typowy
Tyran
Tyrania
Tyrański
Tyranizować
Tysiąc
Tysiąclecie
Tysiącletni
Tysięczny
Tytan [chem.Ti /mit]
Tytoń
Tytularny
Tytuł
Tytułować
Tytułowany

32

typo32
typographia
typograsphic
typologia
typologic
typicalmente
typic
tiranno
tyrannia
tyrannic
tyrannisar
mille
millenio, millenario
millenari,millenne
millesime
titanium
tabaco
titular
titulo
titular, intitular
titulate, intitulate

typo (Inter) = także czcionka drukarska
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-U-

a, apud
al entrata
al costa de
in le pede de
al pede de
assecurar
assecurantia
polissa de assecurantia
soliciatar (pro)
passate
vestir
vestir se
verberar, batter
water-closet, A.
toilette
latrina
vestimento, vestitura
insultar
offender
inricchir
paupere, povre
(le) paupere, (le) povre
compatir, deplorar
compatir a
connotation
pauperisar, devir povre/ paupere, impovrir
pauperisation, impovrimento
abattemento animal / de animales
deificar
idolatrar, idolisar
adorar
idealisar
povressa, pauperitate

U
U wejścia
U wybrzeża
U podnóża
U stóp (cz k)
Ubezpieczać
Ubezpieczenie
[=polisa]
Ubiegać się (o)
Ubiegły
Ubierać; ubrać
Ubierać; ubrać się
Ubijać (śmietanę, pianę)
Ubikacja
[=toaleta]
[=latryna]
Ubiór
Ubliżać (komuś)
[=obrażać]
Ubogacać, ubogacić
Ubogi (adj.)
[=subst]
Ubolewać
[współczuć komuś]
Uboczne znaczenie (konotacja)
Ubożeć
Ubożenie
Ubój
Ubóstwiać
[=stwarzać idola]
[=adorować]
[=idealizować]
Ubóstwo
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Ubrać, ubierać (się)
Ubranie
Ubrany, ubierany
Ubrudzić
[=skórę]
[=poplamić]
Ubrudzić się
Ubyć, ubywać
[=sił]
Ucharakteryzować
[= się na....]
[=wyłożyć panelami]
Ucho
[=u naczynia]
[=u igły]
[= u buta itp]
Uchodzić; ujść
[= o płynach]
Uchodźca
Uchwalać; uchwalić
Uchwała
[=dekret]
[=podejmować ~/ę]
Uchwycić
Uchwyt
[=chwytak]
Uchylać, uchylić (znieść)
[=prawo]
[=niewolnictwo]
Uchylać się (od pracy /obowiązków)
Uchylenie
[=prawa]
Uciąć; ucinać
[=amputować]
[=przyciąć, oczyścić]
Uciążliwy
Uciecha

vestar (se)
vestimento, vestitura
vestizite
facer sordide, facer immunde
polluer (le pelle)
macular
devenir sordide,devenir immunde
minuer, diminuer
reducer fortias
facer make-up, travestir, parodiar
travestir se como
coperir con panellos
aure
aure
oculo (de agulia)
corregia
figir, escappar
transpirar (le liquido)
fugitivo,refugiato
resolver, votar
resolution
decreto
decretar
sasir
prisa, ansa
pessula
abolir, abrogar
abolir un lege
abolir sclavitate
absconder
abolition (de), abrogation
abolition / abrogataion
tranchar
amputar
sarcir
tediose, penose
gaudio
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[=przyjemność]
[=zabawa]
[=z życia]
Ucieszony
Ucieczka
Uciekinier
Uciekać, uciec
[=z wojska]
[=unikać, umykać]
Uciekać się do. uciec się do
[=do podstępu]
Ucieleśnić; ucieleśniać
Ucieleśnić się
[=inkarnować się]
[=inkarnować kogo]
Ucieleśnienie
Ucierpieć
[=z powodu bólu]
Uciskać, ucisnąć
[=eksploatować]
Ucisk
Uciszać; uciszyć
Ucywilizować
Uczciwy
[=sprawiedliwy]
Uczciwość
Uczeń/ uczennica
Uczeń (u rzemieślnika)
Uczesać (się)
Uczestniczyć
Uczestniczący
[=brać udział]
Uczestnik
Uczęszczać
Uczęszczanie
Uczony (adj.)
[=człowiek]

(le) placer
amusamento
gaudio del vita, gaudio viver
gaudiose, joiose
fuga
fugitivo
fugir, escapar, mitter in fuga
desertar
evader
reccurrer a
reccurrer a stratagema
incarnar
incarnar se
incarnar se
incarnar
incarnaction
sufrer,supportar
patir
opprimer
exploitasr
oppression
calmar, quietar, tranquilisar, sedar
civilisar
honeste
eque
honestate, honestitate
scholar, discipulo / discipula
apprentisse
pectinar (se)
participar (in), prender parte ( in)
participante
prender le parte
(le) participante
frequentar, attender
frequentia
sciente, scientific, docte
sciencista
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regalamento, festino
regalar (se)
sentimento
affection
sentimental
alergia (pro)
alergia
instruer ,inseminar,docer
apprender
studiar
render possibile
servibile
servibile, eque
ir a, vader a
prosperar
pretender, finger
simiar
parer
simular
colpo
colpo de appoplexia
colpo del sol
facer van, evanescer
pretension
simulacro
simulation
decorar
ornar
illuminar
calcar
impastrar
calcar un sentiero/ un cammino
colpar, batter,frappar,
attacar
dagar
alarmar
frappante

Uczta
Ucztować
Uczucie
[=czułość]
Uczuciowy
Uczulenie [ na....]
[=alergia (med)]
Uczyć
Uczyć się
[=studiować]
Uczynić możliwym
Uczynny
[=usłużny]
Udać się; udawać się
[=poszczęścić się]
Udawać
[=udawać małpę]
[=stwarzać pozory]
[=symulować]
Udar
[=apopleksja (med)]
[=udar słoneczny]
Udaremniać = udaremnić
Udawanie
[=pozorowanie]
[=symulacja]
Udekorować
[=ozdabiać]
[=iluminować]
Udeptać, udeptywać
[=ugniatać (ciasto, glinę)
[=ścieżkę, drogę]
Uderzać; uderzyć
[=atakować]
[=dagą]
[=na alarm]
Uderzający
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762
Uderzająco
Uderzenie
[=wiatru]
[=zawał serca}
Udo
Udomowić, udomawiać
(zwierzęta/ okrzesać ludzi)
Udoskonalić
Udostępniać = udostępnić
Udowodnić
[=demonstrować]
Udrapować
Udręka
Uduchowić
Uduchowiony
Udusić
Udusić się [=z braku powietrza]
[=smażyć mięso]
[=smażyć się]
Udwuznaczniać, udwuznaczniać
Udwuznacznienie
Udział
[=część]
[=uczestniczyć]
Udzielać, udzielić
[=audiencji]
[=kredytu]
[=licencji]
[=patentu]
[=przywileju]
[=ułatwień]
Udzielny
[=niezależny]
Ufać
Ufny

frappantemente
colpo
colpo de vento
colpo de corde
gamba, femore
domar, domesticar, maestrar,
bonificar
acceder
provar
demonstrar
drappar
calvaria
spiritualisar
spiritualisate
strangular
suffocar
estufar
frir (se)
ambiguisar
ambiguisation
prender le parte
parte
participar
accordar (un)
accordar un audientia
accordar un credito
accordar un licentia / permission
accordar un patente / breveto
accordar un privilegio
accordar un facilitates
soverene
independe
fider, confider
confidente,
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nifo1, ovni2
ufologo
ufologia
confidentia, fiducia
currer post
flexar
facer curve, curvar
plicar (se),curvar se
devenir curve
diffractar, diffranger
pastar
accordo
convention
transaction
contracto
concordato
accordo
commpromisso
pacto
cosulta anque „Umowa”
(le) inculte
gruppamento
ceremoniose
morder
honorar
honorate
incatenar, subjugar
subjectar, submitter
facer sclave

Ufo
Ufolog
Ufologia
Ufność
Uganiać się za
Uginać
[=zaginać]
Uginać się
[zaginać się]
[=o falach]
Ugniatać ciasto,
Ugoda
[=konwencja]
[=transakcja]
[=kontrakt]
[=konkordat]
[=umowa]
[kompromis]
[=pakt]
[=patrz także umowa]
Ugór
Ugrupowanie
Ugrzeczniony
Ugryźć
Uhonorować
Uhonorowany
Ujarzmiać; ujarzmić
[=poddawać]
[=czynić niewolnikiem
Ujawniać, ujawnić (odkrywać)
Ujednolicić, ujednolicać
Ujednolicenie
Ujemna strona
Ujemny
1
2

unificar
unification
un latere negative
negastive

nifo = non identificate objecto volante
ovni = objecto volante non identificate
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764
Ujmować (odejmować ) [mat]
Ujeżdnica (wodzidło)
Ujście
[=rzeki]
Ukarać
[=złamanie prawa, naruszenie]
Ukaranie
Ukartować (zmówić się)
Ukartowanie (zmowa, tajne porozumienie)
Ukartowany
Ukazać; ukazywać
Ukazać; ukazywać się
Ukąsić
[=pszczoła]
[=lekko złapać zębami]
Ukleja (icht)
Układać; ułożyć
[= się z/ pogodzić się]
[=robić porządek]
[=planować]
[=formować plastycznie]
[=koncepcyjnie]
[ =posadzki]
[=wiersze]
[=do snu]
[=ludzi, zwierzęta]
[=w kwadrat]]
Układać się
[=negocjować]
[=paktować]
[dyskutować]
[=organizować]
Ukłon
[=pozdrowienie]
3

carpo (Inter) nadgarstek

764

subtraher
brida
appertura
estuario
punir
punir un infraction
punition
colluder
collusion
collusive, collusori
monstrar
apparer, parer
morder
piccar
tentar morder
carpa3
poner, ordinar
poner se de accordo
ordinar
schizzar, projectar
formar in plastico
conceptivemente
facer pavimento,
versificar
poner in reposo
educar, exercitar, domar,domesticar,
maestrar,
esquadrar
arrangiar se
negotiar
pacatar
discuter
organisar, arrangiar (aranjar)
inclino
salute
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Ukłonić się
[=pozdrowić]
Ukłuć
Ukłuć się
Ukoić
[=smutek, ból]
[=zatamować]
[=wyciszyć]
[=uspokoić]
[=złagodzić]
Ukośny
Ukradkiem
Ukradkowy
Ukoronować
Ukorzyć
Ukorzyć się
Ukryć, ukrywać
[=zataić, zatajać]
Ukrycie
Ukryty
[=zatajony]
Ukrzyżować
[=krzyżować1. (linie, drogi)
2.(= zwierzęta itp]
Ukrzyżowanie
Ukwiał (aktynia) [zoo]
Ul
[=barć]
[=os]
Ulatniać; ulotnić się
[=uciekać]
Ulec, ulegać (komu czemu) 6
Uleczalny

inclinar se
salutar
piccar
piccar se
relevar
alleviar
*tamponar, stoppar
tacer
calmar
ablandar4
oblique
furtrivemente
furgive
cronar
humilliar
humiliar se
celar, teger
abstruder
celamentao
celate,latente, clandestin
abstruse
crucifiger
1.cruciar,
2.accopular
crucifixation
actinia5
apiculario
nido de salvage apes
vespiario; nido de vespas
evaporar, facer volatile
fugir
succumber
curabile

4

ablandar su corde = ukoić swoje serce
aktyn (chem) = actina
6
tzn. nie móc się oprzeć
5
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766
Uleczyć
Uleczyć się
Ulepszać, ulepszyć
[=system]
Ulepszanie, ulepszenie
Ulewa

curar
curar se
bonificar, meliorar, ameliorar
abonar le systema
melioramento., amelioramento
forte pluvia, pluvia grande,
tempore de pluvia
reduction taxal
facilitate, sedation
strata
infante stratal, lazaron, scelerato
canalia, vilano
prostituta
putana, puta
lecar secundo forma
folio volante
folio de reclamo
elusive, volatile
ultimato, ultimatum
ultra
ultrasono
ultraviolette
ultrabreve, ultracurte
unda ultrabreve, unda ultracurte
ultraforte
ultrasonothrapia
ultramoderne
ultrarapide
ulular
discargar, relevar
portar un relievo
discargar
diminuer validitate diminuer graviditate
fragmento
fraction
fraction decimal

Ulga
[=rabat]
[=uspokojenie]
Ulica
Ulicznik [=andrus]
[=łobuz, kanalia]
Ulicznica
[=wulgarnie]
Ulizać
Ulotka
[=reklamowa]
Ulotny
Ultimatum
Ultra
Ultradźwięk
Ultrafioletowy
Ultrakrótki
[=fala ultrakrótka]
Ultra mocny
Ultrasonoterapia
Ultranowoczesny
Ultraszybki
Ululać
Ulżyć
[przynosić ulgę]
[=rozładować ciężar]
[=zmniejszać ważność ]
Ułamek
[=matematyka]
[=dziesiętny]
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Ułan7
Ułaskawiać; ułaskawić
[=amnestionować]
Ułatwiać; ułatwić
Ułatwienie
Ułomny
[=gramatyka]
[=ułomny (człowiek)
Umlaut (znak diaktryczny nad literą]
Umocnienie
Umacniać
Umarły
[=trup]
Umartwiać; umartwić
Umartwiać .się
Umarzać; umorzyć
Umiarkowany (wstrzemięźliwy)
Umieć
[=znać]
Umiejętny [=zręczny]
Umiejscowić, umiejscawiać
Umiejscowiony
Umierać
Umierający
[=zgon/ śmierć]
Umieścić, umieszczać
[=zamieszczać]
Umieszczenie.
Umilać
[=uprzyjemniać]
Umizgać się ( do )
[=flirtować z]
Umierać, umrzeć
[=śmiercią naturalną]
Umieszczać
7

ulan
pardonar, gratiar
amnestiar
facilitar
facilitation
defectuose,stropiate
defective
stropiato
Umlaut G.
fortificatioan
fortificar
(le)morte, morite
cadavere
mortificar
mortificar se
amortisar, extinguer (debito)
moderate, moderic, frugal
saper
cognoscer
habile
sutuar
situate
morir, deceder
moribunde, decedente
decesso, morte
collocar, locar
inserer
collocation, location
facer agredabile
facer le placer
caressar, facer caressa
flirtar con
morir, deceder
mortar un morte natural
placiar, locar

dawny polski jeździec konny –cavallero polonese (Inter)
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accordo
contracto
pacto
accordo doanaa
accordo de pagamento
accode de clearing
accordo (de) quadro(s)
accordo judicial
accordo sector(i)al
accordo de precio
accordo salarial
accordo bilateral
accordo governamental
accordo commerciaal
accordo tregua
accordo monetari
accordo verbal
facer possibile. posibilisar
eluder evader
mente
intelecto
spirito
anima
lavabo
uncja
innervar
innervation,
venation
evidentiar vivente
union
union monetari
facer impossibile , prevenir
exultation
face immortal, immortalisar
facer indipendente
desculpar
facer se indipendente,

Umowa (ugoda)
[=kontrakt]
[=pakt]
[=celna]
[=o płatnościach]
[=clearingowa/ kliringowa]
[=umowa ramowa]
[=sądowa]
[=sektorowa]
[=cenowa / o cenie]
[=płacowa]
[=dwustronna]
[=rządowa]
[=handlowa]
[=rozejmowa
[=monetarna]
[=werbalna/ słowna]
Umożliwić, umożliwiać
Umykać, umknąć (unikać)
Umysł
[=intelekt]
[=duch]
[=dusza]
Umywalka
Uncja
Unerwiać, unerwić
Unerwienie
[=system nerwów]
Unaocznią, unaoczniać
Unia
[=monetarna]
Uniemożliwiać
Uniesienie
Unieśmiertelniać
Uniezależniać
Uniewinniać, uniewinnić
Uniezależniać się
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devenir indipendente
immobilisar
immobilisate
immobilisation
nullificar, annular, rescinder
nullification
uniforme
eluder
evader
unic
unicamente
unicitate
unification
(le) unic, unication
unic
unionista
unionismo
unisex A.
moda unisex A.
universalmente
universal
universalismo
universo
universitari
universitate
al universitate
ab universitate
modernisar
modernisate
modernisation
immunisar
immunisation
immunosuppression
immun
immunisate
immuno-suppressive
generalisar

Unieruchomić
Unieruchomiony
Unieruchomienie
Unieważniać, unieważnić
Unieważnienie
Uniform
Unikać
[=unikać]
Unikalny
Unikalnie
Unikalność
Unifikacja
Unikat
Unikatowy
Unionista
Unionizm
Uniseks
[=moda]
Uniwersalnie
Uniwersalny
Uniwersalizm
Uniwersum
Uniwersytecki
Uniwersytet
[=na uniwersytecie]
[= z uniwersytetu
Unowocześniać
Unowocześniony
Unowocześnienie
Uodparniać, uodpornić
Uodpornienie
Uodpornienie na stres
Uodporniony (adj)
Uodporniony (partic)
[=na stres]
Uogólniać. uogólnić
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770
Uogólnienie
Uosabiać
Upadać
Upadek
Upalny
Upał
Upamiętniać = =upamiętnić
Upamiętniać się
Uparty
[=kapryśny]
Upaść, upadać
Upadek
Upełnomocnić
[=poddać prawu]
Upierać się (przy)
Upierzać, upierzyć
[= zmieniać upierzenie]
Upierzenie
Upijać (się)
Uplasować
Upominać, upomnieć
[=strofować]
Upominanie, strofowanie
Upominający
Upomnienie
Uporczywy
Upośledzenie
Upośledzony
Upowszechniać
[=rozdzielać]
Upowszechnienie
Upozorować
Upozorowanie (symulacja)
Upór
Upraszać [=błagać, prosić o]
Uprawa
[=grzybów]

gerneralisation, generalisamento
personificar, facer persona
crashar, cader
crash, cadida
torride
ardor, calor
commemorar
esser commemorate,/ recordate
obstinatepertinace, tenace
capriciose
cader, faller
falimento, cadita
autorisar
render capace, render al lege
persister
plumar
cambiar plumage
plumage
imebriar (se)
placiar
castigar,
admoner,admonestar
castigation, admonition
admonitori
castigation, admonition
tenace, tediose
handicap
handicapate
publicar, diffunder
distribuer
diffusion
simular, facer simulacro
simulacro
tenacitate
rogar
cultura, cultivation
fungicultura
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[=winorośli]
Uprawiać
[=ziemię, nauki]
[=grę słów/ bawić się słowami]
[==kaperstwo]
Uprawniony
Uprawomocnić
Uprawomocnienie
Uprowadzać, uprowadzić ((porwać)
Uprowadzać dziecko
Upraszczać, uprościć
Uproszczenie
Uproszczony8
Uprzątać, uprzątnąć (oczyścić)
Uprząż (konia)
Uprzednio
Uprzedni
Uprzedzać (kogoś przed)
Uprzedzać się (krzywdzić kogoś)
Uprzejmy
Uprzejmość
Uprzemysłowić, uprzemysławiać
Uprzemysłowiony
Uprzemysłowienie
Uprzywilejować
Uprzywilejowany
Upuścić, upuszczać (krew) [med.]
Upuszczanie (krwi) [med.)
Uradować (kogoś)
Uradować się
Urbanizować
Urbanizacja
Urlop
Urna

vincultura
coler, cultivar
cultivar
cavillar
piratar
legitime
validar, legalisar
validation, legalisation
abaducer
abducer un infante; kidnapar
simplificar
simplification
simplificate
purar
harnese
in avantia, previemente
previe
anticipar, preinformar
prejudiciar
polite, complacente, cortese
complacentia,9 complacemento
industralisar
industralisate
industralisation
privilegiar (~jar)
preferente,
phlebotomisar
phlebotomia
gratificar,facer felice , facer contente
gauder, jubilar
urbanisar
urbanisation
congedo
urna

8

bardzo prosty = simplissime

9

verbo: complacer = podobac się (mieć upodobanie)
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772
ossario10
urna cinerari
veronica
festive,ceremonial
pompa funebre
festino, festivitate,
pompa
beltate
fertilitate
fertile
parturir
nascer
nascentia-die, die de nascentia,
die natal, festa de compleannos
nate
imaginar se
fellace
fellacia
charme
urologo
urologìa
uropepsina
uroscopio
uroscopia
funcionar, operar,
mobilisar, mover
poner un motor in marcha;
actionar un motor
actionar un turbine
actionar, actuar
scelerato, vilano
precipitio
officio,burerau
occupar un officio
officio de brevetos (patentes)

[=na kości]
[=na popiół / popielnica
Urocznik ( bot)
Uroczysty
[=pogrzeb]
Uroczystość
[=pompa]
Uroda
Urodzajność
Urodzajny
Urodzić
Urodzić się
Urodziny
Urodzony
Uroić sobie
Urojony (oszukańczy, kłamliwy]
Urojenie (złuda, zwodniczość]
Urok
Urolog
Urologia
Uropepsyna
Uroskop
Uroskopia
Uruchamiać, uruchomić
[=poruszyć ]
[=silnik]
[=turbinę]
[=ożywiać/ puszczać w ruch]
Urwis
Urwisko [=klif, przepaść]
Urząd
[=piastować]
[=patentowy]
10

ossario (Inter) = także kostnica
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offico / agenteria de empleo
arrangiar
organisar
utensile
lactodensimetro

