
a – adekwatny

A
a, A 〈n; 600〉 1 ( taalk.) (litera) a, A ❖ A jak Adam ± de a 

van An ton; od A do Z van A tot Z; van voor naar 
ach ter; van naald je tot draad je; odległość od A do B 
de af stand van A naar B  2 ( muz.) a, A ❖ A-dur 
A grote terts; A‑groot; A‑majeur; a-moll a kleine 
terts; a‑klein; a‑mi neur

a1 〈conj〉 1 (łączy dwa człony o wyraźnej opozycji) en, ver‑
sus ❖ dzisiaj, a nie jutro van daag, en niet mor gen; 
teoria a praktyka the o rie en/ver sus prak tijk  2 (łączy 
dwa człony po przyimku ‘między’) en ❖ między szafą a 
biurkiem tus sen de kast en het bu reau  3 (luźne uzu‑
pełnienie) en ❖ ja skończyłem, a ty? ik heb het af, en 
jij?; za wsią był las, a za lasem rzeka ach ter het dorp 
was een bos, en ach ter het bos een ri vier  4 (równo‑
czesność, z formą czasownika) ter wijl ❖ oddychał z tru-
dem, a nogi uginały się pod nim hij adem de met 
moei te, ter wijl zijn  knieën knik ten  5 (uzupełnienie, 
z formą czasownika; wprowadza element zaskoczenia) 
maar ❖ miał osiemdziesiąt lat, a jeździł na rowerze 
jak młody hij was tach tig, maar fiets te nog als de 
bes te

a2 〈int〉 ( emf.) ❖ a co? hoe zo?; a hultaj! de scha vuit!; 
a nie mówiłem? zei ik het niet?

A 〈abbr〉 ( fys.) (amper) A (am pè re), amp. (am pè re)
abażur 〈m; 50〉 lam pen kap
ABC 〈n; 600〉 abc h ❖ ABC dziennikarstwa het abc van 

de jour na lis tiek
abdykować 〈if/pf; 1011〉 af stand doen* van de troon, af‑

tre den*, z

abecadło 〈n; 486〉 1 alfabet h  2 ( fig.) (podstawy) de eer ste 
beginselen pl

abonament 〈m; 52〉 1 abonnement h ❖ abonament na 
mecze sei zoen kaart; opłacać/opłacić abonament het 
abon ne ment be ta len  2 (telewizyjny) kijkgeld h  3 (tele‑
foniczny) telefoonabonnement h

abonent 〈m; 119〉, abonentka 〈f; 297〉 abon nee
aborcja 〈f; 377〉 abor tus ❖ dokonywać/dokonać aborcji 

abor tus ple gen
absencja 〈f; 377〉 ab sen tie, af we zig heid ❖ absencja 

chorobowa ziek te ver zuim
absolut 〈m; 52〉 ( fil.) het ab so lu te
absolutnie 〈adv; 753〉 ab so luut
absolutny 〈adj; 753〉 1 (bezwzględny) ab so luut ❖ zero ab-

solutne ( fys.) ab so lu te nul punt  2 (całkowity) ab so luut, 
vol ko men ❖ absolutna większość ab so lu te meer der‑
heid; vol strek te meer der heid; absolutne zero ( spreekt.) 
een com ple te nul

absolutorium 〈n; 509〉 1 (formele goedkeuring door 
een machtsorgaan) ❖ udzielać/udzielić absolutorium 
zarządowi de char ge ver le nen aan het be stuur  
2 ( school.,  univ.) (afsluiten van alle deeltentamens 
voor de uiteindelijke verdediging van de afstudeer‑
scriptie) ❖ uzyskiwać/uzyskać absolutorium na wy-
dziale prawa een be wijs ont van gen van vol tooi ing 
van een rech ten stu die

absolutyzm 〈m; 44〉 absolutisme h

absolwent 〈m; 119〉, absolwentka 〈f; 297〉 af ge stu deer de
absorbować 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 1 ( fys.,  schei.) ab sor be ren  

2 ( fig.) ab sor be ren, in be slag ne men* ❖ praca na-
ukowa całkowicie go absorbuje de we ten schap pe lij ke 
ar beid neemt hem ge heel in be slag

abstrahować1 〈if; 1011〉 (od czegoś) (pomijać ) bui ten be‑

schou wing la ten* ❖ ab stra hu jąc od jego poglądów, 
jest niezłym mówcą af ge zien van zijn denk beel den is 
hij geen slecht re de naar

abstrahować2 〈if; 1011〉, wy~ 〈pf 〉 (coś (z czegoś)) ( fil.) 
ab stra he ren

abstrakcja 〈f; 377〉 1 ab strac tie  2 ( fil.) ab strac tie  
3 ( kunst) ab stract werk h

abstrakcyjny 〈adj; 753〉 1 (nierealny) ab stract ❖ abstrak-
cyjny dowcip een ab strac te mop; abstrakcyjny pomysł 
een ir reë le ge dach te  2 ( fil.) ab stract ❖ abstrakcyjne 
myślenie het ab strac te den ken  3 ( kunst) ab stract

abstynencja 〈f; 377〉 1 (od napojów alkoholowych) ab sti‑
nen tie, ge heel ont hou ding  2 ❖ abstynencja seksual-
na sek su e le ont hou ding

abstynent 〈m; 119〉, abstynentka 〈f; 297〉 ge heel ont hou‑
der

abstynentka 〈f; 297〉 (vrouwelijke) ge heel ont hou der, 
ge heel ont houd ster

absurd 〈m; 46〉 non sens, ab sur di teit
absurdalny 〈adj; 752〉 ab surd
aby1 〈conj〉 ( schr.) 1 (+ infin.) om … te …  ▹ dat ❖ przyje-

chał, aby zaraz odjechać hij kwam aan, om on mid‑
del lijk (weer) te ver trek ken; pojechała do Polski, aby 
uczyć się polskiego ze ging naar Po len om Pools te le‑
ren; chcę, aby zmienić tę lampę ik wil dat die lamp 
ver van gen wordt; nie wydaje się, aby tego nie można 
było zrobić het lijkt er niet op, dat dat niet ge daan 
zou kun nen wor den  2 (+ persoonsuitgang (~, ~m, ~ś, 
~śmy, ~ście) + verleden deelwoord) dat  ▹ zo dat, op dat 
❖ nie sądzę, abyś miał rację ik denk niet dat je ge lijk 
hebt; autobus jest zbyt późno, abyśmy mogli zdążyć 
die bus is te laat voor ons om het (nog) te (kunnen) 
ha len; prosiłem go, aby pomógł ik vroeg hem om te 
hel pen; wyraziłem się dość dobitnie, abyś to nareszcie 
zrozumiała ik heb me ta me lijk sterk uit ge drukt, zo‑
dat/op dat je het (nu) ein de lijk eens zou be grij pen; 
ik heb me ta me lijk sterk uit ge drukt, zo dat/op dat je 
het (nu) ein de lijk eens be grijpt  3 (+ persoonsuitgang 
(~, ~m, ~ś, ~śmy, ~ście) + verleden deelwoord) (+ tylko; 
warunek) (maar alleen) als ❖ pojadę na wycieczkę, 
aby tylko była pogoda ik maak een uitje (maar alleen) 
als het goed weer is; przyjdę na spotkanie, aby tylko 
nie padał deszcz ik kom naar de ver ga de ring (maar 
alleen) als/zo lang het niet re gent

aby2 〈part〉 (sygnalizuje treść życzeniową; byle) (geeft een 
wens aan) ❖ aby do wiosny! als we de len te maar ha‑
len!; aby tylko zdążyć! als we maar op tijd ko men!

AC 〈abbr〉 ( ver ze ke rings we zen) (autocasco) vol le dig cas co
ach 〈int〉 ach ❖ ach, jak miło! o, wat aar dig!
achillesowy 〈adj; 754〉 ❖ pięta achillesowa achil les hiel
aczkolwiek 〈conj〉 (choć ) of schoon, zij het dat ❖ był 

bar dzo silny, aczkolwiek na takiego nie wyglądał hij 
was heel sterk, of schoon hij daar niet naar uit zag

adamaszek 〈m; 6〉 damast h

adaptacja 〈f; 377〉 1 adap ta tie ❖ adaptacja filmowa 
film ver sie  2 ( muz.) be wer king  ▹ (aranżacja) arran‑
gement  h

adapter 〈m; 28/50〉 pla ten spe ler
adaptować 〈if/pf; 1011〉, za~ 〈pf 〉 1 ge schikt ma ken 
❖ adaptować strych na mieszkanie een zol der ver‑
bou wen tot wo ning  2 ( muz.) be wer ken

adaptować się 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 zich aan pas sen 
❖ adaptować/zaadaptować się w nowym otoczeniu 
zich aan pas sen in de nieu we om ge ving

adekwatny 〈adj; 753〉 (do czegoś) 1 ade quaat  ▹ (udany) 
ge schikt, (często) goed ❖ adekwatny przekład ade‑
qua te/goe de ver ta ling  2 (zgodny z  czymś ) in over een‑
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2adidas – agitować

stem ming (met) ❖ ta kara jest nieadekwatna do czy-
nu de straf staat in geen ver hou ding tot de daad

adidas 〈m; 25〉 ( euf.,  inf.) aids ❖ złapać adidasa aids op‑
lo pen

adidasy 〈m; 36〉 ( sportt.) (zwykle pl.) sport schoen, ten‑
nis schoen

adiunkt 〈m; 119〉 we ten schap pe lijk me de wer ker
adiustować 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 ( boekw.) ge reed ma ken 

voor druk, pers klaar ma ken
adiutant 〈m; 119〉 ( mil.) ad ju dant
adm. 〈abbr〉 1 (administracja) bestuur h  2 (administracyj‑

ny/administracyjnie) ad mi nis tra tief  3 (admirał) ad mi‑
raal

administracja 〈f; 377〉 1 (zarządzanie) bestuur h, (nadzór) 
beheer h ❖ administracja majątkiem be heer over een 
ver mo gen  2 (w przedsiębiorstwie) (zarząd) bestuur h, 
(kierownictwo, dyrekcja) di rec tie  3 (w państwie) (rząd; 
zarząd) bestuur h, (władze) over heid ❖ administracja 
państwowa staats be stuur; staats ap pa raat

administracyjny 〈adj; 753〉 1 (dot. zarządzania) be stuur‑
lijk ❖ koszty administracyjne be heers kos ten; zdolno-
ści administracyjne be stuur lij ke ca pa ci tei ten  2 (dot. 
zarządu) ❖ pracownik administracyjny be leids me de‑
wer ker  3 (dot. wykonywania władzy) ad mi nis tra tief 
❖ podział administracyjny ad mi nis tra tie ve in de ling; 
prawo administracyjne ( jur.) ad mi nis tra tief recht

administrator 〈m; 121〉, administratorka 〈f; 297〉 ad mi‑
nis tra teur, (zarządca) be heer der ❖ administrator 
apostolski ( r.‑k.) apos to lisch ad mi nis tra tor

administrować 〈if; 1011〉 ( czymśI) be he ren ❖ admini-
strować majątkiem firmy het be zit van een fir ma be‑
he ren

admiralicja 〈f; 377〉 ad mi ra li teit
admirał 〈m; 126〉 ad mi raal
adnotacja 〈f; 377〉 1 (w książce, artykule) noot, kant te ke‑

ning  2 (na dokumencie) aan te ke ning
adopcja 〈f; 377〉 adop tie
adoptować 〈if/pf; 1011〉, za~ 〈pf 〉 adop te ren
adoptowany 〈adj; 754〉 ge adop teerd ❖ adoptowane 

dziecko adop tie kind
adoracja 〈f; 377〉 1 (podziw) be won de ring ❖ towarzy-

stwo wzajemnej adoracji ( scherts.) ge noot schap van 
we der zijd se be won de ring  2 ( relig.) ado ra tie ❖ ado-
racja Najświętszego Sakramentu uit stel ling van het 
Al ler hei ligst sa cra ment

adorator 〈m; 121〉 aan bid der, ado ra teur
adorować 〈if; 1011〉 1 aan bid den*, ado re ren  2 ( relig.) 

aan bid den*

adres 〈m; 44〉 adres h ❖ adres e-mailowy/internetowy 
e‑mail adres/in ter net adres; trafić pod zły adres ( fig.) 
aan het ver keer de adres zijn; czy to było pod moim 
adresem? ( fig.) was dat te gen mij be doeld?; adres po-
mocniczy nood adres ( handel.), pakketkaart; zmienić 
adres van adres ver an de ren; adres zwrotny adres 
voor te rug zen ding; retouradres

adresat 〈m; 119〉, adresatka 〈f; 297〉 1 ge adres seer de  
2 ( kunst) hoor der, kij ker, le zer

adresować 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 adres se ren ❖ adresować/
zaadresować kopertę een en ve lop pe adres se ren

Adriatyk 〈m; 6〉 ( aard.) Adri a ti sche Zee
adwent 〈m; 52〉 ( r.‑k.) ad vent
adwentysta 〈m; 358〉 ( relig.) ad ven tist ❖ Kościół Adwen-

tystów Dnia Siódmego Kerk van de Ze ven de dag ad‑
ven tis ten

adwokat 〈m; 119〉 ad vo caat ❖ adwokat z urzędu ( jur.) 
toe ge voegd ad vo caat

aerobik 〈m; 6〉 ae ro bics

aerodynamiczny 〈adj; 753〉 1 (kształt) ge stroom lijnd  
2 (siła) ae ro dy na misch

aerozol 〈m; 217〉 1 ae ro sol+h  2 (pojemnik) spuit bus 
❖ de zo do rant w aerozolu de o do rant in spray

afekt 〈m; 52〉 ( psych.) affect h ❖ zbrodnia w afekcie cri me 
pas si on nel

afektacja 〈f; 377〉 ge maakt heid, ge kun steld heid
afektowany 〈adj; 754〉 ge maakt, ge kun steld
afera 〈f; 321〉 1 aff ai re ❖ afera miłosna lief des ge schie‑

de nis  2 ( inf.) (awantura) rel ❖ ale afera! wat een toe‑
stan den!

aferzysta 〈m; 358〉, aferzystka 〈f; 297〉 op lich ter, zwen‑
de laar

aferzystka 〈f; 297〉 (vrouwelijke) op lich ter, op licht ster, 
(vrouwelijke) zwen de laar, zwen de laar ster

Afganistan 〈m; 44〉 ( aard.) Afghanistan h

Afganka 〈f; 297〉 Af ghaan se (vrouw)
Afgańczyk 〈m; 15〉 Af ghaan
afgański 〈adj; 742〉 Af ghaans ❖ chart afgański ( zoöl.) 

