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Wstęp 
 

Slovianski to sztuczny język powstały w 2006 roku, opracowany przez Jana van 

Steenbergena i Igora Poliakowa jako język pomocniczy międzysłowiańskiej komunikacji. 

Obok języka Novoslovienski jest to najbardziej zaawansowany projekt tego typu. Poznający 

ten język mieli dotychczas do dyspozycji jedynie angielską wersję szczegółowego opisu 

języka i słownika. Niniejszy dokument ma odpowiedzieć na potrzebę bliższego zapoznania 

czytelnika polskiego. Nie jest to słownik kompletny. Istniejącą dotychczas listę słów 

Slovianskiego uzupełniono o słowa, bez których nie jest możliwa funkcjonalność większości 

języków. Wskazuje też luki, które powinno się uzupełnić. Dokument ten może być bazą do 

dalszego rozwoju słownictwa sztucznego języka Slovianskiego oraz krytycznej refleksji nad 

funkcjonalnością już istniejących słów. Wyrazy dodane przez autora zostały opatrzone cyfrą 

i znakiem krotności – oznacza to liczbę języków słowiańskich, w których dany wyraz będzie 

zrozumiały (od 3x do 6x). Przy czym, zgodnie z zasadami tworzenia słów (czy raczej 

adaptacji) wyróżnia się następujące języki/grupy językowe: 
 

1. rosyjski 

2. ukraiński (z białoruskim)  

3. polski 

4. czeski (ze słowackim) 

5. bułgarski  

6. serbo-chorwacki 

 

Znakiem gwiazdki * oznaczono wyrazy, których formy akceptowalnej przez co najmniej 3 

języki nie udało się ustalić. Zazwyczaj w sytuacji, gdy znaczenie jest oddawane przez inny 

wyraz w każdym z powyższych języków. Znakiem tym oznaczono też wyrazy, gdzie 

wspólne słowo występuje tylko w trzech językach (brak wyraźniej przewagi jednego 

określenia) lub gdy z podobnych powodów ustalenie jednego znaczenia było 

problematyczne1.  
 

Opracowano przy pomocy poniższych słowników: 
Polsko-angielski Jana Stanisławskiego i Małgorzaty Szerchy, Warszawa 1978 r.  

Mały słownik Serbsko-chorwacko-polski, Polsko-serbochorwacki, Warszawa 1985r. 

Słownik Polsko-Bułgarski, Sabina Radewa, Warszawa 1961r. 

Podręczny słownik Polsko-Bułgarski z suplementem, Sabina Radewa, Warszawa 1988r. 

Duży słownik polsko-rosyjski, rosyjsko-polski, Langenscheidt, Warszawa 2009r. 

Kieszonkowy słownik chorwacko-polski, polsko-chorwacki, Łucja Bednarczyk-Kravić, Agnieszka 

Hofman-Pianka, Warszawa 2007r.  

Słownik ukraińsko-polski, polsko-ukraiński, Eugeniusz Hrycak, Konstanty Kisielewski, Warszawa 

1990r. 

Mały słownik ukraińsko-polski, polsko-ukraiński, Marian Jurkowski, Bazyli Nazaruk, WSIP 1998r. 

  

Pierwotna wersja słownika ukazała się w wersji angielsko-slovianskiej na stronie     

http://steen.free.fr/interslavic/index.html 

                                                           
1  Przykładem takiego problemu mogą być nazwy miesięcy. Nazwy pochodzące z kalendarza 

łacińskiego preferują 3 grupy językowe (rus, błg, srb-chrw), natomiast nazwy rodzime preferują 3 

pozostałe grupy (pol, cz-sł, ukr). Jeśli jednak traktować grupę serbo-chorwacką osobno to nazwy 

własne (z chrw) przeważają.  

http://steen.free.fr/interslavic/index.html
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Preface 
 

Slovianski is an language created in 2006 by Johan van Steenbergen and Igor 

Poliakow as a supplemental language of interslavic communication. Apart from 

Novoslovienski language, it is the most advanced project of this kind. So far, potential 

lerners of this language had only English version of the grammar description with small 

English dictionary placed on official website of the author. This document is to respond to 

the need of familiarising Polish users with more extended version of the vocabulary. Already 

developed word list was supplemented with many additional words, without which 

functionality of the language is not possible. Some words are marked with an asterisk, 

showing the gaps which should be filled, by further research. This document can be the base 

for further development of vocabulary and critical reflection on the functionality and usage 

of already existing words. Those that were added by the author are marked with the number, 

which denotes numer of slavic languages, for which respective word will be understood 

(from 3x to 6x). According to rules on vocabulary creation for Slovianski, six language 

groups are taken into account and given equal significance :   
 

1. Russian 

2. Ukrainian (with Bielorussian)  

3. Polish 

4. Czech (with Slovakian) 

5. Bulgarian 

6. Serbo-coatian 

 

Asterisk was put * after the words for which there could not be found any form accepted by at least 3 

languages. Ussually in case when certain meaning is rendered by different word in every of the above 

language groups. This mark was put also on the meaning, where common words exist in three 

language groups only (meaning no domination of single word form) or if determining of single word 

form was problematic for whatever different reasons.  
 

Developed with the help of the below dictionaries: 

Polsko-angielski Jana Stanisławskiego i Małgorzaty Szerchy, Warszawa 1978 r.  

Mały słownik Serbsko-chorwacko-polski, Polsko-serbochorwacki, Warszawa 1985r. 

Słownik Polsko-Bułgarski, Sabina Radewa, Warszawa 1961r. 

Podręczny słownik Polsko-Bułgarski z suplementem, Sabina Radewa, Warszawa 1988r. 

Duży słownik polsko-rosyjski, rosyjsko-polski, Langenscheidt, Warszawa 2009r. 

Kieszonkowy słownik chorwacko-polski, polsko-chorwacki, Łucja Bednarczyk-Kravić, Agnieszka 

Hofman-Pianka, Warszawa 2007r.  

Słownik ukraińsko-polski, polsko-ukraiński, Eugeniusz Hrycak, Konstanty Kisielewski, Warszawa 

1990r. 

Mały słownik ukraińsko-polski, polsko-ukraiński, Marian Jurkowski, Bazyli Nazaruk, WSIP 1998r. 

  

Original version of this dictionary in English-Slovianski was published online under link:     

http://steen.free.fr/interslavic/index.html  - on website of Mr Johan van Steenbergen 
Document is for non-commercial use. Can be edited and distributed freely. 

 

http://steen.free.fr/interslavic/index.html
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abażur       abažur      5x 
Abchazja  Abhazija   6x 
abdykacja abdikacija 6x 
abdykować abdikovati 6x 
abecadło azbuka/abeceda f.         

3:2x 
abonament abonement 
abonent abonent 6x 
abonować abonovati  6x 
absolutna absolutny 6x 
absolutnie absolutno 6x 
absolutyzm absolutizm              

m.6x 
absolwent absolvent 3x 
abstrakcja abstrakcija 6x 
abstrakcyjny abstrakcijny   

6x 
absurd absurd              6x 
absurdalny absurdny   6x 
aby aby 
aby da by conj. in order to  
aczkolwiek * 

 
adaptacja adaptacija 6x 
adaptować adaptirati 6x 
adekwatny adekvatny 5x,                                         
                  prigodny 

adept adept                  6x 
administracja administracija 

f. 6x 
administracyjny 

administracijny adj.6x 
administrator administrator  

6x 
adres adres(a) 6x 
adresat adresat 6x 
adresować adresovati 6x 
adwokat advokat 6x 
aerodynamika aerodinamika 

f.5/6x 
aerodynamiczny 

aerodinamičny 5/6x 
 
afera skandal 6x, 
          afera    5x 
Afganistan Afganistan 
Afganistańczyk 

Afgański Afganski 6x 
Afryka Afrika 
afrykanin Afrikanec m. 
agencja agencija 
agent agent 6x 
aglomeracja aglomeracija   
                                   f. 6x 
agnostycyzm agnosticizm  
                                   f.6x 
agresja agresja f.   6x 
agresywny agresivny adj.       

6x 
agronomia agronomija 6x  
 
akademia akademija f.  6x 
akademicki akademični  6x 
akademik akademični/  
            studentski dom 6x,  
             internat 3x 
akcent akcent 3/5x 
akceptacja akceptacija f. 6x 

    prijem        5x (pl) 
akceptować akceptovati vi. 

6x 
                  prijmovati 5x (pl) 
akcja            akcija f.        6x 
akcjonariusz akcioner m. 6x 
akcyjny    akcijny adj. 6x 
akcyza     akciz       5:1 
aksamit   samet (-it) 4:2 
aktor        aktor 4x 
aktorstwo* teatralnost 5x 
aktualny aktualny adj. 5x 

(ukr) 
realny     6x 
istinny 3x (pl, cz, 

ukr) 
faktičny 5x (blg) 

aktualnie aktualno adv.  5x 
  realno             6x 

aktualizować aktualizovati 

vi. 6x 
aktywa aktiva 6x 
aktywacja aktivacija f. 
aktywista aktivist m.     6x 
aktywność aktivnosť 6x 
aktywny aktivny adj. 6x 

aktywować aktivovat vi. 6x 
akumulator akumulator m. 

6x 
 
alarm trevoga f. alert  3x 
alarmować alarmovati 4x, 
                   trevožiti vi. 3x 
Albania Albanija f. 
Albańczyk Albanec 

(Albanca) 
Albański albanski 
albo /albo ili … ili … conj. 

either … or … 
alegoria inoskazanje n.      
                alegorija f.  
alergia alergija f. 6x 
alfabet alfabet 4x, azbuka 
alfabet pismenosť f. writing  
alfabetyczny alfabetičny adj.  

4x 
Algieria Alžirija 
Algierczyk Alžirec 4x 
alkohol alkohol 6x 
Alpy Alpy f.pl 
alpinista alpinist m. 
alternatywa alternativa f. 6x 
alternatywny alternativny 

adj.6x 
altruizm altruizm m. 6x  
 
ambasada ambasada f. 4x, 
             predstaviteltvo 3x 
             posolstvo           4x 
amabasador poslanec m.6x 
ambicje ambicija 6x 
ambitny ambitny 6x,  
               čestolubny 5x 
Ameryka Amerika 
Ameryka Południowa Južna 

Amerika f. 
Amerykanin Amerikanec 

(Amerikanca) 
amerykański amerikanski 
amnestia amnestija 6x  
amortyzator amortizator 4x 
amortyzacja amortizacija 6x 
amplituda amplituda 6x 
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amunicja municia 4x 
                boje pripasy f. 2x               
analityczny analitičny 5x(cz) 
analityk analitik  5x (cz) 
analiza analiz       5x(cz) 
analizować analizovati vi.  5x 

(cz) 
analogia analogija f. 6x 
analogicznie analogično adv.  
anarchia anarhija 6x 
anegdota anekdot 4x 
aneks aneks 5x, 
          dodatek 4x 
angażować angažirati 6x 
Anglik Angliec            6x m. 
angielski angliski        6x 
ani ni 
ani jeden ni jedin num.  

none  

ani/ani ni … ni … conj. 

neither … nor 
anioł angel 5/6x 
animowany animovany/ 

animirany 6x 
ankieta anketa 4x (blg, cz) 
anonimowy anonimny 
antagonista antagonist(a) 6x 
Antarktyda Antarktida f.  
antologia antologija       6x 
antropologia antropologija f.  