[=-pracy = zatudnienia
Urządzać
[=organizować]
[=narzędzie]
[=do pomiaru gęstości mleka –
- laktodensymetr]
Urządzenie
[=sportowe]
Urzec; urzekać
[=fascynować]
Urzeczywistniać (się)
Urzeczywistnienie
Urzędnik
Uschnąć, usychać
Usidlać; usidlić
Usilny
Usilnie
Usiłować
[=wywierać nacisk]
Uskarżać się (na)
Uskok (geolog)
Usługa
[=seksualna]
[=świadczyć ~i]
[= grzeczność]
usłużny
Uspokajać, uspokoić
Uspakajający,
Uspokojony
Usta
[=ustny (od ust)]
[=nie pisemny]
Ustabilizować
Ustanowić
[=rekord]
Ustawa
[=statut]

apparato,instrumento
facilitates sportive
incantar
incantar
effectuar (se), materialisar (se)
effectuasation,materialisataion
(le) officil, functionario
desiccar
trapar,captar, caper in trappa
insiste, persiste, vehemente
insistemente, vehemente
cercar, penar, insister
insister
planger se (de)
fallia
servicio
servicio sexual
render servicios
gentilessa
attentive, servicial
calmar,sedar
calmante, sedative
calmitate
bucca
buccàl
oràl
stabilisar
constituer
facer un record
lege
statuto
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[=regulamin]
Ustawiać się w kolejce
Ustawać
Ustąpić, ustępować
Usterka (wada)
[=ukryta usterka /wada]
Ustawodawczy
Ustawodawca
Ustęp (=toaleta)
[=latryna]
[=z Biblii]
Ustawodawstwo
Ustnik (papierosa, instrumentu muzycz.]
Ustny
Ustrzelić
Usuwać/ usunąć (kasować)
[=na odległość]
[=przeszkody]
Usunięty (=skasowany)
Usuwać wodę
[=plamy]
[=tłuszcz]
Usuwanie, usunięcie wody
Usunięcie lasów
Usunięcie/ usuwanie tarczycy
Usunięcie płodu
Usunięcie sromu [med.]
Usunięcie piersi
Usunięcie łechtaczki
Usunięcie krzyża
Usunięcie tłuszczu z brzucha (med.)
Usuwacz plam
Usypiać, uśpić (kogoś)
[=samemu]
[=hipnotyzować]
[=powodować stan odrętwienia
[=znieczulać]
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regulamento
star in cauda
cessar
ceder
vitio
vitio celate, vitio oculte
constituente, legislative
(le) constsituente, legislator
toilette (tualet) F.
latrina
pericope
legislatura
imbuccatura
verbal, buccal
fusilar
deler, rescinder
remover
supprimer obstaculos
delite
desaquar
dismacular
disgrassiar
desaquation
deferestration
thyroidectomia
aborttamento
vulvectomia
mastectomia
clitoridectomia
deposition del cruce
deposition de grassia de un ventre
dismaculator
addormir, sopir
addormir se
hypnotisar
( facer) torper
anesthesiar

775
[=czyjąś czujność]
Uszczelniać = uszczelnić
[=zatykać]
[=hermetyzować]
[=dziury podwodne]
[=zaczopować, zabić dziurę]
Uszkadzać =uszkodzić
[=organ, ciało]
Uszkodzony
Uszkodzenie
Uszlachetniać, uszlachetnić
[ =doprowadzić do perfekcji]
[=uczynić godnym]
Usztywniać
[=bieliznę]
Uściskać
Uśmiech
Uśmiechać się
Uśmiechający się
Uświadamiać (sobie)
Uświetniać
Uświęcać
[=ubóstwiać]
[=konsekrować]
Uświęcony
Utaić; utajać
Utajony
Utajnić
[=nałożyć tajemnicę]
Utalentowany
Utargować [=rabat]
[=targować się]
Utarty
[=sproszkowany]
Utkwić oczy w
Utleniać; utlenić
[=utlenić włosy]

addormir le vigilantia de
tender, stringer
stoppar, tamponar
facer hermetic
calelfacer
stoppar le cava
damnificar
leder (un organo / un corpore
lese
lesion
facer nobile
facer perfecte, ducer a perfection
dignificar
ridigar (se)
ridigar vestimento
imbraciar (se)
surriso
rider (se), surrider (se)
surridente
comporender, esser conscie
illuminar
glorificar, sacrar
adorar,idolisar,deisar
consecrar, *deisar
sascrate,glorificate
facer secrete, celar
celita, facite secrete
latente
poner misterio
talentose
discontar
obtener disconto
ordinari
pulverisate
fixar oculos super
oxygenar
oxygenar los capillos, accalar, blanchir
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776
Utlenić sobie
Utlenialność
Utlenialny
Utleniony
Utopia
Utopijny
Utopić
Utożsamiać
Utrapienie (bieda)
Utrudniać; utrudnić
Utrwalać; utrwalić
=[ fotografie]3
Utrwalacz (fot) *
Utrzymanie
Utrzymywać, utrzymać
Utrzymywać się, utrzymać się
[=przy życiu]
[=w równowadze]
[przy władz
Utworzyć
[=sformować]
Utwór
Utuczyć
Utyć
Utykać
Utylitarny
Utylitaryzm
Utylizacja
Utylizator
Utylizować
Utylizacja (=recycling)
Uwaga
[= w książce]
[=czujność]
Uwalniać (się)

blanchir se
oxydabilitate
oxydabile
oxygenate
utopia
utopic
necar, surmerger
identificar
tribulation
facer difficile, difficultar
perpetuar
perpetuar per (sur) photographia
(le) fixastive
mantentia, substitation
mantener,tener
mantener se, tener se
mantener su in vita
tener se in equilibro
mantener se in poter
crear
formar
piece de obra, composition
ingrassar,
devenir grasse, ingrassiar
claudicar
utilitari
utilitarismo
utilisation
utilisator
utilisar, recyclar
utilisation, (recycling A.)
remarca
remarca
attention, advertentia
liberar (se)

776

777
[=emancypować]
Uwarunkować
[=ustalać warunki]
[=uzależniać]

emancipar
a condition que, inconditioinar (a)
conditionar
stipular (conditiones), facer dependente,
subordinar
restringer, limitar, premer, pressar
attentar; remarcar
con attention, attentivemente
attente,attentive
overtura
atrophìa
catenar
perpetuar
laureate
pressar, premer
seducer
inducer in error
attraher
tentar
imprisionar, encarcerar
imprision(a)mento
imprisionate
levar, transportasr
arretrar (se)
confunder, imbrolilar
intricar
intricar se
derogar
derogation
derogatori
conceder se con le proprietaste
conceder ulle con le proprietate
seductor, tentator
seductora, tentatrice
liberation, exemption
liberar, quitar,
poner in libertate

[=ograniczać]
Uważać
Uważnie
Uważny
Uwertura
Uwiąd (starczy)
Uwiązywać, uwiązać
Uwieczniać, uwiecznić
Uwieńczony
Uwierać [=o butach]
Uwieść; uwodzić
[=na manowce]
[mamić]
[=kusić]
Uwięzić
Uwięzienie
Uwięziony
Uwieźć
[=odciągnąć
Uwikłać (kogoś)
[=wplątać w coś]
Uwikłać się (samemu)
Uwłaczać
Uwłaczanie
Uwłaczający
Uwłaszczać (siebie)
[= kogoś]
Uwodziciel
Uwodzicielka
Uwolnienie
Uwolnić, uwalniać
[=puścić na wolność]
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778
[=zwolnić z]
Uwolniony
Uwrażliwić, uwrażliwiać
Uzależnić, uzależniać
Uzasadniać
[=udowodnić]
Uzasadniony
Uzbroić; uzbrajać
Uzbroić; uzbrajać się
[ ~ w cierpliwość]
Uzda
[=nakładać uzdę]
[=cugle, lejce]
Uzdnica
Uzdolniony
[=nadający się]
Uzdrawiać; uzdrowić
[= ~ stosunki, itd]
Uzdrawiać się
Uzdrowisko
Uzewnętrzniać, uzewnętrzniać
Uzewnętrznienie
Uzębienie
[=sztuczne]
Uzgadniać; uzgodnić
[=być w zgodzie]
[=być w harmonii]
Uzieleniać; uzielenić
Uziemiać; uziemić
Uziemienie
Uzmysłowić
Uznać, uznawać

eximer
liberate
sensibisar
subordinar (de)
motivisar
provar
legitime, legitimite
armar
armar se
armar se con patientia
brida
bridar
redina
capistro11
talentose,capace
apte = capace de
sanar,
meliorar relationes
resanar se, meliorar se
station recurer, station a curar
exteriorisar (se)
exteriorisation
dentura
dentura false
accordar, facer un accordo
essar in accordo
viver harmoniose
facer verde
connecter al terra, atterar se
connexion al terra
visualisar, realisar (se), comprender(se)
agnoscer, approbar, recognescer,
admitter, exprimer
approbation,admition, recognentia
supplementar,

Uznanie
Uzupełniać; uzupełnić
11

capistro = (także) kaganiec
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779
[=dopełnić, napełnić]
[=kompletować]
Uzupełnienie
Uzupełniający
Uzupełniony
Uzurpować [mieć prawo
do własności przez zasiedzenie]
Uzyskać; uzyskiwać
[=ważność / wejść w życie]
Użalać się
Użyczać
[=pożyczać komu}
Użyć; używać
Użyć, używać przemocy
Użyteczny
[=przydatny]
[=pożyteczny]
Użyteczność
Użytek
[=do ~/ku wewnętrznego]
Użytkować
Użytkownik
Użyteczność
Używać
Używany
Użyźniać; użyźnić
[=zapładniać]

repler
completar
supplemento
supplementari
supplementate
usurpar
usufruer
entrar in viage
lamentar
prestar de
prestar a
usar
usar violentia
usabile
utile
profitose
usabilitate
uso, usantia
pro usar interne
usar
usator,usuario (comp)
utilitate
usar, utilisar
usate
fertilisar
fecundar

779

ieczne p
-W-

W [=we]
W dół, na dół, z prądem (rzeki)
W górę, na górę, pod prąd (rzeki)
w budowie
w cudzysłowie
w dużej części
w dziedzinie
w dyskucji
w połowie lat
w przygotowaniu
w latach
w każdej chwili
w kształcie klina
w kształcie krzyża
w linii (odnośnie)
w międzyczasie
w obliczu
w obwodzie
w pierwszym rzędzie
w pobliżu
w poprzek
w innym przypadku
w przeciwnym razie
w ślad za
w talii
w tym celu
w tym samym czasie
Wabić
[=być atrakcyjnym]
[=uwodzić];
[= bałamucić]
Wabić się (pies)
[=pies wabi się]
Wabik [= przynęta]

in
a basso, in basso
in alto
sub construction
inter parentheses
a (in) grande parte
in (le) dominio de = in (le) campo de
sub discussion
in le medietate del...
sub preparation
in le etate
a cata momento
cuneiforme
cruciforme
in linea
interdum, interea, interdim
in le facie de
de talia
primarimente
juxta
transverso
alternamente
sinon
ssubsequentemente
de talia
pro iste scopo
insimul
escar
attraher
seducer
seducer
appuntar (le can);
le can appunta se
esco

1

ieczne p
[=ptak (orn)
Wachlarz
[=wentylator]
Wachlować
Wachlować się
Wada
[=nałóg]
[=defekt]
[=serca]
Wademekum
Wadium
[=kaucja]
Wadliwy
Wafel
Wachać się
Waga [=instrument do ważenia
ciężarów] (t.Zod)
[=ciężar (ciała)]
[=piórkowa (sport)]
[=brutto]
[=netto
Wagabunda
[=obieżyświat]
Wagarować
Wagary
Wagon
[=restauracyjny]
[=wagon sypialny
Waginektomia1
Waginoskop
Waginoskopia
Wahać się
Wahadło
Wahadłowiec
[=prom kosmiczny]
Wahanie
1

ave de apello
flabello
ventilator
flabellar
flabellar se
disavantage,vitio
defecto
defecto de corde
vademecum
deposit
garantia
vitiose, disavantagiose
biscuit,
vacillar, oscilar, (se), hesitar
balanacìa
peso
peso de pluma
peso brute
peso nete
vagabundo
globtrotter
absentar se in schola (sin justification)
scholar absentia (sin justification)
wagon
wagon restaurante
wagon lectos
vaginectomia
vaginoscopio
vaginoscopia
balanciar, vacillar, hesitar, oscillar
balancia,pendulo, perpen
space shuttle,
ferryboat spacial
hesitation,oscillation, vacillation

waginektomia + usunięcie sromu /waginy

2

ieczne p
Wakacje
[=ferie]
Wakować
Walc
[=tańczyć ~/a]
Walcować
Walcowana blacha
Walcowany
Walcowanie
Walcownia blachy
Walczyć
[=zmagać się z]
[=na wojnie]
[=z wiatrakami]
Waleczny
Waleczność
Walec
Walcowy, walcowaty
Waleriana
Walet
[=paź]
[= w kartach]
Walić (tłuc, utłuc, utrzeć)
[=stukać]
[=bić]
Walizka [=kufer]
[=podręczna]
Walka
[= klasowa]
[=o przetrwanie]
[=o wolność]
[=morska]
[=byków]
Walor
[=papier wartościowy]
Waloryzować
2

vacantias
tempore libere, ferias
vacar
waltzer (ŭolcer)
dansar un waltzer
laminar
lamina
laminate
lamination
laminatorio
battaliar
luctar
combatter
combatter molinos a vento
brave,combattive
combattivitate
cylindro, cylindroforme
cylindric,
valeriana
page
page
tunder
colpar
batter
coffro
valise
lucta, batalia2
lucta del classes
lucta pro existentia
lucta pro libertate
combatto de mar
tauromachia
valor
valores
valorisar

batalia = bitwa

3

ieczne p
Waloryzacja
Waluta
Wał
[=nasyp, tama]
[=techn.]
Wałach
[=kastrat]
Wałek
[=rolka]
Wałęsać się
[=bumelować]
Wałkonić się
Wałkoń
Wampir
Wampiryzm
Wanad [chem]
Wandal
Wanilia [bot]
Wanna
Wapienny
Wapień
Wapnieć, wapnić
Wapniowy
Wapń [chem]
Warcaby
[=pionek]
Warchlak
Warczeć
[= motor]
Warga (różne znacz]
Wargowy
[=zgłoska ~/a]
Wargowosromowy [med.]
Wariacja (zmienność)
Wariat
Wariant
Wariete, varietè

valorisation
valuta
pila
dica, barrage
fusto, baril
cavallo castrate
(le) castrate
rolo
rolo ,rota
vagar
otiar
vagabundar
(le) pigre
vampir
vampirismo
vanadium
vandalo
vanilla
alveo
calcari,calcifere
calcario, calce
calcinar, calcificar
calcari, calcic
calcium
damas, joco de damas
pecia (de damas)
juvene de porco
murmurar, grunnir
susurar
labio
labial
syllaba labial
labiovulvar
variation
folle
(le) variante
theatro de varietate ; varietate, varietè

4

ieczne p
Wariować
Warkocz
[=koński ogon]
Warownia
[=fortyfikacja]
Warstwa
Warsztat
Warta
Wartość
Wartościowy
Wartownia
Wartownik
[=ochraniarz]
Warunek
[=stawiać ~/ki
[=ustalać ~/ki]
[= ~ w umowie]
[= pod warunkiem]
Warunkować
Warunkowy
[= tryb]
Warunkowo
Warzelnia {=soli]
[=saletry]
Warzyć [=sól]
[=saletrę]
[=piwo]
Warzyć się [=mleko]
Warzywny
[=ogród]
Warzywa
Warzywo
Wasal
[=zależność]
Wasz, wasza, wasz

furer
tressa
cauda de capillos
citadela
fortalessa
strato
officina
guarda
valor
valorose
guarita
guardero
bodyguard
condition
facer conditiones
stipular conditiones
clausula
sub conditon
conditionar
conditionàl
(le) conditionàl
conditionalmente
saliera
salnitiera
bullir sal
bullir salnitro
fabricar(preparar) bira
rancer (lacte)
vegetabile,vegetal
jardin de legumine, le jardin leguminose
legumine
vegetabile
vassallo
vassallage
vostre

5

ieczne p
Wat3
Watogodzina
Watometr
Wata
Watować
Wawrzyn [bot]
Wawrzynek (bot)4
Wawrzynowy
Waza,
[=półka na wazy]
Wazelina
Wazon
[=doniczka]
Ważka [ent]
Ważny
[=prawomocny]
[=czas: od....do}
Ważność
Ważyć [=wyznaczać ciężar w kg
[=rozważać (t,w myślach)]
Ważyć słowa
Ważyć się [na coś]
Wąchać
Wąglik
[=weterynaryjny]
[=czyrak]
Wągr, trądzik
Wąs [bot]
[=pęd czepny]
Wąsy
Wąsaty
„wąskie gardło”
Wąski
Wąskonosa (małpka)
3

4

watt [ǔot]
watt-hora
wattimetro
watta [ǔata]
wattar
laurea
daphne
lauracee, lauree
vaso
vasario
vaselina
vaso a flores
flor-testo
libellula
grave, importante
valide
valide ab...usque..
gravitate, validitaste
pesar
ponderar
mesurar parolas
esser audaciose, permitter se a
olfacer
carbunculo
antrax, antrace
furunculo
acne
seta
*tendril, seta
mustachio (mustakio)
mustachial
collo de bottilia
stricte
catarrino

wat = jednostka mocy elektrycznej;
druga nazwa: rozwielitka = daphne (Inter)

6

ieczne p
Wątek; motek
[=rozmowy}
Wątleć
Wątły
Wątłusz [icht
Wątpić
Wątpliwość
Wątpliwy
Wątroba [med]
[=zapalenie ]
Wąwóz [=przełęcz]
[=parów, jar]
Wąż [zoo]
[grzechotnik)
[=okularnik]
[=morski]
[=położ]
[=gniewosz]
[=gumowy]
Wbić; wbijać
[=na krzyż]
[=na pal]
[=do głowy < zasiać w umyśle ]
[=kafarem]
Wbrew
[=woli]
[regulaminowi]
[=swoim zwyczajom]
[=wszelkim pozorom]
Wchłaniać; wchłonąć
[=wdychać; wciągać powietrze]
Wcierać
Wchodzić, wejść
Wchodzi w życie
Wciąż
Wczesny
[=poranny]

filo
fila de discurso
devenir delicate (debile)
delicate,debile,fragil
gado
dubitar
dubito
precari, dubitose
ficato
ficatitis
ravina
ravina
(le) serpente
crotalo
kolubro
serpente de mar
colubra
coronella
tubo serpentiforme
colpar,abatter
crucifiger
impalar, pilar
inculcar
pilar con ariete
contra
contra le voluntate
contra le regulas
contra su habitude
contra toto apparentia
asimilar
inhalar le aere
fricar
ir, vader, va + ir
va entrar in le fortia
itero e itero
precoce, prime
matutinal

7

ieczne p
Wcześnie
Wczoraj
Wdech
Wdmuchiwać
Wdowi grosz
Wdowa
Wdowiec
Wdowi grosz
Wdowieństwo
Wdzięczny
[=dziękczynny]
Wdzięczyć się
Wdzięczność
[=wyrażać]
Wdzięk
Wedle; według
{=danaych}
Weekend (koniec tygodnia]
Wegetacja
Wegetarianin
Wegetariański
Wegetatywny
Wegetować
[=ledwie żyć]
Wejście
Wejść, wchodzić w posiadanie]
Wehikuł
Weksel (handl]
Wektor
Wektorowy
Welocyped
Welodrom
Welon
Wełna
[=bawełna]
[=pole bawełniane
[= satyna –atłas]

ante le tempore
heri
aspiration, inhalation
insafflar
pecunia de viduage, pecunia de viduitate
vidua
viduo
obolo de vidua
viduitate
grate
grate
facer grate
gratitude
esprimer gratitude
charme F.(sharm), attraction
secundo
secundo le datos
weekend A., fin de septimana
vegetation
vegetariano
vegetarian
vegetative
vegetar
quasi viver
ostio, entrata
entrar in le possession de
vehiculo
littera de cambio
vector
vectoral
velocipede
velodromo
velo nuptal
vela
coton
cotoniera
satin F. (satõñ/satin)

8

ieczne p
[=szklana/ mleczna]
[=drzewna]
Wełniany
[=zawierający wełnę]
[=czesać wełnę, gręplować]
wendetta
Wenera (mit/ astr.)
Weneryczny
[=chory wenerycznie/ weneryk]
Wenerolog
Wenerologia
Wenerologiczny
Wentyl
[=klapa ~/cyjna]
Wentylacja
Wentylować
[= przewietrzać]
Wentylator
Weranda
Werbalny
Werbena,witułka
(bot)
[=nazwa łacińska – naukowa]
Werbować
Werdykt
Wermut
Wernisaż
Weronal (farm)
Werset
Wersja
Wertep(y)
Wertować[=kartkować]
Werwa
[=temperament]
Weryfikacja
Weryfikować
Wesele
Weselić (się)

lana de vitro
lana de ligno
de lana
lanose
cardar
vendetta
Venere, Aphrodite
veneree,veneric,aphroditic
venerico
vener(e)ologo
vener(e)ologia
vener(e)ologic
valvula
valvula de securitate
ventilation
ventilar
facer vento
ventilator
veranda
verbal
verbena
abronia
recrutar
verdicto
vermut
vernissage
(le) veronal
versetto, passage
version
impassabile camino (via, strata)
exavar (in libros etc)
vervo
temperamento
verification
verificar
nuptia
exhilar (se), gzuder, joiar

9

ieczne p
Wesoły
[=radosny]
Wesolość
Westalka
Westchnąć; wzdychać
Westchnienie
Westybul
Wesz. wsza
Wszawy
[=wszawica]
Weteran
Weterynaria
Weterynarz
Weterynaryjny
Weto
Wetować
Wewnętrzny
Wezwać
[=do sądu]
Wezwanie
[=do sądu]
Wezyr
Węch
[=nerw węchu]
[=organ węchu]
Wędka
[=łowić na ~/ę]
Wędlina
Wędrować
[=wojażować]
[=maszerować]
[=pielgrzymować]
[=spacerować]
[=ptaki]
[=ptak wędrujący]
5

gai
joiose
gaietate, hilaritate
(le) vestal
suspirar
suspiro
vestibulo
pediculo
pediculose
(le) pediculose, pediculosis
veterano5
veterinaria
veterinario
veterinari
veto
objectar
interior
vocar
citar
vocada
citation
visir
odorato, olfacto
nervo olfactal (de olfacto)
organo de olfacto
canna de pisces
piscar per canna
productos de porco
vagar
viagiar
marchar
pelegrinar
promenar
migrar
ave migrante

adj veteran

10

ieczne p
Wędrsowny
Wędzić
Wędzić się
Wędzony
Wędzarnia
Wędzidło
[=uzda]
[=cugle, lejce]
Węgiel
Węgiel [=kopalny]
[=drzewny]
[=brunatny]
[=węgiel brunatny, smolisty]
[=przekształcać w węgiel
[=podziałać
[= zwęglić się]
Węgiel [=chemiczny] C
[=do szkicowania]
[=kamień węgielny]
Węgle rozpalone [=żar]
Węglowodan [chem
Węglarka
Węglowy