Af ghaan se wind hond
afisz 〈m; 161〉 af  che+h, aanplakbiljet h ❖ nie schodzić z 

afisza re per toi re hou den (o sztuce, filmie itd.)
afiszować się 〈if; 1011〉 ((z)  czymśI) pa ra de ren (met), 

(przechwalać się) te koop lo pen* (met) ❖ afiszować się 
swoim bogactwem te koop lo pen met zijn rijk dom; 
afiszować się z kobietami zich in het ge zel schap van 
vrou wen ver to nen

aforyzm 〈m; 44〉 aforisme h

afrikaans 〈adj post; 837〉 ( taalk.) ❖ język afrikaans de 
Zuid‑Afri kaan se taal; Afrikaansh

afrodyzjak 〈m; 6〉 afrodisiacum h

afront 〈m; 52〉 be le di ging, schoff e ring ❖ robić/zrobić 
komuś afront ie mand schoff e ren

Afryka 〈f; 296〉 ( aard.) Afrika h

Afrykaner 〈m; 121〉 Afri ka ner, Afri kaan der
afrykanerski 〈adj; 742〉 (od Afrykaner) Zuid‑Afri kaans, 

Afri kaans ❖ język afrikanerski de Zuid‑Afri kaan se 
taal; Afrikaansh

Afrykanin 〈m; 160〉 Afri kaan
Afrykanka 〈f; 297〉 Afri kaan se (vrouw)
Afrykańczyk 〈m; 15〉, Afrykanka 〈f; 297〉 Afri kaan
afrykański 〈adj; 742〉 Afri kaans
agencja 〈f; 377〉 1 (przedstawicielstwo) ver te gen woor di‑

ging, agentschap h ❖ agencja handlowa han dels ver‑
te gen woor di ging; agencja prasowa pers agent schap  
2 (firma) bureau h ❖ agencja ochrony (mienia) be wa‑
kings dienst; agencja reklamowa re cla me bu reau; 
agencja towarzyska es cort bu reau; es cort ser vice

agencyjny 〈adj; 754〉 ❖ wiadomości agencyjne nieuws 
van de pers bu reaus

agenda 〈f; 315〉 1 (filia) filiaal h  2 (terminarz) agen da
agent 〈m; 119〉, agentka 〈f; 297〉 1 (przedstawiciel) agent, 

ver te gen woor di ger ❖ agent ubezpieczeniowy ver ze‑
ke rings agent  2 (szpieg) ge heim agent, in for mant 
❖ agent obcego wywiadu ge heim agent van een 
vreem de mo gend heid  3 ( di plo ma tie) ❖ agent dyplo-
matyczny di plo ma tiek ver te gen woor di ger  4 ( spreekt.) 
link mie gel ❖ niezły z niego agent! die moet je in de 
ga ten hou den!

agitacja 〈f; 377〉 ac tie, cam pag ne ❖ agitacja przedwy-
borcza ver kie zings cam pag ne

agitator 〈m; 121〉 (polit.) ac ti vist, cam pag ne voer der
agitatorka 〈f; 297〉 (vrouwelijke) ac ti vist, ac ti vis te, 

(vrouwelijke) cam pag ne voer der, campagnevoerster
agitować1 〈if; 1011〉 (za  czymśI) ac tie voe ren (voor) 
❖ agitować za zjednoczeniem lewicy ac tie voe ren voor 
de ver eni ging van links
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3 agitować – akt

agitować2 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 (ko gośA) (iemand) voor 
zich (proberen te) win nen*

aglomeracja 〈f; 377〉 1 (skupisko) op een ho ping, con cen‑
tra tie  2 (w urbanistyce) ag glo me ra tie ❖ aglomeracja 
miejska ste de lij ke ag glo me ra tie

agonia 〈f; 376〉 ago nie, doods strijd ❖ agonia przedsię-
biorstwa ( fig.) de ago nie van een on der ne ming; leżeć 
w agonii op ster ven lig gen

agrafka 〈f; 297〉 vei lig heids speld
agrarny 〈adj; 754〉 agra risch
agregat 〈m; 52〉 ( techn.) 1 aggregaat h  2 ( fig.,  inf.) (spry‑

ciarz) ❖ niezły z niego agregat! die moet je in de ga‑
ten hou den!

agresja 〈f; 377〉 agres sie ❖ akt agresji daad van agres‑
sie; dokonywać/dokonać agresji na sąsiednie państwo 
agres sie ple gen te gen een na buur staat

agresor 〈m; 121〉 agres sor
agrest 〈m; 54〉 ( bot.) kruis bes
agresywność 〈f; 441〉 agres si vi teit
agresywny 〈adj; 752〉 agres sief
agronomia 〈f; 376〉 agro no mie
agrotechnika 〈f; 296〉 land bouw tech niek
agrowypoczynek 〈m; 8〉 (meestal voor kinderen; tijde‑

lijk verblijf op een boerderij bij wijze van vakantie)
aha 〈int〉 o, aha ❖ aha, teraz rozumiem aha, nu be‑

grijp ik het!
AIDS 〈abbr〉 aids (acquired immune deficiency syn‑

drome) ❖ chory na AIDS aids pa tiënt
airbus 〈m; 44〉 air bus
aj 〈int〉 oei, ai ❖ aj, aj, niedobrze! oei, dat is pech!
ajencja 〈f; 377〉 1 (placówka) filiaal h  2 (hand.) ❖ brać/

wziąć sklep w ajencję een win kel over ne men op fran‑
chisebasis

ajent 〈m; 119〉 uit ba ter, be heer der
ajentka 〈f; 297〉 (vrouwelijke) uit ba ter, uit baat ster, 

(vrouwelijke) be heer der, be heers ter
ajerkoniak 〈m; 6〉 ( cul.) ad vo caat
AK 〈abbr〉 ( hist.) (Armia Krajowa) Bin nen lands Leger h 

(Pools on der gronds le ger tij dens WO II)
akacja 〈f; 377〉 ( bot.) aca cia
akademia 〈f; 376〉 1 (instytucja) aca de mie ❖ Akademia 

Nauk Aca de mie van We ten schap pen  2 (uczelnia) 
aca de mie, ho ge school ❖ akademia rolnicza land‑
bouw ho ge school; akademia wojskowa mi li tai re aca‑
de mie  3 (uroczystość ) fees te lij ke bij een komst, aca de‑
mi sche zit ting ❖ akademia żałobna her den kings‑
plech tig heid

akademicki 〈adj; 727〉 1 aca de misch ❖ dom akademicki 
stu den ten flat; kwadrans akademicki aca de misch 
kwar tier; rok akademicki aca de misch jaar  2 (teore‑
tyczny) aca de misch, the o re tisch ❖ kwestia akademic-
ka aca de mi sche vraag  3 (szablonowy) aca de misch, 
schools ❖ styl akademicki aca de mi sche stijl

akademik1 〈m; 15〉 1 (członek akademii) academielid h  
2 ( zeldz.) (student) stu dent

akademik2 〈m; 1〉 (dom akademicki) studentenhuis h, 
stu den ten flat, ( Belg.) studentenhome h, ( Belg.) peda

akapit 〈m; 52〉 ( boekw.) 1 (ustęp) ali nea  2 (pierwszy wiersz) 
be gin re gel

akcent 〈m; 52〉 1 ( taalk.)  accent h, klem toon ❖ kłaść ak-
cent na coś ( fig.) het  accent leg gen op iets; iets be na‑
druk ken  2 (znak graficzny)  accent h  3 (wymowa) 
 accent h, tong val  4 (zabarwienie uczuciowe)  accent h, 
toon  5 (element)  accent h ❖ tradycyjne wnętrze z kilko-
ma nowoczesnymi akcentami een tra di ti o neel in te ri‑
eur met en ke le mo der ne ac cen ten

akcentować 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 1 ( taalk.) be klem to nen 

❖ akcentować sylabę een let ter greep be klem to nen  
2 ( fig.) be na druk ken

akceptacja 〈f; 377〉 1 (przyjęcie) aan vaar ding, ac cep ta tie 
❖ społeczna akceptacja so ci a le ac cep ta tie  2 (aproba‑
ta) goed keu ring ❖ uzyskiwać/uzyskać akceptację pro-
jektu goed keu ring ver krij gen voor een pro ject  
3 ( han del.) ac cep ta tie ❖ akceptacja weksla ac cep ta tie 
van een wis sel

akceptować 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 1 (przyjmować ) aan vaar‑
den*, ac cep te ren  2 (aprobować ) goed keu ren ❖ zaak-
ceptować projekt ustawy een wets voor stel goed keu‑
ren

akcesoria 〈plt; 538〉 accessoires pl ❖ akcesoria samocho-
dowe ac ces soi res voor de auto; akcesoria teatralne 
theaterbenodigdheden

akcie ⇒ akt
akcja 〈f; 377〉 1 (działanie) ac tie ❖ czołgi weszły do akcji 

de tanks kwa men in ac tie; policjanci musieli wkro-
czyć do akcji de po li tie moest han de lend op tre den; 
akcja ratunkowa red dings ope ra tie; akcja społeczna 
so ci a le ac tie; akcja zbrojna ge wa pend op tre den  
2 ( lit.) ac tie, han de ling ❖ jedność akcji ( dram.) een‑
heid van han de ling  3 ( econ.) aandeel h ❖ pakiet akcji 
aan de len pak ket  4 ( sportt.) ac tie, offensief h

akcjonariusz 〈m; 208〉 aan deel hou der
akcjonariuszka 〈f; 297〉 (vrouwelijke) aan deel hou der, 

aan deel houd ster
akcyjny 〈adj; 753〉 ❖ spółka akcyjna ( econ.) naam lo ze 

ven noot schap
aklamacja 〈f; 377〉 ac cla ma tie ❖ przez aklamację bij ac‑

cla ma tie
aklimatyzacja 〈f; 377〉 ac cli ma ti sa tie
aklimatyzować się 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 ac cli ma ti se ren*, z, 

zich aan pas sen ❖ aklimatyzować się w nowym oto-
czeniu zich aan pas sen in de nieu we om ge ving

akompaniament 〈m; 52〉 ( muz.) be ge lei ding
akompaniator 〈m; 121〉 ( muz.) be ge lei der
akompaniatorka 〈f; 297〉 ( muz.) (vrouwelijke) be ge lei‑

der, be ge leid ster
akompaniować 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 (komuś) ( muz.) be ge‑

lei den
akonto 〈n; 481〉 (zaliczka) voorschot h

akord 〈m; 46〉 1 ( muz.) akkoord h  2 (system pracy) ❖ pra-
cować na akord wer ken voor stuk loon

akordeon 〈m; 44〉 ( muz.) ac cor de on
akordowy 〈adj; 754〉 ❖ praca akordowa stuk werk
akr 〈m; 28〉 (anglosaska miara powierzchni) acre
akredytacja 〈f; 377〉 ac cre di ta tie
akredytować 〈if/pf; 1011〉 ac cre di te ren
akredytowany 〈adj; 754〉 ge ac cre di teerd ❖ dziennikarz 

akredytowany przy ONZ een bij de VN ge ac cre di‑
teer de jour na list

akrobacja 〈f; 377〉 acro ba tiek ❖ akrobacja lotnicza 
lucht acro ba tiek

akrobata 〈m; 359〉 acro baat
akrobatka 〈f; 297〉 acro baat (vrou we lij ke)
akrobatyczny 〈adj; 753〉 acro ba tisch ❖ sztuka akroba-

tyczna acro ba ten toer
akrobatyka 〈f; 296〉 acro ba tiek
aksamit 〈m; 52〉 fluweel h

aksamitny 〈adj; 753〉 1 flu we len  2 ( fig.) flu we len, flu‑
weel zacht

akt1 〈m; 52〉 1 (czyn) daad ❖ akt agresji daad van agres‑
sie; akt rozpaczy wan hoops daad  2 (czynność oficjalna) 
ce re mo nie ❖ akt przysięgi beëdi gings ce re mo nie  
3 (sztuka) naakt h ❖ pozować do aktu naakt po se ren  
4 (sztuka teatralna) bedrijf h ❖ komedia w pięciu ak-
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4akt – alienacja

tach ko me die in vijf be drij ven
akt2 〈m; 92/52〉 (dokument) akte ❖ akt notarialny no ta‑

rië le akte; akt oskarżenia ten las te leg ging; akt urodze-
nia ge boor te ak te

akta 〈m; 531〉 acta pl, (schriftelijke) stukken pl, dossier h

aktor 〈m; 121〉 ac teur
aktorka 〈f; 297〉 ac tri ce
aktorstwo 〈n; 482〉 1 (sztuka aktorska) to neel kunst  