6x 
antybiotyk antibiotik m.6x 
antyczny antični 6x 
antypatia antipatija 6x 
antysemicki antysemicki 6x 
 
aparatura aparatura 6x 
apartament apartament 6x 
apelacja apelacija 5x (srb) 
apelować apelovati 5x (srb) 
apetyt apetit 6x 
aplikacja predloženje 4x 
aplikować upotrebiati 4/5x,  
            podavat predanje/ 

             predloženje 4x,  
             aplikovati 3/4x 
apostoł apostol 6x 
apteka apteka 5x 
            farmacija 4x. f. 
arabski arabski 
archaiczny arhaičny 
archeolog arheolog m.6x 

archeologia arheologija f. 6x 
archeologiczny arheologičny 

6x 
architekt arhitekt m. 6x 
architektura arhitektura 6x 
archiwum arhiv m.6x 
 

arcybiskup arhiepiskop 
arcydzieło šedevr 3x             
               masterskie dielo 3x 
areszt arešt 4x 
aresztować areštovati vi.4x 
Argentyna Argentina f. 
Argentyńczyk Argentinec 
argument argument m. 5/6x,            
                dokaz 5x (ukr),  
                 dovod 3x 
argumentować argumento-

vati vi. 
              dokazivati, 5x (ukr),  
              dovoditi  3x 
arktyczny arktičny adj. 6x 
Arktyka Arktika f.         6x 
Armenia Armenija f. 
Armeński Armenski 
armia armija f.5x, 
          vojsko 6x 
arogancja arogancija f. 
arsenał arsenal 6x 
artykuł členok (členka) m.2x 
                     (pl, rus, ukr, blg) 

             artik(u)l 4x (blg, srb) 
artykuł statija f. article 4x  
                                 (srb, błg) 

            paragraf 4x (srb, blg) 

artysta artist 4x 
artystyczny artističny adj. 4x 
arystokracja aristokracija 6x 
arystokrata aristokrat m.6x 
arystokratyczny aristokrati-

čny adj. 6x 
 
asfalt     asfalt  m.         6x 
asortyment asortiment 6x 
aspekt aspekt  (problemu) 
aspekt dokończony svršeny 

vid 
    ispolneny m. perfective   

aspect  
aspiryna      aspirina f. 4/6x  
                            (cz, rus, blg) 

           acetilosalicilova 

kiselina 5x (pl)  
astrofizyka  astrofizika f. 
astrologia    astrologija  
astronauta   astronaut m. 
astronom     astronom m. 6x 
astronomia   astronomija f. 

6x 
asymetria     asymetrija 6x 
asymetryczny asymetričny 

6x 
asymilacja     asymilacija 6x 
asymilować asimilovati vi. 

6x 
asystent asistent m. 6x 
 
atak atak m. 4/5x,  
         napad 4x 
atakować atakovati vi. 4/5x       

napadati vi. 5x 
atlantycki atlantičny adj. 
atlas          atlas 6x m. 
atletyka atletika 6x 
atmosfera atmosfera  6x f. 
atom         atom 6x 
atomowy atomny adj. 6x 
atrakcyjny* atraktivny 3x 
 
audycja* program(a) 6x 
audyt audit 5x(srb),  
          revizija 2x 
aula     sala 6x 
Australia Avstralija 
Australijski Avstralijski 
Austria Avstrija 5x 
Austriacki Avstrijacki 
autarkia avtarkija 5:1 
autentyczny autentičny 6x 
auto avto/ avtomobil 
autobus avtobus    6x 
automat avtomat   6x 
automatycznie avtomatično 

adv.  6x 
automatyczny avtomatičny 

adj. 6x 
automatyzacja 

avtomatizacija f. 6x 
autonomia avtonomija f. 6x 
autonomiczny avtonomičny 

adj. 6x 
autor avtor 6x 
autorytet autoritet 5:1 
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autostrada avtomagistrala f. 
autoryzacja avtorizacija f. 
 uplnomocneni 5x 
autoryzować avtorizovati vi. 
          

uplnomocovati 5x 

awaria avarija f. 5/6x 
awans podvyšenie 4x 
azbest azbest 6x 
Azerbejdżan Azerbajdžan m. 
Azja Azija f. 
Azjatycki azijatski adj. 

azot  azot    4:2 
azyl (polit.) azyl / ubežišče   

3:2:1 
aż (do/dotąd) dopoka ne 

 

babcia baba f.  5x (blg) 
bać się bojati se (bojim se) 

vi. 6x  
            trevožiti (se) vi. 

worry 3x 
 nepokoiti se 

 strahati se 6x 
badać obsledovati vi. survey  
badanie obsledovanje n. 3x 

survey  
badania obsledovanja 3x (pl, 

cz, srb) 
badawczy obsledovči  adj. 
bagatelka podrobnost 4x  

bagatela f. 

triviality  
bagatelizować ignorovati 3x,  

           zanedbati 3x,  
        ne brati pod uvagu/  

vnimanie 3x,  
              ne ogledati se na 5x 

bagaż bagaž m. baggage 4x 

bagno bagno     2x n.  
            bloto     4x swamp  

bagienny* bolotni 4x 
bajka         basnja 4x 
bakteria bakterija f. 6x 
 
bal    bal     6x 
balet balet m. ballet  6x 

balkon balkon m. balcony  6x 

balon balon m. 6x 
bałagan neporadek/-ok 5x  
bałkany Balkany              6x 
bałkański balkanski adj.  6x 
 

 

 

bałtycki baltički adj. Baltic  

banan banan m. 6x 
banda banda f. gang 6x 

bandaż bandaż 4x  
             bint 3x 
bandyta bandit m. bandit  

5/6x (srb) 

rozbojnik 6x 
bank bank m. bank 6x 
bankowy bankovy 6x 

bankructwo krah,  

bankrotstvo  6x m. 

bust  
bankrut bankrot 6x 
bankrutować bankrotovati 

6x 
bar bufet --- 
baran baran 6x m. 
bardzo bolšo, adv. strongly, 

very 
 

bardziej vyšej, bolšej adv. 
bariera bariera f. barrier 6x 
 ograda      6x 

barok barok m. Baroque  6x 

bardziej vyše adv. more  
barszcz bršč m. borscht  6x 
barwa barva f. colour    3x 
barwny barvny adj.       3x 

barłóg brlog m.  lair  
basen basen m. swimming 

pool  6x 
*baśń basň f. fairytale 4x, 
           bajka 2x,  
           skazka 2x 

bateria baterija f.    6x 

bawić baviti vi. entertain 6x 
          

     igrati 6x 

bawełna bavolna f. 3x,  
   pamuk 2x 
bawełniany bavolnany adj.3x 
                    pamukovy 2x 
baza baza f. base (wojskowa) 

6x 
         osnova 3x 
         fundament 5x 

           
beczka bočka f. 5:1 
Belgia Belgija f. Belgium  

belgijski belgijski adj. 

Belgian  
benzyna benzin m.6x 
ber- ➝ brati  
beton beton m. concrete 6x 

betoniarka betonmešalka f.

   concrete mixer 6x 

betonowy betonny adj. 6x  
bez bez prep. + gen. without  

bez boz (bza) m. lilac  3x 
              bezina 3/5x (pl, rus) 

lilak 
bezatomowa (strefa)  

bezatomna 
bezbarwny bezbarvny adj. 

3x 
bezbłędny bezbludny adj.  4x 
bezbolesny bezbolesny 6x 
bezbronny* neorudovany,   

neoruženy  3x (pl) 
bezdomność bezdomnost’ n.        

3x (blg, srb) 
bezdomny bezdomny 5:1  
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bezdzietny bezdetny adj. 
bezdźwięczny bezzvučny 

adj. (spółgłoska) 
bezinteresowność 

bezinteresnost 4x 
bezinteresowny bezinteresny  

4x 

bezkarność bezkaznost n. 
bez końca bezkonečno adv. 

4x 

 
bez końca bezkonečny adj. 

4x 
bezludny* pusty 4x,  
                  bezljudni 3x,  
                   ne naseleny  4x 
bezład    haos 6x,  
 bezporjadok 4x 
beznadziejny beznadejny 5x 

adj.  
bezokolicznik infinitiv m  
bezpieczeństwo bezpečnosť 

f. 3x,  
  bezopasnost 3x, 
  sigurost        2x 

bezpieczny bezpečny adj. 3x 
bez podstawnie bez osnovno 

3x  
bez podstawy bez osnovny 

3x 
bezpośredni bezposredni adj.  

   4/5x (blg) 
bezpośredni přamy adj.  

direct,  3x (pl, cz, 

srb) 
bezpośrednio bezposredňo  

adv. 4/5x (blg, rus) 
bezprawie   bez zakonje 5x, 

      bezprawie 4x,  
                   bezpravnost 4x 
bez precedensu 
              bezprecedentny adj. 

unprecedented  
bez przerwy bezobstanovno     
bez przerwy bezpreryvno 

adv.  3x 
        bezprestamo 4x 
bez przyczyny bezpričinny. 

             adj.  5x (srb)                         
bez przygotowania bez  
                     podgotovki 4/5x 

 

bezradnie bezpomočno adv.  
        

beznadejny/beznadežno 

         3:3x 
bezradność bezpomočnosť f. 
 beznadejnost/beznadežnost   
                                      3:3x 
bezradny bezpomočny adj.   
bezrobocie bezrabotie 4:2 
bezrobotny bezrabotny 4:2 
bezsensu bez smyslu  5x(pl) 
bezspornie bez ssory,  
       bez sporu 6x 
bez wartości bez cennosti 6x 
bez warunków* bezuslovny     
               3x 
bez wątpienia nesumnenno 

adv. 5x (pl) 
         

bez wieści bezvestny adj. lost  
         without a trace    5x (cz) 
bez wysiłkowość bezusilje n.   
                                   5x (srb) 
bez wysiłkowość 

bezusiľnosť f.  
bez wysiłku bezusiľno adv.         