Węglik
Węgieł
Węgorz
[=morski]
Węgorzowy
Wewnątrz
[=w środku]
[=do środka]
Wewnątrzłonowy,[med.]
wewnątrzmaciczny
Węszyć
Węzeł [różne znacz]
6

vage, vagante, migrante
fumar
fumar se
fumate
fumeria
brida
brida
redina
carbon
carbon fossrile
carbon de ligno
lignite
gagate
carbonisar
ager per carbon
carbonisar se
carbon
stilo de carbon (pro desegnar)
petra fundamental
brasa
hydrasto de cabon6
tendro
carbonic
carbunkulo
angulo
anquila
aquilla de mar
aquilin
intra
intro
intus
interuterin
spionar, spiar
nodo

hydrocarbon (Inter) = tlenek węgla

11

ieczne p
Węzeł nerwowy [med.]
Wezeł gordyjski
Wężowaty (wijący się)
Wężowy
Wężownica [techn]
Wężyk
Wiać
[=wznosić fale]
[=zboże]
[=uciekać]
Wiadomo
Wiadomość
[=wstępna]
[=informacja]
[w formie plakatu]
Wiadro, wiaderko
Wiadukt
Wianek
Wianek [=kwiatów]
Wiano
Wiara
[= Boga]
[=wierność ]
[=wyznanie]
[=zaufanie]
Wiarołomny
Wiarygodny
Wiatr
Wiatrak
[=budynek]
Wiatromierz
Wiatrówka [=broń]
[=ubranie]
Wiatyk
Wiąz [bot]
Wiązać
[=jednoczyć, łączyć]
[=łączyć (techn)]

gangalion
nodo gordian
serpentatre
serpentin.serpentinose
spira, (le) spiral
tubetto serpentin
ventar
undifar
ventilar (le secale)
fugir, escappar
sapite
novas, message
prolegomeno
information
affiche
situla
viaducto
corona
corona de flores
dote
fide, credo, credentia
fidelitate
confession, declaration
fiducia
infidel, inloyal
fidel
vento
mollino a vento
mollineria a vento
anemometro
carabina pneumatic
anorac
viatico
ulmo
ligar, obligar
unir, consollidar
accuplar

12

ieczne p
[= snopki]
Wiązka
Wierzba (bot)
[=drzewo]
[=płacząca]
Wibracja
Wibrator
Wibrować
Wicehrabia
Wice-prezydent
Wicher; wichura
Wić ((się) [=zoo]
Wić (się) [=bot]
Widzieć, widywać
Widelec
Wideo
Wideo-clip
Wideo-gra
Widły
Widmo
[=fiz./ naukowe}
Widmowy
Widnokrąg
Widny
Widnieć
Widoczny
Widocznie
Widok
[=perspektywa]
Widokówka
Widowisko
Widz
Widzieć
[=widzieć spektakl]
widzimisię
Wiec
Wiecować

facer garbas
fascina, flocco, fasce
salice
saliciero
salice plarante
vibration
vibrator
vibrar
visconte
vice-prezidente
huracan, grande vento
raper
serper
vider
furca, furcetta
video
videoclip
video-joco
furca
phantoma,
spectro
spectral
horizonte
luminose
luminescer
visibile, conspicue, apparente
visilemente, apparentemente
vista
perspectiva
carta illustrate
spectaculo
spectator
vider
spectaclar
capricio, illusion
assemblea, meeting
assemblar

13

ieczne p
Wieczerza
[=ostatnia]
Wieczne pióro
Wieczny
Wieczność
Wieczorek (taneczny, rozrywkowy,
muzyczny)
Wieczór
[=tego~u]
[=dziś ~em]
[=wczoraj ~ em]
[=pod wieczór]
Wieczorny
Wieczorowy
Wieczysty
Wieczystsość
Wiedza
Wiedza o
Wiedzieć
Wiedźma [=w bajkach zjadająca
dzieci]
Wiejski
Wiek [=człowieka}
[=stulecie]
[=epoka]
[= era]
[=oświecenia]
Wieki średnie
Wieko
Wielbić
Wielbłąd
[=dromader]
Wiele
Wiele obiecujący
Wiele razy
Wielebny
Wielkanoc

cena
cena sankte/ ùltime
pena stilographic
eterne,eternàl,perenne
eternitate
soiree (suare)
vespera, vespere
iste vespera, (vespere)
le vespera( vespere)
heri vespera (vespere)
verso le vespera, verso le vespere
crepuscular
vesperal
eternal, eterne, perenne
perennitate
cognoscentia, sapientia, (le) saper,
cognoscentia de
cognoscer,saper
maga, vetule repulsive, viragine,
hetera; ogressa
campestre, rural
etate
seculo
epocha
era
Seculo de Luce
etates medie
coperculo
adorar
camel
dromedario
multo de,plurime
multo promittente
plure vices
respectabile
Pascha

14

ieczne p
Wielka Niedźwiedzica
Wielki Wybuch
Wielki
[=/e drzewo
[=świat]
[=człowiek]
Wielkoduszny
Wielkolud
[=w bajkach pożera dzieci
Wielkomiejski
Wielkość
[=o wielkości,sile]
Wielo Wielobarwny
Wielobok
Wielojęzyczny
Wielokąt
Wielokątny
Wielokolorowy
Wielokomórkowy [bio]
Wielokropek
Wielokrotny
Wieloletni
Wielomian [mat]
Wielomianowy
Wielopostaciowy
Wielopostaciowość
Wieloryb [zoo]
[=nazwa naukowa]
Wielorybnik
Wielorybniczy
[=statek}
Wielosilnikowy
Wielostronny
Wielościan [mat]
Wielościenny
Wieloznaczny

Ursa Major
Big Bang
major, grande, magne
grande arbore
mundo grande
un grande homo
magnific
le gigante, homine grande
ogro
grandurban
grandor, magnitude
de magnitude
polymulicolor
(le) multilatere
multilingual, plurlinguual
polygono
polygonal
multicolor
multicellar
multo punctos
multiple
multiannee
polynomio
polynomic
polymorphe
polymorphio, polymorphismo
balena
cetaceo
balenero
balenal, cetacee
baleniera
multimotor
multilateral
polyhedro
polyhedric
equivoc

15

ieczne p
Wieloznaczność
Wielu
Wieńcowy
[=choroba wieńcowa]
Wieprz
Wieprzowina
Wiercić
[=studnię]
[=trepanować]
Wiercenie
Wiertło
[=trepan]
Wierny
Wierność
Wiersz (różne znaczenia)
Wierszować
[=rymować]
Wierszokleta
Wiertarka
Wierutny
Wierutne kłamstwo
Wierzący (przym)
(rzecz)
Wierzba
[ =drzewo]
Wierzba płacząca
Wierzbowate (bot)9
Wierzchołek
[=figury (mat)]
[=góry]
Wierzchołkowaty
Wierzgać [=koń]

equivoco, equivocitate
multas, pllurime
coronari
morbo coronari
porco
porco, carne de porco , carne porcin
forar
forar puteo
trepanar
forage7
forator8
trepano
fidel
fidelitate
verso
versificar
rimar
versificator
machina a forator
egregie
mendacio totalmente, mendacio egregie
credente
(le) credente
salice
saliciera
salice (de)plorante
saliceas
cuspide, picco, apice, pinnaculo10
puncta
pinnaculo
cuspidal, cuspidate, cuspidi-forme
calcar, batter con pede(s)

7

forrage (Int) = pasza, karma, obrok (verb: forragiar)
forator (Inter) = się także „borujący”
9
rodzina wierzb (bot)
10
pinnaculo = tylko w znaczeniu architektonicznym
8

16

ieczne p
Wierzyciel
Wierzyć
[=ufać, zaufać]
Wierzytelność
Wierzytelny
Wiesiołek [bot]
Wieszać, powiesić
[=wisieć]
Wieszać się
Wieszcz
Wieść spór (procesować się)
Wieś
Wieśniaczka
Wieśniak
Wietrzeć
Wietrzyć
[=przewietrzać]
Wiewiórka [zoo]
Wieża
[=krzywa]
[=ciśnień]
[=Babel]
[=dzwonnica]
{=wartownicza]
[=kontrolna]
Wieżowiec
Wieżyczka
Więc
więcej (niż)
[=niż jededn raz]
Więdnąć
Większy
Większa część
Większość
Więzienie
[=cela więzienna]
[=wypuścić z ~]

creditor
creder
fider
credibilitate
credibile
onagra
pender, appender
suspender
suspender se,
inspirate poeto, poeto de prophetia
litigar
campania, village, vico; rure
campanera+, paisana, villagera
campanero, paisano, villagero
evaporar,
ventisar,
ventilar
scuriolo
turre
oblique turre, turre oblique
aque-turre
Turre de Babylon
campanil
guarita
turre de controlo
grattacello
cupola, pinnaculo
do
plus (que)
plu de un vice
siccar, desiccar,marcer, merescer
major, plus grande
le major parte
majoritate
carcere, prision
carcere
disincarcerar

17

ieczne p
Więzić [=zamknąć w więzieniu]
[=aresztować]
Więzienie
[= trzymać w więzieniu]
więzienny
Więzień
Więźniarka

Wigilia
Wigor
Wigwam
Wikariusz, wikary
Wiking
Wiklina
Wikłać
Wikłać się
Wiktimologia
Wiktuały
Wilga [orn]
Wilgoć, wilgotaność
Wilgotnieć
Wilgotnieć {samemu]
Wilgotny
Wilczy
wilec (bot)
Wilk [zoo]
[=weteran morza]
[=morski <foka>]
[=ziemny ]12
Wilk (toczeń) [med.]
Wilkołak
Willa
[=”dacza”]
Wilżyna (bot)
11
12

carcerar,imprisionar
arrestar
carcere,prision
tener in prision
carcerari
prisonero, carcerero
prisonera,carcerera
vigilia de Nascentia de Christo,
vespere de Natal
vigor
wigwam
vikario
vikingo
*wicker
implicar, complikar
intricar se
victimologia
victualia11
oriolo
humiditate
humidifacar
devenir humide
humide
lupin
quamoclit
lupo
veterano de mar
phoca, lupo de mar
protele
lupus
lycanathropo
villa
villa estive, cabana finseptimanal
ononis

czasownik = victualiar
odmiana : rodzaj hieny (zoo)

18

ieczne p
Wina
Winda
Windować
Windować się w górę
Winieta
Winyl [chem]
Winnica
Winny
[=smak]
Wino
Winnik [chem]
Winowy, winny [chem]
Winobranie
[=zbierać wino]
Winodajny
Winogrono
Winorośl [bot]
[=sadzić, hoodować]
Winszować
[=gratulować]
[=życzyć dobrze]
Wiodący
Wiolonczela
Wioska
Wiosło
[=długie od pirogi14]
Wiosłować
Wiosłowanie
Wiosna
Wiosenny
Wiotki
Wir
Wiraż
Wirować
13
14

culpa
ascensor, elevator
ascensar
elevar
vignette
vinyl
vinia
culpose, culpabile
vinari
vino
tartaro
tartaric
vindemia
vindemiar
vinifere
uva
uva, vite
vitar13
desirar
gratular
desirar
ducente, guidante
violoncelo
vilage, vico
remo
pagaia
pagaiar, remar
remage
primavera
primaveral
elastic,flexibile
vortice
virage
facer vortices, girar vorticosemente

t. wkręcać śruby
piroga= prymitywna łodż tubulcza;

19

ieczne p
[=kręcić się]
Wirnik
Wiropłat
Wirówka
Wirtualny
Wirtuoz
Wirtuozeria
Wirus
Wirusolog
Wirusologiczny
Wirusologia
Vis-a-vis
wisieć
Wisielczy
[=humor]
Wisielec
Wisiorek, brelok
Wiskoza
Wiśnia [=owoc]
[=drzewo]
Wiśniówka; wiśniak
Witać
[=salutem]
Witalny
Witalność
Witamina
Witraż
Witriol [chem]
Witryna
[=okno komputera]
Wiwisekcja [med.]
Wiza
Wizerunek
Wizja
Wizjonerski
[=jasnowidzący]
Wizjoner

rotar, tornear
rotator
autogyro, helicoptero
machina centrifuge
virtual
virtuoso
wirtuositate
virus
virologo
virologic
virologia
vis-a=vis
pender, appender
patibular
humor patibular
(le) pendite, pendante
(le) pendante, breloque
viscosa
ceresia
ceresiero
kirschwasser D.
salutar
salutar con salva
vital
vitalitate
vitamina
vitrage
vitriolo
vitrina
sisto
vivisection
visa
imagine
vision
visionàl
clarvidente
vizionero, clarvidente

20

ieczne p
Wizjer (t. w chełmie)
[w celownicy]
Wizować
Wizyta
[państwowa]
Wizytator
Wizytować
Wizytówka
Wjechać; wjeżdżać
Wkleić; wklejać
Wklęsły
Wklęsłość
Wklęsło-wypukły
Wkładać, włożyć (w coś)
Wkrótce
Wkład
Wkręcać śruby
Wliczać; wliczyć
Władać [=rządzić]
[=ręką ,nogą]
Właściciel
Władza
[=ustawodawcza]
Włamać się ,włamywać się (do)
Włamywacz
Własnoręcznie
Własność
[=znaczenie prawn]
Właśnie dziś
Włączać
Włączenie
Właśnie
[=w tym momencie]
[=teraz]
Właściwy
15

visiera
visor telescopic
facer /obtener visa
visita
visita statal
visitator
visitar
carta de visita
entrar in
ingummar
cave,concave
con/cavitate
concav-convexe
inserer
mox, tosto
contributioin
vitar15
calcular (in), includer (in)
governar, reger
mover
possessor
(le) poter
legislatura
fortiar (a/in),robar,effracte,rirrupter (in)
effractor
signar per proprie namo
proprietate, benes
possession
hodie ipse
includer, incorporar
inclusion,incorporation
justo
justo in iste momento
justo nunc, justo ora
proprie

znaczy także „sadzić winorośl”

21

ieczne p
Włochaty
Włos[=ludzki na głowie/ zwierzęcy itp.]
Włosie (końskie)
[=materac z włosia]
Włosienica
Włosień [pat]
Włośnica = trychinoza
Włoskowaty
Włosy pęcinowe (koń,krowa]
Włoszczyzna
Włóczęga
Włóczyć się
[=wałęsać się]
[=bumelować]
[=wałkonić się]
Włóczka
Włócznia
[=lanca]
[=pika]
[=dzida]
Włókniak [bio]
[=macicy]
Włókno
Włókienniczy17
[=wyroby ~/e]
Włóknisty
Wmawiać; wmówić
[=perswadować]
Wmawiać sobie
Wmieszać się
[=wplątywać się]
Wmurować
W najgorszym wypadku
Wnet
16

także skóra wisząca u indyka

17

także =tekstylny

capillute
capillo, villo
cheta, crino
matrass con crino
cilicio
trichina
trichinose,trichinosis
capillar
fanon16
verdatura
(le) vagante, vagero
vagar
vagar
otiar
vagar
filo de lana
lancea
lancea
pique
lancea
tumor
tumor de utero
filamento
texile
(le) texile
fibrose
facer credente
persuader
sugestar se
inmiscer se
implicar se
implantar, murar in, immurar
a pejor caso
tosto

22

ieczne p
Wnieść, wnosić
[=wkład]
W nędzy
Wnęka
[=wkładać do wnęki
Wnętrze
Wnętrzności [anat]
[=jelita]
Wnętrzniaki [=robaki
jelitowe (med.)]
Wniebowstąpienie
Wniebowzięcie NMP
Wnikać; wniknąć
Wnikliwość
Wnikliwy
Wnioskować
[=proponować]
Wnuczka
Wnuk
Woal; woalka
Wobec
[= tego, że]
[=przed]
[faktów]
Woda
[=kolońska]
[=źródlana]
[=głębinowa]
[=sodowa]
[=akwaforta]
[=mineralna]
[=ciężka]
Wody [=kąpielisko]
Wodan (=hydrat)
Wodewil
Wodniczka (bot)
Wodnik (zod)

introducer,entrar,registrar
contribuer
destitute, in miseria
niche F.
nichar
(le) interior
intestinos
intestino(s)
vermes de intestinos
le Ascension
le Assuntion
penetrar
perspiccitate, perspicacia
penetrante, perspicace,
concluder
proponer
granfilia,nepta
nepote, nepto, granfilio
velo
vis-a-vis
vidite que, viste que
coram
coram le factos
aqua
aqua odorose, aqua de Cologna
aqua de fonte
aqua de fundo
aqua de soda
aqua forte
aqua mineràl
aqua pesante = = deuterium O³
aquas
hydrato
vaudeville
vacuolo
aquario

23

ieczne p
[=ptak)
Wodociąg
Wodociągi
Wodolecznictwo =
wodoterapia=hydropatia
Wodolot
Wodomierz
wodopój
[=prowadzić zwierzęta do wodopoju]
Wodorost
Wodorowy
Wodospad
[=katarakta]
[=kaskada]
Wodoszczelny
Wodotrysk = fontanna
Wodować
Wodowstręt
[=chory na ]
Wodorek [chem]
Wodór H [chem]
Wodór ciężki
Wodze = uzda
[=lejce]
Wodzić
[= prowadzić]
[na pokuszenie]
Wodzirej
W ogóle, w ogólności
Wojenny
Wojewoda
Województwo
Wojłok
18
19

rale de aqua
aqueducto
aqueducterìa; centràl
hydraulic systema 18
hydropathia,hydrotherapia
hydrofoil = aquaglissator
hydrometro
abiberatorio
menar bestii a abiberatorio
alga
hydric
cadita de aqua
cataracata
cascada
hermetic
fontana, fonto, tromba de aqua
descender sur aqua, atterar (sur aqua)
hydrophobia
hydrophobe19
hidrido
hydrogeno
ddeuterium
brida
*redina
ducer
guidar, conducer
tentar
amusator
generalmente
bellic,guerrier
voivoda
voivodato
feltro

słownik p. Wimmera podaje „central hydrolic”
hydrophobic (Inter) [ adj.]

24

ieczne p
Wojna
[=domowa]
[=zimna]
[=światowa]
[=partyzancka]
Wojować
[=walczyć]
[=na polu walki]
[=zmagać się z]
Wojowniczość
Wojowniczy
Wojownik
Wojujący
Wokalny
Wokoło; wokół
Wola
[=polityczna
Wole [=powiększona tarczyc
Woleć
Wolfram ,tungsten W [chem]

Wolny od opłat
Wolnomyśliciel
Wolnościowy
[=ruch ~/]
Wolność
[=niezawisłość]
Wolny
[=niezawisły]
[=nie zajęty]
[=nieżonaty ~
niezamężna]
[=nietykalny]
[=rynek
Wolno
Wolnocłowy
20

guerra,bello
guerra civil
guerra frigide
guerra mundial
querilla
bellar,luctar,militar
battaliar
combatter
luctar
belicositate,
bellicose belligerentia
guerrero, milite , (le) militante
militanta
vocal
circa, circum
(le) voler
le voler politic
struma
voler 20,preferer
wolfram,tungsten
franc de porto
pensator libere, *liber-pensator
libere
movimento libere
libertate
indipendentia
libere
sin depende
vacante
celibe
femina inmariajate
immun
libere mercato
lentemente
fanc, sin dogana

uwaga: „volar” = latać w powietrzu, fruwać

25

ieczne p
Wolność
Wolt [elekt]
Woltamper
Woltametr
Woltaż
Woltomierz
Woltyżerować
Woltyżer
Wołać
[=na pustyni]
[=krzyczeć]
Wołacz [gram]
Wołowina
Woreczek = sakiewka
Worek
[=plecak]
[=śpiwór]
Wosk
[=plaster wosku (pszczeli)
Woskować
Woskowina uszna =
= cerumen
Woskowaty
Woskówka = matryca woskowa
Woskowa plastyka
Wozić
[=ekspediować]
[=transportować]
Wozownia
[=remiza]
Woźnica
Woźny [=goniec]
[=biurowy]
[=sądowy]
Wódka
21

liberaste
volt
voltampere
voltametro
voltage
voltimetro
voltear
volveero, volveator
vocar
vocar (predicar) in le deserte
critar
vocativo
bove, carne de bove
bursa 21
sacco
sacco de turista
sacco de dormir
cera
cera de ape
cerar
cera
cerumine
ceree, cerose
matrice cerose
ceroplastica
portar, carrear
expediar
transportar
casa de furgones, casa de carrettas
casa de motor
carrettero
correro (t. w szachach)
correro de offiicio
bedello
brandy, vodka

znaczy także „ bursa studencka”