2 (udawanie) ko me die, aan stel le rij
aktówka 〈f; 297〉 ak te tas, diplomatenkoffertje h

aktualizować 〈if; 1011〉, z~ 〈pf 〉 ac tu a li se ren
aktualnie 〈adv; 752〉 mo men teel
aktualność 〈f; 441〉 ac tu a li teit ❖ tracić/stracić na aktu-

alności aan ac tu a li teit in boe ten
aktualny 〈adj; 752〉 1 (na czasie) ac tu eel, re cent ❖ aktu-

alne problemy ac tu e le pro ble men; aktualne zdjęcie 
een re cen te foto  2 (ważny) gel dig ❖ aktualne za-
świadczenie een gel di ge ver kla ring  3 (obecny) hui dig 
❖ aktualny premier de hui di ge pre mier

aktywista 〈m; 358〉 ac ti vist
aktywistka 〈f; 297〉 ac ti vis te
aktywnie 〈adv; 752〉 ac tief ❖ aktywnie spędzać/spędzić 

wolny czas zijn vrije tijd op een ac tie ve ma nier be‑
ste den

aktywność 〈f; 441〉 1 ac ti vi teit, ac ti vi tei ten ❖ wykazy-
wać/wykazać aktywność w pracy społecznej ac tief zijn 
in het so ci a le werk  2 ( schei.,  fys.) ac ti vi teit ❖ aktyw-
ność słoneczna zon ne ac ti vi teit

aktywny 〈adj; 752〉 ac tief ❖ węgiel aktywny ( schei.) ac tie‑
ve kool; aktywny wulkan ( fys.) een ac tie ve vul kaan; 
aktywny wypoczynek ac tie ve re cre a tie

akumulacja 〈f; 377〉 1 ac cu mu la tie, op een ho ping  
2 ( econ.) ac cu mu la tie  3 ( geol.) ac cu mu la tie

akumulator 〈m; 28〉 ( techn.) ac cu mu la tor, accu
akumulować 〈if; 1011〉, z~ 〈pf 〉 ac cu mu le ren
akumulować się 〈if; 1011〉, z~ 〈pf 〉 zich ac cu mu le ren
akupresura 〈f; 321〉 acu pres suur
akupunktura 〈f; 321〉 ( med.) acu punc tuur
akurat 〈adv〉 1 (dokładnie) pre cies ❖ jest akurat pięć ja-

błek dla nas pięciorga er zijn pre cies vijf ap pe len 
voor ons vij ven  2 (w tej chwili) juist, net ❖ akurat był 
w domu, gdy zadzwoniłem hij was juist thuis toen ik 
bel de  3 (właśnie, wbrew oczekiwaniom) uit ge re kend 
❖ akurat mnie się to musiało przydarzyć uit ge re kend 
mij moest dat over ko men  4 (dopowiedzenie ‑ odmo‑
wa) ❖ pożyczysz mi pieniędzy? Akurat! leen je me 
wat geld? Had je ge droomd!

akustyczny 〈adj; 753〉 1 (dźwiękowy) akoes tisch ❖ gitara 
akustyczna akoes ti sche gi taar; mina akustyczna ( mil.) 
akoes ti sche mijn  2 (o dobrej akustyce) ❖ akustyczna 
widownia een zaal met goe de akoes tiek  3 (nieizolują‑
cy od hałasów) ge ho rig ❖ akustyczne mieszkanie w 
bloku een ge ho ri ge flat wo ning

akustyka 〈f; 296〉 1 (dziedzina fizyki) ge luids leer, acus ti‑
ca  2 (w pomieszczeniu) akoes tiek

akuszer 〈m; 121〉 ver los kun di ge (arts) ⇒ ginekolog
akuszerka 〈f; 297〉 vroed vrouw, ver los kun di ge
akwarela 〈f; 388〉 1 (farba) wa ter verf  2 (technika) aqua‑

rel tech niek  3 (obraz) aqua rel
akwarium 〈n; 509〉 aquarium h

akwedukt 〈m; 52〉 ( bouwk.) aquaduct h

akwen 〈m; 44〉 wa ter vlak te, wa ter mas sa
akwizycja 〈f; 377〉 klan ten wer ving
akwizytor 〈m; 121〉, akwizytorka 〈f; 297〉 ver te gen woor‑

di ger, han dels rei zi ger
alarm 〈m; 44〉 1 (sygnał) alarm h ❖ bić na alarm ( fig.) 

alarm slaan; fałszywy alarm loos alarm; alarm poża-

rowy brand alarm  2 (urządzenie) alarm h, alarm in stal‑
la tie  3 (niepokój) alarm h, on rust ❖ narobić alarmu 
( spreekt.) be roe ring wek ken  4 (czas trwania nalotu) 
alarm h, luchtalarm h

alarmować 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 1 (ostrzegać ) alar me ren, 
waar schu wen  2 (niepokoić ) alar me ren, ver ont rus ten  
3 (wzywać na pomoc) ❖ alarmować/zaalarmować poli-
cję de po li tie waar schu wen

alarmowy 〈adj; 750〉 (ostrzegawczy) ❖ plac alarmowy 
( mil.) alarm plaats; stan alarmowy alarm fa se; urzą-
dzenie alarmowe alarm in stal la tie

Alaska 〈f; 297〉 ( aard.) Alaska h

Albania 〈f; 376〉 ( aard.) Albanië h

Albanka 〈f; 297〉 Al ba ne se (vrouw)
Albańczyk 〈m; 15〉 Al ba nees
albański 〈adj; 742〉 Al ba nees
albinos1 〈m; 117〉, albinoska 〈f; 297〉 (człowiek) al bi no
albinos2 〈f; 94〉 (zwierzę) al bi no
albo1 〈conj〉 of ❖ dziś albo nigdy van daag of nooit; albo 

pójdziemy na spacer, albo zostaniemy w domu of we 
gaan wan de len, of we blij ven thuis

albo2 〈part〉 (czyż) ❖ albo ja wiem? kan ik het we ten?
albowiem 〈conj〉 want, aan ge zien
album 〈m; 44〉 1 album h ❖ album na zdjęcia fo to al‑

bum  2 (książka z reprodukcjami) kunstboek h  3 (płyta 
długogrająca) album h  ▹ lp  4 (pamiętnik) album h ami‑
co rum

alchemia 〈f; 376〉 al che mie
alchemik 〈m; 15〉 al che mist
alcie ⇒ alt
ale1 〈conj; 600〉 maar ❖ zaśmiała się, ale był to udawa-

ny śmiech ze be gon te la chen, maar het was een ge‑
maak te lach; położył się wcześnie, ale nie mógł zasnąć 
hij was vroeg naar bed ge gaan, maar kon niet in 
slaap ko men

ale2 〈int; 600〉 ❖ ale gra! tjon ge, wat speelt hij!; ale 
luda! ( spreekt.) wat een hoop men sen!; ale skąd! hoe 
kom je daar nu bij?; ale zimno! wat is het koud!

ale3 〈n; 600〉 ❖ zawsze jest jakieś ale al les heeft zijn 
maar

alegoria 〈f; 375〉 al le go rie
alegoryczny 〈adj; 753〉 al le go risch
aleja 〈f; 415/413〉 1 (droga wysadzana drzewami) laan 
❖ aleja kasztanowa kas tan je laan  2 (szeroka ulica) 
bou le vard

alergia 〈f; 376〉 ( med.) al ler gie ❖ mieć alergię na ko goś 
( fig.) al ler gisch zijn voor ie mand

alergiczny 〈adj; 753〉 al ler gisch
ależ ❖ ależ oczywiście! maar na tuur lijk!; ależ skąd! 

hoe kom je daar nu bij?
alfabet 〈m; 52〉 alfabet h ❖ alfabet Braille’a brail le‑

schrift; alfabet Morsa mor se al fa bet
alfabetyczny 〈adj; 753〉 al fa be tisch ❖ w porządku alfa-

betycznym in al fa be ti sche volg or de
alfons 〈m; 117/133〉 ( inf.) pooi er
algebra 〈f; 321〉 al ge bra
Algier 〈m; 50〉 ( aard.) Algiers h

Algierczyk 〈m; 15〉 Al ge rijn
Algieria 〈f; 375〉 ( aard.) Algerije h

Algierka 〈f; 297〉 Al ge rijn se (vrouw)
algierski 〈adj; 742〉 Al ge rijns
algorytm 〈m; 44〉 ( wisk.) al go rit me+h

aliant 〈m; 119〉 bond ge noot
alibi 〈n; 600〉 1 ( jur.) alibi h ❖ mieć alibi een ali bi heb‑

ben  2 (wymówka) alibi h, voorwendsel h

alienacja 〈f; 377〉 1 (wyobcowanie) alië na tie, ver vreem‑
ding  2 ( jur.) alië na tie, ver vreem ding
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5 aligator – analfabeta

aligator 〈m; 98〉 ( zoöl.) al li ga tor, kaai man
alimenty 〈plt; 514〉 ali men ta tie
alkohol 〈m; 217/172〉 1 ( schei.) al co hol ❖ alkohol absolut-

ny ab so lu te al co hol; alkohol metylowy me thyl al co hol  
2 (napój alkoholowy) al co hol, ster ke drank

alkoholiczka 〈f; 297〉 al co ho lis te
alkoholik 〈m; 15〉 al co ho list
alkoholizm 〈m; 44〉 alcoholisme h, drankverslaving 
❖ popadać/popaść w alkoholizm aan de drank (ver‑
slaafd) ra ken

alkoholowy 〈adj; 754〉 al co ho lisch ❖ fermentacja alko-
holowa al co ho li sche gis ting; napój alkoholowy al co‑
ho li sche drank; zatrucie alkoholowe al co hol ver gif ti‑
ging

alleluja 〈int〉 al le lu ja ❖ wesołego alleluja! Vro lijk Pa sen!
aloes 〈m; 44〉 ( bot.) aloë
alpejski 〈adj; 742〉 1 al pien ❖ roślinność alpejska al pie ne 

ve ge ta tie  2 ❖ fiołek alpejski ( bot.) al pen vi ool tje
alpinista 〈m; 358〉 berg be klim mer
alpinistka 〈f; 297〉 (vrouwelijke) berg be klim mer, berg‑

be klim ster
alpinizm 〈m; 44〉 berg sport
Alpy 〈plt; 515〉 ( aard.) de Alpen pl

alt1 〈m; 52〉 1 (głos) alt ❖ partia altu alt par tij; śpiewać al-
tem alt zin gen  2 (instrument) alt

alt2 〈m; 139〉 (oso ba) alt
altana 〈f; 314〉 prieel h

altanka 〈f; 297〉 prieeltje h

alternator 〈m; 28〉 ( techn.) al ter na tor
alternatywa 〈f; 314〉 alternatief h

alternatywny 〈adj; 753〉 al ter na tief ❖ kultura alterna-
tywna sub cul tuur

altówka 〈f; 297〉 ( muz.) alt vi ool
altruista 〈m; 358〉, altruistka 〈f; 297〉 al truïst
altruistyczny 〈adj; 753〉 al truïs tisch
altruizm 〈m; 44〉 altruïsme h

aluminiowy 〈adj; 754〉 (van) alu mi ni um ❖ folia alumi-
niowa alu mi ni um fo lie

aluminium 〈n; 509〉 aluminium h

aluzja 〈f; 377〉 hint, toe spe ling ❖ robić aluzję do czegoś 
een toe spe ling op iets ma ken

Alzheimer ❖ choroba Alzheimera ( med.) ziek te van 
Alz hei mer

AM 〈abbr〉 (Akademia Medyczna) (Medische Academie)
amant1 〈m; 119〉 (adorator) aan bid der, be won de raar  

▹ (kochanek) min naar
amant2 〈m; 119〉 (aktor) ❖ amant filmowy jeu ne pre‑

mier
amantka 〈f; 297〉 (aktorka) (actrice in een stuk met een 

liefdesintrige)
amator 〈m; 121〉 1 (miłośnik) lief heb ber ❖ amator spor-

tów wodnych wa ter sport lief heb ber  2 (niefachowiec) 
ama teur, hob by ist ❖ ogrodnik amator vrijetijdstui‑
nier; prut ser van een tui nier  3 (chętny) ge ga dig de, 
lief heb ber ❖ jest wielu amatorów na to stanowisko er 
zijn veel lief heb bers voor die func tie  4 ( sportt.) ama‑
teur ❖ piłkarz amator ama teur voet bal ler

amatorka 〈f; 297〉 (vrouwelijke) lief heb ber, lief heb ster, 
(vrouwelijke) hob by ist, hob by is te ⇒ amator

amatorski 〈adj; 727〉 1 ( pejor.) (niedoskonały) ama teu ris‑
tisch ❖ amatorskie zdjęcia ama teu ris ti sche fo to’s  
2 (niezawodowy) ❖ sport amatorski ama teur sport

amazonka 〈f; 297〉 1 ama zo ne (vrou we lij ke rui ter) 
⇒ jeździec  2 (damski strój do konnej jazdy) ama zo ne 
(kle ding van vrou we lij ke rui ter)