5x (srb) 
 beztrudu  6x 
bez wysiłku bezusiľny adj.  

5x (srb) 
bez znaczenia bez obzira na 

prep. + biern. regardless   5x 
bez załogowy bez pilotny 4x,        

bez posady 2x 
bęben buben (bubna) m. 3x  
 baraban 3x 
 
białaczka leukemia f. 6x 
białko proteina /bielko 

(3:2:1) 
Białorusin Belorus m. 

Belarusian  
Białoruś Belorusija f. 

Belarus  
białoruski beloruski adj.   

biały bely adj. white 6x 
Biblia Biblija f.  

biblijny biblijski adj.  

 
bibliotekarz bibliotečnik m.  

5/6x 

biblioteka biblioteka f. 5/6x 
bicz bič m. whip     6x 
bić biti vi. beat, hit 6x 

biec begti vp. run   5x (srb) 
bieda beda f. poverty, trouble 

4x 
biedny bedny adj. poor   4x 
biedronka bedrenec 

(bedrenca)  m.  
biegać begati vi.   5x (srb) 
biegacz begač 4:2 
biegłość iskustnost’, 3x 
               zručnost 3x 
biegły zručny 3x  
            iskustny 3x 
biegun polj(us) 5x 
biernik vinitelny padež m. 

acc. 
bierny pasivny 6x 
biesiada banket 6x,  
               pir 4x,   
               praznik 3x 
bieżący aktualny 6x 
bilans bilans 6x 
bilet bilet m. 3x,  
         *kvit na vstup 

 

biodro bedro n. hip 4/5x 

biolog biolog m. 6x 

 
biologiczny biologičny adj.  

6x 
biologia biologija f.   6x 
biosfera biosfera        6x 
biskup episkop m.4/6x (pl,cz) 
bitwa bitva /bitka 6x f.  
           bořba f.  4x 

biuro ofis m. 
biurko stol 5x (blg),  
           bjuro 5x (srb) 
 

biurokracja bjurokracija f. 

6x 
biurokrata bjurokrat m.    6x 
biurokratyczny adj. 

bjurokratičny 6x  

 
biust bjust m.  

biznes biznes m. business 5x 

biznesmen biznesman m. 
biżuteria* jubilerne delo 3x 
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blacha pleha 4x 
blady bledy adj. pale   6x 
          medly adj. dim, faint 
bliski blizki adj. close (near) 

6x 
 

Bliski Wschód Blizki 

Voshod  m.  
blisko blizko adv. nearly 6x 
blisko blizko prep. + gen. 

close  
bliskość blizkosť f. closeness 

6x 
bliźniak bliznec m. twin    6x 
bliżej     bliže 6x 
bliższy   bolšo blizki 6x 
blok  blok m. bloc  
blokada blokada f. blockade 

6x 
blokować blokovati vi. block 

6x 

 
blondynka blondinka f.  
bluszcz bľušč m. ivy 4x 
błagać prositi 5x,  
 moliti 3x vi. 
błogi blagi adj. blissful  
błogosławić blagoslavjati vi.  

              5x 
błogosławieństwo blagoslo-

vjenje n. 5x 
błoto blato n. mud 5x,  
          šlam 4x 

błazen blazn m. jester  

*błąd blud m. error  4x 
          uhybeni      3x 

*błąd pogreška f. error,  
 

błądzić (za)bluditi 4x (ukr, 

srb) 
 (i)sgubiti se  6x 
          skitati se 3x (pl,cz, srb) 
            broditi 4x (cz, srb) 
błędny bludny adj. erratic  4x 
błędnie bludno adv.   4x 

błysk    prosvet m. glimpse  
błysk    blesk m. flash 6x 

błyskać bleskati vi. flash, 6x  

błyskać leskati vi. shine 6x 

błysnąć lesknuti vp. shine 6x 

                                                           
2  Inna nazwa w  każdym języku 

błyskawica bleskavica f. 3/4x 

       molnia 3x 

błyszczący blesklivy adj. 6x 

błyskać vi. bleskati vi. 6x 
błysnąć blesknuti vp. flash 6x  

 
bo ibo conj. because, since 
bocian *bočan m. stork 2 

boczny bočny adj. side 4x 
    (srb, blg) 
bodziec    impuls 
bogactwo bogatstvo n. 6x 

bogaty      bogaty adj. 6x 

bohater     heroj 5x 
boisko      futbolne pole m.  
bojkot bojkot m. boycott  6x 

bojkotować bojkotovati vi.6x 
bok bok m. flank, side  4x  

(srb, blg) 
         strana 6x 
bokser bokser 6x m. 
boleć boleti vi. 6x 
bolesny boľny adj. ill, sick 

5/6x (blg) 
bombardować bombardovati 

vi. 6x  
bomba bomba f.      6x 
Bośnia i Herzegovina 

Bosnija i  Hercegovina f.  
bośniacki bosnijski adj.  

bosy         bosy adj. 6x 

Bośniak   Bošňak m.  

boży, [boski]  božji adj.  

boski božki adj. divine  

 
bób    bob m. bean 6x 

bóbr   bobr m. beaver 5x 
bójka bořba f.4x 
          bitka/bitva   6x,  
           boj 5x(srb) 

bóg bog m. god  
ból boľ m. pain 5/6x (blg) 

 

brać brati (beru) vi. take 4x 

           (srb, blg) 

brak nedostatok 6x  
        brak 3x 
brakować  nedostavati  vi.6x 
brama dveri 4x,  
            vrota 6x 

branża* (od)del vyrobnictva  
brat brat m. 6x 

braterski braterski adj. 6x 
braterstwo bratstvo n.  6x 
bratobójstwo bratobijstvo n.     

6x 
Brazylia Brazilija f.  

brazylijski braziľski adj.  

brąz bronza f.     6x 
brązowy bronzovy adj. 6x                  
brązowy koričnevy adj. 

brown 
brew brov (brvi) f. eyebrow 

4x (blg, cz) 
broda brada f.  6x 

 
brodawka bradavica f. 

nipple,  
brony brana f. harrow  
broń oružje n. arms, 3x,  
 zbroj           2x 
bronić braniti se 6x 
broszura brošura 6x 
bród brod m. ford  
         preprava 4x (srb, blg) 
*brud brud m. dirt 2x (srb,  
                             blg, cz, rus) 

*brudny brudny adj. dirty 2x 

              nečisty adj. dirty  6x 
brudzić (s)nečistiti vi. 6x* 
brutalność brutalnosť f. 6x 

brutality  
brutalny brutalny adj. brutal 

6x    
                surovy 6x 
            žestki 3x (cz, srb, blg) 

bruzda brazda f. furrow  
brytyjski britanski adj 
brytfanna forma do pečenja 

f. 
brzeg breg m.  5x(blg) 
brzemię bremeno n. burden 

brzmieć zvučati 5x vi. 
brzoskwinia preskva m. 

peach 5x 
 
brzoza breza f. birch 6x 
brzytwa britva f. 

*brzuch břuho n. belly 3x, 
 život 2x 
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brzydki urodlivy adj. ugly2x, 
               bridki 2x,   

škaredny 2x 
 nelepy,  
              nekrasivy  
 

bud- ➝ byti 
buda        buda f. shed  

buddyzm buddizm 
budzić      buditi vi. wake 6x 

budowa* budova        3x 
*budować budovati vi. 3x 

*budynek budynok 3x   
                      (budynka) m.  

budzić buditi 6x vi. 
budżet bjudžet 5x 

buk buk m. beech 6x 

bukiet buket m. bouquet 6x 
bulwary bulvar 6x 

Bułgar Bulgar m.  

Bułgaria Bulgarija f.  

bułgarski bulgarski adj.  

bułka* bulka(očka) 3x 
bunt (po)vstanje 5x,  
                   bunt 3x 
buntownik buntovnik m. 3x 

burak cvekla f. 4x,  
          červena repa 6x 
burmistrz* načelnik grada, 

5x,  
                  prezydent mesta 
bursztyn jantar 5:1 m. 
burzyć  buriti vi.  
             ničiti   4/6x (rus, blg) 
             razrušati 4x (pl, ukr) 

burza    buřa f. 4x (srb) 
but        bot 4:2 
butelka butilka 4:2 f. 
 

by particle would  
byk byk m. 6x 

być zgodnym byti soglasny  

adj.  
               byti sgodnym 3x 

być byti (jesm, jesi, je, 

jesmo, jeste, byl- ➝ byti  
być chorym boleti (bolim) vi. 

3x 
      hvoriti 3x 
                   byti horim 3x 
być może može byti adv. 

maybe,  
były minuly adj. past   

(miesiąc etc.) 5x (srb) 
być sut; byl-; bud-) v.aux. be  

bycie bytje n. being,existence  

bydło skot 5x (pl) 
bz- ➝ boz  
bzdura glupost 5x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

całkiem polno adv. quite  5x 
całować celovati vi. kiss   6x 

całość celost        n.  6x 
cały cely adj. whole 6x 
całkiem celkom adv. at all 6x  
całkowity celkovy adj. 6x  

overall  
całkowicie celo adv. entirely    

6x 
całkowicie vpolno adv.  5x 
car cař m. tsar         6x 
 

cebula cibuľa f.      3x, 
            luk(ovica)   3x 
cecha črta f. feature  
 svojstvo    4x (cz, pl) 
 atribut      5x (srb) 
 osoblivost 5x (cz) 
 harakteristika  6x 
cechować kogoś imati 

svojstvo 4x (pl, cz) 

cedzić cediti vi. strain  

cegła cegla f. /cigla         5x 

ceglany ceglany adj.       5x 
celować celiti vi. Aim     6x 
cel ceľ m. aim, purpose,  6x 
celebrować prazdnovati vi. 

celebrate, commemorate 2x 
        proslaviti   5x 
  čestiti vi. honour 4x 

                   (blg, srb) 
celnie točno adv. 4x 
celny (podatek) 

celownik dateľny padež m.   

dative  
celowo  na-(za-)mereno 4x 
celowy na-(za-)mereny 4x 
celtycki keltski adj. Celtic  
cement cement m. 6x 
cementowy cementni 6x 
cena cena f.          6x 
cenić ceniti vi.     6x 

cennik cennik      6x 
cenny cenny adj.  
           drogi  5x 

 
centrum centr m. 6x 

centrala centrala f. 6x 

centralny centralny adj.  6x  

centryzm centrizm m. 6x 

centymetr centimetr m.  
cenzura cenzura f. 6x 
cenzurować cenzurovati vi. 