26

ieczne p
Wódz
Wójcik / pliszka [orn]
Wójt
Wół
Wołowy
Wóz
[=konny]
[=triumfalny]
[=wóz pogrzebowy]
[=strażacki]
[=pancerny]
[=bojowy]
[=kolejowy]
Wózek dziecięcy
Wózek inwalidzki
Wózek sklepowy (w Samach)
Wpadać, wpaść (w)
[==w błoto)
[= w pułapkę]
[=wpadać w ręce]
[=w klopoty]
[=wpadać w trans]
[=w złoś]
Wpadać z jednej skrajności w drugą
Wpajać [=zasiać w umyśle]
[=inspirować]
[=insynuować]
Wpaść, wpadać
Wpis
Wpisać
[=do korporacji]
[=do rejestru]
Wpisowe
Wplatać
22

commandante
*chiffchaff
chef de village
bove22
bovin
carretta; cochi,carro
carro de cavallo
carro triumphàl
carro (caravana) de funeral,
carro (caravana) funebre
carro de pumperos
carro blindate
carro de guerra
carro ferroviari
peraambulator , cochietto de infantes*
sedo sur rotas
trollely A.
cader (in)
cader in le fango
cader in un trappa
cader in le manos
cader in le difficultates
cader in le trance A.
miitter (cader) se in cholera
ir de un extremo al altere
inculcar
inculcar
inspirar
cader, mitter
incription, matriculisation
registrar, inscriber
matriculisar in un corporastion
registrar, mitter in un registro
inscription pecunial
involver (se)

krowa = vacca

27

ieczne p
Wplątywać
Wplątywać się
[=wmieszać się]
Wplątany
Wpływ
[=wywierać}
Wpływać [na kogoś]
[= o płynach]
[=o pieniądzach]
[=do portu]
Wpływowy
Wprost
Wprowadzać, wprowadzić
Wprowadzenie
Wracać
[=do zdrowia]
Wrak
Wrażenie
[=robić ~]
Wrażliwy
[=podatny na]
[=delikatny]
[=sentymentalny]
Wrażliwy na mróz
Wreszcie
Wręczać; wręczyć
[=przekazywać]
Wrodzony
Wrogość
Wrona [orn]
Wrota
Wrotka
Wrotkarz
[=jeżdzić na ~/ach]
Wrotycz (bot)
Wrotycz pospolity [bot]
Wróbel [orn]

implicar
implicar se
interferer, involver, inmiscer se
implicate
impacto.influxo, influentia
exercar un impacto
influer (super)
influer, influxar
entrar (moneta)
abbordar
influente,influential
recte, directe
inducer,introducer
introduction, ingresso
revenir,retornar,restituer
recuperar
carcassa
impression
facer impression, impressionar
sensibile (a)
susceptibile
delicate
sentimental
sensibile al gelo
al fin, finalmente
livrar
transmitter
inherente
hostilitate,inimitate
corvo, cornicula
porta grande
patin de (sur) rotas
patinator de rottas
patinar de rotas
balsamita
tanaceto vulgàr
passere
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ieczne p
[=strach na wróble]
Wróg
Wróż
Wróżba
[=przepowiednia]
[=z rąk]
[=z karat]
[=z wosku]
Wróżyć
[=przepowiadać]
[ =z rąk]
[=z rozrzuconej ziemi]
[=z kart]
[=z wosku]
Wrzask
Wrzawa
Wrzący
Wrzątek
Wrzeciono
Wrzeć
[=gotować się]
[=płyny (chem)]
Wrzenie
Wrzesień
Wrzeszczeć
Wrzodzieć
Wrzos
Wrzosowisko
Wrzód
[=weneryczny]
Wrzucać, wrzucić
[=drzewo do ognia]
Wschodnioeuropejski
Wschodni [=astron]
Wschodzić [=rośliny]
[=słońce]
[=kiełkować]

homine de palea,
inimico
augurero, propheta
augurio,presagio (jy)
prophetia
chiromantia
cartomantia
ceromantia
augurar,
presagir
chiromantiar
geomantiar
caratomantiar
ceromantiar
crito, ruito
clamor, tumulto
bulliente
ebullientia, aqua multo calide
fuso, povote
bullir
coquettar
ebullir, bullir
ebullition
septembre
clamar
ulcerar, coperir con ulceres
erica
landa, palude (de ericas)
ulcere, verucca
chancre (shankr)
jectar a
jectar ligno al foco
esteuropee
estal, oriental
crescer
ascender del sol
germinar (jerminar)
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ieczne p
Wschód słońca
Wsiadać, wsiąść
[= do pociągu]
[=na konia]
[=na okręt]
Wsiadać ponownie
Wsiąkać, wsiąknąć
[=wchłaniać]
[=wsysać]
[wciągać]
Wskazać; wskazywać
[=robić aluzję]
Wskazany
Wskazówka
[=porada]
[=zegara]
[=informacja]
Wskazywać
Wskaźnik
[=indeks]
[=matematyczny]
[=cenowy]
Wskutek
Wsławić; wsławiać
[=rozsiewać]
Wsławić się
Wspaniały
[=pompatyczny]
[=podziwiany]
Wspaniałość
Wsparcie
[=społeczne]
[=finansowe]
Wspaniały
Wspaniałomyślny
[=szczodry]
[=rozrzutny/ marnotrawny]

le levar del sol
levar, entrar, montar
entrar le ferovia
levar se un cavallo
embarcar (se)
remontar
infiltrar (in)
absorber
suger, haurir
haurir
indicar, monstrar
alluder
indicate, monstrate
indication, indicio
consilio
flecha de horas
indice
monstrar, punctar
indicator
index
indice
indice de precios
pro, consequemente, a causa de
glorificar, facer gloriose/ celebre
diffunder
devenir glosiose / famose, celebre
splendide
pompose
admirabile
splendor
assistentia, appoia,succurso, supporto
assistenti social
appoio finaciari
grandiose
generose (jeneroze)
generose
prodige
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ieczne p
Wspierać
[=pomagać]
Wspierający
Wspinać się
[=roślina ~/ająca]
Wspominać (się)
[=nadmieniać]
Wspornik (podstawa, podpora)
Wspólniczka
Wspólnik
[=handlowy]
[=zbrodni]
Wspólnie
[=razem]
Wspólnota
[=małżeńska]
Wspólny
[=rynek]
Wspłbrzmieć
Współczesny
[=człowiek]
Współczesność
Współdziedzic
Współdziedziczyć
Współgrać
Współgrający
Współgranie
Współistnieć
Współistnienie
Współczesny
Współczesność

Współczuć
Współczucie
Współczujący
Współczynnik
Współliniowy
Współmieszkać

assister, supportar,sustener, sustentar
adjutar, adjuvar
supportante, supportator
ascender, elevar (se),montar (se)
planta ascendante
rememorar (se)
mentionar
cossinetto
partenaria
partenario, socio
(le) commerciante)
complice (de crimine)
communmente, in commun
insimul
communion, communitate
communitate marital
commun
mercasto commun
consonar
contemporanee
contemporaneo
contemporaneitate
coheredatorio
coheredar
coincider
coincidente
coincidentia
coexister
coexistentia
contemporanee
contemporaneitate
compatir, commiserar
compassion, commiseration
compatiente
coefficiento
collinear
cohabitar
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ieczne p
Współogniskowy
Współpasażer
Współpasażerka
Współpłaszczyźniowy
Współpraca
Współpracować
Współpracownik
Współpracowniczka
Współwieczny
Współwłaściciel
Współwyznawca
Współzałożyciel
Współzałożycielka
Współzawodniczyć
[=rywalizować}
Współzawodnictwo
[=rywalizacja]
Współżyć
[=seksualnie]
Współżycie
[=seksualne]
Wstać; wstawać
Wstawiać, wstawić
Wstawiennictwo
Wstawka
Wstążka
[=temblak]
[=kokarda]
Wstecz
Wstęp
[=przedmowa] ,

confocal
conviagiator
conviagiatrice
coplanar
collaboration
collaborar
collaborator
collaboratrice
coeterne
cohereditario
concredente
cofundator
cofundatrice
competer
rivalisar
competition
rivalisation
coviver, cohabitar
copular,
convita, cohabitation
copulation
levar (se)
inserer, intercalar
instantia
interpolation
banda, filet
charfa (sharfa),bandage (fundiforme)
cocarda
detra
entrata, ingresio
introduction, preambulo

przedmowsa w książce]
Wstępniak (w gazecie)
Wstępny
Wstręt

prefacio
(le) editorial
editorial
abomination, disgusto,
abhorrentia,abhorrimentgo
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ieczne p
[=czuć/ odczuwać]
[=antypatia]
Wstrząs
[med./psych]
[=moralny /szok]
[=sejsmiczny]
[=mózgu]
[=nerwowy]
Wstrząsać,wstrząsnąć
[=med/psych]
wstrąs
[=przychiczny]
Wstrzemięźliwy (umiarkowany)
Wstrzyknąć; wstrzykiwać
Wstrzymać (=opóźnić)
Wstrzymanie
Wsuwać (w coś)
wstawiać, wstawić (w coś)
Wstyd
Wstydliwy
Wstydzić się
Wsza, wesz
Wszawica [pat]
Wszczepiać, wszczedpić
Wszechpotęga
Wszechpotężny
Wszelaki, wszelako
Wszelkiego rodzaju
Wszędobylski, wszechobecny
Wszędobylskość, wszechobecność
Wszędzie
Wszystek
Wszystko
Wszystkożerny (przym.)
(rzecz.)
23

abhorrer
antipatia
succusion, oscilation, concussion
commotion psychal
shocking, shoking
seismo, tremor de terra
commotion cerebral
commotion nervose
oscilar, succuter, shocar
conveller/ commover
shock, convulsion
commotion celebral? psychic
abstinente, abstemic
injectar, injicer
morar
mora
inserer
inserer
vergonia
vergoniose
haber vergonia, vergoniar se
pediculo23
pediculòse,pediculòsis
inoperar
omnipotentia
omnipotente
totevia
omna specie de
ubiquitose, ubique
ubiquitate
ubique
omne
omne cosa
omnivore,
omnivoro

oznacza także „szypułka”
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ieczne p
Wszyscy
Wściekać się
[=szaleć]
Wścierklizna (pat)
Wściekłość [=szaleństwo]
[=furia]
Wściekły
Wtarngnąć, włamać się (do)
Wtargnięcie
wtedy
Wtorek
Wtrącać [=zauważać]
Wtyczka
Wtykać
[=nos we wszystko]
Wujek
Wulkan
Wulkaniczny
Wulkanizować
Wulanizacja
Wy
Wybaczać, wybaczyć
[=ułaskawiać, ułaskawić]
Wybielanie
Wybielać, wybielić
Wybierać
[=głosować]
[ selekcjonować]
Wybieralność
Wybijać się (ponad)
Wybitny
Wybitna postać
Wyborny
Wyborowy
Wybory
Wybrakowany
Wybrany

omnes
furiar
ragiar
rabie
rage
furor
furiose
irrumper (in)
incursion, irruption
alora
martedi
interloquer
tappo
mitter,tappar
mitter le naso in toto, mitter le naso in vaso
oncle
vulcano
vulcanic
vulcanisar
vulcanisation
voi, vos
pardonar,
gratiar
blanchimento
blanchir
electar, eliger,
balotar
selectionar, seliger
eligebilitate
exceller
illustre, eminente
(le) eminente
deliciose
selectionate
suffragio (sufrajo);, balotta
deficiente
selecte, seligite,electe, eligite
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ieczne p
Wybór
Wyborczy
Wybryk natury
Wybrzeże
[=plaża]
Wybrzeżny (nadbrzeżny)
Wybuch
[=wulkanu]
[=Wielki Wybuch]
Wybuchać;
[=pękać]
Wybuchowy
[materiał]
Wybudować
Wychodzić. wyjść
[=za mąż/ żenić się]
Wychować; wychowywać
Wychować się
Wychowawca
Wychowanek
[=uczeń]
[=zakład ~/wczy]
Wychowawczy
Wychwalać
[=gloryfikować]
[=ekzaltować]
Wychwalać się
Wyciąć, wycinać
Wyciąg
[=ekstrakt]
[=kompendium]
[=winda]
[=kapsztan]
[=podnośnik]
[=żuraw (tech)]
24

election, selection
electoral, selectional
freak A; anomalia de natura
litore, costa, (le) litoral
plagia24
litoral
explosion
eruption
Big Bang
exploder, erumper
rumper
explosive
explosivo
construer
sortir,exir
mariagiar, sposar
educar
educar se
edukator
educante
discipulo
educheria
educative, educational, instructive
laudar, exaltar
glorificar
exaltar
vantar se, laudar se, exaltar se
tonsillar
abstracto, extracto
extracto
compendio
ascensor, eelevator
capstan
levator
gruo; argano, cabestan

plagio = plagiat
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ieczne p
Wyciągnąć, wyciągać
[=wnioski]
Wyciągać korzyści (z)
Wycierać
Wycięcie tarczycy [med.]
Wycięcie migdałków (med.)
Wycięcie jajników (med.)
Wycinać migdałki
Wycinać (wg wzorou)
Wycięty (wg wzoru)
Wycofanie
Wyczerpać (się), wyczerpywać (się)
Wyczyn
Wyczyścić szczotki drukarskie/ tekst
Wyć
[=lamentować]
wydajny
wydajność
Wydawać (prasę)
Wydawać się
Wydanie
[=popularne]
[poranne]
[=specjalne]
Wydarzyć się
Wydeptać, wydeptywać
[=ścieżkę]
Wydłużać; wydłużyć
[=rozciągać ]
[=prolongować]
Wydłużać się
[=rozciągać się]
[=prolongować się]
Wydobyć,wydobywać
[=na światło dzienne]
25

extraher, tirar
traher le conclusion
profitar de, tirar avantage de
essugar
thyreotomia
tosnillotomia, tonsillectomia
ovarietomia
tonsillar
taliar
taliate
substraction
exhaustrir25 (se)
prodessa, acto de heroe
justificar
delirar,fremer, rugir
lamentar
efficace
efficacitate
eder
parer, semblar
edition
edition popular
edition de matino
edition special
evenir, occurrer
calcar
calcar un sentiero
allongar, ellongar
extender
prolongar
allongar se.ellongar se
extender se
prolongar se
excavar
mitter al jorno

haurir = wysysać, wypompować, wyciągać
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ieczne p
Wydobywać się
Wydra [zoo]
Wydrukować
[=reprodukować]
Wydrukowany
Wydział
[=kierunek studiów]26
wydumać (wymyślać)
Wydymać
wyeksmitować
wyeksmitowanie
Wyeliminować
[=oddzielać]
Wyemancypować
Wygięcie
Wyglądać (jako)
[=przez]
[=wodzić wzrokiem]
Wygłaszać (wygłosić) mowę /
przemówienie)
Wygłodnieć
Wygłodniały
Wygłosić przemówienie
Wygnać, wygonić
[=z kraju]
[=krowy na pole]
[= na banicję]
Wygnanie
[=z kraju/ na banicję]
Wygoda
Wygodnie
Wygodny
Wygrać, wygrywać
Wyjaśniać, wyjaśnić
Wygubić
26

effunder
lutra
imprimer
reproducer
imprimite
departamento
linea de
excogiter
turgescer, buffar,inflar , protuberar
evicer
eviction,
eliminar
separar
emancipar
flexion
*aspectar (como)
reguardar (per)
cercar (per ovulos),
pronunciar un discurso
haber fame, affamar
affamate
facer un oration, facer un discursion
partir, exilar
expatriar
expeller (vacas)
bannir
exilo
banno, bannamento
commoditate
commodetemente
commode
ganiar, obtener
clarificar,explicar, acclarar
exterminar, extirpar

studiować na kierunku = studiar le linea de
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ieczne p
Wygwizdać
Wygwizadny
Wyjazd
Wyjaśniać
Wyjątek
[=z(a) wyjątkiem]
Wyjątkowy
Wyjeżdzać
Wyjście
Wykałaczka
Wykląć, wyklinać
[=kościelnie]
Wyklęcie
[=kościelna]
Wykluć; wykluwać się
Wykład [=w szkole]
[=uniwersytet]
Wykoleić, wykolejać
[=się]
Wykolejenie
Wykończyć
Wykop
[=okop]
Wykopać z ziemi [=ekshumować]
Wykopanie z ziemi / ekshumacja
Wykorzenić, wykorzeniać
Wykorzenienie
Wykraczać (poza)
Wykraść; wykradać
[=kobietę]
[=dzieci]
Wykres
Wykręcać
[=śruby]
Wykręcać się (od)
27

sibilar
sibilate
partita
clarar, disvelar
exception
al exception de
exceptional
partir
sortita,partita,
mundadentes , piccator pro dentos
anathemisar
excommunicar
anathema
excommunication
covar
lection
lection
derailar
derailar se
derailamento
compler
fossa,
trancheao
disinterrar = exhumar, facer exhumation
disinterramento / exhumation
eradicar
eradicamento
ultrapassar
furar, robar
raper27
kidnapar
diagramma
arrugar, distorquer
vitar
evitar,evader

raper = t. wykraść, uprowadzić kobietę i zgwałcić
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ieczne p
Wykroczenie
Wykrycie
Wykryć, wykrywać
Wykrzykiwać
Wykrzyknik {gram]
Wykształcenie
Wykszałcenie podstawowe
Wykształcony
[=oczytany]
Wyłącznik światła (techn)
Wylęgać; wylęgnąć
Wylęgnąć się
Wylęgarka
Wyłaniać się [=wynurzać się,
wynurzyć się]
Wyłączać (przerywać)
Wyłącznik (elektr)
Wyłom
Wymachiwać
Wymachiwanie
Wymagać
Wymaganie
Wymagany
Wymarły (dawno temu)
Wymarcie
Wymawiać
Wymiana
Wymiar
Wymiarowy
Wymieniać
Wymienny (na inny)
Wymienialny
Wymierny[=przeliczalny]
Wymierzyć
[=podatki]
[=sprawiedliwość]
Wymię [zoo]

transgression
detection
detectar
clamar
interjection, puncto de exclamation
education,insenimento, instruction
education,insenimento primari
culte, erudite
litterate
interruptor de lumine / de luce
covar
incubar
incubator
emerger (emerjer), surger (surjer)
interrumper
interruptor (electric)
brecha
brandir
brandimento
demandar,requirer
requiremento
requisite
extincte, defuncte
extinction
pronunciar
cambio, intercambio, excambio
dimension
dimensional
intercambiar, excambiar
cambiabaile
excambiabaile
calculabile
mesurar
calcular imposto (taxa), imponer (taxas)
administra justitia
mamma
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ieczne p
Wymionowy
Wymoczek [zoo}
Wymowa [jęz]
Wymowny [=jęz.]
[=gadatliwy]
Wymowność [=jęz]
[=gadatliwość]
Wymóg
Wymówka
[=pretekst]
Wymuszać
Wymuszony
Wymuszać haracz
Wymuszenie (haraczu)
Wymyślać [=koncypować]
tworzyć idee]
[wyobrażać sobie]
[=sobie,]
[=wynajdować]
[=stwarzać pozory]
[=wydumać]
Wymysł
Wynajdować
Wynajem
Wynająć, wynajmować
Wynajem, wynajmowanie
Wynalazca
Wynalazczy
Wynalazek
Wynaleźć
Wynaturzać;
[=deformować (naturę)
Wynik
Wynikać z
Wynikający
Wynurzyć,/wynurzć się,
[=wyłaniać się]

mammal
infusorio
pronunciation
pronunciabile
verbose
pronuncabilitate
verbositate
demanda, requiremento
excusa
pretexto
constringer, fortiar
constreprochericte, fortiate
extorquer
extorsion
conciper, imaginar
idear,
imaginar, figurar se
insultar
inventar
apparer
excogitar,
imagination, invention
inventar
location
rentar, arretar
rentamento, arretation
inventor
injeniose
invention
inventar
denaturar
deformar (le natura)
resultato
sequer
subsequente
emerger (emerjer), surger (surjer)
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ieczne p
Wyobrażać
[=sobie]
Wyobraźnia
Wyolbrzymiać
Wyolbrzymienie
Wypadek
[=katastrofa]
[=na wszelki ~]
Wypalać
[=piętno]
Wypaść, wypadać (z czegoś)
[=z okna]
Wypełniać, wypełnić
[=uzupełnić, napełnić]
Wypełniony
Wypis [=wyciąg]
[=kopia]
Wypływać
Wypływający
Wypocząć; wypoczywać
Wyposażyć
Wyposażenie
Wyposażony
Wypowiadać
[=wojnę]
[=traktat
Wypowiadać się
Wypożyczyć
Wypożyczalnia
[=biblioteka]
Wyprawa
[=naukowa]
[=wojenna]
[=wycieczka]
[=wycieczka naukowa]
[=skóry]
Wypróbować, wypróbowywać

imaginar
imaginar se
imagination
exaggerar
exasggeration
accidento
cathastrophe
pro omna caso
conflagrar
stigmatizar
cader de
cader del fenestra
complir,plenar,
repler
complite, plenate
extracto,extraction
copia
effluer
effluente
reposar
equipar
equipmento, equipage
equipite
denunciar,pronunciar
denunciar le guerra
denuciar un traktato
pronunciar se
prestar
*presteria ,loco a prestar
bibliotheca
expedition
expediton sciencial
campania militar
excursion
exursion scientific
apretura de corio
comprobar, testar
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ieczne p
Wypróżniać (się)
Wypróżnienie (się)
Wyprysk na skórze
wyprzedać, wyprzedawać
wyprzedaż
Wypukły
Wypukłość
Wypuszczać, wystrzeliwać
Wypuszczać/ wypuścić liście
Wypuszczenie, wystrzelenie
Wyradzać się
Wyrażać
Wyrażenie
Wyrażony
Wyraz
[=słowo]
[=przestarzały]
Wyrazistość
Wyrazisty
Wyroby futrzarskie
Wyrocznia
Wyrok
[=śmierci
Wyrokować
Wyrostek
[=robaczkowy]
[=chłopak]
Wyrównać, wyrównywać
Wyróżniać
Wyruszać w drogę
Wyrządzać krzywdę
Wyrzekać się, wyrzecz się(cz./ k.)
Wyrzekanie się
Wyrzucać, wyganiać
Wyrzucenie, wygnanie
Wyrzutek
[=rodz. żeński]

defecar (se)
defection (se)
eczema
vender
vendita
convexe
convexitate
lancear
foliar
lanceamento
bastardar, degenerar
exprimer
expression
expresse, exprimite
vocabulo
parola
vocabulo obsolete
expressiditate
expressive
pellicias
oraculo
verdict, judicimento, judicamento,sententia
judicimento de morte
semtemtiar
excrestientia
appendice
(le) adolescente
adequar
distinguer,seliger ,individuar
mitter in cammino
facer mal a,/ facer sufferentia a, facer dolor (a)
abjurar
adjuration
expulsar, bannir
expulsion, bannamento
expulsato
expulsata
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ieczne p
Wyrzutnia (=katapulta}
[=kosmiczna]
Wyrzutnia rakiet (kosmicznych)
Wyselekcjonować
Wyselekcjonowany
Wysilać/ wysilićsię
Wysiłek
Wyskoczyć z szyn
Wyskoczenie z szyn
Wysłuchać, wysłuchiwać
Wysoka częśtotliwsość
Wysoki
Wysokie napięcie
Wysokie ciśnienie
[=krwi]
Wysokie obcasy
Wysokość
[=-góry]
[=barometryczna]
[=trójkąta]
[=geograficzna]
[=wzniesienie]
[=Wasza]
[wasz majestat]
Wyspa
Wysepka
Wyspiarski
Wyspiarz
Wyspowiadać (kogoś)
Wyspowiadać się
[=spowiednik]
[=konfesjonał]
Wysrać się [wulg]
Wysrebrzać; wysrebrzyć
Wystarczać, wystarczyć
Wystarczająco
Wystarczy

catapulta
lanceator spatial
lanceator de rocchetas (spatial)
selectionar
selectionate
effortiar
pena, effortio, fatiga
derailar
derailmento
exaudir
alte frequentia
alte,celse
alte presion de tension
alte presion
alte pression de sanguine
talones alte
altor,celsitate
altor de un monte
altor barometric
altor de un triangulo
altitude
altura,collina
Vostre soverano
Vostre majestate
insula
insuletta
insular
insulano, inulario
confessar
facer su confession
confessor
confessionaraio
defecar
argentar
bastar, sufficer
bastante
basta
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ieczne p
Wystarczający
Wystarczająco
Wystawa
[=miejsce]
[=sklepowa/ witryna]
[=teatralna = dekoracja
teatralna]
[=psów rasowych]
Wystawiać rachunek
Wystawny
Wystąpić, występować
[=o coś/ kogoś]
[z brzegu}
Występ
[=pierwszy na scenie / debiut]
Występek
[=łamanie prawa]
Występny
Wystosować (apel)
Wstrzymać
Wysuną, wysuwać
[=zastrzeżenia]
Wyswobodzić
[=dyspensować]
Wysyłać
[=do druku]
[=w powietrze
Wysyłka
Wyszczególniać, wyszczególnić
Wyszczerbiać
Wyszczerbiony
Wyszydzać
Wyszydzanie
Wyszywać
[=brokatem]
Wyścig
[=zbrojeń]