Amazonka 〈f; 297〉 ( myth.) Ama zo ne
ambasada 〈f; 315〉 am bas sa de

ambasador 〈m; 121/127〉 1 am bas sa deur  2 (czegoś) 
(rzecznik, reprezentant) am bas sa deur, pleit be zor ger 
❖ ambasador kultury polskiej am bas sa deur van de 
Pool se cul tuur

ambasadorka 〈f; 297〉 (vrouwelijke) am bas sa deur, am‑
bas sa dri ce

ambicja 〈f; 377〉 1 (dążność; często pl.) ❖ mieć ambicje ar-
tystyczne ar tis tie ke as pi ra ties heb ben  2 (pycha; często 
pl.) ❖ mieć wygórowane ambicje het hoog in de bol 
heb ben  3 (honor) eergevoel h ❖ on nie ma za grosz 
ambicji hij heeft geen grein tje eer ge voel

ambitny 〈adj; 752〉 am bi ti eus
ambona 〈f; 314〉 1 ( relig.) preek stoel, kan sel  2 ( jachtt.) 

hoogzit
ambulatorium 〈n; 509〉 po li kli niek
ameba 〈f; 314〉 ( biol.) amoe be
amen 〈int〉 amen ❖ jak amen w pacierzu als het amen 

in de kerk; na amen voor goed
Ameryka 〈f; 296〉 Amerika h ❖ Ameryka Łacińska La‑

tijns‑Ame ri ka; Ameryka Północna Noord‑Ame ri ka; 
Ameryka Południowa Zuid‑Ame ri ka

Amerykanin 〈m; 160〉 Ame ri kaan
amerykanka 〈f; 297〉 1 (mebel) uitklapfauteuil  2 ( boekw.) 

smout pers ▶ wolna amerykanka niets ont zien de 
ma nier van za ken doen

Amerykanka 〈f; 297〉 Ame ri kaan se (vrouw)
amerykański 〈adj; 742〉 Ame ri kaans
ametyst 〈m; 54〉 amethist h

amfetamina 〈f; 314〉 am fe ta mi ne
amfibia 〈f; 376〉 1 ( zoöl.) am fi bie  2 (pojazd) amfibievoer‑

tuig h

amfiteatr 〈m; 50〉 amfitheater h

aminokwas 〈m; 44〉 ( schei.) aminozuur h

amnestia 〈f; 375〉 am nes tie ❖ amnestia powszechna ge‑
ne raal par don; udzielać/udzielić amnestii am nes tie 
ver le nen

amoniak 〈m; 6〉 ( schei.) 1 (gaz) am mo ni ak  2 (roztwór) 
am mo nia

amor 〈m; 138/98〉 (sztuka plastyczna) amo ret te, put to
Amor 〈m; 138/98〉 ( myth.) Cu pi do
amoralny 〈adj; 753〉 amo reel
amortyzacja 〈f; 377〉 1 ( han del.) af schrij ving  2 ( techn.) 

ve ring
amortyzator 〈m; 50〉 ( techn.) schok dem per
amortyzować 〈if; 1011〉, z~ 〈pf 〉 1 ( han del.) af schrij ven*  

2 ( techn.) op van gen* ❖ amortyzować wstrząsy schok‑
ken op van gen

amory 〈plt; 514〉 flirt, liefdesavontuur h

amper 〈m; 28〉 ( elek.) am pè re, amp.
amperomierz 〈m; 179〉 ( elek.) am pè re me ter
amplituda 〈f; 315〉 ( wisk.,  fys.) am pli tu de
ampułka 〈f; 297〉 am pul
amputacja 〈f; 377〉 am pu ta tie
amputować 〈if/pf; 1011〉 ( med.) am pu te ren
Amsterdam 〈m; 44〉 ( aard.) Amsterdam h ❖ w Amster-

damie in Am ster dam
amulet 〈m; 52〉 amulet h

amunicja 〈f; 377〉 mu ni tie
anabolik 〈m; 15〉 anabolen pl

anachroniczny 〈adj; 753〉 ana chro nis tisch, (przestarzały) 
ver ou derd ❖ anachroniczne poglądy ach ter haal de 
denk beel den; anachroniczne urządzenia ver ou der de 
in stal la ties

anachronizm 〈m; 44〉 anachronisme h

analfabeta 〈m; 359〉, analfabetka 〈f; 297〉 1 (oso ba nie‑
umiejąca pisać i czytać ) an al fa beet, on ge let ter de  
2 (nieuk) nit wit, ig no rant
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6analfabetyzm – anonsować

analfabetyzm 〈m; 44〉 1 (nieumiejętność czytania i pisania) 
analfabetisme h  2 (ignorancja) on kun de ❖ wtórny 
analfabetyzm ( iron.) se cun dair an al fa be tis me

analityczny 〈adj; 753〉 ana ly tisch ❖ rozprawa analitycz-
na ana ly ti sche ver han de ling; umysł analityczny een 
ana ly ti sche geest

analiza 〈f; 314〉 1 ana ly se  2 test
analizować1 〈if; 1011〉, prze~ 〈pf 〉 (badanie sytuacji/przy‑

czyny) ana ly se ren (si tu a tie, re de nen enz.) ❖ analizo-
wać/przeanalizować czyjeś zachowanie ie mands ge‑
drag ana ly se ren

analizować2 〈if; 1011〉, z~ 〈pf 〉 (badanie składu) ana ly se‑
ren (van een sa men stel ling) ❖ analizować/zanalizo-
wać skład spalin de sa men stel ling van ver bran dings‑
gas sen ana ly se ren

analogia 〈f; 376〉 ana lo gie, pa ral lel ❖ przez analogię bij 
ana lo gie

analogicznie 〈adv; 753〉 ana loog, op ge lij ke wij ze
analogiczny 〈adj; 753〉 ana loog ❖ sytuacja jest analo-

giczna do poprzedniej de si tu a tie is ana loog aan de 
vo ri ge

analogowy 〈adj; 750〉 ( techn.) ana loog
ananas1 〈m; 25〉 ( bot.) 1 (roślina) ana nas  2 (owoc) ana nas 
❖ kompot z ananasa ana nas com po te

ananas2 〈m; 133〉 (łobuziak) ❖ a to ci ananas! mooie 
me neer is dat!

anarchia 〈f; 376〉 an ar chie
anarchista 〈m; 358〉, anarchistka 〈f; 297〉 an ar chist
anarchistyczny 〈adj; 753〉 an ar chis tisch
anatomia 〈f; 376〉 1 (nauka) ana to mie ❖ anatomia pato-

logiczna pa tho lo gi sche ana to mie  2 (budowa) ana to‑
mi sche struc tuur/bouw  3 ( fig.) ana ly se ❖ anatomia 
zbrodni ana ly se/ont le ding van een mis drijf

anatomiczny 〈adj; 753〉 ana to misch
anchois 〈n; 600〉 ( cul.) an sjo vis
andrzejki 〈plt; 512〉 (vooravond van 30 november; ze‑

ker vermaak van jongeren waarbij men o.a. elkaar 
de toekomst voorspelt)

Andy 〈plt; 514〉 ( aard.) de An des, het An des ge berg te
anegdota 〈f; 322〉 anek do te
aneks 〈m; 44〉 1 (załącznik) ap pen dix+h  2 ( bouwk.) bijge‑

bouw h ❖ aneks kuchenny open keu ken
aneksja 〈f; 377〉 an nexa tie
anektować 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 an nexe ren
anemia 〈f; 376〉 ( med.) ane mie, bloed ar moe de
anemiczny 〈adj; 753〉 ane misch
anestezjolog 〈m; 16/18〉 an es the sist
anestezjologia 〈f; 376〉 an es the sio lo gie
angażować 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 1 (zatrudniać ) aan ne‑

men*, in dienst ne men*  2 (wciągać ) be trok ken 
doen* ra ken, mee sle pen

angażować się 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 1 (zatrudniać się) 
gaan*, z wer ken ❖ angażować się do fabryki op een 
fa briek gaan wer ken  2 (wciągać się) ❖ angażować się 
politycznie po li tiek ac tief zijn; angażować się uczucio-
wo emo ti o neel be trok ken ra ken

Angielka 〈f; 297〉 En gel se (vrouw)
angielski1 〈m; 545〉 (język) Engels h, En gel se taal ❖ tłu-

maczyć na angielski naar het En gels ver ta len; mó-
wić/czytać/rozumieć po angielsku En gels spre ken/le‑
zen/ver staan

angielski2 〈adj; 742〉 En gels ❖ język angielski de En gel‑
se taal; wymknąć się po angielsku met de stil le trom 
ver trek ken; rożek angielski ( muz.) En gel se hoorn; alt‑
ho bo; walc angielski En gel se wals; ziele angielskie 
( cul.) pi ment

angielszczyzna 〈f; 320〉 1 (język) de En gel se taal ❖ mó-

wić piękną angielszczyzną voor treff e lijk En gels spre‑
ken  2 (wszys tko, co angielskie) al les wat En gels is

angina 〈f; 314〉 ( med.) an gi na, keel ont ste king
Anglia 〈f; 376〉 ( aard.) Engeland h

Anglik 〈m; 15〉 En gels man
anglikański 〈adj; 742〉 an gli caans ❖ kościół anglikański 

de an gli caan se kerk
Angola 〈f; 388〉 ( aard.) Angola h

ani1 〈conj〉 noch, en ook niet/geen ❖ nie mam czasu 
ani chęci ik heb tijd noch lust; nie chciała się uczyć 
ani pracować zij wil de niet le ren en wer ken even‑
min

ani2 〈adv〉 1 ❖ nie powiedział ani słowa hij zei geen 
stom woord  2 ❖ ani mi się śni ik peins er niet over; 
ani się spostrzeżesz voor je er erg in hebt

aniele ⇒ anioł
anielica ⇒ anioł
anielski 〈adj; 727〉 1 (dotyczący anioła) ❖ skrzydła aniel-

skie en ge len vleu gels; anielskie włosy en ge len haar  
2 ( fig.) (mający cechy anioła) en gel ach tig ❖ anielska 
cierpliwość en ge len ge duld; anielskie usposobienie een 
en gel ach ti ge na tuur

animacja 〈f; 377〉 1 ( film.) (rysunkowa) ani ma tie  2 (ku‑
kiełkowa) poppenspel h  3 (uaktywnianie, ożywianie) 
animering

animowany 〈adj; 753〉 ❖ film animowany ani ma tie film; 
te ken film (film rysunkowy); pop pen film (film ku‑
kiełkowy)

animusz 〈m; 172〉 1 (zapał) enthousiasme h, ani mo+h 
❖ ktoś pełen animuszu ie mand met veel en thou si as‑
me/ani mo  2 (odwaga) moed ❖ dodawać/dodać ko-
muś animuszu ie mand op por ren; nabierać/nabrać 
animuszu moed vat ten

anioł1 〈m; 153〉, anioł 〈f; 600〉 (istota niematerialna) en gel 
❖ Anioł Pański het an ge lus; het En gel des He ren; 
anioł stróż en gel be waar der ▶ anioł morski ( zoöl.) zee‑
en gel

anioł2 〈m; 153〉, anielica 〈f; 379〉 ( fig.) (dobry, szlachetny 
człowiek) en gel ❖ anioł nie człowiek een en gel van 
een mens

ankieta 〈f; 322〉 1 (badanie opinii) en quê te (opi nie pei‑
ling) ❖ odpowiadać/odpowiedzieć na ankietę een en‑
quê te be ant woor den; przeprowadzać/przeprowadzić 
ankietę een en quê te hou den  2 (formularz) vragenfor‑
mulier h ❖ ankieta personalna vra gen lijst met be‑
trek king tot per soon lij ke ge ge vens

anoda 〈f; 315〉 ( elek.) ano de
anomalia 〈f; 376〉 1 ano ma lie, af wij king, on re gel ma tig‑

heid ❖ anomalia klimatyczna ( meteo.) uit zon der lijk 
kli ma to lo gisch ver schijn sel; wykazywać/wykazać 
anomalię psychiczną een psy chi sche af wij king ver to‑
nen  2 ( as tron.) ano ma lie

anonim1 〈m; 44〉 1 (list) ano nie me brief ❖ pisać anoni-
my (na kogoś) ano nie me brie ven (aan iemand) 
schrij ven  2 (utwór) ano niem, naam loos geschrift h

anonim2 〈m; 133〉 1 (człowiek) ano niem per soon  2 (au‑
tor) on be ken de au teur

anonimowy 〈adj; 750〉 ano niem ❖ anonimowy kroni-
karz on be ken de kro niek schrij ver; anonimowy list 
ano nie me brief

anons 〈m; 89 ‑se〉 klei ne ad ver ten tie, an non ce 
❖ umieszczać/umieścić anons w gazecie een klei ne 
ad ver ten tie in de krant zet ten

anonsować 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 (zapowiadać ) aan kon di‑
gen ❖ anonsować/zaanonsować przychodzących gości 
de gas ten aan die nen; afisz anonsuje premierę teatral-
ną op het aan plak bil jet wordt de toneelpremière 
aan ge kon digd
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7 anorak – apelować

anorak 〈m; 1〉 (kurtka) ano rak, par ka
anoreksja 〈f; 377〉 ( med.) ano rexie, ano rexia ner vo sa
anormalny 〈adj; 753〉 ab nor maal ❖ anormalny osobnik 

een ab nor maal fi guur; anormalne warunki on ge wo‑
ne om stan dig he den; anormalne zjawisko een ab nor‑
maal ver schijn sel

antagonista 〈m; 358〉, antagonista 〈f; 600〉, antagonist‑
ka 〈f; 297〉 1 (przeciwnik) an ta go nist, te gen stan der  
2 ( anat.) (mięsień) an ta go nist