6x 
cep cep m. flail  

ceramika keramika f.   6x 
ceremonia obred m.      6x  
                  ceremonija 6x 

 
ceremonialny obredny adj. 

6x 
      ceremonialny 6x 
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cerkiewno-słowiański 

crkovno-slovjanski adj. 
certyfikat certyfikat 6x 
cesarski imperatorski 
cesarz  imperator m.  

cesarzowa imperatorica f. 
cesja (transfer) 

 
chałwa halva          6x 
charakter harakter 6x 
charakterystyczny f.        

harakterističny 6x 

 
charakterystyka 

harakteristika 6x 
chcieć hoteti (hoču) v.aux.  

want  
chciwy*     žedny      3x 
chemiczny hemičny adj. 6x 

chemia hemija f.             6x 

chemikalium hemikalija f.  
chęć ohota f. 5x (srb),  
         vola 6x 
          želanje 4/5x (ukr, pl) 
chętnie ohotno adv. willingly   

5x  
chętny ohotny adj. willing 5x 

         (srb) 
Chiny Kitaj m.  

Chiński kitajski adj. 
chirurgia hirurgija     6x 
chleb hleb m. bread    6x 
chlew hlev m. pigsty 2x 
          sviniarnik 4/5x (pl, cz) 
chlor hlor m.               6x 
chlubić się hvaliti se 5x,      

gorditi se 3x 
chłodny hladny adj. cold   6x 
chłodnica (sam.) hladnica 6x             

f. 
chłodzić hladiti vi.        6x 
chłonąć absorbovati    6x 
chłonny absorbujučy  6x 
chłopak mladec (mladca) m. 

boy  
chłopiec hlapčik m. 3x (rus, 

srb, blg) 
chłopiec hlapec (hlapca) m. 

3x 
chłopięctwo hlapstvo n. 

boyhood 3x 

chłód hlad m. cold       6x 
chłodno hladno adv. cold   6x 

chłód hladnosť f. coldness 6x 
 
chmiel hmel m.      6x 
chmura oblok m.    2x 
chociaż*  

chodnik trotuar m. sidewalk 
chodzić hoditi vi. go, walk    

6x 
choinka*  

chorągiew horugva banner   

3x      f. 
      prapor 3x 
choroba hvoroba f.  illness 

3x 
   bolest 3x 
chorować hvoriti 3x,  
                 bolovati 3x 

chory hvory adj. ill, sick  3x, 
           bolny 3x 
Chorwacja Hrvacija f.  

Chorwat Hrvat m.  

Chorwacki Hrvatski adj.  

chór hor         5x 
chronić (o-)hraniti 4x 
chroniony hraneny 4x 
chrzczenie kreščenje n.  
chrzest krest m.  

chrzcić krestiti vi.  
chudnąć (po-)hudneti 4x, 

 zmršaviti 2x 
chudy tenki     6x, 
           hudi     3x 
chuligan huligan 5x,  
   huljaka 
chusteczka* 

chwalić hvaliti vi. praise 5x 

 (blg),  
              slaviti 6x 
chwała hvala f. glory 5x (blg) 
 slava 6x 
chwiać hvejati (hveju) vi. 

shake  
chwila hviľa f. while 3x, 
 moment 6x 

 mgnenje 3x (ukr,  

srb, cz) 
chwilowo* vremenno 3x 
 
chwycić hvatiti      6x 

chwytać hvatiti vi. grab, 6x 

chyba że* 
chybić* 

chytry hitry 5x 
 
ciało telo n. body   6x 
ciałko krwi krovno telo n. 6x 
ciasno tesno adv. hardly, 5/6x 
ciasny tesny adj. narrow 5/6x  
 

ciasto kolač m. cake 5x (blg) 
           testo       5x 
ciastko kolačik m. 5x (blg) 
ciąć      rezati vi. cut 6x 
            sekati     6x 
ciągle* neprerivno    3x, 

kontinualno 3x 
ciągły* neprerivny    3x, 

kontinualny 3x 
ciągnąć tegati vi. pull 5/6x  

(pl) 
ciągnąć tegnuti vp. pull 5/6x        

(pl) 
ciąża* bremennost         3x 
cicho tiho adv. quietly    6x 
cichość bezšumnosť f. 

quietness  
cichy bezšumny adj. quiet 6x 
cichy tihi adj. quiet, silent 6x 
 

ciebie tebe pron.pers. thee,  

you (sg.)  
ciecz tekutina f. fluid, 5x (pl) 
cieknąć tekti vi. flow, leak 6x 

(pl) 
ciekawie interesno adv. 4x 
ciekawy  interesny adj. 4x,  

   zanimavy 3x 
ciekawostka * 

ciekły tekuči adj. flowing,   

fluid 6x  
cieknąć tekati vi.,  5x (pl) 
  teknuti vp. 
cieknięcie tečenje n. flow 5x 

(pl) 
cielesny telesny adj. body 5x 

(pl) 
cielę teletko n. calf  
ciemność temnosť f. 6x   
ciemny temny adj. dark  6x 

cienki tenki adj. thin 6x 
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cień     tien                6x m.  

 
ciepło teplo    6x 
ciepłownia teplova centrala  

6x 
ciepły teply adj. warm    6x 
cierpiący terpejuči adj.  6x 
cierpieć trpeti vi. bear, suffer 

6x 
cierpliwość terpelivost 6x 
cierpliwy terpelivy adj. 6x 
cieszyć się radovati se vi. be  

6x  
cieszyć się veseliti se vi. 5/6x 
 

cieśnina tesnica/proliv/  

protok 2:2:2x 
 
cię, ciebie te pron.pers. thee, 

  you (sg.)  
ciężar oteženje n. burden 6x 
ciężarówka* kamion 3x 
ciężki težki adj. difficult, 

hard 6x 
ciężko težko  adv.   6x,  
 trudno 5x (srb) 
ciotka tetka f. aunt 
cisza tišina f. silence  6x 
ciśnienie krwi krovny pritisk 

                 m.  
ciśnienie krwi pritisk krvi m. 

blood pressure  
ciśnienie pritisk m. pressure  
cło* myto 3x 
cmentarz grobišče 4:2 
cnota* 

 

co bądź čo-buď pron.in.  
codziennie vsakodenno adv. 

6x 
codzienny vsakodenny adj.  

6x 
cofać odstupati vi. 6x 
cofnąć odstupiti vp. 6x 
coś nečo/nešto pron.in.  

something 
coś coś innego inočo/inošto  
         pron.in. something else  
co tydzień/miesiąc vsaki 

tyden, 3x  
                               sedmca 
cotygodniowy* sedmični 2x,   
                         tydeni 2x 

weekly 
córka dočera f. daughter 4x 

(pl, srb) 
córki dočerski adj.daughterly   

4x (pl, srb) 
 
cud čudo n. miracle, wonder  

cudzoziemiec čudžinec 

(čudžinca) m. foreigner 
innozemnik, innostranec  
cudzoziemski innostranny 

3x,  
                        innozemny 2x  
cud divo n. wonder 4/5x (blg) 
cukier           cukr m.         4x 

cukierek cukrka f. sweet   4x 
cukiernictwo cukrovy 

promysl, 

prerabotstvo 
5/6x 

cukrownia* cukrova fabrika 

4x, saharna 2x  

cukrzyca cukrovy diabet  4x 
ćwiartka četvrt m. quarter  
cyfra       cifra f. 5x. 
cyfrowy cifrovi (digitalny)    

      signal 6x 
cyfrowe cifrove adj. 
cykl       cikl 6x m. 
cykliczny cikličny 6x 
cyna* 

cynamon korica 4x  
cyniczny ciničny 6x adj. 
cynizm cinizm 6x 
Cypr Kipr m.  
Cyrk cirk m. 6x  
cyrylica kirilica f.  
 

cytat       citat(a) m. 6x 

cytować citovati vi. 6x 

cytryna  limon m. cytryna 4x 
cywil       civil m. 5x (rus) 

cywilizacja civilizacija 6x 
cywilizacyjny civilizacijny 

6x 
cywilny civilny adj.   5x(rus) 
 
3ćma mol(ec) m. moth 5/6x  
                            (pl) 
ćwiczyć trenirovati 6x,   

 podgotovati se 4x 
ćwiczenie podgotvka 4x 

(cz/srb)   
                 trening 6x 
 

 

 
 

 

 

                                                           
3 Przykład fałszywego przyjaciela 

Słowian – w j. polskim „mól” oznacza 

inny gatunek owada, niż w innych 

językach słowiańskich, podobnie ze 

słowem „jagoda”.  
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czajnik čajnik m. teapot 5x 

czapla   čapľa f. heron  5x 

czapka  šapka f.  hat 5x (srb) 
czar      čar m. magic  

Czarna Góra Črna Gora f.  

czarnogórski črnogorski adj.  

Czarnogórzec Črnogořan m.  

czarny     črny adj. black  6x 
czarny rynek črny rynok  6x 
czarodziej čarodejnik m. 

czarodziejka čarodejnica f.  

czas čas m. time  3x 
czas vremeno n. tense, time 

3x 
czas wolny voľny čas /vreme  

      spare time   3x m. 
czasownik glagol m. verb 
czasem povremenno adv.    

from time to time  3x 
czasem nekogda adv. ever, 

                  sometimes  

czasem nekogdy adv. ever, 

                  sometimes 
czasochłonny* vreme- 

absorbujučy 5x 
czasopismo časopis 4x 
czaszka lob (lba) m. skull 2x, 
              čerep          4x 
czatować (być na czacie) 

cząstka čestka f. particle 5x 
czcić čestiti vi. pay honour 4x 

       (blg, srb) 
czcić obožati vp. worship 4x 

(pl, ukr) 
czcić oboživati vi. worship 

4x (pl, ukr) 
czcionka* forma/sort pisma 

6x,  
    šrift 3x   

czeczeński čečensky adj.  