sufficiente
sufficientemente
exposition, monstra
exposistion
vitrina
decoration theatral
exposityion de canes de racia
facer le conto
pompose,luxose, excellente
presentar se, monstrar se
solicitar
disbordar
spectaculo
dèbut F.
vitio, transgression
transgression
vitiose
facer (un appello)
inwocar
sublevar
sublevar objectiones
liberar
dispensar
inviar
sendar pro impression
inviar in alto/ aere
invio, inviage
specificar, detaliar
insecar
insecate
derider
derision
brodar
brocar
cursa
cursa de armas
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ieczne p
Wyścigi konne
Wyśmienity
Wyśmienicie
Wyśmiewać
Wyśmiewanie
Wyspiewać
Wyśpiewany
Wyświetlić, wyświetlać (jakąś prawdę/
tajemnicę)
[=film itp.]
Wytrych
Wytrwały {w zamiarach}
Wytrwałość
Wytrysk
[nasienia]
Wytrysnąć; wytryskać
[=nasienie]
Wytryskowy
Wytrzeźwiać
Wytrzeźwieć
Wytwarzać; wytworzyć
[=konfekcję]
[=płodzić]
[formować]
[=fale/ falować]
Wytwarzający wino
Wytwarzanie
{=fal/ falowanie]
Wytworny
Wytyczna
Wytwarzać ręcznie
Wytyczać
[=szkicować]
Wywar
[=ziółek]
Wyważać [=drzwi]
[=otwarte drz plurlinguual

cursa de cavallos
deliciose, excellente
exce;;emte,emte
derider
desision
incantar
incantate
visualisar
projectar (film)
passe-partout
asidua, tenace
tenacitate
explosion
explosion de sperma; ejaculation de sperma
exploder
exploder (de sperma), ejacular
ejaculatori
facer sobre
devenir sobre,calmar se
productar
confectionar
genitar
formar
undear
vinfacente
production, formation,
undeation
culte,chic
directiva
manufactura
traciar
schizzar
decoction
tizana
fortiar un porta
fortiar un porta aperte
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ieczne p
Wywiad
[=rozpytywanie się]
[= informacja]
[=wojsk./gospodarczy]
Wywieszać (wciągać na maszt)
Wywindować
Wywłaszczać; wywłaszczyć
Wywodzić
Wywodzić się od
wywoływać
Wywozić; wywieźć
[=eksportować]
Wywóz
Wywózka
Wywrotny
Wywyższać (się), wywyższyć (się)
Wyzdrowieć
Wyziewać
Wyziewy [dymu, gazu]
Wyzionąć
[=ducha]
Wyziębiać; wyziębić
[=wyraz techniczny]
Wyziębiać się
Wyznać; wyznawać
[komuś miłość]
Wyznanie komuś
[=uznawać]
Wyznanie [=wiary]
[=miłości]
Wyznaniowy
Wyzwalać; wyzwolić
Wyzywać (do walki)
[=stawić się na wyzwanie]
Wzyzwnie (do walki)
Wyzwolony
[=sztuki wyzwolone

interview
questiono
information
spionage
hissar
volver (per ascensor)
expropriar
derivar
originar/descender de
provocar,susciatar
deportar
exportar
exporto
deportation
invertabile
exaltar (se)
recuperar se
exhalar
exhalation
expirar
expirar spirito
frigidar
frigorificar
devenir frigide
confessar
declarar le amor
confession
agnoscar
confession
confession pro amor, declaration pro amor
confessional
liberar
facer defia, defiar
defiar
defia
liberate
artes libere
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ieczne p
Wyzysk
Wyzyskiwać
Wyzyskiwacz
Wyzyskiwany
[=człowiek]
Wyżej
Wyżej wymieniony
Wyżłabiać, wyżłobić
Wyżłobienie [=kanalik (techn)]
Wyższa matematyka
Wyższy
Wyższość
Wzajemna komunikacja
Wzajemne zrozumienie
Wzajemnie
Wzajemnie oddziaływać
Wzajemny
Wzajemne oddziaływanie
Wzajemność
Wzbogacać
Wzbogacić, wzbogacać się
Wzbogacenie
Wzbogacenie się
Wznosić (budować)
Wzdłuż
Wzgórze
Wzięcie
Wzmacniać =wzmocnić
[=powiększać]
[=intensyfikować]
[=muz/ milit]
[=siły]
[=elektr]
Wzmacniacz
Wzmocnienie
28

exploitation
exploitar
exploitator
eplooitate
(le) exploitate
supra
supra nomintate
cannelar, sulcar
canelatura,sulco
alte mathematica
plus alte,supre , superior
superioritate, suprematia
intercommunication
intercompression
mutualmente, reciprocamente
interager
unaltere, reciproc, mutual , mutue
interaction
reciprocitate, mutualitate
inricchir
inricchir se
inricchimento
inrichimento se
edificar.eriger (erijer)
preter28
reciprocitate
prendita
amplificar,forticar
augmentar
intensificar
reinfortiar
enfortiar, roborar, corroborar
amplificar
amplificator
enfortiamento, roboramento, corroboramento

„preter” także = „za, poza, za wyjątkiem,
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ieczne p
[=elektryczne]
Wzmianka
Wzmiankować
Wzmiankowany
Wziernik/ endoskop
Wziernikowanie/ endoskopia
Wzmiankować
Wzniesienie
Wznieść, wznosić
Wzorować
Wzorzec
[=miary]
[=prototyp]
Wzrastać, wzrosnąć
Wzrost
Wzór
[=rysunek]
[=szablon]
Wzrastać
Wzrost
[=postać/statura]
Wzrok
[=stracić wzrok}
Wzywać (do walki)

amplification
mention
mentionar
mencionate
endoskopio
endoskcopia
mentionar
altura, collina
eriger (erijer)
modellar, facer ( secundo modello), justificar
standard,specimen,modello
standard de mesura
prototypo
accrescer
accrescemento,accrescentia
specimen
desegno
schema
accrescer
accrescimento,
crescentia,crescimento
statura
vista
cecar, perder le vista, perder le poter de vista
defiar
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-Z-

Z [= z kim/ z czym]
[= skąd; z czego; o
z aplauzem
z całej siły, z całych sił
z góry (przenośnia)
z góry (dosłownie)
z kolei (fig)
z uprzejmą pomocą
z pewnym zbliżeniem
z kości słoniowej
z uprzejmością
z uwagą
z naciskiem
z wyjątkiem
z nadmiarem
z wyłączenie
z częstotliwością
z interesowaniem
z okazji
z tej okazji
z powodu
z tego powodu
z pewnością
z trudem
z przyjemnością
z tej przyczyny
z żalem
z opóźnieniem
z pozdrowieniem
z satysfakcją
z całej siły
1

con
ab, ex, de
con applauso
a tote fortia
in advantia
ex montania
in vice
con bonevole de
con certe approximation
eboree
con complacentia
con atte ntion
con emphase
con excetpion de
con excesso
con exclusion de
con frequentia de
con interesse
al occasion de
pro ille (iste) occasion
a causa de1
pro iste ration
certemente,certo
difficilemente, con pena
con placer
quare
con regretto
con retardo
con salute
con satisaction
con tote fortia

a causa del (Inter) = wskutek, na skutek
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z zapałem
z tyłu
z przyczyny, z racji
z zastrzeżeniem
za
za plecami
za i przeciw
Zaabonować
Zaabsorbować
Zaadresować
Zaakcentować
[=podkreślać]
[=nalegać]
Zaakceptować
[=potwierdzać]
Zaangażować [=poświęcić] [się]
Zaangażowanie
Zaangażować [=przyjmować
do pracy]
[=zatrudniać]
Zaangażowanie
Zaawansowanie
Zaawansowany
Zabarwiać[ zabarwić=
Zabarykadować
Zabarykadować się
Zabarwienie
Zabawa
[=rozrywka duchowa]
[=ludowa z pieczonym
wieprzem]
[=w grę słów]
Zabawiać
[=przebywać]
Zabawiać się
Zabawka (dziecięca)
Zabawny

con zelo
detra (de)
inde, a causa de
al reserva de
detra. exter, pro
detra le dorso
pro e contra
abonar, abonar se
absorber
adressar
accentuar
sublinear
insister
acceptar
confirmar
engagiar (se)
engagia, engagiamento
emplear
emplear
engagiamento
aavanciamento
avanciate (przym), avanciato (rzecz)
colorar, colorisar, tinger
barrar, barricadar
barrar se, barricadar se
tinta, fardo
amusamento, ludo, internimento
distraction, internimento
barbecue
cavilation
amusar,luder, internimentar
restar, sojornar
amusar se, jocar
joculo
amusante
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[=rozrywkowy]
[=śmieszny]
Zabezpieczać = zabezpieczyć
Zabezpieczenie
[=zapewniać]
Zabrać; zabierać
[=sekret do grobu]
Zabrać się do....
Zabić, zabijać
[=zarzynać zwierzęta]
[=mordować/ masakrować]
[=gasnąć]
[=gwoździami]
[=szpuntem]
[=czas]
Zabijany, zabity
Zabliźniać się
Zabliźnienie
Zabłądzić = zabłąkać się
Zabłysnąć
[=zabłyszczeć]
[=zaiskrzyć]
Zabobon
[=przesąd]
Zaborca
[=najeźdźca]
Zaborczy
Zabójca
Zabójczyni
Zabójstwo
Zabójczy
[=morderczy]
[=zgubny]
Zabrać, zabierać
[= tajemnicę (z sobą) do grobu]
Zabraniać; zabronić
Zabraniający

jocose, jocular
ridicule
assecurar, salveguardar
assecuration, salveguarda
certificar
prender, assumer
prender un secreto in le fossa /tumba
mitter se / poner se de ....
occider
abatter, macellar
massacrar
extinguer
clavar
tappar, stoppar con tapo
ocider le tempore
ocidite
cicatrisar
cicatrisation
deviar, perder se
fulminar
brillar
scintillar
superstition
prejudicio
(le) invadente
invaderero
invadente
homicide
homicida
homicidio, occision
homicidal
mortifere
destructive
prender
prender (con se) un secreto in le fossa/ tumba
interdicer,prohibir
prohibiente
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Zabroniony
Zabrzmieć
Zabudować
Zaburzenie
[=perturbacja]
Zaburzenie gruczołów (med.)
Zabytek
[=relikwie]
[=pomnik]
[=starożytności]
Zacerować
[=załatać]
Zachęcać
[=kusić]
[=do rozstrzygnięć]
Zachęcony
Zachęta
[=bodziec, ostroga]
Zachłanny
Zachodzić; zajść
[=słońce]
[=w ciążę]
Zachorować
Zachować, zachowywać
[=niepodległość]
[=zatrzymać]
Zachowawczy
Zachowanie (się)
Zachować się, zachowywać się
Zachód (str. św)
[=słońca]
Zachodni
Zachodnioeuropejski
Zachrypnąć
Zachrypnięty
Zachwalać
Zachwycać;

interdicite, prohibite
resonar; sonar
construer
commotion,inquieto
perturbation, turbation
adenopathia
monumento,(le) relicte
reliquia
monumento
antiquitate
sarcir
reparar
incoragiar, suader
tentar
tentar un accommodamento
incoragiate
incoragiamento
sporon
avide
arrivar a, attinger
poner se (le sol....)
devenir gravide
prender frigido, cader malade
conservar
mantener indipendentia
retener
conservative
conducta, comportamento
conducer se
occidente, west
(le) ponder del sol
occidental, westal
westeuropee
roncar (se)
rauc
laudar
delelctar,incantar,admirar
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Zachwycać się
Zachwycający
Zachwyt
Zaciekły
Zaciemniać, zaciemnić
[=spowodować zaćmienie]
Zaciemnienie
[=zaćmienie]
Zacieniać
Zacietrzewiony
Zacisk [= końcówka]
[=klema]
Zaciskać; zacisnąć
Zacisze
[=miejsce]
Zaciszny
Zacofanie
Zacofany
Zaczadzenie
[=przez uduszenie]
Zaczadzić; zaczadzieć
Zaczadzić się
Zaczarować
Zaczarowany
[=flet]
[=zamek]
[=świat]
Zacząć; zaczynać
Zacząć; zaczynać się
Zaczekać
[=oczekiwać]
Zaczedpiać, zaczepić (t.kogoś)
Zaczerniać, zaczernić
Zaczerwienieć
Zaczerwienienie
Zaczerwienić się
Zaćma [med]

delectar se in
delectante
delekto, admiration
acerbe,amar,rabide
obscurar
eclipsar
obscuritate
eclipse
umbrar
appassionate
crampa
vinculo, ligamine
tender, stringer
intimitate, placia isolite
placia
intime, isolite
recurso, retardo,regretion
regresate, in retardo
asphyxia
asphyxia per strangulation
asphyxiar(per gas)
asphyxiar se
incantar
incantate,
magic flauta
magic castello
mundo incantate
comenciar, inciper
comenciar (su)
attender
expectar
abbordar
nigrar
ruber
ruberaction
rubescer
cataracta
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Zaćmić
Zaćmienie
[=słońca]
Zad =tył
Zadać kłam
[=sobie trudu]
Zadanie
[=domowe]
[=cel]
Zadni = tylny
Zadatek
[=przedpłata]
Zadatkować
Zadawalać, zadowolić
Zadawalający
Zadłużyć się
Zadłużenie
Zadłużony
Zadośćuczynić (się)
Zadowolony
Zadrukować
Zaduszki
Zaduszny
[=msza ~/a]
Zadziwiać
[=być zadziwionym]
Zadziwiający
[cudowny]
Zadziobać
Za dużo (zbyt)
Zadzwonić
[=dzwonem]
[=zabrzęczeć]
[=telefonem]
Zadźwięczeć
Zadżumić; zadżumiać
Zafałszować

eclipsar
eclipse
eclipse del sol
culo
dismentiar
dar se le pena
thema, labor, tasca
deberes
objectivo
posterior,
pagamento anticipate
pre-pagamento
pagar anticipamente
contentar, satisfacer
mirific
indebitar
indebitemento
indebitate
contentar (se de)
contente
imprimer
total dies de sanctos
festal die de morites
missa pro morite sanctos
stuperfacer, surrender
stuper
stupende, stupefacende
mirific
piccar al morte
nimis
sonar
sonar per (con) campana
strepitar, streper
telephonar
sonar
plagar (con pestilentia}
facer false, falsar
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[=imitować]
Zagadać, zagadywać
Zagadka
Zagadnienie
[=problem]
Zagajnik
Zagazować
Zagazować się
zagęszczać
Zagiąć, zaginać
Zaginąć
Zaginiony
[=rzeczownik]
Zagięty
Zagięcie
Zagłada 2
[=unicestwienie]
[=wykorzenianie]
Zagłada świata / armagedon
Zagłębiać (się), zagłębić (się)
Zagłodzić [=brak jedzenia]
[=potrzeba jedzenia]
Zagmatwany
zagon, grądka
Zagradzać/ zagrodzić
Zagranica
Za granicę
Za granicą
Zagraniczny
Zagrażać, zagerozić
Zagrażający
Zagroda, obejście
Zagrodzenie
Zagrodzony

totalna zagłada Zydów

2

imitar
accostar
enigma
question
problema
boscetto
asphyxiar con gas
asphyxiar se con gas
densar, condensar
curvar (se)
disaparer, perir, obir
disaparite, perite,obite
(le) disaparite, perdite
curve
curvamento, flexion
extermination,destruction
annihilation
extirpation
extermination del mundo / armagedon*
approfunder (se)
affamar (se)
affamar (se) [al morte]
convolute
cresta
barrar
extero
al extero
detra le extrero
estranier
menaciar, impericular
menaciante
casa de ferma; *grangia
barrage
barrate

= holokaust
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Zagrożenie
Zagrożony
zagwozdka, [=problem, kłopot,
nieporozumienie]
Zaimek (gr)
[=wskazujący]
[=względny]
Zając [zoo]
Zajęczy
[=zajęcza warga]
Zajmować
[=aneksować]
Zajmować się
Zajęty [= niewolny]
Zajmujący
[=okupujący]
Zakamarek
[=serca]
[=zaułek
Zakatować
Zakaz
[=przeszkoda]
[=zatrzymanie]
[=hamowanie]
Zakazać; zakazywać
[=nie pozwalać]
[=wstrzymywać rozrost]
[=nakazywać]
Zakazić; zakażać
[przenosić chorobę]
[=zatruć; skazić]
[=znaczenie medyczne]
[=działać trucizną]
Zakaźny
Zakażenie
[=przeniesienie choroby]
[=krwi]

menacia
menaciate
imboglio [=problema, querela,
miscomprension]
pronomine
demonstrativo , pronomine demostrative
pronomine relative; relativo
lepore
leporin
labio leporin
occupar
annexar
occupar se
occupate
interessante
occupante.annectate, annexate
recluse(solitari,isolite)placia
angulo de corde
parve strata,
flagellar al morte
interdicto, prohibition, interdiction
barriera, barra
interception, deception
halto, freno
interdicer, prohibir
non-permitter
stoppara le crescentia
impedir
infectar
contaminar
invenenar
intoxicar
ager per veneno/ toxico
venenose
invenenimento, intoxication
contamionataion
septicemia
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Zakażony
Zakąska
[=przystawka]
Zakąsić
Zakląć
[=życzyć najgorszego]
[=mówić źle]
Zaklęcie 3
[=zauroczenie]
[=wypędzane złych
duchów = egzorcyzm]
[=zachwyt]
[=zaczarowany]
Zaklinać
[=za pomocą magii]
[=usuwać złe duchy]
Zakład
[=instytut]
[=instytucja]
[=leczniczy/ sanatorium]
[=naukowy]
[=krawiecki]
[=pracy]
[=kąpieliskowy]
Zakładać, założyć (że)
Zakładać (coś)
Zakładać, że coś się wydarzy
Zakładać knebel/ kagniec
Zakładać [=się o coś]
[=instalować]
Zakładnik
Zakłopotany

4

invenenate, intoxicate
refection
reapsto legier
prender un repasto
blasphemar, objurar
imprecar
dicer malmente
judicial confiramtion
(promissa, affirmation)
incantamento
exorcsmo
incantamento
incantate
confirmar/ afirmar,promisar
judicialmente
con magic formula
exorcisar
establimento
instituto,
institution
sanatorio
educational (insrtuctive) fundation
sartoreria
laborerio, officina
staction balneari
presupponer, superponer
establir. instituer
assumer
mordaciar4, bramar
facer un sponsion pro, sponder
instalar
hostige
confundite, confuse

mordacia = kaganiec/ knebel
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Zakłócenie
Zakochać (rozkochać)
Zakochać się w
Zakochany
Zakon
[=głównie żeński]
Zakonnik
[=mnich]
Zakonne (życie)
Zakonny
Zakończyć
Zakończyć się
Zakończenie
Zakotwiczyć (się)
Zakładka (fałda, plisa)
[=robić zakładki(plisy, fałdy)
Zakraplać, zakroplić
Zakręcać, zakręcić
Zakręcić korbą/wałem korbowym
Zakręt
[=zagięcie]
[=łuk]
Zakryć, zakrywać
Zakryty
Zakrystia
Zakrystian, kościelny
Zakrzywiać
Zakrzywiać się
Zakrzywiony
Zakwaterować
Zakwaterowanie
Zakrztusić się
Zakwaszacz
Zakwasić, zakwaszać
[=się]
5

turbation
inamorar
inamorar se de
inamarate
ordine
convento
anachoreta
monacho
(vita) anachoretic
conventual
terminar, finara, mitter a puncto
terminar se
termination
ancorar (se)
plica
plicar
pipettar
clauder, extinguer
manivellar 5
torno, gero
curva
araco
coperir
coperite, coperte
sacristia
sacaristano
curvar, facer curve
curvar
curvate
allogiar, billetar
allogiamento, billet
suffocar
le acidificante. acetificator
acidificar, acidular
se acidificar

manivello – korba; wał korbowy
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Zakwaszający
Zakwaszalny 6
Zakup
Zalać, zalewać
Zalanie
Zalany
Zalążek (zarodek, kiełek)
Zalecać
[=się do]
Zalesić
Zalesiony
Zależeć (od)
Zależnie od okoliczności
Zależny
Zależność
Zalęgać się
Zaludniać, zaludnić
Zaludnienie
Zaludniony
Załadować na statek
Załadunek na statek
Załamanie (się)
[=(się_fali, światła]
Załamywać =zapadać)
(fale, światło]
Załącznik
Załoga (różne znacz)
Założenie
Założyć, zakładać (log)
Zamach
[=robić zamach]
[=zasadzka]