antagonistyczny 〈adj; 753〉 1 (przeciwstawiający się) an ta‑
go nis tisch ❖ antagonistyczne nurty an ta go nis ti sche/
ri va li se ren de stro min gen  2 ( med.) an ta go nis tisch

antagonizm 〈m; 44〉 1 antagonisme h ❖ antagonizm in-
teresów an ta go nis me van be lan gen; antagonizmy ra-
sowe ras sen te gen stel lin gen  2 ( med.) antagonisme h

antarktyczny 〈adj; 753〉 (od Antarktyka) an tarc tisch
Antarktyda 〈f; 315〉 ( aard.) an tarc tis
Antarktyka 〈f; 296〉 ( aard.) Antarctica h

antena 〈f; 314〉 1 (urządzenie) an ten ne ❖ antena kierun-
kowa richt an ten ne; antena nadawcza zend an ten ne; 
antena odbiorcza ont vang an ten ne; antena pokojowa 
ka mer an ten ne; antena satelitarna ( radio,  tv) scho tel‑
an ten ne; antena zbiorcza cen tra le an ten ne  2 ( zoöl.) 
(czułek) an ten ne, voel spriet ▶ być na antenie in de 
uit zen ding zit ten

antenowy 〈adj; 750〉 (od antena) ❖ czas antenowy 
( radio,  tv) zend tijd; maszt antenowy an ten ne mast

antidotum 〈n; 509〉 (przeciw czemuś) 1 (odtrutka) tegen‑
gif h  2 (środek zaradczy) ❖ praca to antidotum przeciw 
nudzie ar beid is een pro baat mid del te gen de ver ve‑
ling

antologia 〈f; 376〉 bloem le zing, an tho lo gie
antonim 〈m; 44〉 antoniem h

antrakt 〈m; 52〉 entr’acte  ▹ (teatr) pau ze
antropolog 〈m; 16/18〉 an tro po loog
antropologia 〈f; 376〉 an tro po lo gie
Antwerpia 〈f; 375〉 ( aard.) Antwerpen h ❖ w Antwerpii 

in Ant wer pen
antybiotyk 〈m; 6〉 ( far ma cie) antibioticum h ❖ leczyć an-

tybiotykami met an ti bi o ti ca be han de len
antyczny 〈adj; 753〉 1 (starożytny) (epoka, świat) oud, (lite‑

ratura, poezja, rzeźba) klas siek  2 (zabytkowy) an tiek 
❖ antyczne meble an tie ke meu be len  3 ( scherts.) (prze‑
starzały) an tiek ❖ antyczny kapelusz een an tie ke 
hoed

antydatować 〈if; 1011〉 an te da te ren, an ti da te ren ❖ an-
tydatować akt een akte an te da te ren

antydopingowy 〈adj; 750〉 ❖ kontrola antydopingowa 
do ping con tro le

antyk 〈m; 6〉 1 (starożytność, bez pl.) (klassieke) oud heid 
❖ literatura antyku de li te ra tuur van de klas sie ke 
oud heid  2 (przedmiot zabytkowy) an ti qui teit ❖ kolek-
cja antyków een ver za me ling an tiek  3 (człowiek staro‑
świecki) ou der wets per soon  4 ( rzecz niemodna) an ti‑
qui teit, ou der wets geval h

antykoncepcja 〈f; 377〉 ge boor te be per king, an ti con cep‑
tie

antykoncepcyjny 〈adj; 753〉 con tra cep tief, an ti con cep ti‑
o neel ❖ środek antykoncepcyjny voor be hoed mid del

antykwariat 〈m; 52〉 1 (księgarnia) antiquariaat h, twee‑
de hands boek win kel ❖ antykwariat współczesny mo‑
dern an ti qua ri aat  2 (sklep z antykami) an tiek win kel

antykwariusz 〈m; 208〉 1 (handlujący antykami) an ti‑
quair  2 (handlujący książkami) an ti quaar

Antyle 〈pl; 523〉 ( aard.) (de) Antillen pl ❖ Antyle Holen-
derskie de Ne der land se An til len; na Antylach op/in 
de An til len

antylopa 〈f; 314〉 ( zoöl.) an ti lo pe
antypatia 〈f; 375〉 1 (awersja) an ti pa thie ❖ mieć antypa-

tię do ko goś een an ti pa thie heb ben te gen ie mand  
2 (oso ba) ❖ to jest moja antypatia ik heb een af keer 
van hem/haar

antypatyczny 〈adj; 752〉 an ti pa thiek
antypody 〈pl; 514〉 1 ( aard.) (przeciwległe obszary Ziemi) 

antipoden pl ❖ mieszkać na antypodach aan het an‑
de re eind van de we reld wo nen  2 ( fig.) (przeciwień‑
stwa, bieguny) tegenpolen pl, antipoden pl ❖ stać na 
antypodach (iemands) an ti po de zijn

antysemicki 〈adj; 727〉 an ti se mi tisch ❖ represje antyse-
mickie an ti se mi ti sche re pres sies

antysemita 〈m; 359〉, antysemitka 〈f; 297〉 an ti se miet
antysemityzm 〈m; 44〉 antisemitisme h

anulować 〈if/pf; 1011〉 1 (odwołać ) an nu le ren, af zeg gen 
❖ anulować podróż een reis an nu le ren  2 ( jur.) (unie‑
ważnić ) an nu le ren, nie tig ver kla ren ❖ anulować 
umowę/kontrakt een over een komst/con tract an nu le‑
ren

anyż 〈m; 172〉 ( bot.) 1 (roślina) anijs plant  2 (nasienie) 
anijs, anijszaad h

aorta 〈f; 322〉 ( anat.) aor ta
aparat 〈m; 52〉 1 (urządzenie) apparaat h ❖ aparat foto-

graficzny fo to toe stel; aparat słuchowy ge hoor ap pa‑
raat; aparat telefoniczny te le foon toe stel  2 (zespół lu‑
dzi, instytucji) apparaat h, systeem h ❖ aparat państwo-
wy staats ap pa raat; aparat partyjny par tij ap pa raat  
3 (zespół metod, środków) apparaat h ❖ aparat dowodo-
wy be wijs ma te ri aal; aparat krytyczny kri tisch ap pa‑
raat  4 ( biol.) (zespół narządów w organizmie) ❖ aparat 
oddechowy adem ha lings ap pa raat; aparat trawienny 
spijs ver te rings stel sel

aparatura 〈f; 321〉 ap pa ra tuur ❖ aparatura pomiarowa 
meet ap pa ra tuur

apartament 〈m; 52〉 1 (luksusowe mieszkanie) apparte‑
ment h  2 (w hotelu) sui te

aparycja 〈f; 377〉 uiterlijk h, voorkomen h ❖ on ma przy-
jemną aparycję hij heeft een pret tig voor ko men

apaszka 〈f; 297〉 sjaaltje h

apatia 〈f; 375〉 apa thie, lus te loos heid ❖ stan apatii een 
toe stand van apa thie; popaść w apatię tot apa thie 
ver val len; pogrążać/pogrążyć się w głębokiej apatii in 
die pe apa thie weg zin ken; otrząsnąć się z apatii de 
apa thie van zich af schud den

apatyczny 〈adj; 752〉 apa thisch, lus te loos
apel 〈m; 217〉 1 (odezwa) op roep ❖ apel do uczuć een 

be roep op de ge voe lens; apel do ludności/społeczeń-
stwa een op roep aan de be vol king; odpowiadać/odpo-
wiedzieć na apel ge hoor ge ven aan een op roep/be‑
roep; zwracać/zwrócić się z apelem do ko goś een ap‑
pel rich ten tot ie mand  2 (zbiórka) appel h, sein h tot 
ver za me len ❖ stawać/stanąć do apelu ( mil.) aan tre‑
den; ap pel staan; apel karny strafappel; apel poran-
ny/wieczorny och tend ap pel/avond ap pel  3 (odczyta‑
nie nazwisk) appel h no mi naal ❖ apel poległych ap pel 
der ge val le nen

apelacja 〈f; 377〉 ( jur.) 1 (odwołanie się od wyroku) (hoger) 
beroep h, appel h ❖ bez apelacji zon der ap pel; on her‑
roe pe lijk ( fig.); apelacja od wyroku be roep te gen een 
von nis; wnosić/wnieść apelację be roep aan te ke nen  
2 (wyższa instancja sądownicza) ❖ wygrać sprawę w 
apelacji een zaak in ho ger be roep win nen

apelacyjny 〈adj; 753〉 ( jur.) ❖ postępowanie apelacyjne 
be han de ling in ho ger be roep; sąd apelacyjny hof van 
be roep

apelować 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 1 (zwracać się z apelem) 
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8Apeniny – arcy‑

❖ apelować/zaapelować do ko goś een ap pel rich ten 
tot ie mand; apelować/zaapelować do zdrowego roz-
sądku een be roep doen op het ge zon de ver stand  
2 ( jur.) (odwoływać się) be roep aan te ke nen ❖ apelować 
od wyroku be roep aan te ke nen te gen een von nis

Apeniny 〈pl; 514〉 ( aard.) de Apennijnen pl

aperitif 〈m; 44〉 aperitief h, drankje h voor af
apetyczny 〈adj; 752〉 1 (wzbudzający apetyt) ap pe tij te lijk, 

eet lust op wek kend ❖ apetyczne dania/potrawy ap pe‑
tij te lij ke ge rech ten  2 ( scherts.) (ponętny) ap pe tij te lijk, 
aan trek ke lijk ❖ apetyczna dziewczyna een ap pe tij te‑
lijk meis je

apetyt 〈m; 52〉 1 (łaknienie) eet lust, trek ❖ apetyt dopisu-
je/służy jemu hij heeft over eet lust niet te kla gen; 
wilczy apetyt wolfs hon ger; ra zen de hon ger; jeść coś z 
apetytem iets met smaak eten; zaostrzać/zaostrzyć 
apetyt de eet lust op wek ken/be vor de ren  2 ( fig.) (ocho‑
ta na coś ) zin, trek ❖ czy miałbyś apetyt na to? zou je 
daar zin in heb ben?; mieć apetyt na ko goś ( iron.) zich 
tot ie mand aan ge trok ken voe len; zin heb ben om ie‑
mand te pes ten ( pejor.); apetyt wzrasta w miarę jedze-
nia naar ma te men eet groeit de eet lust (ook over‑
drach te lijk)

aplauz 〈m; 44〉 applaus h ❖ wywoływać/wywołać aplauz 
ap plaus ont lok ken; przyjmować coś z aplauzem iets 
met ap plaus be groe ten; zdobywać/zdobyć powszech-
ny aplauz al ge meen ap plaus ver wer ven

aplikacja 〈f; 377〉 1 ( jur.) (aplikantura) (juridische) sta ge 
❖ odbywać/odbyć aplikację adwokacką sta ge lo pen 
bij een ad vo ca ten kan toor; aplikacja sądowa sta ge bij 
een recht bank  2 (ozdobny wzór) appliqué h, opleg‑
werk h  3 ( comp.) (program użytkowy) ap pli ca tie, com‑
puterprogramma h

aplikant 〈m; 119〉 (juridisch) sta gi air
aplikować1 〈if; 1011〉 1 (odbywać aplikację) (juridische) 

sta ge lo pen*  2 (nakładać, naszywać wzór) ap pli que ren 
❖ wzór aplikowany na bluzce een op een blou se ge‑
ap pli queerd pa troon

aplikować2 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 (lekarstwo) aan wen den 
❖ aplikować/zaaplikować choremu lekarstwo een zie‑
ke een me di cijn toe die nen

apodyktyczny 〈adj; 752〉 1 (sta now czy, bezwzględny) apo‑
dic tisch, geen te gen spraak dul dend ❖ apodyktyczny 
charakter een ba zig ka rak ter; apodyktyczna oso ba 
een apo dic tisch per soon; apodyktyczny ton een ge‑
bie den de toon  2 ( fil.) (stwierdzający konieczność ) apo‑
dic tisch, on weer leg baar ❖ twierdzenie apodyktyczne 
een nood za ke lij ke ge volg trek king

apogeum 〈n; 509〉 1 (punkt szczytowy) apogeum h, top‑
punt h ❖ osiągać/osiągnąć apogeum sławy/popularno-
ści het top punt van zijn roem/po pu la ri teit be rei ken  
2 ( as tron.) (punkt na orbicie) apogeum h

apokalipsa 〈f; 314〉 1 ( Bij bel) (Apokalipsa) Apo ca lyps, het 
Boek der Open ba ring ❖ czterech jeźdźców Apokalip-
sy de vier apo ca lyp ti sche rui ters  2 (katastroficzna wi‑
zja) een apo ca lyp ti sche voor stel ling

apolityczny 〈adj; 753〉 apo li tiek
aportować 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 ap por te ren ❖ pies aportu-

je zwierzynę de hond ap por teert het wild
apostolski 〈adj; 727〉 (od apostoł) apos to lisch ❖ list 

apostolski apos to li sche brief; stolica apostolska de 
Apos to li sche Stoel; de Hei li ge Stoel

apostoł 〈m; 126〉 1 ( relig.) (uczeń Chrystusa) apos tel  
2 ( fig.) (krzewiciel jakiejś idei) apos tel ❖ apostołowie 
wolnomyślicielstwa de apos te len van de vrij den ke rij

apostrof 〈m; 44〉 apos trof
aprobata 〈f; 322〉 goed keu ring ❖ uzyskiwać/uzyskać 

aprobatę goed ge keurd wor den; wyrażać/wyrazić swo-
ją aprobatę zijn ad he sie be tui gen; zijn in stem ming 
be tui gen; słuchać z aprobatą met in stem ming luis‑
te ren