 

Czeczenia Čečňa f. Chechnya  

Czech Čeh m. Czech  

Czechy Čehija f. Czechia  

czek ček m. check, cheque  

 
czekać čekati vi. wait 5x            

(rus) 
czekać počekati vi. wait 5x 

(rus) 
czekolada šokolad m. 6x 
czemu/dlaczego za čo/za što 

?  
czemu čemu ? adv. why (for 

         what  
czemu bądź čemu-buď adv.  

for any reason 
czoło čelo n. forehead  5/6x 

                        (rus) 
czereśnia čerešňa f. cherry 
     visnja 6x 
czerpać črpati (črpu) vi.  3x 

draw  
czerwiec juň m. June 3x,  
                červien 3x 
czerwony črveny adj. red  
 
czesać česati (česu) vi. comb  

5x (blg) 
czeski češki adj. Czech  
cześć česť f. honour, part 

cześć! (po)zdrav! čest!  

           priviet! intj.  hello! 
           vitaj(u)! 
często često adv. often 6x 

częstotliwość (fali) čestota 6x   
                       frekfencija 3x 
częstować* častovati vi. 5x 
częsty česty adj. frequent  6x 
część kusok (kuska) m. piece 
część mowy česť od govor   
                                   [slp] f.  
częściowo častično/tkovo 5x, 

              adv. 
Chile Čile f. Chile  

chilijski čilijski adj. Chilean  
członek         člen m. member  
członkostwo členstvo n.  
człowiek človek m. human           

being 5/6 (ukr) 
człowieczeństwo človečestvo 
       5/6 (ukr) 

czołg tank m. tank 6x 
czoło čelo        5x n. 
*czosnek česnok (česnka) m    

2x,     
       luk    2x 

cztery četyri num. four  
czterdzieści četyrideseť num.  
czterysta četyristo num.   
czternasty četyrnasť num. 
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czuć čuti vi. feel, sense  5/6x  

(cz) 
czujność* b(o)ditelnost 4x 
czujny      bditelny     4x 
czułość čutlivosť f. 5/6x (cz) 

sensitivity   
czuły čutlivy adj. sensitive 

5/6x (cz) 
czuwać* sledovati vi. 3x  
czuwaski čuvaški adj.  
czwartek četvrtok (četvrtka) 

m.   6x 
czwarty četvrty num. fourth  
 

czy či conj. if, whether  

czyj čij pron.poss. whose  

czyj bądź čij-buď pron. poss. 

anybody’s 
czyjś nečij pron.poss. 

somebody’s  
czyli* značit       3x 
czyn delanje       6x,  
         postupek    5x, (ukr) 
         čin m. act    4x,  
         akt 4x 

czynić činiti vi. do, perpetrate 

   4x 
            delati 6x 
 

 
czynnik faktor 6x,  
              činnik 4x 

czynny aktivni 6x,  
             dejatelni 3x 
czynsz najemne 4x,  
            činš 3x,  
 kvartirna plata 4x 
czystka etniczna etnična 

čistka f 
czysto čisto adv.    6x 
czysty čisty adj. clean, pure  

6x  
czyścić  čistiti vi. clean   6x 
czytać    čitati vi. read     6x 
czytanie čitanie      6x 
czytelnia čitalňa f. reading 

room  
czytelnik čitateľ m. reader    

6x 
 

 

 

dach* pokritie         3x 
dać     dati vp. give  6x 
Dagestan Dagestan m.  

dalej dalej adv.  

daleki  daleki adj. distant, 6x 
     oddaleny    6x 
Daleki Wschód Daleki 

Voshod m. 4x 
daleko daleko adv. far away 

6x 
dalekowzroczny dalekopo-

gledny, 

dalekoziorny 5x 
dalszy dalejši adj. further 6x 

damski ženski        5x 
dane dane m. data  

Dania Danija f. Denmark  

danie* jedlo      4x,  
            strava   3x 
danina danina f. tribute  

dany dany adj. given  
dar        podarok   6x 

darmo(wy) 
data data     f. date        6x 
dawać davati vi. give   6x 

dawca dariteľ m. donor  6x 

dawca krwi dariteľ krvi m.  
6x 

dawniejszy byvši adj. former  
dawno davno         6x 
dawniej davnej,  

pre-davno 6x 
dawny davny adj. ancient  

dawny prošedši adj. past 

dąb dub m. oak     5x (srb) 
dążyć* usilovati 2x,              
            stremleti 3x 
 
dbać dbati vi. care  2x 
         dogledati       2/6x 
        starati se o 4x (blg, ukr) 
debata debata f. debate 6x, 
            razgovor 5x (pl), 
            diskusija 6x 
debatować debatovati vi.  6x 
decentralizacja decentraliza-

cija 
decydować rešati vi. decide  

4x 

decyzja rešenje n. decision    

4x 
decydować rešiti vp. decide   

4x 
dedykować posvetati vi.  

–ščati 5x 
defenestracja defenestracija 

f.  
definicja definicija f. 

definition 5x (rus) 
definiować definiovati vi. 

         define 5x (rus)  

deformować deformovati vi.  

   6x 

defraudacja izmama f. fraud  
***defraudować izmamjati 

vi. 
degenerować się izradžati vi.  
degradacja degradacija  3x,    

razlaženje   4x 
degradować* degradovati 

3x. vi. 
 

dekada desetiletje n. decade  
dekadentyzm dekadencija 6x 
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deklaracja   deklaracija f. 6x. 

deklarować    deklarovati vi. 
deklinacja  deklinacija m. 5x 
dekoracja dekoracija 5x,  
                 ukrasa 5x 
dekret dekret m. decree  6x 
delegacja delegacija    5x. m. 
delikatny delikatny     6x adj. 
demagogia demagogia 6x 
demografia demografija f.6x 
demograficzny (wyż) 

demokracja demokracija f. 

6x 
 

demokrata demokrat m. 6x 
demokratyczny demokrati-   

čny adj. 6x 
demonstracja demonstracija 

f. 6x 
demonstrowaćdemonstrovati 

           vi.6x 
denerwować się nervirati vi. 

6x 
dentysta zubny lekar 5:1 
deportacja deportacija f. 6x 
deportować deportovati vi.    

6x 
depozyt    depozyt   6x 
depresja   depresija 6x 
despotyczny despotičny adj.  

deska doska f. plank 5x 
destrukcja* destrukcija 3x,  
                     razrušenje 3/4x 
deszcz dožď m. rain 5x 
deszczowy došdovy 5x 
 

detal detaľ m. detail  6x 
         podrobnost      4x 
detaliczna (sprzedaż) detalna 

prodaž  6x 
determinacja determinacija 

3x 
dewaluować devaluacija f. 

6x 
dewastować opustašati vi.  

6x 
dezorientacja dezorientacija 

             5/6x 
 
diabeł diavol (diavla) m.  
diagnoza diagnoza      6x 
diakon diakon m. deacon  

dialog dialog m. dialogue   6x 
diament diamant        4:2 
diecezja eparhija f. eparchy  
dieta dieta                   6x 

display displej m.  

 
dla dľa prep. + gen. for 
dlaczego ?  čemu 
dlatego/temu tomu adv. 

therefore 
dłoń dlaň m. hand    5x (rus) 
dłubać dlabati (dlabu) vi. 

poke  
dług       dolg m.     debt    5x 

długi     dolgi adj. long  
długo    dolgo adv. long 

długość dolgosť f. length  

długoletni mnogoletny adj.  
długopis* 

dłużej  dolžej, pre-dolgo adv. 
dłużnik dolžnik m. 5x 
dmuchać duti vi. blow 
dno dno n. bottom 6x 
dno morskie morsko dno n. 

6x 
dň- ➝ deň  
 

do do prep. + gen. till, to, 

towards  
do tego do sego,  
             do togo  
do nikąd nikudy adv. to 

nowhere  
do widzenia do zvidenja/ do 

pobačenja intj. bye,  
do widzenia sbogom intj. 

good-bye 

 
dobro dobro 6x  
dobroć dobrosť f. goodness  

6x 
dobrać dobirati 4x 
dobrobyt* blagostojanie 3x,     

dobrobyt 3x 
dobrowolny dobrovolny 6x 
dobrowolnie dobrovolno 6x 
dobry dobry adj. good   6x 

 
dobrze dobro adv. fine, well  

6x 
dobrze wyglądający   adj.          

dobropogledny  

dobytek dobytok (dobytka) 

m. livestock  
docenić doceniti vp.    6x 
doceniać docenjati vi. 6x 
dochodowy dohodovy 4x 
dochód        dohod      4x 

(gruby/čisty) 
doczepić* prikrepliti 3x 
dodać dodati vp. add  5x 

(rus) 
dodatek dodatok (dodatka) 

m. dodatkowo 

dodatkowo adv. 5x 
dodatkowy dodatkovy adj. 

5x 
dodawać dodavati vi. add 5x 

             (rus) 

doglądnąć nadgledeti vp.5x 

              (rus) inspect  
dogonić dogoniti/dognati vi. 

6x 
dogodny ugodny, vigodny 6x 
doić        dojiti vi. milk  
dojazd    dojezd 
dojechać dojehati (dojedu) 

vp. 6x 
dojeżdżać doježdžati vi. 

arrive 6x 
dojrzałość dozrelost 5/6x (pl)  

dojrzały dozrely adj. 5/6x(pl) 

dojrzeć dozreti vp. ripen 5/6x 

                (pl) 
dojrzewać dozrevati vi. ripen 

5x 
dojść dohoditi vi. arrive 6x 
dojść dojdti (dojdu, došel) 

vp. 6x 
dok     marina     3x 
dokąd kudy adv. whither  
dokładny točny adj. exact  4x 
dokładnie točno adv.       4x 
doktor doktor m. doctor  

doktryna doktrina f. doctrine 

             5/6x 

dokument dokument m.  6x 

dokumentalny (film)  6x 
                   dokumentalny  
dolar      dolar m.     6x 
dolecieć doletiti, doleteti 6x 
dolina dolina f. valley 5/6x  
 

dolnołużycki dolnolužicki 

adj.  
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dolny dolny adj. 
dołączyć sjednati (se) z,   6x 

prikrepliti  nečo  3x 
dołożyć vložiti vp. contribute 

5x (srb) 
*dom dom m. 3x, (srb, blg) 
           žylišče 3x 
dominować dominovati vi. 

5x 
domniemanie* predsuda(-

dje),              
predprijatie 5x 

domownik domownik 4x 

(srb, blg) 
domownik domoviteľ m. 

resident 3x (blg, srb) 
domowy domovy 3/5x adj.   

(srb, blg) 
domyślać się* domysleti 3x, 

dogadivati sobe 4x 
do niedawna do nedavno 6x 
donosiciel donositeľ m. 

informer  
                  donosnik 5x (srb) 
donosić donositi vi. inform 

5x (srb) 
zajavljati 5x (cz) 

              informovati 6x 

dookoła naokoło        6x adv. 
dopełniacz roditelny padež 

m. genitive  
dopiero* tolko što  
dopływ pritok     6x,  
             priliv      4/5x m. 
dopóki dopoka conj. as long 

as  
dopóki nie dopoka ne conj. 

till,  
do późna     do pozna 4x 
doprowadzić do doprovaditi, 

6x     

dovesti 6x 
do przodu vpred adv. 6x 

forward  
doradzanie sovetničvo n. 

advising 3x 
doradca sovetnik m. 3x 

counsellor 

  
doradczy konsultativny 6x, 

sovetodavčy 3x adj. 
doradzać sovetovati, 3x 

 konsultovati  6x 

vi. advise,  
doradzić posovetovati vp. 3x   
dorastać vozrastati vi.  6x 
doraźny* 

dorosłość vozraslosť f. 6x 

maturity         

 
dorosły vozrasly adj. adult   

6x 
*dosaženy adj. state-of-art  

dorównać sravniti (se)     5x 
dosięgać dosegati vi. achieve,  

                3x 
dosięgnąć dosegnuti vp.3x 

                      achieve 
              
doskonalić doskonaliti vi. 3x     

perfect (make perfect) 
doskonalenie doskonalene m.