6

acidificante
acidificabile
compra
inundar
inundation, allvion
inundate
germine
recomendar
cortesar
forestisar, forestarr
forestisate, forestate
depender (de)
secundo le circumstantias
dependente
dependentia
prolificar (verminas)
popular
population
populate
embarcar,imbarcar
embarcamento, imbarcamento
collapso
refraction
collaber
refranger, refractar
supplemento
truppa
assumption, premissa, presuppositon
assumer
attentato
facer attentato; attentar
imboscada

także ; zakwaszony = acidicate
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[=robić zasadzkę]
[=bombowy]
Zamachowiec
zamachowiec -samobójca]
Zamawiać; zamówić
[=książki itp.]
Zamawiający
Zamek {=budowla]
[=do drzwi]
[=błyskawiczny]
[=warowny z placem]
Zamiana
Zamiast
Zamienić
[=życied w piekło[
Zamienny, zmienny
Zamęt
Zamężna
Zamieć śnieżna, zadymka
Zamieniać, zamienić
Zamienialny
[=akcja zamienna]
Zamieszać
Zamieszanie
Zamieszkiwać
Zamieszkały
Zaminować
Zaminowany
Zamierzać (mieć na myśli)
Zamierzony
Zamierzenie
Zamocować (umocować)
Zamocowanie
Zamówienie
Zamrażarka
Zamrozić , zamrażac
Zamrożenie

facer imboscada; imboscar
bombamento
attentator; bombator
attentator-/bombator suicidial
commandar, ordinar
mandar (libros)
commandante
castello
serratura
serratura fulmine
burgo
conversion, cambio
in loco de, in vice de
cambiar, convertir
vonvertir le vit in un inferno
variante, viariabile
tumulto
maritate
blizzard, tempesta de nive
cambiar
convertibile, cambiasbile
action convertabile
confunder
confusion
demorar,habitar
demorate, habitate,populate
minar
minate
intender
intendite,intentional
intention
fixar
amarrage
mandato, ordine
refrigerator
congelar (konjelar), refrigerar
conjelation
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Zamsz [=giemza]
Zamykać, zamknąć
[=na klucz]
Zamknięty
Zamrażarka (lodówka)
Zamrozić
Zamrożony
Zamysł
[=projekt. plan]
[=cel]
Zanadto (zbyt)
Zaniechać (anulować)
[=porzucić]
Zaniechanie
Zanieczyszczać, zaniecyścić
Zanieczyszczenie
Zanieczyszczony
Zaniedbać, zaniedbywać
Zaniedbanie
Zaniedbany
Zaniepokoić
Zaniepokoić się
Zanik
Zanikać
Zanikanie {=uwiad}
Zanikający [=atroficzny]
Zanocować
Zanokcica [pat]
Zanudzać (kogoś)
Zanudzać się
Zanurzać, zanurzyć
Zanurzenie
Zaoferować
[=częstować]
[=mieszkanie]
7

camoce
clauder(se), serrar (per clave)
clauder le clave
claude, claudite
refrigerator
gelar7
gelate (jelate)
intention
projecto, designo
scopo
nimis
cancellar, annullar, omitter,
abandonar
omission
polluer
polllution
polluite, pollute
negliger
negligentia
neglectite
soner le alarma
timer, comencar timer
decadentia, declino,
decader,disparer
atrophìa
atrophic,atrophe
noctar, passar le nocte
panaritio
vexar
enoyar
immerger,submerger
immersion, submersion
offerer
regalar se
offerer casa

degelar (Inter) = odmrażać, topnieć
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Zaokrąglać
[=sumę]
Zaopatrywać, zaopatrzyć
[=dostarczać, dostarczyć
Zaopatrzenie
Zaopatrzony w
Za opłatą
Zaostrzyć, zaostrzać
[=karę]
zaostrzony
Zapach
Zapadać (=załamywać)
Zapadnięcie, zapadanie
Zapakować
Zapalać, zapalić
[=napallić w piecu]
[=odkładać ogień]
[=ogień]
[=zapałkę]
[=światło]
[=samochjodowe]
Zapalać się
[=wybuchowy]
Zapalarka
[=do gazu]
[= do cygar]
Zapalenie 8 [pat]
[=zatok] [med.]
[=błony śluzowej –
śluzówki ustnej [med.]
[=gruczołu (med.)
[=jajników] (med.)
[=jelit] (med.)

arrotundar
facer summa equal
fornir, suppler,livrar
proviger,livrar
fornimento
munite de. fornite de
contra pagamento
aggravar, acuminar
aggravar le pena
acuminate, aggravate
odor
collaber
collapso
rotundar, arrotndar
brunir,inflammar, accender
accende le estufa
mitter foco
facer foco
accender flammifero
accender luce, lumine; exclarar
accender pharos
divenar ardose, divenar enthusiastic
irascer,devenir irate
accenditor
accenditor de gas, accendegas
accendecigarro
inflammation
sinusitis
stomatiitis
adenito
ovaritis
enterotitis
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[=naczyń krwionośnych] (med.)
[=opon mózgowych][m]
[=oskrzeli]
[=płuc]
[=żył]
[=rdzenia kręgowego]
[=nerek (med.)]
[=sutka/ piersi [med.]
[=trzustki] (med.)
[=spojówki (oka) [med.]
[=okężnicy = nieżyt kiszek] (med.)
[=węzłów chłonnych]
Zapalniczka
[=do cygarów]
Zapalnik
Zapalny
[=choroba]
Zapalność
Zapalony
Zapał
[=entuzjazm]
[=inspiracja]
Zapałka
[=pudełko zapałek]
Zaparcie [med.]
Zaparcie się (cz./ kog)10
Zaparty
Zaparzać; zaparzyć
[=herbatę]
[=ziółka]
[=napar]
Zapas
Zapasowy [=części]
Zapewnić, zapewniać
9

angioma
meningitis
bronchitis
pneumonìa, pneumonitis
phlebitis
myeliltitis, medulitis
nephritis
mammitis, mastitis, mastoiditis
pancereatitis9
conjunctivitis
colitis
adeniyis
accenditor
accendecigarro
micca
accensibile
inflammatori
accendibilitate
accendite
ardor, zelo
enthusiasmo
inspiration
flammifero
cassa de flammiferos
constipation, constipo
abnegation, abjuration
constipate
infunder
infunder (the)
decocer
preparar tisana
reservation, stock
disponibile, pecia de *recambio
assecurar,asserer

pancreas (Inter) = trzustka
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Zapaść
Zapaśnictwo
Zapiąć, zapinać na guziki
Zapiekanka
Zapierać, zaprzeć
[=się poglów, wiary, itp.]
Zaparcie się [=poglądów itp.]
Zapisać, zapisywać w spadku]
Zapisobiorca (ten, który otrzma spadek)
Zaplatać, zapleść (włosy, słomę itp.)
Zaplecze (wnętrze lądu)
[=maszynowe]
Zapluskwiony
Zapłacić
[=rekompensować]
Zapłata
[=rekompensata]
Zapobiegać, zapobiec (cz.)
[=wubuchom]
Zapobieganie
Zapładniać, zapłodnić
[=kobietę/ zwierzę]
Zapłon
[=automatyczny]
zapłonowy
[=świeca ~a (mot)]
Zapomoga
[=subwencja]
[=stypendium]
Za pokwitowaniem
Zapominać, zapomnieć
Zapomniany
Zapomnienie
Za pomocą
Zapora
[=barykada]
[=tama, grobla]

collapso
combatto
buttonar
casserola
constipar
abjurar
abjuration
legar
legatario
tressar
hinterland
casa de machinas
cimicose
pagar
compensar
pagamento, paga
comensation
obviar (a), prevenir
imploder
obviation (a),prevention
impregnar
fecundar le femina (bestia)
accenditor
accenditor automatic
accenditori
candella accenditori
subvention
subvention
stipendio
contra quitantia
oblidar
oblidabile, oblidate
oblido, oblivion
perque
barrage, barriera
barricada
diga, dica
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Zapoznać się, zapoznawać się (z)
Zapożyczać
Zapracować (na)
Zapracować się na śmierć
Zapraszać; zaprosić
Zaproszenie
Zaproszony
[=gość]
Zaprawa (do potraw)
[=murarska]
Zaprenumerować
Zaprezentować
[= ~się]
Zaprotokołować
Zaprzeczać (zadać kłam)
Zaprzęg {=konia]
Zaprzęgać [=konia]
[kogoś do pracy]
Zaprzyjaźnić [z kimś]
Zaprzyjaźnić się z
Zapylać , zapylić [bot]
Zapytać się, stawiać pytania
zarabiać [=pieniądze]
[=na szacunek]
[=ciasto]
[=rozcieńczać wodą]
Zarabiać
[=na życie]
Zaradczy
Zaradzić
Zarastać
Zaraz
Zaraza
[=dżuma]
[=bieda, nieszczęście]
[=epidemia u ludzi]

prender cognoscentia de,
facer cognoscer (le cognoscentia) de
imprestar
ganiar (....)
ocider se con le labor
invitar
invitation
invitate
invitato
ingrediente
mortero
abonar
presentar, demonstrar
presentar se, monstrar se
protocollar, protocolar
dismentiar, negar
harnese
harnesar
asignar a labor
facer amicitate con
devenir amico a, esser familiar con
pollinisar,coprir per pollines
questionar, inquirer, interrogar
ganiar le pecunia,; salariar
meritar, merer
facer pasta
dilluer
ganiar
ganiar le vita
curative, astute
portar remedio
coperir per plantas
mox
peste, pestilentia
peste, pestilentia
calamitate
epidemia
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[=epidemia u zwierząt]
Zarażać; zarazić
[=zadżumiać]
[=rozszerzć zarazę/ epidemię]
Zarazek [(bakcyl) med.]
[=cholery]
Zarażenie
=bakteryjne]
Zarażony
Zaraźliwy
Zarejestrować
Zarekomendować
Zarekwirować
Zarobek
Zarodek [=kiełek] (bio)
[=embrion]
[zoo]
[=kiełkować [=rodzić się w zarodku]
Zarozumiały
[=być]
Zarośle
Zaręczać; zaręczyć
[=za kogoś]
[=dać kaucję]
[=odpowiadać za]
[=zapewniać]
[=asekurować]
[=zaręczać się]
Zarękawek
Zarybek (narybek)
Zarybiać
Zaryglować
Zarys [=szkic]
[=rysunek]
[=kontur[
Zarysować

epizootia
contagiar,infectar, contaminar
infectar per peste,; pestisar
difuzar epizootia, difuzar epidemia
bacillo
bacillo de virgula
infection
infection bacterial / de bacterios
infectate
contagiose
registrar
recommedndar
requirer ,facer requisition
salario
feto, germine
embryon
ovo, germine
germinar
vangloriose, presumptuose
vangloriar
boscage
affirmar, attestar
garantir
dar caution
respnder pro
certificar, garantir
assecurar
fidantiar se a
manichetto maniketo)
nove generation de pisces.,
covata de
pisces
covar per yuna psices
clauder con pessulo
schizzo,
designo
contorno
contornar
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[=szkicować]
Zarząd
Zarządzać
[eksploatować]
Zarządzanie
Zarzewie
[=niezgody]
[=wojny]
Zarzut
[=reprymenda]
Zarzyczka (=niezapominajka) [bot]
Zarzynać; zarżnąć
Zarżnięcie (zwierzęcia)
[=poderżnąć gardło]
Zasada
[= aksjomat]
[=dogmat]
[chem]
Zasadny
Zasadność
Zasadniczy
Zasadowość (chem)
Zasadowy
Zasadzić się
Zasadzka
[=robić zasadzkę]
[=zamach]
[=robić zamach]
[=policyjna/ nalot policyjny]
Zasądzać; zasądzić
Zaschnąć; zasychać
Zasiać, zasiewać
Zasiać, zasiewać
[=w umyśle]
Zasiłek
[=stypendium]
[=promocja]

schizzar, desegnar
gerente
gerar,administrar
exploitar
management A.
torcha (torsha),ardor,micca
placia de discordo
discordo milital
reproche (reproshe)
reprimenda
auricula
abatter; tranchar,macellar
abattimento
seccar gorga
principio
axioma, axiomat
dogma, dogmat
base
opulente
opulentia
principal
basicitate
basic
imbuscar, facer imbuscada
imbuscada
facer imboscada; imboscar
attentato
facer attento; attentar
razzia de policia
condamnar
devenir sic
seminar
semar, insemar
seminar per pensatas
subvention
stipendio
promotion
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Zaskakiwać, zaskoczyć
[=złodzieja/ włamywacza]
Zaskakujący, zadziwiający
Zaskoczenie
Zaskoczony
Zaskórniak
Zaskrzep [med.]
Zasilać
Zasilany
Zasłona
[=markiza okienna]
[=prysznicowa]
Zasługa
Zasłużyć, zasługiwać
Zasłużony
Zasłynąć
Zasmucać; zasmucić
Zasmucać się
Zasób
[=słów]
[=zasoby]
[=zapas magazynowy]
Zasoby (pieniądze/ środki)
Zasobny
[=w pieniądze/ bogaty]
Zaspa [=piasku; wydma]
[=śniegu]
Zaspokajać; zaspokoić
[=pragnienie, głód]
Zastaw
Zastawiać, zastawić pułapkę
Zastawka (t.med.)
Zastęp
Zastępca
[=wice- ]
11

stupefacer, suprender, surprisar
surprender un fur/ rabotor
stupefacante, stupende ,
surprisa
stupefacite, suprendite
pecunia/moneta celite
thrombosis
infunder,sustener, appoiar
infundite, sustenite, appoiate
velo11, cortina
cortina de fenestra
cortina a ducha (sh)
merito
meritar, merer
meritose
devenir famose
affliger, facer triste, attristar
affliger se.,
provision, resources
vocabulario
disponsibilitate
stock
resources
abundante
pecuniose, abundante in pecunia
duna
cumula de nive
calmar
satiar, satisfacar
pignore
poner un trappa
valvula
truppa,brigada
(le)reimplaciante, vicario
vice

vela (Inter) = żagiel
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Zastępczy
Zastępować [=spełniać czyjąś funkcję]
[=jednego drugim]
Zastępujący
Zastosować = zastosowywać
[=dać się ~]
Zastój
Zastraszać; zastraszyć
[=teroryzować]
Zastraszać się
Zastraszający
Zastrzał [bud]
[=medyczny]
[ =u konia]
Zastrzec; zastrzegać
[=coś w kontrakcie]
Zastrzeżenie
Zastrzelić (ze strzelby)
Zastrzelić się
Zastrzelony
Zastrzyk
[=robić zastrzyk]
[=strzykawka]
Zastygać; zastygnąć
Zasuwa; zasuwka
[=zamek do drzwi]
[kłódka]
Zaszczepiać;= zaszeczepiać
[=szczepionkę]
[=drzewa]
[=rośliny]
Zaszczycać; zaszczycić
Zasypiać (samemu)
[=usypiać kogoś]
Zaświadczać, zaświadczyć
Zataić, zatajać

vicari
supplantar,supler,
reimplaciar,subsider
substituer, supplantar
reimplaciante
applicar, usar
applicar, utilisar
stagnation
intimidar
terrorisar
haber pavor
pavorante
supporto, trabe
panaritio
panaritio de cavallo
reservar
stipular (in contracto)
objection, reservation
fusilar (a morte)
abatter, fusilar se
fusilate
injection
injectar
syringe
coagular
pessulo
serratura
seratura pendante
vaccinar
vaccinar per sero
inocular
insertar
honorar,favorir
se addormir
addormir
testar, testificar
teger, abstruder
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Zatem
Zatoka [=woda]
[med.]
[=nosa]
[=zapalenie zatok (med.)]
[=ostry]
Zatapiać, zatopić (zalewać)
[=pogrążać w wodzie]
Zatopić, zatonąć
Zatopiony
Zator
Zatratować
Zatruć;
[=działać trucizną]
[=w medycynie]
[=zagazować]
[=zagazować się]
Zatrucie pokarmowe
Zatruwanie
Zatrudnić, zatrudniać
Zatrudnienie
Zatrudniony (adj)
Zatrudniony (sub)
Zatrudniający (adj)
[= subj/rzeczownk]]
Zatrważać, zatrwożyć
Zatrwożony
Zatrważający
Zatrzask
Zatrzymać, zatrzymywać (stopować)
Zatrzymać, zatrzymywać się
[=powstrzymać, powstrzymywać]
[=stacjonować]
Zatrzymanie (się)
12

igitur, assi, dunque
baia,baya,golfo
sinus12
sinus del naso
sinusitis
ostreiera
inundar, submerger
immerger
necar
submergite
esclusa
calcar, fular per pedes
invenenar, intoxixar
ager per veneno
intoxocar
sufocar con (per) gaso,
devenir asphyxiate con gas
asphyxiar con (per) gaso
botulismo
invenanamento, intoxicamento
emplear
empleo
empleate
empleato
empleante, empleator
(le) empleante,
intimidar
intimidate
horribile
pessulo
stoppar, tampolar
facer halto
detener, retener
stationar
halto

sinus (Inter) = także sinus (mat)
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[=stacjonowanie]
Zatuszować
Zatwardzenie (pat)
Zatyczka
[=kołek/spinkia do bielizny]
Zatykać
Zatytułować
Zatytułowany
Zaufać (zawierzyć)
Zaufanie (zawierzenie)
Zausznik
[=kamaryl]
Zauroczyć
Zauroczenie
Zauważać (=wtrącać)
[=śledzić]
Zawada
Zawadzać (komuś)
Zawał [=serca]
[=atak serca]
[=upadek]
Zawarcie, zawieranie
Zawarcie małżeństwa
Zawartość (treść)
Zawdzięczać
Zawężać, zwężać
Zawias,
Zawierać (w sobie)
[=umowy, pakty]
[=kontrakt]
[=umowę
[=pokój]
[=małżeństwo]
Zawierać, zawrzeć (znajomość (z))
[=obejmować]
Zawieranie (w sobie)
Zawarty

stationamento
celar, mascar
constipation
tampon,stop,
cavilia
incavilliar
titulisar
titulisate
fider a
fiducia
(le) calumiante, calumniero
camaril
incantar
incantamento
interloquer
traciar
obstaculo
impedar
infarcto cordiàl, colpo de corde
attacco cordiàl
collapso
concludo, contracto
contracto de maraiatage
contento
deber
contraher
cardine
continer,comporar, includer
concluder
concluder un contracto
concluder un accrdo
concluder un pace
contractar un maritage
facer cognoscenitia de
inglobar
iclusion
concludite
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Zawierucha [=śnieżna]
[=wojenna]
Zawierzać, zawierzyć
Zawierzenie (zaufanie)
Zawieść, zawodzić (kogoś/ nadzieję)
Zawiedzenie (rozczarowanie)
Zawiesić, zawieszać
Zawieszenie [techn]
Zawieszenie broni
zawinąć (zawijać) rękawy
Zawikłać
Zawikłać się
Zawikłany
Zawiłość
Zawiły
[=niejasny, ukryty]
[=ukryty/ problem]
Zawiłość (skrytość)
Zawistny
Zawiść
Zawody [=sportowe]
Zawołać
Zawód [=profesja
[=fach]
[=niepowodzenie]
[=wykonywać zawód]
Zawój
[=turban]
Zawór
[=klapa]
Zawrót
[=głowy]
[=mieć zawrót głowy]
[=kręci mi się w głowie]
Zawstydzać
Zawstydzić się
Zawsze

tempesta de nive
sedition militar, tumulto militar
fider a
fiducia
disappunctar
disappunctamento
suspender
suspension
armistitio, accordo de tregua
inrolar le manicas
convolver,intricar
convolver se
intricate
convolution
convolute, intricate
abstruse
lel problema abstruse
abstrusitate
cupide
jalusia
concurso-lucta ,concurso-battalia
appellar, advocar
profession
specialisation
insuccesso, fallimeneto, fiasco, inforotuna
facer/ exercar profession
turban
turban
valvula
valva
virarage, girarage, torno
vertigine
haber vertigine
io es vertigiose
facer vergonia, avergoniar
avergoniar se
semper, sempre
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[=zielony]
Zawzięty
Zawyć
Zazdrość
Zazdrosny [= o coś]
[=o kogoś]
Zazdrośnie
Zazdrościć
[=komuś czegoś]
[=komuś kogoś]
Zazębiać (się)
Zazębiać się
Zaznajomić
[=się z]
Zazieleniać; zazielenić
Zazielenić się
Zaziębić, zaziębić
Zaziębić się
Zaznaczać, zaznaczyć
Zaznacony
Zażalenie )skarga)
Zażenowany
Zażyły
[=intymny]
[=poufny; poufały]
Ząb
[=trzonowy]
[=przedni ząb =siekacz]
[=mądrości
[=mleczny]
[=ząb boczny ~ kieł]
[=widelca, grabi]
[=uzębienie]
[=sztuczne uzębienie]
Ząbkować
Zbaczać; zboczyć
[=z kursu ~ dryfować

semperverde, sempresverde
pertivace
ullular
invidia, jalusessa
invidiose, invidie
jelose
invidiosemente, jelosemente
invidiar
invidiar
esser jelose
dentisar (se)
dentisar se
familisar
familisar se con
facer verde, covrar per verdura
devenir verde
frigorificar
prender frigido
marcar
marcate
gravamine
confuse, genate
familiar
intime
confidential
dente
dente molar; (le) molar
dente incisive; incisivo
dente de sagessa
dente lactee, alacto-dente
dente canin
dente de furca (furchetta)
dentation
dentatura
dentar
disviar, deviacar
flottar al deriva, derivar
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Zbadać
[=zweryfikować]
[=skontrolować]
[=egzaminować]
Zbadany
Zbankrutować
Zbawiać; zbawić
[= odkupić grzechy]
[=uwalniać]
Zbawienie
[=odkupienie grzechów]
Zbawiciel
[=odkupiciel]
Zbestwić się
Zbeszcześcić
Zbeszczeszczenie
Zbić (kogoś)
Zbieg
[=dezerter]
[=okoliczności]
Zbiegać; zbiec
[=schronić się]
[=dezerterować]
Zbiegać się
[=rzeki]
[=łączyć się]
[=linie]
[=krzyżować się (drogi)]
Zbiegający się
Zbiegowisko
Zbieżność
Zbieżny
Zbierać
[=zboże]
[=winorośle]
[=pieniądze kwestować]
[=okazy botaniczne dla

cercar, recercar,explorar
verificar
controlar
examinar
explorate
facer bancrupta
salvar
redimer
liberar de
salvation
redemption
salvator
redemptor
devenis bestia
facer sacrilege
sacrilegio, sacrilego
batter, fragellar
fugativo,escappator
desertor
coincidentia
fugir, escappar
celar se
desertar
coincider, converger
confluer
conjugir
converger
cruciar
confluente
tumulto,
convergentia, coincidentia
convergente, coincidente
collectar,colliger
recoltar ( cereal)
vindemiar
questar
collectar plantas botanical
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celów naukowych]
Zbieracz winorośli]
Zbijać (z tropu, oskarżenia itd.)
Zbilansować
Zbiorowy
Zbiornik
[naczynie, pojemnik]
Zbiór
[=mat]
[=plik kompterowoy]
[=wina (winobranie)
Zbiory (rolnicze)
Zbir
„zbitka” liter 13
Zblaknąć; zblednąć
Z bliska
Zbliżać; zbliżyć
Zbliżać; zbliżyć się
[=się do końca]
Zbliżony
Zbocze
Zboczenie
[=drogi]
Zboże
[=pszenica]
[=żyto]
[=owies]
[=jęczmień]
[=ryż]
Zbożowy
Zbój
[=rabuś]
[=bandzior]
Zbójecki
13

pro scientific scopos
eindemiator
refutar
balanciar, equilibrar
collective
tank A.,reservoir F.
receptakulo
conjuncto , collectura
ensemble, (l) insimul
fila,pila
vindemia
recolta
bandito,strangulator,bruto
digrapho
pallidir, devir pallide
al proxime
approximar
aproximar se
vader al fin
approximte
costa
deviation, digression, perversion
deriva
(le) cereal
frumento
secale
avena
hordeo
riso
cereàl
brigante,scelerasto, bruto
robator
bandito
brigantesc