aprobować 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 1 (akceptować ) goed keu‑
ren  2 (pochwalać ) aan be ve len*

aprowizacja 〈f; 377〉 1 (zaopatrywanie w żywność ) be voor‑
ra ding  2 (artykuły spożywcze) pro vi and+h

apteczka 〈f; 297〉 medicijnkastje h ❖ apteczka podróżna 
reis apo theek; EHBO‑kist je ⇒ apteka

apteka 〈f; 296〉 apo theek
aptekarz 〈m; 208〉, aptekarka 〈f; 297〉 apo the ker
arab 〈m; 94〉 (koń) Ara bi sche vol bloed, Ara bier
Arab 〈m; 124〉 Ara bier
Arabia 〈f; 376〉 ( aard.) Arabië h ❖ Arabia Saudyjska Sa u‑

di‑Ara bië
Arabka 〈f; 297〉 Ara bi sche (vrouw)
arabski1 〈m; 545〉 (język) Arabisch h, Ara bi sche taal 
❖ tłumaczyć na arabski naar het Ara bisch ver ta len; 
mówić/czytać/rozumieć po arabsku Ara bisch spre‑
ken/le zen/ver staan

arabski2 〈adj; 742〉 Ara bisch ❖ awantura arabska een 
on ge lo fe lij ke ge schie de nis; cyfry arabskie Ara bi sche 
cij fers; guma arabska Ara bi sche gom; język arabski 
Ara bi sche taal

aranżacja 〈f; 377〉 arrangement h

aranżować 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 1 (urządzać ) or ga ni se ren  
2 ( muz.) (dokonywać aranżacji) ar ran ge ren

arbiter 〈m; 123〉 1 (rozjemca) ar bi ter, scheids man  
2 (znawca, autorytet) toon aan ge ven de fi guur ❖ arbi-
ter dobrego smaku ar bi ter ele gan ti a rum  3 ( sportt.) (sę‑
dzia) ar bi ter, scheids rech ter

arbitralny 〈adj; 752〉 1 (apodyktyczny) apo dic tisch ❖ arbi-
tralny ton een apo dic ti sche/ge bie den de toon  2 (sa‑
mowolny) ar bi trair, ei gen mach tig ❖ arbitralna decy-
zja een ar bi trai re be slis sing

arbitraż 〈m; 177〉 ar bi tra ge, be mid de ling ❖ rozstrzy-
gać/rozstrzygnąć spór przez arbitraż een ge schil via 
ar bi tra ge op los sen

arbuz 〈m; 44〉 1 ( bot.) (kawon) wa ter me loen  2 ( fig., 
 veroud.) (odmowa) (przy oświadczynach) wei ge ring 
❖ dać komuś arbuza ie mand af wij zen; dostać arbuza 
een af wij zing krij gen

arce ⇒ arka
archaiczny 〈adj; 752〉 ar chaïsch
archaizm 〈m; 44〉 archaïsme h

archanioł 〈m; 153〉 aarts en gel
archeolog 〈m; 16 ‑dzy, 18 ‑gowie〉 ar cheo loog  ▹ (znawca 

antyku) oud heid kun di ge
archeologia 〈f; 376〉 ar cheo lo gie  ▹ (wiedza o antyku) 

oud heid kun de
archeologiczny 〈adj; 753〉 ar cheo lo gisch, (dotyczący 

wiedzy o antyku) oud heid kun dig
archipelag 〈m; 6〉 ( aard.) ar chi pel
architekt 〈m; 119〉 ar chi tect ❖ architekt wnętrz bin nen‑

huis ar chi tect
architektoniczny 〈adj; 753〉 ar chi tec tu raal, ar chi tec to‑

nisch
architektura 〈f; 321〉 ar chi tec tuur ❖ architektura 

wnętrz bin nen huis ar chi tec tuur
archiwalny 〈adj; 753〉 ar chi vaal ❖ film archiwalny ar‑

chief lm
archiwum 〈n; 509〉 1 (zbiór dokumentów) archief h ❖ ar-

chiwum dźwiękowe ge luids ar chief; archiwum policyj-
ne po li tie ar chief  2 (instytucja) archief h ❖ archiwum 
państwowe staats ar chief

arcy‑ 〈pref 〉 1 (podkreśla, wzmacnia zna cze nie) ❖ arcy-
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łgarz aarts leu ge naar; arcybrzydki aarts le lijk; arcycie-
kawy ui terst in te res sant; arcydzieło mees ter werk  
2 (wskazuje na pierwszeństwo, zwierzchnictwo tego, co 
oznacza drugi człon) ❖ arcykapłan ho ge pries ter; arcy-
książę aarts her tog

arcybiskup 〈m; 117〉 aarts bis schop
arcydzieło 〈n; 474〉 meesterwerk h

arcyksiążę 〈m; 502〉 aarts her tog
arcymistrz 〈m; 190 ‑owie, 207 ‑e〉 groot mees ter
areał 〈m; 48〉 areaal h, landoppervlak h

arena 〈f; 314〉 1 (plac widowiskowy) are na  2 ( fig.) (teren 
działania) are na ❖ wkraczać/wkroczyć na arenę poli-
tyczną de po li tie ke are na be tre den; arena wojenna 
krijgs to neel; schodzić/zejść z areny życia ( fig.) van het 
to neel ver dwij nen

areszt 〈m; 52〉 1 (aresztowanie) arrest h, ar res ta tie, hech‑
te nis ❖ areszt domowy huis ar rest; skazać ko goś na 
miesiąc aresztu ie mand tot een maand hech te nis 
ver oor de len; areszt tymczasowy voor ar rest  2 (po‑
miesz cze nie) arrest h, arrestantenverblijf h ❖ wsadzać/
wsadzić ko goś do aresztu ie mand op slui ten (als arres‑
tant); przebywać w areszcie in ar rest zit ten  3 (zajęcie 
(nie)ruchomości) arrest h, be slag leg ging ❖ położyć 
areszt na  czymś er gens be slag op leg gen

aresztować 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 1 (zatrzymywać ) ar res te‑
ren ❖ jest pan aresztowany u staat on der ar rest; 
aresztować/zaaresztować ko goś pod zarzutem szpiego-
stwa ie mand ar res te ren op ver den king van spi o na ge  
2 (więzić ) ge van gen zet ten  3 (zajmować (nie)ruchomo‑
ści) be slag leg gen

aresztowanie 〈n; 507〉 ar res ta tie ❖ dokonywać/dokonać 
licznych aresztowań tal rij ke ar res ta ties ver rich ten; 
nakaz aresztowania ar res ta tie be vel

aresztowany 〈m; 556〉 ar res tant
Argentyna 〈f; 314〉 ( aard.) Argentinië h

Argentynka 〈f; 297〉 Ar gen tijn se (vrouw)
Argentyńczyk 〈m; 15〉 Ar gen tijn
argentyński 〈adj; 742〉 Ar gen tijns
argument 〈m; 52〉 1 (za  czymśI, przeciw czemuś) (dowód, 

racja, motyw) argument h ❖ niezbity argument on om‑
sto te lijk/on weer leg baar ar gu ment; odpierać/ode-
przeć czyjeś argumenty ie mands ar gu men ten weer‑
leg gen; popierać/poprzeć co argumentami iets met ar‑
gu men ten sta ven; wysuwać/wysunąć argumenty ar‑
gu men ten aan voe ren; argumenty za i przeciw ar gu‑
men ten voor en te gen  2 ( wisk.) (zmienna niezależna) 
argument h

argumentacja 〈f; 377〉 1 (dowodzenie za pomocą argumen‑
tów, uzasadnienie) ar gu men ta tie, mo ti ve ring  2 (zespół 
argumentów) ar gu men ta tie

argumentować 〈if; 1011〉 ar gu men te ren, (dowodzić ) be‑
to gen

aria 〈f; 375〉 ( muz.) aria
arka 〈f; 296〉 ark ❖ arka Noego de Ark van No ach; arka 

przymierza ark des ver bonds
arkada 〈f; 315〉 ( bouwk.) ar ca de
arktyczny 〈adj; 753〉 (od Arktyka) arc tisch, bo re aal 
❖ ekspedycja arktyczna noord pool ex pe di tie; fauna/
roślinność arktyczna arc ti sche fau na/flo ra

Arktyka 〈f; 296〉 ( aard.) Arctica h, het noord pool ge bied
arkusz 〈m; 179〉 1 (kartka papieru) vel h (papier)  2 (arkusz 

drukarski) ka tern+h  3 (blachy itp.) stuk h plaat
armata 〈f; 322〉 kanon h ❖ nabić ko goś w armatę i wy-

strzelić ie mand ach ter het be hang (kunnen) plak‑
ken; strzelić z armaty do wróbla met een ka non op 
een mus/vlieg schie ten

armatni 〈adj; 707〉 (od armata) ❖ mięso armatnie ( fig.) 

ka non nen voer; strzał armatni ka non schot
armator 〈m; 121〉 ( scheepv.) re der
armatura 〈f; 321〉 1 (osprzęt) ar ma tuur, uit rus ting  

2 ( bouwk.) (zbrojenie) ar ma tuur, (wzmocnienie) wa pe‑
ning  3 ( scheepv.) ta ke la ge, takelwerk h

armia 〈f; 376〉 1 (wojsko) leger h ❖ Armia Czerwona 
Rode Le ger; Armia Krajowa Bin nen lands Le ger (an‑
ti com mu nis tisch partizanenleger in WOII); Armia 
Ludowa Volks le ger (pro com mu nis tisch partizanen‑
leger in WOII); Armia Zbawienia Le ger des Heils  
2 ( fig.) (tłum) leger h ❖ armia bezrobotnych le ger van 
werk lo zen

arogancja 〈f; 377〉 ar ro gan tie
arogancki 〈adj; 727〉 ar ro gant
aromat 〈m; 52〉 1 (zapach) aroma h  2 (substancja) smaak‑

stof ❖ aromat migdałowy amandelaroma (do ciasta)
aromatyczny 〈adj; 752〉 aro ma tisch ❖ aromatyczne cia-

sto aro ma tisch ge bak; rośliny aromatyczne ( bot.) aro‑
ma ti sche plan ten; związki aromatyczne ( schei.) aro‑
ma ti sche ver bin din gen

arsenał 〈m; 48〉 1 (zbrojownia) arsenaal h, wa pen ka mer  
2 ( fig.) (zbiór, zasób) arsenaal h, ver za me ling, sca la+h 
❖ arsenał argumentów ar se naal van ar gu men ten

arszenik 〈m; 6〉 ( schei.) arsenicum h

arteria 〈f; 375〉 1 (trasa komunikacyjna) ver keers ader 
❖ główna arteria miasta de voor naam ste door gaan‑
de rou te van de stad  2 ( anat.) (tętnica) slag ader

artretyzm 〈m; 44〉 ( med.) (dna) ar tri tis, jicht
artykuł 〈m; 48〉 1 (w czasopiśmie) artikel h ❖ zamiesz-

czać/zamieścić artykuł een ar ti kel plaat sen  2 (w ency‑
klopedii) in gang, artikel h  3 (ustęp, rozdział) artikel h 
❖ artykuł kodeksu cywilnego een ar ti kel van het bur‑
ger lijk wet boek; artykuł (umowy) ar ti kel/punt (van 
een overeenkomst)  4 (towar) artikel h ❖ artykuły go-
spodarstwa domowego huis houd ar ti kel; artykuł pierw-
szej potrzeby pri mai re le vens be hoef te; artykuły spo-
żywcze le vens mid de len

artyleria 〈f; 375〉 1 ( mil.) (rodzaj wojsk, broni) ar til le rie 
❖ artyleria ciężka/lekka zwa re/lich te ar til le rie; arty-
leria przeciwlotnicza lucht doel ge schut  2 ( fig.) ❖ cięż-
ka artyleria lan ter fan ter; lang za me star ter; slaap kop

artyleryjski 〈adj; 727〉 (od artyleria) ❖ natarcie artyleryj-
skie artillerieoffensief; ogień artyleryjski ar til le rie vuur

artylerzysta 〈m; 358〉 ar til le rist
artysta 〈m; 358〉, artystka 〈f; 297〉 1 (twórca) ar tiest ❖ ar-

tysta cyrkowy cir cus ar tiest; artysta estradowy klein‑
kun ste naar; artysta kabaretowy ca ba re tier; artysta 
malarz kunst schil der; artysta muzyk mu si cus; arty-
sta plastyk beel dend kun ste naar  2 (aktor) ac teur 
❖ artysta filmowy film ac teur; artysta sceny to neel spe‑
ler

artystka 〈f; 297〉 1 (twórczyni) (vrouwelijke) ar tiest, ar‑
ties te  2 (aktorka) ac tri ce

artystyczny 〈adj; 753〉 ar tis tiek
artyzm 〈m; 44〉 ar tis ti ci teit, kunst vaar dig heid
arystokracja 〈f; 377〉 1 (w starożytnej Grecji) aris to cra tie  