          3x 
doskonałość doskonalosť f.  

3x 
        soveršenstvo 3x 

doskonały doskonaly adj.  3x 

                    perfect 
                  soveršeny      3x 
dosłownie doslovno 6x adv. 
dostać dostati vp. get, receive 

             4x (blg, srb) 

dostarczać dostavati 5x vi. 
dostarczyć dostaviti 5x vp.  
dostatecznie dostatočno adv. 

6x 
dostatek dostatok (dostatka) 

m.  
dostawać dostavati vi.  

receive 4x (blg, srb) 
dostępność dostupnosť f.  6x 

dostępny dostupny adj.     6x 
dostojność dostojnosť f. 

dignity 5x (ukr) 
dostojny dostojny adj.  5x 

(ukr) 
dostrzegać uviditi     6x         
dostrzec     uvideti    6x 
dosyć dostatočno,    6x 
 celkom adv. 
dość dosť adv. enough, rather 

6x 
doświadczyć izkusiti vp. 4x 

(pl) 

doświadczać izkušati vi. 4x 

(pl) 
doświadczyć preživati vi., 
doświadczenie izkušenosť 

      4x (pl) 
  praktika 4x (cz,srb) 

doświadczony izkušeny adj. 

           4x(pl) 
dotacja dotacija 6x,  

          subvencija 4x 
dotąd dotud adv. that way  
dotknąć dotknuti vp. touch 

4x 
dotychczas do sego času/  
                   do togo vremja 

dotyczyć* otnosit se 3x,  
                  dotičiti 3x 
dotyczący* otnosny 3x adj. 
dotyk      dotik* 4x 
dotykać dotykati vi. touch 4x 
 
dowcip anekdota 4x,  
              vic 4x 
dowiedzieć się* dovedeti 3x 
dowodzić czymś voditi vi, 

komandirovati 5x 
dowodzić czegoś *dokazivati 

3x,  
 dovoditi 3x 
dowolny slučajny adj.  

random 
dowolnie slučajno adv. 
dowódca komandir m. 5x 
dowód dokaz m. evidence  
         5x (ukr)  

 dovod 3x  
dozór nadzor 6x m. 
dożyć dožiti (doživu) vp. live 

out 6x 
dożywotni    dožitni 6x 
dramat          drama 6x 
dramatyczny dramatičny 

adj. 6x 
drapać drapati (drapu) vi. 3x 

(blg, rus, srb)   

scratch 
 česati 5x (cz),  

             škrabati 4x (srb, blg)  
drapnąć drapnuti vp. scratch 

3x 
drapieżny* grabitelski 4x 

adj. 
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drastyczny drastičny adj.  
drażliwy/kapryśny 

razdražlivy   

kaprizny adj. 

fractious  
drażnić drkati vi. jerk off                        
             dročiti vi. jerk off  
 

drewniany drevjany adj. 6x 
drewno     drevo 6x 
drobiazg* drobnica 3x 
drobny      mali         5x,  
                 drobny    4x 
drobnostka     podrobnost 4x 
droczyć drkati vi. jerk off                        
             dročiti vi. jerk off  
droga draga f. road, way   

drogi dragi adj. dear,  5x 
drogo drogo/drago     5x 

drogowy* drožny       3x 
drożdże drožďa f. yeast 4x 

(cz, srb) 
drożeć dorožati vi. 4:2x 
drugi drugi num. second  
drukarnia*     tiskarna, 

drukarna, 

pečatnica 2:2:2  
drukować pečetati vi. print 

2x 
     drukovati 2x 
drut     drat     4x 
drużyna družina f. team 

(sport) 
 
drzemać dremati (dremu) vi.  

drzeć dreti (dru) vi. tear  
        (roz)derati 4x (ukr, blg) 
 rvati     5x (srb) 

drzewo drevo n. tree,  5x 

drzwi dveri f.pl. door 4x,  
          vrota        3x 

 
duch duh m. ghost, spirit  6x 

 
duchowieństwo duhovenstvo 

n.  
duchowy duhovny adj. 

spiritual  
dumać dumati vi. ponder  6x 
duma grdosť m. pride 5x (pl) 
           duma       4x (blg, srb) 

dumny grdy adj. proud 5x 

(pl) 
             dumny 4x (blg, srb) 

duński danski adj. Danish 

dusza duša f. soul    6x 
duszny dušny adj.   6x 
dusić dušiti vi. strangle 5x 

(srb) 
dużo premnogo adv. too  6x 
duży duži adj. great  
         velki 5/6x (blg) 
dłubany duty adj. hollow  
 
dwa dva num. two  
dwadzieścia dvadeseť num.  
dwanaście dvanasť num. 

twelve  
dwór dvor(-ec) m. courtyard 

6x 
dwieście dvasto num. two 

                hundred  
dwujęzyczny dvujezičny 6x 

adj. 
dwukrotnie dvakratno adv. 

twice  
dwuosobowy dvuosobny  6x 
dwustronny dvustranny adj. 

6x  
 

dziadek ded m. grandfather  
dział (od)del m. branch, share 

6x 
dział razdel m. division, 

section 
działać delati vi. do, make   

6x 
działalność delatnost’         

6x 
działanie izčisľenje n.  

działanie delanje   6x 
dziecko dete (deteta) n. child 

5x (rus) 
dzieci deti f.pl. children 5x  

(rus)  
dziecinny detinski adj. 
                      childish 5x (rus) 
dzieci deťski adj. children’s 

          5x (rus) 
dziecięctwo detinskosť   f. 5x  

(rus) childishness  
dzieciństwo detinstvo n. 5x 

(rus) 

dziecinny detopodobny adj. 

child-like 5x (rus)    
dziedzic naslednik m. heir  

5/6x 
dziedziczyć nasledati vi. 5/6x 

(pl) 
dziedzictwo nasledstvo n. 

5/6x (pl) heritage  
dziekan    dekan    6x m. 
dziekanat dekanat 6x m. 
dzielić deliti vi. separate, 

share 6x 
dzielnica rejon     5x,  
                kvartal 5x 
dzieło delo n. work  6x 
           čin       4x 
dzierżawczy posvojny adj. 

                  possessive 
dziennie deňno adv.   6x 
dziennik dnevnik 4/5x (ukr) 
 žurnal m. journal 4x 
dziennikarz žurnalist m. 4x 

(pl, cz) 
    korespondent 4x (blg, srb) 
     redaktor 3x (ukr, rus, srb) 
       reporter 6x 
       dopisnik 3x (pl, ukr, rus)  
           publicist 5x (rus) 
 

dzień deň (dňa) m. day 6x 
dzień po dniu deň posle dňa 

adv. day after day, 6x  

dziesiąty desety num. tenth  

dziesięć deseť num. ten 

dziewczyna devčinka/-očka

  f. girl  6x 
dziewiętnaście devetnasť 

num. nineteen 
dziewiąty devety num. ninth  

dziewięć deveť num. nine  

dziewięćdziesiąt deveťdeseť 

             num. ninety  
dziewięćset deveťsto num. 

nine hundred  
dziewica devica f. virgin  
dziewictwo devičvo n. 

virginity  
*dzięcioł detel m. 

woodpecker, žolna zelena 4x 
dzięki! dekuju! intj. thanks  
dzięki dekujuč prep. + dat.  

thanks to 3x  

(blg, rus, srb) 
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dziękować dekovati vi. thank 

3x (blg, rus, srb) 
dziękować komuś 

blagodareč  2x      

prep. + dat. thanks to  
dziękuję blagodarim intj. 

thanks 2x 
dziękować blagodariti vi. 2x 

thank  
dziki divoki adj. wild 5/6x 

(pl) 
dziś dnes adv. today  
dzisiaj sego dňa adv. today  

dzisiejszy segodenny adj. 
       dnesny today’s 
dziura* 

dziwić się diviti se vi. wonder 

               6x 
 začuditi  3x (pl, cz, 

rus) 
dziwny divny adj. curious 

4/5x (blg, srb)  

strange  
dziwny lihi adj. crazy, weird 

dziwny nezgrabny adj.  

                    awkward 
     čudnij 4x (cz, pl) 
dziwić się čuditi se vi. 

wonder 4x (pl, cz) 

dźwięczny zvučny adj. 5/6x 

voiced (consonant)   
dźwięk zvučiti vi. sound 5/6x 
dźwięk zvuk m. sound 5/6x 
dźwigać dvigati vi. move 

4/5x (cz, ukr) 
dźwigać się dvigati se vi. 

move 4/5x 

(cz,ukr) 
dźwignąć dvignuti vp. move       

4/5x (cz, ukr) 
dżentelmen džentelmen m. 
dżez      džaz m.  

dżem     džem 6x,  
              varenina 2x 
*dzban džban m. jug 2x 

dzwon zvon m. bell    4x 

dzwonić zvoniti vi. ring  4x 

Dżordzia Džordžija f. (stan 

US)  
 
dydaktyka didaktika f. 6x 
dyktator diktator m. dictator  
dym dym/dim m. smoke 6x 

dymić dymiti vi. smoke  6x 

dymisja odstavka      5x f. 
dynastia dynastija f. dynasty  

*dynia dyňa f. melon 5x,  
 kabak 2x,  
  arbuz 2x 
dyplom       diplom  

dyplomacja diplomacija f. 6x 
 

dyplomata diplomat m.  6x 
dyplomatyczny diplomatičny 

6x adj. 
dyrekcja direkcija 6x f. 
dyrektor direktor m.6x 
dyrektywa direktiva f.  
dyscyplina disciplina f. 6x 
                   poslušnost 6x 
dyskryminacja diskrimina - 

cjia 6x 
dyskusja diskusija f. 6x 
   razgovor 5x, (pl) 
    debata 6x 
dyskutować razgovařati 

converse, talk vi.5x    
dyskutować diskutovati vi. 