„zbitka” liter (sh, ch, qu,gh,gi, rh,th) złożonych z dwóch

liter, a wymwianych jako jeden dźwięk
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[=jaskinia ~/a]
[=wyprawa ~/a]
Zbójnictwo
Zbór
[=zgromadzenie]
[=synod]
[=protestancki]
Zbratać
Zbratać się
Zbrodnia
[=w afekcie / z namiętności]
[=główna]
[=popełniać~/ę]
[=zbrodniczy czyn]
Zbrodniarz
Zbrodniczy
Zbroić
[=wyposażać]
Zbroja
[=siła zbrojna]
[=przymus zbrojny]
Zbudzić
Zbudzić się
Zbuntować
Zbuntować się
Zburzyć
[=dewastować]
[=demolować]
Zbutwiały
[=ząb]
Zbycie (czegoś) / cesja
[=akt ]
Zbyć, zbywać
[=sprzedać]
Zbyteczny
Zbywać
Zbywalny

cava / cavo de brigantes
expediton brigantesc
brigantage
*meeting
assemblea
synodo,concilio
ecclesia protestante / evangelic
fraternisar
fraternisar se
crimine
crimine passional
crimine capital
criminar
delicto
(le) criminal
criminal
armar
equippar
armatura, vestimento de homine de arma
fortias armate
compulsion armmate
eveliar
eveliar se
revoltar, sublevar
sublevar se
ruinar
devastar
demolir
putride, corrupte
dente cariate
cession
acto de cession
cessar
vender
superflue
superfluer,vender
cessibile, vendibile
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Zbytecznie
Zbyt
[=wiele/dużo]
[=towarów]
[rynek zbytu]
[=znaleźć rynek zbytu]
Zbyteczny
Zbytek
[=luksus]
Zbytkowny
Zbzikować
Zcierać, zetrzeć
Zciąć się, zcinać się (śmietana,
jajko..itd.;zsiadać się)
Zcięty, zsiadły
Z dala; z daleka
Zdalne sterowanie (TV)
Zdalnie kierować
Zdalny (zdalnie kierowany)
Zdanie
[=opinia]
[=koncept]
[=matem. i logiczne]
[= gramatyczne]
Zdementować
Zdarzać się; zdarzyć się
Zdarzenie
Zdatny
Zdawać się
Zdawać, zdać egzamin
Zdążać do celu
Zdecydować
Zdecydować się
Zdeformować
Zdeformowany
14

superfluemente
nimis
nimie, nimis de
venda de merce (mercantias)
mercato, vendita
trovar mercato a vender
excessive
pompa, redundencia
luxo,sumptuositate
luxose, pompose
devenir folle
reder
cualiar se
cualiate
de longe,de un distanatia
controllo a distantia
remover
remote
phrase
opinion
concepto
proposition 14
phrase, proposition
dismantellar
evenir, occurrer, eventar
evento,evenimento, occurentia
apte, capacite
parer, semblar
passar un examine
visar, aspirar a
decidar
decidar se
deformar
deformate

proposito = propozycja
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Zdeponować
Zdeponowany
Zderzyć się
Zderzak = bufor
[=samochodowy]
Zdezorganizować
Zdjąć, zdejmować
[=z krzyża]
Zdjęcie
[=fotografia]
[=usunięcie z]
[= z krzyża ]
[=tłuszczu]
Zdławić, zdusić
Zdławienie
Zdobić
Zdobiony
Zdobycie (wzięcie)
Zdobycz
[=łup]
Zdobywać, zdobyć
[=większość]
[=osiągnąć, osiągać
Zdobywca
Zdobywca
Zdobycie, zdoboywanie
Zdolny
[=do]
Zdolność
[=przlepna
[=do lotu/ nawigacji]
[=(do) manewrowania]
Zdrada
[=niewierność]
Zdradzać
[=być nie wiernym]
Zdradliwy

deponer
deponite, deposite,
facer collision, collider
*buffer
paracolapso de auto
desorganisar
remover, allontanar,eliminar
deponer del cruce
discarga
photographia
deposition
deposition del cruce
deposition adipose
supprimer
suppression
incrustar
incrustate
prisa
conquesta
preda
conquirer, ganiar,procurar, acquirer
ganiar le maroritate
attinger
(le) conquirante, conquisitor
ganiator, (le) concerante
procuramento, acqusition
capabile, capace, habile
capabile a, capace de
capabilitate, capacitate, habilitate
poter / capacitate adhesive / de adhesion
navigabilitate
manovrabilitate
traition
infidelitate
trair
esser infidel
perfide
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[=perfidny]
Zdradziecki
[=przebiegły]
Zdrajca
Zdrętwiały
[=o zębie]
Zdrętwieć [samemu]
[=spowodować]
[=zęba]
Zdrowie, zdrowotność
Zdrowy, zdrów
Zdrowy rozsądek
Zdrowotny
Zdrój
Zdublować
[=rolę]
Zdun
Zdusić (zdławić)
Zduszenie
Zdyscyplinować
Zdyscyplinowany
Zdziczeć
[=doprowadzić do zdziczenia]
Zdziwaczeć
Zdziwić (kogoś)
Zdziwić się
Zdzierać/ zedrzeć skórę
[=korę]
Zdzieranie skóry
[kory]
Zdumieć, zdumiewać
[się]
Zdumiewający (zjawiskowy)
[=zadziwiający]
Ze stachu
Zebra [zoo/ ogól]
Zebranie

perfide
perfide
astute, artificiose
traitor
inflexibilite, rigide
dente gelate
devenir rigide
facer rigide
facer dente rigide
sanitate
san, vegete
senco commun
curative
fonte
duplar
duplar:facer un role duplate
montator de estufa
supprimer
suppression
indisciplinar
indiscipllinate
devenir bestia
facer festia
devenir estranie
stupefacer, surprender
surprender se
excoriar
decorticar
excoriation
decortication
surprender, stupefacer
surprender se
prodigiose
stupende
pro timor, pro pavor
zebra
reunion, meeting, asamblea
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Zebu [zoo]
Zecer
[=składać tekst]
Zefir
Zegar /zegarek
[=kominkowy]
[=słoneczny]
[=wodny]
[=z branzoletką]
[=piaskowy (klepsydra)
Zegarmistrz
[=fabryka zegarów]
Zegaraynka
Zemdlały
Zemdleć
Zemsta
Zemścić się
[=żądza zemsty]
Zenit
Zenit
Zeolit (min)
Zeolityczny
Zepsuć
=skorumpować (kogoś)
[=skorumpować się]
Zero
Zerowy
Zerwać, zrywać
[=warstwę/ skórę]
Zerwanie (zeszlifowanie warstwy)
Zerwanie, zdarcie skóry
Zesłać
Zespół [muz]
Zestaw mebli
Zestawić
15

zebu
compositor (de typographia)
componer un texto
zephyro
horologio
horlogio de camino
horologio de sol
horologio de aqua
horologio-bracialetto
sabliero15
horlogiero
horologeria
horlogio parlate
perdite conscientia
perder conscientia,
vengiantia
vengiar se
desiro a vengiar (se), desiro (de) vengiantia
zenit
zenital
zeollitho
zeolithic
damnificar
corrumper
corrumper se
zero, null
nulle
rumper
abrader
abrasion
abrasion del pelle
deportar
ensemble
mobiliario
compilar

sabliera = piaskownica, pojemnik na piasek
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Zestawienie
Zestroić
Zestrojony
[zharmonizować]
Zestrzelić
Zestrzelenie
Zeszpecić
Zeszpecony
Zeszyć; zeszywać
Zeszyt 16
Zeugma [=figura retoryczna]
Zew
Zewnętrzny
Zez
Zezować
Zezowaty
Zezwalać, zezwolić (licencja)
Zezwolenie {llcencja)
Zębaty; zębowy
[=koło zębate]
[=kolej zębata]
Zdwoić, zdwajać
Złożyć do grobu
{=wysiłki]
Zgadywać
Zgadzać się; zgodzić się
[=dojść do agody]
Zgadzać się (z)
Zgadzać się (na coś)
Zgaga [med.]
Zgiełk
Zginąć, zaginąć
[=w wypadku]
Zgliszcze
16

compilation
harmonisar,accoordar
harmonisate, accordate
harmonisar
abatter
abattimento
deformar
defromate
suer,
quaderno,fasciculo
zeugma
vocation, voco de desiro
exterior, externe
strabismo
esser strabe
strabe, essite strabe
licentiar
licentia, licentiamento
dentose
cremaliera
rerrovia cremaliera(s)
doplar
sepulcrar, sepultar
doplar effortios
divenar
accordar, consentar, esser de accordo
vader de accordo,
venir/arrivar a un accordo
accordar se con
acceder
pyrosis
ruito
perir, obir
perir in un accidente
restos de incendio

słowo prawie nieużywane w języku polskim : „kajet”;
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Zgłupieć
[=ogłupiać kogoś]
Zgnić
Zgnilizna
[=moralna]
Zgnuśniały
Zgnuśnieć
Zgoda
[=przemilczana]
[=z zasadami]
[=obustronna]
[=rządowa]
[ugoda]
[=pakt]
Zgodnie z
[=potrzebą]
Zgodny z
Zgodność
Zgodzić się
Zgoić się
Zgolić
Zgon /zejście
[=akt]
Zgorszenie
[=skandal]
[=szok]
Zgorszyć
[=szokować]
[=wywołać oburzenie]
Zgorzknieć
Z góry
Z góry dziękować
Zgorzknienie (żółć)
Zgrabność
Zgrabny
Zgraja (ludzi)

devenir stupide
facer stupide
putrer (se),putrefacer
putrification
depravation
devenite inerte, essite sin inertia
devenir inerte, esser sin enertia
conconrdantia, consenso , accordo,
consensimensto, accordimento
accordo tacite
accordo de principio
accordo bilateral
accordo governamental
accordo
pacto
conforme a, secundo, secun
secundo le besonia
conforme a,secundo a
conformitate, accordo
concordar se
sanar (se),cicatrisar (se)
rasar
morte, decesso, obito
acto de decesso / morte
scandalisation
scandalo
shock, choc, shocking
scandalisar
choccar, facer choc
indignar se (contre de)
devenir acerbe (amar)
in avantia
anticipar
bile
habilitate
habile
ochlocratia,turba,canalia
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[=psów]
Zgromadzić
Zgromadzić się
Zgromadzenie
Zgromadzony
Zgroza
Zgryzota
Z grubsza
Zgrubienie kości / apofiza [med
Zgrzeszyć
[=seksualnie]
Zgryźliwość
Zgryźliwa krytyka
Zgryźliwość
Zgryźliwy
[cierpki, złośliwy]
Zgrzybiały
Zgrzyt
Zgrzytać
Zguba
Zgubić
[=drogę]
[=wątek]
[=głowę]
[=spóźnić się na }
Zgubić się (w)
Zgubny
Zgubiony
Zgwałcić (kobietę]
[=pogwałcić prawo, używać siły]
Zgwałcony
Zhardzieć
z inicjatywy
Ziać; zionąć
[=ogniem]

banda de canes
congregar
assemblar, convenir
assemblea,congregation
assemblate
horror
dolor, affliction
crudemente
apophyse
peccar
fornicar
acerbitate
critica acerbe
acerbitate
mordace
acerbe
decrepite
stridor
stridar
perdita
perder
perder le cammino/ via
perder le filo
perder le testa/ le busola
perder un ......
perder se (in)
peribileviolar
perdite
violar,raper, stuprar
violentar (le lege)
violate
devenir audace (audaciose
sub iniciative de
exhalar, expirar
exhalar con foco
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[=wyzionżć ducha]
Ziarno, ziarenko
[=nasienie]
[=zalążek]
[=kawy] baca de caffe
Ziarnoplon (bot)
Ziąb
Zidiocieć
Zielarz
zielarnia = sklep z ziołami
Zielenić sięiele = zioło

expirar le spirito17
grana
semine
germine

Zielenina {=sałata]
Zielnik
Zielone Swiątki
Zielonomorski
Zielony
Ziemia [znacz. ogólne]
[=grunt, powierzchnia]
Ziemia Ognista
Ziemniak = kartofel
[=słodki ziemniak]
Ziemny
Ziemisty
[=kolor]
Ziemniaczany
[=mąka ziemniaczana]18
Ziemnowodny
Ziemski
Ziewać
Ziębnąć
Ziębić
[=oziębiać technicznie]
Z kolei

verdura
herbario
pentecoste
glauc
verde
terra,
agro
Terra de Foco
batata
patata
terral, terree
*terratre, terren
color del terra
*terrose
amylose
amphibie
terrestrial
oscitar
facer frigido
devenir frigide
frigorisar
a vices

17
18

ficaria
frigido
devenir idiota (idiotic)
herberista = herberistero
herberisteria = boteca de herberista
devenir verde

morir (Inter)
także (anke) „kartoflana”
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Ziębnąć się
Zima
zimowy
Zimna wojna
Zimny
[ =sen zimowy]
Zimno
Zimnokrwisty
Zimorodek [orn]
Zimować [=zwierzęta na polu]
Zimowanie
Zioło = ziele
[=lecznicze]
[=napar z ziół]
Ziołowy19
Ziomek =krajan
Ziszczać; ziścić
Ziszczać się
Zjadacz much= muchozjad
Zjadliwość (cierpkość)
[=mówić z ]
Zjadliwy
[=można zjeść]
[=złośliwy]
Zjawa
[=fantom]
[=mara]
[=wizja]
Zjawiać się
Zjawisko (zjawa)
[=zdiwienie]
Zjazd
[=kongres]
19
20

devenir frigide
hiberno
hibernal
guerra frigide
frigide
tempore de hiberno
frigido, frigor
con frigide sanguine, *poikilothermal
martin pisccator
hibernar
hibernation
herba
herba medicinal, herbor
tisana
herbal
companion
realisar,executar
esser realisate
muscivoro
acrimonia (nya)
parlar con acrimonia
pugnante
manjibile
maligne, incisive, acre, acrimoniose
phantasma,incubo
phantoma
illusion
vision
apparer20
phanatoma
prodigio
convention, assemblea
congress

lek ziołowy = pharmaco (medicamento) herbal
apparar (Inter) = przygotować, przygotowywać,
przysposobiać
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[=zgromadzenie]
[=spotkanie]
[=spotkanie intymne]
Zjechać się
Zjednoczyć
[=łączyć]
[=sprzęgłem]
[=koncentrować]
[=kumulować]
Zjednoczyć się
[=skonsolidować si
Zjednoczenie
Zjednoczony
Zjełczały
Zjełczać
Zjełczyć
Zjeżyć (włosy}
Zjeżyć się
Zlatywać się
[=zbiegać się]
Zlecać; zlecić (komuś]
Zlecenie
[=akceptacji]
Zlecony
Zlekceważyć
Zlepek
[=konglomerat]
Zlepiać; zlepić
Zlew (w kuchni)
[=rura zlewcza]
Zlewać się (rzeka, woda)
Zlewający się
Zlewisko
Zlęknąć się
Zlicytować
[=kupować na licytacji]

assemblea
incontro
inicontro intime
convenir
reunificar, cosolidar
unir
accuplar
concentrar
cumular
unir se
cosolidar se
unio, reunification
unite, unificate
rancide
rancer,
facer rancide
arrugar
arrugar (se)
montar volante
converger
commissionar
commission
commission de/pro acceptation
commissionate
negliger, despicer,contemner,
disobliger,ignorabile,vilipender
agglomerato
conglomerato
collar (con),aglutinar (con)
lava-plattos
tuba a fluer
confluer
confluente
(le) confluente
haber pavor, haber timor
aucctionar
comprar per auction
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Zlikwidować
[=zmiażdzyć, słumic]
Zlikwidowany
Zlinczować
Zlitować się (nad)
Zlot
Zła sława
Złagodzić
[=kłótnię]
Złagodzony
Złamać
[=sobie nogę]
[=prawo
Złamana noga
Złamanieprawa
Złamanie nogi
Złamanie śródstopowe
Złapać
Złącze
Zło
Złocień (kwiat)
Złocień (minerał)
Złościć się
Złość (furia)
[=napad ]
[=niepohamowana]
Złoczyńca
Złodziej
[=kieszonkowiec]
Złom
Złorzeczyć
[=oczerniać]
[=szkalować]
[=lżyć, wymyślać]

liquidar
supprimer
liquidate
lynchar
compatir
*meeting, reunion,jamboree
un mal fama
mitigar
accommodar un querela
mitigate
fractuar, rumper
fractuar (rumper) se un gamba
abusasr del lege
gamba fracturate, gamba rupte
le abuso del lege/ derecto
fractura de gamba
fractura metatarsal
captivar, caper, trappar, sasir
junctura, connexion, union
(le) mal
margarita
rutilo21
furiar, irascer
furia, irate
accesso defuria
furia discatenate
malfactor
fur
pickpocket
ferral
maledicer
nigrar22
calumniar
insultar

21

nazwa naukowa = rutil

22

nigrar (Inter)= (także) pastować, czernić
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[=bluźnić; przeklinać]
Złość
Złośliwy
[=człowiek]
Złośliwość
Złota rybka
Złote gody
Złote runo
Złoto
Złotodajny, złotonośny
Złoty
[=kolor]
Złowieszczy; złowrogi
Złoże
[‘=geol]
Złożony
[=czas]
Złuda
[=iluzja]
[=urojenie]
Złudny
Złudzenie = halucynacja (med.)
Złudzenie słuchowe = halucynacja
słuchowa = akoasma (med.)
Zły
[=wściekły]
Zły duch
Zły los
Zmaczać; zmoczyć
Zmagać się
Zmagazynować
Zmagazynowany
Zmaleć
Zmarły [adj]
23
24

blasmar
cholera,furia
malitiose,maligne
cacadone,(le)malitiose
malitia
pisce aurate
nupta de auro
tonsion auree/ tonsion de aure
auro23
aurifere24
auree
de auro
sinistre, malaugurio
jacimento, strato, depositso,
filon
complexe, ,composite, composte
tempore composite
delusion
illusion
fellacia
delusive,illusive, deceptive, fallace
hallucination
hallucination auditori = acoasma
mal
furiose
cacadone, mal spirito
tribulaation
gacer molliate,facer humide
battaliar con,
immagazinar
immagazinate
minuer, diminuer
decedite, defuncte,. morte,morite

aure (Inter) =ucho (med.);
auriforme (Inter) = w kształcie ucha, uszny
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[subj.]
Zmarnować
[=czas]
Zmarszczyć (ię)
Zmarszczka
Zmartwić
Zmartwić się
Zmartwienie
Zmartwieć
[=zesztywnieć]
Zmartwychwstać
[=religijne]
Zmartwychwstanie
Zmarznąć, zmarżnąć
Zmarzlina, zmarżlina
Zmaterializować
Zmącić
Zmącić się

(le) morte
guastar
guastar le tempore
rugar (se), arrugar (se)
ruga
affliger, abatter
affiger se
afliction
amortir
rigidar (se)
resurger
resurger
resurection
frigorificar, gelar
solo gelate, terra gelate; permafrosto
materialisar
miscer,confusar
miscer se

Zmądrzeć
Zmęczenie
[=oczu]
Zmęczony
Zmęczyć
Zmiażdzyć
Zmiażdzony
Zmienić, zmieniać

devenir sage, devenir prudente
fatiga
fatiga del oculos
fatigate
fatigar
fracassar
fracassate
cambiar, mutar (bio)

Zmieniać się
Zminenno-cieplny
Zmienny

cambiar se
poikilotherme, poikilothermic
cambiabile,variante,variabile
cambiante, (ex)cambiabile
visar, mirar
crepusculo
crepuscular
devenir jorno, ajornar,
a parer
confunder, consternar,miscer