2 (warstwa społeczna) aris to cra tie ❖ arystokracja rodo-
wa erf adel; ge boor te adel  3 ( fig.) (elita) eli te ❖ arysto-
kracja duchowa de aris to cra tie van de geest; arysto-
kracja finansowa de fi nan cië le eli te

arystokrata 〈m; 359〉, arystokratka 〈f; 297〉 1 (możnowład‑
ca) aris to craat  2 ( fig.) (człowiek należący do jakiejś elity) 
aris to craat, top man, (żartobliwie) gro te me neer

arystokratyczny 〈adj; 752〉 1 (dotyczący arystokracji) aris‑
to cra tisch, uit de ho ge re stand ❖ pochodzenie arysto-
kratyczne aris to cra ti sche af komst; przywileje arysto-
kratyczne pri vi le ges van de aris to cra tie; życie arysto-
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kratyczne beau mon de  2 (wyniosły, wytworny) aris to‑
cra tisch, def tig ❖ arystokratyczne maniery def ti ge 
ma nie ren

arytmetyczny 〈adj; 753〉 arit me tisch, re ken kun dig 
❖ ciąg arytmetyczny ( wisk.) arit me ti sche reeks; odra-
biać zadania arytmetyczne (reken)sommen ma ken

arytmetyka 〈f; 296〉 re ken kun de
as1 〈m; 94〉 (w grze karcianej) aas ❖ as karo rui ten aas
as2 〈m; 133〉 1 (mistrz lotnictwa) aas  2 (ktoś wybitny) uit‑

blin ker, co ry fee ❖ as w strzelaniu bramek een ge‑
duch te doel pun ten ma ker; as wywiadu topspion

asceta 〈m; 359〉, ascetka 〈f; 297〉 as ceet
ascetyczny 〈adj; 417〉 as ce tisch
asceza 〈f; 314〉 as ce se
asekuracja 〈f; 377〉 1 (ubezpieczenie) ver ze ke ring  2 (za‑

bezpieczenie) veiligheidsmaatregelen pl

asekurować 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 1 (ubezpieczać ) ver ze ke‑
ren  2 (zabezpieczać ) vei lig stel len  3 ( sportt.) ze ke ren

asekurować się 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 1 (ubezpieczać się) 
zich ver ze ke ren  2 (zabezpieczać się) zich vei lig stel len  
3 ( fig.) het ze ke re voor het on ze ke re ne men*

aseptyczny 〈adj; 753〉 asep tisch ❖ opatrunek aseptyczny 
asep tisch ver band

asfalt 〈m; 52〉 1 (nawierzchnia) asfalt h  2 ( techn.) (smoła) 
asfalt h, asfaltbeton h  3 ( geol.) (skała osadowa) asfalt h, 
natuurasfalt h

asortyment 〈m; 52〉 assortiment h ❖ bogaty asortyment 
artykułów een ge va ri eerd as sor ti ment van ar ti ke len

ASP 〈f; 600〉 ( abbr.) (Akademia Sztuk Pięknych) kunst aca‑
de mie

aspekt 〈m; 52〉 1 (punkt wi dze nia) aspect h, gezichts‑
punt h ❖ polityczny aspekt zagadnienia het po li tiek 
as pect van een vraag stuk; widzieć coś w jakimś aspek-
cie iets on der ze ker as pect zien  2 ( taalk.) (kategoria 
gramatyczna) aspect h ❖ aspekt dokonany vol tooid as‑
pect; aspekt niedokonany on vol tooid as pect  3 ( as tron.) 
(wzajemne położenie ciał niebieskich) aspect h

aspiracja 〈f; 377〉 1 (dążenie, zwykle pl.) as pi ra tie, stre‑
ven h ❖ człowiek bez większych aspiracji ie mand zon‑
der spe ci a le am bi ties; mieć aspiracje do czegoś naar 
iets stre ven; wysokie aspiracje hoge as pi ra ties  
2 ( med.) (zabieg) as pi ra tie  3 ( taalk.) (przydech) as pi ra‑
tie, aan bla zing

aspiryna 〈f; 314〉 as pi ri ne
aspołeczny 〈adj; 753〉 aso ci aal ❖ aspołeczne zachowanie 

aso ci aal ge drag
aster 〈m; 35〉 ( bot.) as ter ❖ aster chiński Chi ne se as ter 

[As ter chinensis]
astma 〈f; 314〉 ( med.) ast ma ❖ atak astmy ast ma‑aan val
astmatyk 〈m; 15〉, astmatyczka 〈f; 297〉 ast ma lij der
astrofizyka 〈f; 296〉 as tro fy si ca
astrolog 〈m; 16 ‑dzy, 18 ‑gowie〉 as tro loog, ster ren wi che‑

laar
astrologia 〈f; 376〉 as tro lo gie, ster ren wi che la rij
astronauta 〈m; 359〉 as tro naut
astronom 〈m; 124〉 as tro noom, ster ren kun di ge
astronomia 〈f; 376〉 as tro no mie, ster ren kun de
astronomiczny 〈adj; 753〉 1 (dotyczący astronomii) as tro‑

no misch, ster ren kun dig ❖ jednostka astronomiczna 
as tro no mi sche een heid; astronomiczna wiosna as‑
tro no mi sche len te; zegar astronomiczny atoom klok  
2 ( fig.) (zawrotny) as tro no misch, enorm ❖ astrono-
miczne sumy as tro no mi sche be dra gen

asygnować 〈if; 1011〉, wy~ 〈pf 〉 1 (przekazać ) toe wij zen*  
2 (przeznaczać ) be stem men

asymetria 〈f; 375〉 asym me trie
asymetryczny 〈adj; 753〉 asym me trisch

asymilacja 〈f; 377〉 1 as si mi la tie, aan pas sing ❖ asymi-
lacja kultury greckiej przez Rzymian de as si mi la tie 
van de Griek se cul tuur door de Ro mei nen; ulegać/
ulec asymilacji as si mi le ren; zich aan pas sen  2 ( biol.) 
as si mi la tie ❖ asymilacja dwutlenku węgla as si mi la tie 
van kool di oxi de  3 ( taalk.) as si mi la tie ❖ asymilacja 
pod względem dźwięczności as si mi la tie ten aan zien 
van de stem klank; asymilacja progresywna/regresyw-
na pro gres sie ve/re gres sie ve as si mi la tie

asymilować 〈if; 1011〉, z~ 〈pf 〉 1 as si mi le ren ❖ asymilo-
wać/zasymilować ludność tubylczą de au toch to ne be‑
vol king as si mi le ren  2 ( biol.) as si mi le ren ❖ asymilo-
wać/zasymilować dwutlenek węgla kool di oxi de as si‑
mi le ren

asymilować się 〈if; 1011〉, z~ 〈pf 〉 (przystosowywać się) as‑
simileren z, zich as si mi le ren, zich aan pas sen

asysta 〈f; 324〉 gezelschap h, es cor te ❖ w asyście kilku 
osób in het ge zel schap van en ke le per so nen; msza z 
asystą diakona een mis met as sis ten tie van een di a‑
ken

asystent 〈m; 119〉 as sis tent, hel per
asystentka 〈f; 297〉 as sis ten te, help ster
asystować 〈if; 1011〉 (komuś) 1 (towarzyszyć ) ie mand 

ver ge zel len  2 (pomagać ) as sis te ren ❖ asystować chi-
rurgowi przy operacji de chi rurg as sis te ren bij een 
ope ra tie

atak 〈m; 6〉 1 ( fig.) (ofensywa) aan val, char ge ❖ atak 
czołgów ( mil.) tank aan val; ruszyć/wyruszyć do ataku 
ten aan val trek ken; atak krytyków aan val van de cri‑
ti ci; atak lotniczy lucht aan val  2 ( med.) (napad choroby) 
aan val ❖ atak serca hart aan val; atak śmiechu ( fig.) 
lach bui  3 ( sportt.) (akcja) aan val ❖ atak na bramkę 
aan val op het doel  4 ( sportt.) (część drużyny) voor hoe‑
de ❖ grać w ataku in de voor hoe de spe len

atakować 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 aan val len*, be stor men
ateista 〈m; 358〉, ateistka 〈f; 297〉 atheïst
ateistyczny 〈adj; 753〉 atheïs tisch
ateizacja 〈f; 377〉 ont ker ste ning, ont ker ke lij king
ateizm 〈m; 44〉 atheïsme h

atelier 〈n; 600〉 atelier h

Ateny 〈pl; 515〉 ( aard.) Athene h

atest 〈m; 54〉 certificaat h

atestacja 〈f; 377〉 at tes ta tie
atestować 〈if; 1011〉 cer ti fi ce ren
atlantycki 〈adj; 727〉 At lan tisch ❖ Ocean Atlantycki de 

At lan ti sche Oce aan; sojusz atlantycki het At lan tisch 
bond ge noot schap

Atlantyk 〈m; 6〉 ( aard.) de At lan ti sche Oce aan
atlas 〈m; 44〉 at las ❖ atlas anatomiczny ana to mi sche 

at las; atlas grzybów pad den stoe len gids; atlas ptaków 
vo gel at las; atlas samochodowy we gen at las

atleta 〈m; 359〉 1 (siłacz) at leet  2 (sportowiec) at leet
atletka 〈f; 297〉 (vrouwelijke) at leet, at le te
atletyczny 〈adj; 753〉 1 (zapaśniczy, gimnastyczny) ❖ za-

wody atletyczne at le tiek wed strij den  2 (muskularny) 
at le tisch ❖ atletyczna budowa ciała at le ti sche li‑
chaams bouw

atletyka 〈f; 296〉 (lekka atletyka) at le tiek ❖ uprawiać 
atletykę aan at le tiek doen

atłas 〈m; 44〉 satijn h

atmosfera 〈f; 321〉 1 ( aard.) (powłoka gazowa) at mo sfeer  
2 ( fys.) (jednostka ciśnienia) at mo sfeer ❖ ciśnienie 
dwóch atmosfer een druk van twee at mo sfeer  3 (na‑
strój) sfeer, klimaat h ❖ atmosfera była napięta de 
sfeer was ge span nen; miła atmosfera een aan ge na‑
me sfeer

atmosferyczny 〈adj; 753〉 1 (dotyczący atmosfery) at mo sfe‑
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risch ❖ ciśnienie atmosferyczne at mo sfe ri sche druk; 
przeszkody atmosferyczne ( techn.) lucht sto rin gen  
2 (meteorologiczny) ❖ warunki atmosferyczne weers‑
om stan dig he den

atom 〈m; 44〉 atoom h

atomizer 〈m; 28〉 ver stui ver ❖ perfumy z atomizerem 
par fums met ver stui ver

atomowy 〈adj; 750〉 nu cle air ❖ bomba atomowa atoom‑
bom; kern bom; elektrownia atomowa kern cen tra le; 
energia atomowa nu cle ai re ener gie; atoom ener gie; 
kern ener gie; głowica atomowa atoom kop; liczba ato-
mowa atoom ge tal

atrakcja 〈f; 377〉 at trac tie ❖ główna atrakcja hoog te‑
punt; atrakcje turystyczne toe ris ti sche at trac ties, 
trek pleis ters

atrakcyjny 〈adj; 752〉 at trac tief, aan trek ke lijk
atrament 〈m; 52〉 inkt ❖ atrament sympatyczny sym pa‑

the ti sche inkt
atramentowy 〈adj; 750〉 (od atrament) 1 (w odn. do barw‑

nika) ❖ drukarka atramentowa ink jet prin ter; plama 
atramentowa inkt vlek  2 ( fig.) (czarny) ❖ atramentowa 
ciemność inkt zwar te duis ter nis; atramentowa noc 
inkt zwar te nacht

atrapa 〈f; 314〉 1 dum my, nepartikel h  2 (samochodu) 
grill

atrybut 〈m; 52〉 attribuut h

attaché 〈m; 600〉 at ta ché ❖ attaché handlowy han dels‑
at ta ché; attaché wojskowy mi li tair at ta ché

atu 〈n; 600〉 ( sportt.) troef ❖ bez atu sans atout; zon der 
troef; grać pod atu troe ven

atut 〈m; 52〉 troef(kaart) ❖ mieć wszystkie atuty w ręku 
( fig.) alle troe ven in han den heb ben ( fig.); zabić/prze-
bić atutem troe ven, slaan met een troef

aucie1 ⇒ aut
aucie2 ⇒ auto
audiencja 〈f; 377〉 au diën tie ❖ być u ko goś na audiencji 

bij ie mand op au diën tie zijn; udzielać/udzielić ko-
muś audiencji ie mand au diën tie ver le nen

audiowizualny 〈adj; 753〉 au dio vi su eel ❖ środki audio-
wizualne au dio vi su e le mid de len

audycja 〈f; 377〉 au di tie, radioprogramma h ❖ nada-
wać/nadać audycję een ra dio pro gram ma uit zen den

audytor 〈m; 121〉 au di teur
audytorium 〈n; 509〉 1 (sala) auditorium h  2 (słuchacze) 

toehoorders pl, gehoor h ❖ przemawiać przed audyto-
rium spre ken in het open baar; przychylne audyto-
rium een wel wil lend ge hoor

aukcja 〈f; 377〉 vei ling ❖ aukcja kwia tów bloe men vei‑
ling; kupować/kupić coś na aukcji iets op de vei ling 
ko pen

aula 〈f; 391〉 aula
aura 〈f; 321〉 1 (pogoda) weer h, weersomstandigheden pl 
❖ jesienna aura herfst weer  2 ( fig.) (nastrój) sfeer 
❖ wytwarzać/wytworzyć aurę niepokoju een sfeer van 
on rust kwe ken  3 ( med.) (zespół objawów) aura+h

aureola 〈f; 391〉 1 (w malarstwie) au re ool+h, stra len krans  
2 (świetlista obwódka wokół źródeł światła) halo  3 (splen‑
dor, chwała) au re ool+h ❖ aureola bohaterstwa een au‑
re ool van hel den dom

auspicje 〈pl; 523〉 1 (wróżba) aus pi ciën, voortekens pl 
❖ pod dobrymi/złymi auspicjami on der gun sti ge/on‑
gun sti ge aus pi ciën  2 ❖ pod czyimiś/czegoś auspicja-
mi on der aus pi ciën van ie mand/iets