6x 
dyskutować besedovati vi. 

                 converse  
dystrybucja distribucija f. 
dystrybutor distributor 6x 
dywidenda  dividend(a) 6x 
 

   

 

 

 

edycja vidanje  6x,  
           edicija    3x,     
           tiraž       3x 
efekt efekt m. effect  
          rezultat,    5x (cz) 
          nasledek   4/5x (pl) 
efektywny efektivny adj., 6x 

efektywność efektivnost  6x 

egipski egipetski adj.  

Egipt Egipt m.  

egoistyczny egoističny 6x 
egoista egoist       6x 
egoizm egoizm    6x 
egzamin* ekzamen 3x,  
                 ispit        3x (cz) 
egzekutywa* vikonavča  

vlada 3x 
egzekwować* izžedivati vi.   

egzemplarz egzemplar      5x 
egzystencja egzistencija f. 3x 
        bytie 
egzystować egzistovati vi.   

exist  3x (blg, rus, ukr)  
ekolog ekolog m. ecologist,  

6x 
ekologia ekologia     6x f. 
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ekonomiczny ekonomičny 

adj. 6x 
ekonomia ekonomija f. 

economy  
ekonomia ekonomika f. 6x 

economics  
ekonomista ekonomist m.6x 
ekskluzywny ekskluzivny 

adj.  
ekspansja ekspansija f. 5x 

(ukr) 
       razširenje 6x 
eksperyment eksperiment m. 

6x 
eksperymentować 

eksperimentovati vi. 6x 
ekspert ekspert m.     6x 
ekscytujący vozbudlivy adj.  
eksplodować eksplodovati vi. 

5x  
eksplozja eksplozija f. 5x 
  izbuh    4x 
eksport izvoz m. export 3/4x 

(ukr, rus) 
eksport eksport  m. export 

4/5x (blg) 
eksportować eksportovati vi.  
expres ekspres(s) 6x 
ekstremistyczny  

ekstremističny adj.  

 
elastyczny elastičny    6x adj. 
elegancki elegentny    6x adj. 
elektryczność električnosť f. 

6x 

elektryczny električny adj. 

6x 
elektron elektron m.  6x 
elektroniczny elektroničny 

adj.  
elektronika elektronika f.   

6x 
elektrownia elektrostancija f. 

6x 
element element 6x 
eliminować eliminovati 5x, 

viključati 
5x(iz-) 

elision elizija f. 
 

encyklopedia enciklopedija 

6x 
energetyka energetika f. 6x 

energia energija f.           6x 
energochłonny energo- 

 absorbujuči 6x 

entuzjasta entuziast m.  
entuzjazm entusiazm 
epidemia epidemija 6x f. 
epoka  epoha f.  

era       era f.  

erotyczny erotičny adj.  

esej*       ese(j) 5x,  
               očerk 2x 
eskorta      eskorta              6x 
eskortować eskortovati vi. 6x 

Estonia Estonija f.  

estoński estonski adj.  

etniczny etničny adj. 6x 
etnograficzny etnografičny 

6x 
etyka     etika    6x f. 
etyczny etičny  6x adj. 

elita       elita     4x 
elitarny elitarny adj. 4x 

embargo embargo n. 6x 
emerytura pensija f. pension 

5x (cz) 
emeryt pensioner m. 

pensioner 
emigracia emigracija f.          

6x 
emigrant emigrant m. emigré 

6x 
emigrować emigrovati vi.      

6x 
emigrować izseľati vi. 

emigrate  
emigracja izseľenje n.       4x                           

emigration   
emisja emisija f.  
emocja emocija f.  6x 
emocjonalny emocionalny 

adj. 6x 
empiryczny empiričny 6x 

adj. 
etymologiczny etymologičny  

              adj.6x   

etymologia  etymologija f. 6x 
ewakuacja   evakuacija   f. 6x 

ewakuować evakuovati vi. 6x 

ewentualny eventualny adj.  

ewolucja evolucija          6x f.  
euro      evro n. (€)  

Europa Evropa f.  

Europejczyk Evropejčik m. 

Europejski evropejski adj.  

European Union Evropejska 

Unia m. 

 

 

 

 

 

 

fabryka fabrika f. 5x 

fabryka zavod m. factory 
fabularny fabularny 6x 
fabuła fabula 6x 
fachowiec specialist 6x, 

      profesjonalist 6x 
fax faks m.  

fakt fakt m. fact  
faktura faktura 6x 

faktycznie zaisto, uvereno,  

stvarno 
    realno        6x 
    faktično   5x (blg) 

faktyczny  faktični    5x (blg)  
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realni 6x 
istinny 3x (pl, cz, 

srb)   
fałszywy falšivy adj. 6x false  
fałsz falš 6x. 
fan fanat m.  

 
fanatyczny fanatičny adj. 

fanatic        6x 
fanatyk fanatik 6x 
fantastyczny fantastičny adj.  
farba farba f. paint 3x (rus,    

blg, srb) 
farba barvivo n. paint  

 pigment 6x 
farbować farbovati vi. paint 

3x (rus, blg, srb) 
farmaceuta farmaceut 6x,  

aptekar    4x 
faszysta fašist m.  

faszyzm fašizm m.  

fatalnie fatalno 6x 
faul fauľ m. foul  

faworyt favorit         6x,  
 uljubinec    6x 
federacja federacija f.    6x 

federalny federalny adj. 6x 
federative federativny adj. 

6x 
felieton fe(j)leton 6x m. 
fermentować kvasiti vi. 

ferment  
festival festival m. 6x 

feudalism feudalism 6x 
feudalny feudalny 6x 
figa figa        4x,  
       smokva 3x 
figura figura f. figure,   6x 

figura statuja f. statue 5x (cz) 
fikcja fikcija      6x 
filar    kolona 5x,  
          opona 4x 
filantropia filantropija 6x 

filharmonia filharmonija 6x 
filiżanka čarka 5x 
film        film m.         6x 

filmować filmovati vi. 6x 

filolog     filolog      6x 
filosof     filosof m.  

filosofia  filosofija f.   6x 

filtr         filtr m. filter 6x 

filtrować filtrovati vi. filter  

finał       final             6x 
finanse   finanse    6x 
finansista finansist m.  

finansować finansovati vi. 6x 

finansowy finansovy adj.  6x 

Finland Finlandija f.  

Finnish finski adj.  
 

fioletowy fioletovy adj.  

purple  
firanka zaslona, zavesa 3x 
firma     firma 6x 
firma  kompanija f. company 
firmowy firmovy 6x 
fiskalny fiskalni 6x 
fizjologia fiziologia 6x 
fizyczny fizičny adj. physical  

fizyka fizika f. physics  

flaga znameno n. flag,    
             flaga 3x  
flakon* flakon 3x 
flaszka butilka f. 
flota morska vojnno-morske  

sily f.pl.  
folia       folja/folga 4:2 
folklore  folklor       6x 
fonetyka fonetika    6x 
fonetyczny fonetičny adj. 6x 
fonologia fonologija f.   

phonology  
fontanna vodoskok m.  
 
forma         forma f.  
formalność formalnost 6x 

formalny formalni 6x 
 oficialni    5x  (srb) 

formula formula f.  

formularz formulař m. form  

fortyfikacja fortifikacija f.   
                                       6x 

*fortuna suďba f. fortune, 
   dola 2x  
forum forum m. 6x 

fosfor fosfor 6x m. 
fotel* kreslo 4x 
fotograficzny fotografičny 

adj.  
fotografia fotografija f. 

photo, 6x 

 
fotografować fotografovati 

vi.    6x 
 

fragment ulomok (-mka) m. 

  excerpt,  
frakcja    frakcija f.  

Francja   Francija f.  

Francuz  Francuz 6x 
francuski francuzki adj.  

*frekwencja frekvencija 3x,  
                      učast 3x 
fryzjer* frizer 3x 
funicular railway* funikuler 

3x 
fundacja     fundacija 4/6x f. 
fundament   baza       6x,  
 fundament 5x,  
 osnova        5x 
fundusz fond m. fund  
funkcja funkcija f. 6x  
funkcionować funkcionovati          

vi. 6x 
funkcjonować funkcjonirati  
funt    funt m. pound (£)  

futro* kožešina 4x  
fuzja   fuzija      5x f. 
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gabinet kabinet 5:1 
gaj gaj m. grove 
galaktyka galaktika f. 6x  

galeria galerija f.        6x 

Galicija f. Galicia (Wsch. 

Europa) Galisija f. Galicia (w 

Hiszpanii)  

Ghana Gana f.  

Ghanaian ganski adj.  

 

*gałąź vetka f. branch 2x 

*gałąź odrosl    6x,  
 vetva f. branch 
gangster gangster         6x 
garaż garaž m. garage  6x 

garb g(o)rb m. hump 5x (cz) 
*gardło grlo n. throat  
             goltač        4x 
garnek črep m. crock 
garnek grn(ec) m. pot 3x,   
            kastrula 2x 
garnek grnec (grnca) m. pan  
garnizon garnizon m. 5x (cz) 

garrison         
garść g(o)rsť f. fist  4x (blg, 

ukr) 
gasić gasiti vi. 6x,  
          tušiti      4x  (pl, srb) 
gasnąć ugasati vi. fade 6x 
gasnąć gasnuti vi. fade 6x 

gatunek*  rod               4x 
*gawron gavran m. rook 2x 

gaz          gaz       m. gas 5x 
gazeta gazeta f. newspaper  

3x, 
   vestnik          2x 

gazociąg gazoperevod 5x 
gazowy   gazovy adj. 5x 
gąbka      gubka f. 5:1 
gąsienica gusenica f. 

caterpillar 
gdzie      gde    adv. where  

gdzie bądź gde-buď adv.  

  anywhere  

gdzie indziej inogde adv.  

        somewhere else  

gdzie indziej inokudy adv. to 

          another place  
genealogia genealogia 6x 
generał general m. general 6x 
generalizować generalizovati 

   6x 
generalnie generalno adv. 6x 

generalny generalny adj. 6x   

generator  generator 6x 
genius       genij         6x 
geografia  geografija f.  

geometria geometria 6x 
gest   gest m. gesture  
gęś    gus m. goose   6x 
gęsto gusto adv.       6x 

gęsty gusty adj. dense  6x 

getto geto n.  
 

gibać     gibati vi. sway  

gibnąć   gibnuti vp. sway  

giełda    birza 5x 
giełdowy birzovy 5x 
gigant     gigant m. giant  
gimnastyka gimnastika 6x 
gimnazjum gimnazija 6x 
ginąć  poginati vi. perish   

(die), 4x 
           umerati   6x, 
           izčezati    4x 
gips    gips          5:1 m. 
gitara gitara      6x f. 
gleba zemja      6x,  
          počva      2x 
glina glina 5x  il m. clay 
globalizacja globalizacija f. 