Zmierzać do
Zmierzch
Zmierzchać się
[=świtać]
Zmieszać

comenciar

882

Zmieszać się
Zmieszany
Zmiękczać, zmiękczyć
[=złagodzić, ukoić]
Zmitygować
Zmitygowany
Zmora
Zmowa
[=konspiracja]
[=tajne porozumienie]
[=sprzymierzenie]
Zmniejszać, zmniejszyć
Zmniejszać (ceny)
[=objętość]
[=łagodzić/ osłabić]
Zmniejszenie
Zmniejszony
Zmrok
Zmrużyć {=oczy]
Zmusić, zmuszać
Zmusić, zmuszać do (cz)
[=posłuszeństwa ludzi/
zwierzęta]
Zmuszony
Zmysł
Zmysłowy [=cielesny]
[=seksualny]
Zmysłowość
Zmyślać
[=wymyślać]
Znachor
[=szarlatan]
Znaczący
Znacząco
Znaczenie
[=właściwe]
Znaczyć

commiscer
confunde, consternate, perplexe
amollir
ablandar
mitigar
mitigate
incubo, sucubo
interaccordo secrete
conspiration
collusion
coalition
diminuer, abassar
descrescer/ abassar le precio
abassar le volumine
alleviar
diminution
diminuite, diminutive, abassate
crepusculo
arrugar oculos
coercer,compeller, constringer,fortiar
fortiar a (facer)
domar
coercive.compellite
senso
carnàl
sexuàl
carnalitate, sexualitate
imaginar
inventar
charlatn
charlatan
significante
significantemente
signification,significato, significantia
proprie acceptation
significar
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Znaczek
[=pocztowy]
Znaczenie
Znaczny, znaczący
Znacznie
Znać
[=wiedzieć]
[z imienia]
[=z widzenia]
z nagła = znienacka
[=nie oczekiwany]
Znajda; znajdek
Znajdować; znaleźć
[=sposób}
Znajdować się
Znajomy (rzecz)
Znajomy (przym)
Znajomość
[=przyjacielska]
Znak
[=zapytania]
[=wodny]
Znalazca
Znalezisko
Znamię
Znany
Znawca
Znawca grzybów (fungolog)
Znawstwo grzybów (fungologia)
Znęcać się (nad)
Znicz
Znieczulać; znieczulić
Znieczulenie (=med.)
Zniedołężniały
Zniedołężnieć
25

marca,timbre
timbre postal
significo
considerabile
considerabilemente
cognoscer
saper
cognoscer de (al) nomine
cognoscer de vista
subito
nonexpectate
infante trovate
trovar
trovar un medio
trovar se
cognito
cognite
cognoscentia,cognoscimento 25
cognoscentia amical
signo, macula
puncto de interrogation, interrogativo
marca de aqua
trovator
trovata
nevo, marca
celebre, famose, note, cognoscite
cognoscitor, experto
fungologo
fungologia
turmentar (ulle)
torcha (torsha)
anesthesiar
anesthesia
decrepite
decrepir

cognoscimento = także : wiedza, ; konosamenta
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[ =fizycznie]
[=umysłowo]
Zniechęcać
Zniechęcający
Zniechęcony
Zniechęcenie
Zniesienie
Zniesławiać
Zniesławienie
Zniewaga
Znieważać
Zniewieścieć
Zniewieściały
Znikać; zniknąć
[=gubić się]
Znikąd
Zniżać, żniżyć/obniżać (się)
[=się do kompromisów]
Znosić (odwoływać), znieść
[=niewolnictwo]
[=cerpienie, obelgi itp.]
Znośny
Znój
[=w pocie czoła]
Znużyć (kogoś)
Znużyć się
Zobrazować
Zodiak (różne znacz.)
Zoo
Zoofit 26
Zoofilia
Zoofobia
Zoofil
Zoogenetyka
Zoogeografia
26

devenir decrepite
devenir debile
discoragiar, dissuader
discoragiante
desanimite,discoragiate, abattite
discoragiamento, abattamento
abolition (de)
diffamar, libellar
diffamation, libello
insulto,ultrage
ofensar, insultar, ultragiar
effeminar, devenir femina
effemomate
evanescer
esser perdate , disparer
nusquam, in nulle parte
abassar (se)
abassar se a compromissos
abolir
abolir sclavitate
indurar
passabile, suportable
travalio
travalio con exsudato/sudor
fatigar, esser fatigate
devenir fatigate
imaginar
zodiaco
zoo
zoophito
zoophilìa
zoophobìa
zoòphilo
zoogenetica
zoogeographìa

nazwa naukowa: - nomine scientific: „zwierokrzew”
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Zoogeograficzny
Zoolog
Zoologia
Zoologiczny
[=ogród < zoo>]
Zoopsycholog
Zoopsychologia
Zoopsychologiczny
Zootechnolog
Zootechnologia
Zootechnologiczny
Zorganizować
[=aranżować]
[=adaptować]
Zorza
[=polarna]
Zostać
Zranić (skaleczyć)ostać
Zranienie
Zraniony
Zraszać
Zrąb, zręb [bud.]
[=leśny]
Zredukować
Zręcznie
Zręczny
Zręczność
Zrobić
[=zdjęcie]
Zrogowacieć
Zrozumieć
Zrozumiany
Zrozumienie
Zrównoważyć
Zrównoważony
27

zoogeographic
zoòlogo
zoologìa
zoologic
jardìn zoologic, zoo
zoopsychòlogo
zoopsychologìa
zoopsychologic
zootechnògo
zootechnologìa
zootechnologic
organisar
arrangiar
adaptar
aurora
aurora boreal
restar
leder, vulnerar
lesion, vulnere
lese, vulnerate27
sparger
structura, sceleto, stroma
sectura de silva
abassar
habilmente
habile
habilitate
facer
facer (prender) un photo;photographiar
devenir cornee,
comprender
comprehensibile, comprensibile
comprension
equilibrar
equilibrate

rana = vulnere (Inter)
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Zrównoważenie
Zróżniczkować [mat]]
[=biol]
Zrywać (warstwę)
Zrywaniev (warstwy – abrazja)
Zrzekać się, zrzecz się, abdykować
Zrzeszać się
[=federować(się)]
Zrzęda
Zrzędzić
Zszyć, zszywać
[=wargi sromowe (med.)]
Zszycie warg sromowych
Z tego miejsca
Zubożały
Zubożeć
Zubożenie
Zubożyć
Zuch
Zuchwały
Zupa
[=jarzynowa]
Zwalić, zwalać (przewracać)
Zwalenie
Zwalniać, zwolnić (dymisjonować)
Zwalniać, zwolnić (spowolnić)
Zwalniać (z pracy)
[=uwolnić od]
[=uwolnienie od]
[=redukować siłę / pedał gaz
Zwolnienie (z pracy)
Zwolnienie (szybkości/tempa)
Zwarcie= krótkie spięci
Zwariować
Zwarty
[zbity]
Zwartość

equilibration
differentiar
differentiar
abrader
abrasion
abdicar, abandonar
unir
federar (se)
gemito (jemito)
gemer (jemer)
infibular
infibular (labios vulvar)
infibular
ab iste loco
pauperisate, improvrite
pauperisar facer paupere, impovrir
pauperisation, impovrimento
valente companion (collega)
juvene scout
audace, audaciose
suppa
suppa de legumines
abatter
abattimento
dimitter (se)
lentar
dimitter , disemplear
eximer
exemption
laxar le accelerator
dimission, disemplemento, disempleo
lentamento,
curte circuito
affollar, furiar
compacte, contrahite
compacte, contrahite
compactivitate
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Zwarzyć
[=uszkodzić /mróz]
Zważyć (na wadze)
[=rozważyć]
Zważywszy
Zważywszy, że
Zważywszy jego zsługi
Zwężać, zwężyć
Zwężenie
[= napłetka [=stulejka (med.)]
Zwiastować
[=proklamować]
[=przepowiadać]
Zwiastowanie N.M.P.
Zwiastun
Związek
[=chem. mat. bot]
[=małżeński]
[=miłosny]
[=przyjacielski]
[=rodzinny]
[=krwi]
[=nierozwiązywalny]
;[nierozpuszczalny] (chem)
[=dwojga ludzi]
[=pomiędzy]
Związek zawodowy
Zwichnąć
[=nogę]
[=karierę]
{=staw (med)]
Zwichrzyć
[=włosy]
Zwiedzać
28
29

coagular
morder,frigorificar
cargar (de un peso),ponderar
considerar
considerante, viste
viste, que
viste su meritos
stringer
strictessa
phimositis
annunciar, predicer
proclamar
augurar
le Annunciation (de Maria)
augure,proclamero, harold
union, societate, vinculo28
composito
consortio (vinculo29) matrimonial/marital
vinculo de amor
vinculo de amicitate
vinculo familial
vinculo del sanguine
vinculo indissolubile
vinculo indissolubile
mariage, copula
relation inter, cohabitation
sindicato
discopular,luxar un pede
dislocar un
pede
rumper le carriera
Luxar un articulo, *desarticulisar
disordinar
disordinar capillos (pilos)
visitar

patrz .związek w moim „Uzupelnieniu”
vinculo (anque) = powiązanie, styczność, połączenie
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[=kraje]
Zwierać; zewrzeć
Zwieracz [med]
[=cewki moczowej]
[=analny]
[mięsień]
Zwierciadło = lustro
[=wody]
[=wytwarzać ~/a]
[=wytwórnia ]
Zwierciadłany
Zwierzać się
[=j.w. z sekretu]
[=spowiadać się]
Zwierzę; zwierz
[=dzikie]
[=udomowione]
[=młode]
[=bezkręgowe]
[=kręgowe; kręgowiec]
[=zimnokrwiste]
[=ciepłokrwiste]
[=stopochodne]31
Zwierzęca siła pociągowa
Zwierzęcieć
Zwierzęcieć się
Zezwierzęcednie
Zwierzęcy
[=świat – fauna]
Zwierzokrzew
Zwierzyna (łowna)=zwierzostan
Zwietrzały
Zwilżać, zwilżyć
30
31

vizitar paises, passar le
tempore in viages
clauder (se)
sphincter, adductor
sphincter de urethra
sphincter anal
adductor
speculo
nivello de aqua
specular, fabricar speculos
fabrica de speculos, *speculeria
specular30
confider
confider le secreto
confesar
animal
bestia
animal
juvene bestia (animal)
animal invertebrate
animal vertebrate
animal de sanguine frigide
animal de sanguine calide/ calde
animal pede
traction animal
facer bestia ; animalisar
devenir bestia ;animalisar se
animalisation
animal, bestial
fauna
zoophyto
bestias sovage a chassar (shasar)
vetule, non fresc, rancide
humectar

anque: v; spekulować; adj.lustrzany
zwane także „nastopne”
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Zwilżenie
Zwiędnąć
Zwiększyć, zwiększać
Zwięźle
Zwięzły
[=precyzyjny]
[=lakoniczny]
Zwięzłość
Zwinąć, zwijać
[=kraść / pot]
Zwiotczały (wiotki)
Zwisać
Zwisający brzuch
Zwlekać
Zwłaszcza
Zwłoka
Zwłoki
Zwodniczy (oszukańczy, bałamutny,
kłamliwy, urojony]
Zwodniczość (słuda, oszukaństwo]
Zwodzony most
Zwolenniczka
Zwolennik
Zwołać, zwoływać
Zwracać się,
Zwrot
Zwrotka
Zwrotnica [kol]
Zwrotniczy
Zwrotnik [geogr]
[=Koziorożca]
[=Raka]
Zwrotkowy
Zwrócić uwagę na
Zwycięstwo
Zwycięski
Zwycięzca

humectation
desiccar
augmentar
brevemente, concisemente
breve, concise
precise
laconic
brevitate, conscisamento
volver
furar
flaccide
pender
abdomine pendule
ajornar, procrastinar
partikularmente
retardo
cadavere
fellace
fellacia
ponte levatori
partisana, partitaria
partisano, partitario. (le) adherente
convocar
tornar se
retorno
strophe
cambio de ferrovia, interruptor de ferrovia
interruptator de ferrovia
tropico
Tropico del Capariocorno
Tropico del Cancere
strophic
prestar(tornar) su attention a
victoria, vincimento
victoriose
victor,venditor
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Zwyciężyć; zwyciężać
[=przeszkody]
[=swój strach]
Zwyciężony (przym)
Zwyciężony (rzecz)
Zwyczaj
Zwyczajowy, zwyczajny
Zwyczajowo
[=tradycyjny]
[=rytualny]
Zwyczajowy
Zwyczajny,zwyczajowy
Zwykle
Zwykły,
Zwymyślać
Zwyrodnialec
Zwyrodniały
Zwyrodnieć
Zdegenerować (się)
Zwyżka
[= cen]
Zwyżkować
Zygomorficzny
Zygzak
[=iść zygzakiem]
Zysk
Zyskowny
Zyskać; zyskiwać
[=na czasie]
Zyskowność
Zzielenieć

vincer
vincer le obstaculos
vincer su pavor / timor
vincite
perditor
consuetude,costume, moro habitude,usantia,
consuete
consuedetemente, consuetemente
tradicional
ritual
consuetudar, costumari,usual
consuete, habitual, ordinari
ordinarmente, usualmente
commun, ordinari, usual
repriomendar
(le) degenerate
degenerate
denaturar
degenerar
altiamento
altiamento de precios
altiar (precios, cursos)
zygomorphic
zygzag
zygzagar
lucro, profito
profitose, profitabile
profitar, ganiar
ganiar le tempore
profibilitate
devenir verde
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-Ź-

Źdźbło
[=kawałek]
Źle
[=(z)rozumie
[=(z)rozumiany
Źrebak; źrebię
Źrebica
Źrebić się
Źrenica [med]
Źródło [różne znacz.]
[=ciepła]
[=początek]
[=fontanna]
Źródlany
Źródłowy
Źródłosłów

lamina, pendiculo
pecia
mal
intender mal
intendite mal
pullo de cavallo
pulla de cavallo
(neo)nascer cavallo, nascer pullo
pupilla
fonte
therma
origine
fontana
fontal
etymologic
etymologia
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-Ż-

Żaba (rzecz)
[=ropucha] (rzecz)
Żabi skrzek (rzecz)
Żabiarnia (pomieszczenie z żabami) (rzecz)
Żabot (rzecz)
Żaden (przym)
[ żadnym sposobem/ w żaden sposób]
Żagiel (rzecz)
[=płótno ~/we (=kanwas]
Żagiew (pochodnia) (rzecz)
Żaglowiec (rzecz)
Żaglówka (rzecz)
Żak 4 (rzecz)
Żakard (rzecz)
Żakiet [=damski] (rzecz)
[=męski] (rzecz)
Żal (rzecz)
Żaluzja (rzecz)
[=stora] (rzecz)
[=markiza okienna]
Żałoba (rzecz)
[=być w żałobie]
[mieć żałobę]
[nabożeństwo ~/ne]

rana
bufon1
ovos / semines de ranas
raniera
jabbot
nulle
nullemente
vela2
canvass
torcha, face
nave a velas
veliero3
scholar, studente
*jacquard
jachetta
mantello, pelicia
dolo,affliction, tristessa, regret
persiana
jalousie F.
*marquisette F
funere,(le) funeral
esser vestite funeral
haber funere
ceremonia funebre

buffon (Inter) = bufon, nadęty człowiek)
velo = welon, woalka, zasłona, kotara, stora
3
velero =(Inter) = szkutnik, budowniczy żaglówek
4
żak= starodawna nazwa studenta z biednych rodzin,
który miał pragnienie zdobywania wiedzy;
4
jakard = specjalny rodzaj materiału z Francji, głównie
na firanki;
1
2
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[=marsz żałobny]
Żałobny (przym)
Żałosny (przym)
Żałować (czas)
Żandarm (rzecz)
Żandarmeria (rzecz)
Żar (rzecz)
[=rozpalone węgle]
Żarcie (rzecz)
Żargon (rzecz)
[=slang]
[=dialekt]
Żargonować = mówić żargonem (czas)
Żarliwy (przym)
Żarłacz [zoo] (rzecz)
Żarłoczność (obżarstwo)
Żarłoczny
Żarłok (obżartuch)
Żarno; żarna
Żarówka
Żart
Żartem
Żartobliwy
Żartować
Żartowniś
Żarzyć się
Żarzący {się)
Żąć
[=kosą]
[=sierpem]
Żądać
Żądanie
[=postulat]
Żądlić
Żądło {=owadów]
5

marcha funebre
funebre,funeral
compatinde, miserabile,misere
regrettar
gendarme{jendarme)
gendarmeria
ardor
bras
nutrimento
jargon
slang
dialekto, patois F.
jargonar
ardose
squalo
gluttonia5, voracitate
vorace, devorante.
glutton, devorator
molino a petras, petras molinari
ampulla
scherzo, burla, joco
per scherzo, in burla
burlesc, jocose
scherzar, burlar, jocar
burlator, jocero
haber ardor,ardorar se, caler,
esser ardose, incandescer
ardente (se)
falcar
recoltar (falcar) con falce
besoniar, demamdar, rogar
besonio, demanda
postulato, postulation
piccar
dardo, aculeo

żarłoczność w piciu = opilstwo = ebrietate, ebriositate
899

[=u krzewów: cierń]
Żądny
Żądza
[=krwi]
Żbik [zoo]
Że
Żeby wrócić do
Żebrać
[=dać jałmużnę]
[=prosić o jałmużnę]
Żebrak
Żebro
[=Adama]
Żebrowy
Żebrzący
Żeglarski
Żeglarz
Żeglarka
Żeglować
Żeglowny
Żegluga
Żegnać (kogoś)
[=robić krzyż]
[=błogosławić znakiem krzyża]
Żegnać się (z kimś)
[=krzyżem]
Żel w spray’u
Żel pod prysznic
Żelastwo
Żelatyna [kul]
[=galaretka owocowa]
[=galaretka (danie mięsne)]
Żelaziak
6

spina
avide,besoniate, cupide
avidia, desiderio
avidia/ desiderio del sanguine
felin; catto sovaje
que
pro retornar a
facer almosna, mendicar
facer almosna
mendicar
(le) mendicante
costa 6,cresta
costa de Adam
costal
mendicante
navigante
nauta, navigator
navigatrice, nauatrice
navigar
navigabile
navigation
benedicer, dicer adieu
cruciar;
facer cruciamento, beneficar
cruciar;
facer cruciamento, beneficar
dicer adie (a), facer se cruce,
prender congedo (con)
aerogel
crema/ gel a duchar (sh)
ferralia
gelatina
gelea (jelea)
galanatina
ferro mineral

costo znaczy także: wybrzeże, stok, zbocze
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Żelazo Fe (rzecz) [chem]
Żelazisty
Żelazko
Żelazobeton = żelbet
Żelazny
[=chem.]
Żelazna kurtyna
Żenada
Żenić (się)
[=między sobą]
Żenować
Żeński
[=rodzaj żeński]
Żerdź
[=grzęda]
Żerować
Żeton
Żłobek (=rowek)
[=miejsce dla małych dzieci]
[=bożenarodzeniowy]
[=w oborze/ koryto]
Żłobić; żłobkować
Żłób
Żmija [zoo]
Żniwiarka [=kobieta]
[=maszyna]
Żniwo, żniwa
Żołądek [med]
[=nieżyt ~/ka]
[=zapalenie, choroba]
[=skurcz ~/ka]
[=kwas żołądkowy]
[=sok żołądkowy] 10
7
8
9

ferro
ferruginose
ferro de repassar
concrete de beton
ferree, ferric
ferrose
cortina de ferro
vergonia; choc, shock A
maritar (se)
intersposar (se). intermaritar (se)
vergoniar. chocar, shockar
feminin, feminina
feminin
palo, pertica
percha
pasturar, perquirer nutrimento
dischetto*
cannello
kindergarten*
crippa de Natal
trogo
cannellar
trogo
vipera
falcatrice
machina a facar
falcatura; recolta9
stomacho, gastro
gastritis
gastralgia
spasmo de stomacho, spasmo gastric
acido gastric
acido succo

velo = welon, woalka, zasłona, kotara, stora
velero =(Inter) = szkutnik, budowniczy żaglówek
recolta = plon, zbiór (z pola)
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[=strusia]
Żołądkowy
Żołd
Żołądź [med. bot]
[=członka]
Żołnierz
[=służby czynnej]
[=soldateska]
[=pieszo, na piechotę, spieszony]
Żona
Żonobójca
Żonobójstwo
Żongler
Żonglować (czas)
Żółciowy
[=kamień żółciowy]
[=pęcherzyk ~/owy]
Żółć
Żółknąć
Żółtaczka [pat]
[=chory na ~/ę]
Żółtaczkowy (rzecz) [med.]
Żółtko (jaja)
Żółty
Żółw [zoo]
[=pancerz żółwi]
żrący [=p. żreć]
[=wypalający]
[=charakter]
[=gryzący/ ostry]
[=chem.]
Żubr [zoo]
Żuchwa [=u ludzi] (rzecz) [med.]

stomacho de avestuthio
stomachal , gastric
pagamento militar, pagamento de milite
glande
capite de peniso
soldato
soldato obligatori
solatesca
soldato a pede
marita, sposa, uxor
occidator / homicida del sposa
homicidio del sposa
joculator
jocular
bilari
calculo bilari
vesica bilari
bile
jalnescer
jalnessa, ictero (nomine scietific)
esser malade pro ictero; icterico
icteric
vitello11
jalne
tortuca
scalia de tortuca
devorante
caustic
causticitate
acute
caustisar
bison
maxilla

10

także ( anke) = sok pokarmowy = digestive succo

11

vitello = cielak

12

costo znaczy także: wybrzeże, stok, zbocze
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[-u zwierząt] (rzecz) [zoo]
Żuć
[=zwierzęta]
Żuk (rzecz) [ ent]
Żuławy [ziemia poniżej
poziomu morza / polder]
Żupa = warzelnia soli
Żur = żurek
Żuraw [orn]
[techn]
Żurawina
Żurnal
Żużel
Żwacz (przeżuwacza)
Żwawy
Żwir
Żwirować
Żwirowisko
Życie
[=wiejskie]
[=siedzące] (sposób siedzenia)
[=pieskie]
[=kwestia ~/a]
[=radość ~/a]
[=schyłek ~/a]
[=powołać do ~/a]
[=odebrać komuś ~/e]
[=odebrać sobie ~/e]
[=zdolny do ~/a]
[=dobrobycie/ obfitości]
Życiorys
Życiowy
Życzący tryb [gram]

mandibula
masticar
ruminar
coleoptero13, doryphora14, geotrupe15
Zulavia* /
polder / la terra sub le nivello del mare
salina
acidose suppa de farina
grue
grue;
oxycocco
jornal de moda
scoria
pancia (de ruminero)
brusc
gravilla, gravella
gravellisar
mina de gravella
vita
vita campestre
vita sidentari
vita de cano
question de vita
joyo de vita
fin de vita
genitar (a vita)
occider vita
occider se vita
apte pro vivar
vita in abundantia
autobiographia, curriculum vitæ
vital, vivace
modo optative

13

coleoptero = żuk, chrząszcz
doryphora = żuk Kolorado
15
geotrupe = żuk gnojowiec
14
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Życzliwy
Życzliwie
Życzliwość
Życzenie
Życzyć
Żyć
[=reanimować]
[=w dobrobycie/ obfitości]
[=w poniżeniu]
[=jak pies z kotem]
[=w dobrobycie]
[=w zgodzie z]
Żyd
Żydowski
Żyjący (przym)
Żyjątko
Żylak (rzecz) [med.]
Żylakowaty
Żyletka
żyła (różne znacz.)
[=krwionośna]
[=główna; arteria]
Żyłka
[=smykałka do...]
Żyłkowaty
[=zapalenie żył (med.)]
Żyrafa [zoo]
Żyrandol (pająk)
Żyrant
Żyro
Żyrobusola/ żyrokompas
Żyrować
Żyto
Żywa istota
Żywica
Żywiczny
[=produkować ~/ę]

bene-vole, volente bene-volente
con favor
bonvolentia
desiro, desiderio
dezirar
viver
vivificar, animar
viver in abundantia
viver in le adjection
viver como can e catto
viver in abundantia
viver in accordo con
judeo
judee, judaic
vivente
microbio
varice, varivocella
varicose
rasorio
vena, venna
vena sanguine
arteria
venetta
capabilitate pro / a
venose
phlebitis
girafa (jirafa)
lustro
indorsator
indorsemento
gyrobusola
indorsar,avalisar
secale
ente
resina
resinose
resinificar
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[=zbierać ~/ę]]
Żywić
[=ptactwo]
Żywieniowy
Żywioł
[=klęska ~/a]
Żywność
Żywopłot
Żywo
Żyworodny
Żywotny
Żywotność
Żywy
[=pełen życia, żywotny]
Żywo
Żyzny
Żyzność

16
17

colliger le resina, extraher le resina
nutrir, alimentar
nutrir
alimentari
spontanitate,impeto
disastro
nutrimento, nutrition
haga, sepe16
vivemente, vividemente
vivipare
vival, vivace, vigente, viabile17
vivabilitate, viabilitate
vive, vivide
vivace, vegete
vivemente
fertile, fecunde, ubere
fertillitate

sepe de rege = strzyżyk (ptak)
viabile = także przemijalny,
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