Australia 〈f; 376〉 ( aard.) Australië h

Australijczyk 〈m; 15〉 Aus tra liër
Australijka 〈f; 297〉 Aus tra li sche (vrouw)
australijski 〈adj; 742〉 Aus tra lisch

Austria 〈f; 375〉 ( aard.) Oostenrijk h

austriacki 〈adj; 727〉 Oos ten rijks ❖ austriackie gadanie 
la rie koek

Austriaczka 〈f; 297〉 Oos ten rijk se (vrouw)
Austriak 〈m; 15〉 Oos ten rij ker
aut 〈m; 52〉 ( sportt.) ❖ posłać piłkę na aut de bal uit‑

slaan/uit trap pen; rzut z autu in worp
autentyczny 〈adj; 753〉 1 (uznany za oryginał) au then tiek, 

ori gi neel ❖ autentyczny dokument au then tiek do cu‑
ment; autentyczny podpis ori gi ne le hand te ke ning  
2 (realnie istniejący) echt ❖ autentyczna nędza ech te 
ar moe de; autentyczne uczu cia waar ach ti ge ge voe‑
lens

autentyk 〈m; 6〉 (przedmiot autentyczny, oryginalny) origi‑
neel h

auto 〈n; 481〉 auto
autoalarm 〈m; 44〉 autoalarm h

autobiografia 〈f; 376〉 au to bio gra fie
autobiograficzny 〈adj; 753〉 au to bio gra fisch ❖ wątki 

autobiograficzne au to bio gra fi sche mo tie ven
autobus 〈m; 44〉 au to bus, bus
autobusowy 〈adj; 750〉 (od autobus) ❖ przystanek auto-

busowy bus hal te
autocasco 〈n; 600〉 (rodzaj ubezpieczenia samochodu) vol‑

le dig cas co
autograf 〈m; 44〉 1 (podpis) hand te ke ning ❖ łowca auto-

grafów hand te ke nin gen ja ger  2 (rękopis) au to graaf, 
manuscript h

autoholowanie 〈n; 507〉 autosleepbedrijf h

autokar 〈m; 50〉 tou ring car, reis bus
autokontrola 〈f; 391〉 zelf con tro le
autokratyczny 〈adj; 753〉 au to cra tisch, des po tisch 
❖ rządy autokratyczne een des po tisch be wind

automat 〈m; 52〉 1 (robot) au to maat, ro bot ❖ automat 
do gry speel au to maat  2 ( inf.) (telefoniczny) (budka tele‑
foniczna) te le foon cel ❖ dzwonić z automatu uit een 
te le foon cel bel len  3 (dystrybutor) ver koop au to maat 
❖ kupować/kupić bilety w automacie kaart jes ko pen 
uit de au to maat; kawa z automatu kof e uit de au to‑
maat  4 ( spreekt.) (pralka) au to ma ti sche was ma chi ne  
5 ( inf.) (pistolet maszynowy) machinegeweer h ❖ strze-
lać z automatu met een ma chi ne ge weer schie ten

automatycznie 〈adv; 753〉 1 (mechanicznie) au to ma tisch 
❖ drzwi otwierają się automatycznie de deu ren gaan 
au to ma tisch open  2 (machinalnie) ❖ bawić się auto-
matycznie długopisem ge dach te loos met een bal pen 
spe len; uśmiechać/uśmiechnąć się automatycznie on‑
wil le keu rig glim la chen  3 (bez dodatkowych starań) 
au to ma tisch ❖ zajmując pierwsze miej sce automa-
tycznie przechodzisz do następnej rundy als je op de 
eer ste plaats staat ga je au to ma tisch over naar de 
vol gen de ron de

automatyczny 〈adj; 753〉 au to ma tisch ❖ ołówek auto-
matyczny vul pot lood; sekretarka automatyczna ant‑
woord ap pa raat

automatyzacja 〈f; 459〉 au to ma ti se ring
automatyzować 〈if; 1011〉, z~ 〈pf 〉 au to ma ti se ren
automechanik 〈m; 15〉 au to mon teur
automyjnia 〈f; 394〉 au to was plaats, was straat
autonaprawa 〈f; 314〉 autoservice
autonomia 〈f; 376〉 au to no mie ❖ dać/nadać komuś au-

tonomię au to no mie ver le nen; otrzymać/uzyskać au-
tonomię au to no mie ver wer ven

autonomiczny 〈adj; 753〉 au to noom
autopilot 〈m; 52〉 au to ma ti sche pi loot
autoportret 〈m; 52〉 zelfportret h

autopsja 〈f; 377〉 1 (własna obserwacja) au top sie, per‑
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soon lij ke waar ne ming ❖ znać coś z autopsji iets uit 
er va ring ken nen  2 (sekcja zwłok) lijk schou wing 
❖ przeprowadzać/przeprowadzić autopsję sec tie ver‑
rich ten

autor 〈m; 121〉, autorka 〈f; 297〉 1 (twórca) au teur  2 (pi‑
sarz) schrij ver

autoreklama 〈f; 314〉 re cla me voor je zelf/zich zelf
autorka 〈f; 297〉 1 (twórczyni) (vrouwelijke) au teur  2 (pi‑

sarka) schrijf ster
autorski 〈adj; 727〉 (od autor) ❖ prawa autorskie au‑

teurs recht; wieczór autorski li te rai re avond (waar bij 
schrij ver voor leest uit ei gen werk)

autorstwo 〈n; 482〉 auteurschap h

autorytarny 〈adj; 752〉 au to ri tair
autorytatywny 〈adj; 753〉 1 (wiarygodny, miarodajny) ge‑

zag heb bend, be trouw baar ❖ autorytatywny sąd een 
ge zag heb bend oor deel; autorytatywne źródła be‑
trouw ba re bron nen  2 (władczy) au to ri tair ❖ rządy 
autorytatywne au to ri tair be wind; autorytatywny ton 
au to ri tai re toon

autorytet 〈m; 52〉 1 (szacunek, poważanie) au to ri teit, ge‑
zag h ❖ cieszyć się autorytetem ge zag ge nie ten; mieć 
autorytet u lu dzi over wicht heb ben over men sen; 
podważać/podważyć komuś autorytet ie mands au to ri‑
teit on der mij nen  2 (jednostka mająca ogólnie uznaną 
powagę) au to ri teit ❖ być autorytetem w  czymś een au‑
to ri teit zijn op het ge bied van iets

autoryzować 〈if; 1011〉, z~ 〈pf 〉 au to ri se ren, er ken nen 
❖ autoryzować artykuł een ar ti kel au to ri se ren

autoryzowany 〈adj; 753〉 ge au to ri seerd ❖ autoryzowa-
ny przekład ge au to ri seer de ver ta ling; autoryzowana 
stacja obsługi samochodów er ken de dea ler

autostop 〈m; 44〉 (nieodpłatne korzystanie z napotkanych 
pojazdów za zgodą ich kierowców) lift (ma nier van 
goed koop rei zen) ❖ jechać autostopem lif ten; pod-
rzucać/podrzucić ko goś autostopem ( spreekt.) ie mand 
een lift/slin ger ge ven; podwozić/podwieźć ko goś au-
tostopem ie mand een lift ge ven

autostopowicz 〈m; 207〉 lif ter
autostrada 〈f; 315〉 (auto)snelweg
awangarda 〈f; 315〉 1 ( mil.) voor hoe de  2 ( kunst) avant‑

gar de
awangardowy 〈adj; 750〉 (od awangarda) ❖ awangardo-

wy artysta avant‑gar de kun ste naar; awangardowy te-
atr ex pe ri men teel the a ter

awans 〈m; 89〉 1 pro mo tie, be vor de ring ❖ dać komuś 
awans ie mand pro mo tie ge ven; dostać awans ( inf.) 
pro mo tie ma ken  2 ( sportt.) (przejście do wyższej grupy) 
pro mo tie

awansować1 〈if/pf; 1011〉 1 (obejmować wyższe stanowisko) 
pro mo tie ma ken ❖ awansować na dyrektora pro mo‑
tie ma ken tot di rec teur  2 ( sportt.) (dostawać się do wyż‑
szej grupy, klasy) promoveren z ❖ drużyna awansuje 
do pierwszej ligi de ploeg pro mo veert naar de hoofd‑
klas se

awansować2 〈if/pf; 1011〉 (przenosić na wyższe stanowisko) 
be vor de ren

awantura 〈f; 321〉 1 (kłótnia) ru zie ❖ sąsiedzka awantu-
ra bu ren ru zie; zrobić komuś awanturę bij ie mand 
een scè ne ma ken  2 (afera) ❖ będzie awantura! dat 
wordt hei bel!; awantura miłosna lief des avon tuur; 
przykra awantura ver ve len de aff ai re; wplątywać/
wplątać się w niezłą awanturę zich be hoor lijk in de 
nes ten wer ken  3 ( veroud.) (ryzykowne przedsięwzięcie) 
waagstuk h

awanturnik 〈m; 15〉 1 (pieniacz) ru zie zoe ker, ru zie ma‑
ker, la waai schop per  2 ( veroud.) (człowiek szukający 
przygód) avon tu rier

awanturować się 〈if; 1011〉 1 (kłócić się) ru zie ma ken 
❖ awanturować się z  kimś ru zie met ie mand ma ken  
2 (zakłócać spokój) hei bel ma ken ❖ awanturować się o 
coś hei bel ma ken om iets  3 ( veroud.,  zeldz.) (brać 
udział w ryzykownych przedsięwzięciach) het avon tuur 
zoe ken*

awaria 〈f; 375〉 1 sto ring, pech ❖ awaria silnika mo tor‑
sto ring  2 ( scheepv.) ave rij

awaryjny 〈adj; 753〉 (od awaria) ❖ lądowanie awaryjne 
nood lan ding; światła awaryjne waar schu wings lich‑
ten; wyjście awaryjne nood uit gang

awersja 〈f; 377〉 aver sie, af keer ❖ mieć awersję do ko goś 
een af keer van ie mand heb ben

AWF 〈f/m; 600/44〉 (Akademia Wychowania Fizycznego) 
Aca de mie voor Li cha me lij ke Op voe ding

awista 〈adj; 834〉 1 (o wkładach bankowych) di rect op‑
vraag baar ❖ wkład awista di rect op vraag baar te goed  
2 (o wekslach) ❖ weksel awista wis sel a vis ta

awitaminoza 〈f; 314〉 ( med.) avi ta mi no se, vitaminege‑
brek h

awizo 〈n; 482〉 1 ( fin.) (zawiadomienie) bericht h van cre‑
di te ring (schrif te lijk)  2 (zawiadomienie z poczty) af‑
haalbericht h  3 ( techn.) (lokalna centralka telefoniczna) 
schakelbord h

awizować 〈if; 1011〉, za~ 〈pf 〉 (schriftelijk) in ken nis 
stel len ❖ awizować przybycie zijn komst aan kon di‑
gen

awokado 〈n; 470/600〉 ( bot.) avo ca do
azalia 〈f; 376〉 ( bot.) aza lea
azbest 〈m; 54〉 asbest h

Azja 〈f; 377〉 ( aard.) Azië h ❖ Azja Mniejsza Klein‑Azië
Azjata 〈m; 359〉 Azi aat
Azjatka 〈f; 297〉 Azi a ti sche (vrouw)
azjatycki 〈adj; 727〉 Azi a tisch
azot 〈m; 52〉 ( schei.) azotum h, stik stof+h

azyl 〈m; 217〉 1 (schronienie) toevluchtsoord h, vrij plaats 
❖ udzielać/udzielić komuś azylu ie mand een vei lig 
on der ko men ver schaff en  2 ( pol.) (politiek) asiel h 
❖ prosić/poprosić o azyl (om) (politiek) asiel vra gen; 
prawo azylu asiel recht; udzielać/udzielić komuś azylu 
ie mand (politiek) asiel ver le nen

azylant 〈m; 119〉 asiel zoe ker
azymut 〈m; 52〉 ( as tron.) azimut h

aż1 (partykuła wzmacniająca) (często) maar liefst ❖ aż 
10 błędów wel tien fou ten; aż do Berlina he le maal tot 
Ber lijn; idź aż do płotu loop tot aan de schut ting; po-
sunął aż do złożenia rezygnacji hij ging zo ver dat hij 
ont slag nam; aż strach pomyśleć ik moet er niet aan 
den ken; aż tak dużo pieniędzy? zo veel geld?; to nie 
jest aż takie trudne zo moei lijk is dat niet; nie mogę 
aż tyle pracować zo veel werk kan ik niet ver zet ten

aż2 〈conj〉 tot, tot dat ❖ poczekaj, aż przyjdę wacht tot ik 
kom; poczekała, aż wyszedł ze wacht te tot hij weg 
was

ażeby1 〈conj〉 op dat, zo dat ❖ mówił głośno, ażeby każdy 
mógł go słyszeć hij sprak luid zo dat/op dat ie der een 
hem kon ho ren

ażeby2 〈part〉 (wyraża życzenie, zwykle pejoratywne) 
(bij verwensingen) ❖ ażeby cię diabli wzięli! de dui‑
vel hale je!

ażurowy 〈adj; 750〉 ajour, open ge werkt ❖ ażurowe poń-
czochy net kou sen
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