5x 
globalizacyjny adj.  

globalizacijny  
globalne ocieplenie  
globalno potepľenje n. 5x 
globalny globalny adj. 
 
gładki gladki adj.  smooth 6x 

głodny gladny adj. hungry 6x 

głodówka gladovka f. hunger 

          strike 6x 

głos         glas m. voice   6x 
głosować glasovati 6x 
głosowanie glasovanje 6x 
glagolski vid m. verbal aspect  

głębokość glub m. depth 4/6x 

 
głęboki gluboki adj. deep  

4/6x (srb, blg) 
głębszy glubši adj. deeper 

4/6x (srb, blg) 
głośnik glasnik m. 

loudspeaker, 
            glasogovoritel 3x (cz) 
głośnik zvučnik m. 5x (pl) 

loudspeaker   
głośny glasny adj. loud  6x 

głośny šumny adj. noisy  
głosowanie glasovanje n.   

voting  
głosujący glasovateľ m. voter 

                6x 

głosować glasovati vi. vote     

                 6x 
głowa glava f. chapter, head    

6x 
głód glad m. hunger    6x 
głównie glavno adv. mainly  

6x  
główno dowodzący glavno-

komandovač m. 

commander-in-chief  
główny glavny adj. main 6x 

głuchy   gluhi adj. deaf      6x 

głuchota gluhota   6x 
głupota durnosť f. stupidity 

6x 
 

głupi durny adj. stupid   6x 
głupi glupy adj. stupid    6x 
głupiec glupec (glupca) m. 

fool 6x 
głupota gluposť f. stupidity 

6x 
gmina gmina 6x f. 
gnać, pędzić gnati vi. drive  

6x 
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gniazdo gnezdo n. nest  6x 
gnieść gnesti (gnet-ti) vi. 

crush,  
                stiskati 5x 

gniew     gnev m. anger   6x 

gniewać gnevati vi. anger  6x  
gniewny gnevny adj. angry 

6x 
gnić    gniti      vi. rot  6x 
         rozkladati se     3x 

 
godny godny adj. worthy 3x 
   dostojnost         6x 

godność dostojnost m. 6x 
    godnost 3x 
godzić (s)miriti se vi. vp. 5x 
godzina časina m. hour 
goić się* goiti se 3x,  
                zalečiti 3x 
golić briti vi. shave 

gołąb golub m. pigeon 6x 

 
gorycz jezlivosť f. acrimony 

2x 
 gorkost/gorčina 6x 
gorący goreči adj. hot  
              teply       6x 

gorąco gorečňa f. heat   
              teplota    6x 

gorąco  gorečo adv. hot 

gorąco  žar   5x   (srb),        
             teplo 6x 
gorączka* 

gorszy    gorši adj. worse  
gorzej     goršej 
gorzki    gorki adj. bitter  6x 
gospoda   gospoďa f. 
gospodarczy* 

gospodarka* 

gospodarz    gospodin m.,  

 

gościć gostiti vi. host    6x 

gość gosť m. guest        6x 
gościnność gostinnost’ n.   

6x 
gotować variti vi. cook 4x, 
 gotovati         4x 
gotowy gotovy adj. ready    

4/6x (cz,srb)  
góra gora f. mountain 5x,  
         verh             3/6x 
górnik gornik m. miner 3x 

*górnictwo gornictvo    3x,  
                 dobyvčy promysl 
górny vrhny adj. top   3/6x 
górnołużycki gornolužicki 

adj. Upper Sorbian  

górski gorsky 4x,  
             planinski 2x 
górzysty goristy adj. hilly 4x 
gra     (i)gra       f. game  6x 

grać   (i)grati vi. play    6x 
grab grab m. hornbeam 5x  

(blg) 

 
grzebać grabati (grabu) vi. 

dig  
grabarz grobař m. grave 

digger 
grabić   grabiti vi. rake   4x 

grafika  grafika       6x 
graficzny grafičny  6x 
grafik    grafik        6x 
grafit     grafit    m. 6x 
gramatyka gramatika f.  

                    grammar  

granat owoc granat 3x 
granat broń   granat 5x 
granatnik granatomet m.   

granica granica f. border 5/6x 
graniczyć graničiti vi. 5x 
*gratulować blagoželati vi.  
      gratulovati 2x,  
      čestiti 2x         

 pozdravljati 2/3x 

(cz, srb,  blg) 
Grecja     Grecija f.  

grecki      grečki adj.  
groch       groh m. pea  6x 
gromadzić sbirati vi.   5x 

gromaditi 4x 
 sestavljati 6x 
 
gronostaj gronostaj m. 

ermine  
groźba (u)grozba f. threat 4x 
 opasnost 3x 
grozić (u)groziti vi. threaten 

4x 
groźny grozny adj. 4x, 

dangerous  
                 opasny 3x 
grób mogila f.  grave       2x 

grób grob m. coffin, grave 4x 

                    (rus,ukr) 
*grubość grubost 4x m. (srb, 

blg) 
gruby gruby adj. rough 4x   

(blg, srb), 
 debely 4x (pl, cz) 
 tolsty 5x (srb) 
 masny 3x 
grudzień dekembr m. 3x  

     December  
gruczoł žleza f. gland 
grupa komanda f. team  
grupa skupščina f. group,           

 sbirka 6x,  
              sbor  
grupa grupa f. 6x 
grupować grupovati vi. 6x 

group  
gruszka gruška f. 6x 

 
gruda gruda f. frozen ground  
grusza gruša f. pear    6x 

Gruzja Gruzija f. 
Gruziński gruzinski adj. 
gruzy ruiny 5x,  
          rozwaliny 5x 
gruźlica tuberkuloza f. 
gryka      greča f. buckwheat  
grypa      grip(a) m. influenza   

6x 
grypowy gripovy adj. 6x  
gryźć gryzti vi. bite  6x, 
           kusati             3x 
grzać grejati (greju) vi. 6x   

warm  
grzałka     grelka 5x 
grzbiet      hrebet 5x 
grzech       greh m. sin  
grzebień grebeň m. comb   

5/6x 
grzechotnik gremuča zmija 

f. 6x rattlesnake  
grzecznie* učtivo       3x,  
                   poslušno 3/6x 
grzeczny* učtivy        3x,  
                  poslušny 3/6x 
grzeszyć   grešiti vi. sin  

grzesznik grešnik m. sinner 
grzęznąć   greznuti vi. get 

bogged  
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grzmieć gremati (gremu) vi. 

    thunder  
grzyb grib m. 4/5x 
grzywa griva f. mane  

grzywna grivna f. fine  

 
gubić   gubiti 3x,  
            tratiti vi. 
guma desna f. gum  
           guma 5x 
guma guma 5x,    
              rezina f. rubber         

 kaučuk 3x  

guz* puhlina/opuhol, 4x 
guzik* 

gwałt nasilie 4x m. 
gwałtownie nasilno 4x,  
                    z nasiliem 4x 
gwałtowny nasilny 4x 
gwarancja garancija f. 6x 

guarantee       
       strahovka 3x (pl, cz, srb) 
         poručenje 4x (blg, srb) 
gwarantować ručati se vi. 4x

                  (blg, srb)  

           guarantee  

gwarantować ručiti se vp. 4x 

         (blg, srb)   
gwiazda zvezda f. star 5x 
gwizd svist m. whistle 

(sound)  
gwizdać svistati vi. whistle  

gwizdek svistok (-tka) m. 

whistle (instrument)  
grupy f.pl. troops  
 

*gwóźdź gvozd m. nail   2x 

 

 

 
 

 
hala     hala / sala 6x 

hałas* šum        4x 
hałasować* šumiti 4x vi. 
hałwa halva f. halva   6x 
hamować* zapreti, zaprit 
hamulec* 

handel trgovja f. commerce 

5x 
handlowy trgovy adj. 5x        

commercial, 

trade  
hańba* hanba     3x,  
            bezčest    3x  

harmonia harmonija f. 6x 

harmonogram plan       5x,  
           raspis    4x 
hart hrt m. greyhound 
*hasło gaslo n. slogan,  
            parol 3x 
helikopter vrtolet m.   

helicopter  
hełm šlem m. helmet 4x,  
 kask            3x 
herb gerb m. coat of arms 

5/6x 
herbata  čaj m. tea  5x (pl) 

heretyk  krivovernik m.  

herezja  krivoverstvo n. 
heroina  heroin m.  

hero       heroj m.  

hierarchia      hierarhija    6x 
hierarchiczny hierarhičny 6x 
higiena          higiena     6x 
hipokryzja     licemerje n.  

hypocrisy  
hipoteka  (h)ipoteka   6x 
hipoteza   hipoteza     6x 
historia    istorija f.     6x 
Hiszpania Išpanija f.  

Hiszpański išpanski adj 
 

hoč- » hoteti  

hobby hobby 6x 
hoć hoť conj. although,  
hodować* ploditi     5x,  
                  množiti   5x,  
                  hodovati 3x vi. 
hodowla* 

hojny ščedry 5x 
hokej hokej m. hockey 6x 

hokej na lodzie hokej na lede 

      m. 4/6x (rus, ukr) 

holenderski niderlandski adj.  

holandia      Niderlandy m.pl. 
holding        holding 
homosexual homoseksualny  

adj.  
homąto homut m. horse   

collar  

 

honor      čest 5x 
horyzont horizont 6x 
Horwacja Hrvacija f.  

Horwat     Hrvat m.  

Horwacki Hrvatski adj.  
hotel gostinica f.,  
          hotel 6x 
hotelowy hotelovi 6x,     

gostničy 
hrabia graf 4x 
chrust hrust m. brushwood  
huligan huligan m.  
             huljaka     5x 
humanistyka humanitarne       

nauki 6x 
humanism humanism 6x 
humanitarny humanitarny   

adj.  
humor humor m. humor 6x 
hurtownia* optova/masova   
                   prodaja / sklad /   

                   trgovina 

hurtowy* optovy, masowy 
huta         huta 5:1 
hutniczy metalurgičny 6x 
hydraulik* vodny instaler 
hydrauliczny hidravližny  

adj.  
hymn himn m. hymn     6x 



 

 

 

 
 

i conj. and  

ich ih pron.pers. them  

      ih pron.poss. their  

      ihny pron.poss. their 
idea ideja f.              6x 
idealistyczny idealističny  6x 
idealizm idealizm      6x 

idealny   idealny adj. 6x 

ideał       ideal m.       6x 
identyczny identičny adj.  
identyfikacja identifikacija  

6x 
identyfikować identifikovati  

6x 
ideolog ideolog m.  6x 

ideologia ideologija f.  6x 

ideologiczny ideologičny adj.  

   6x 
idiota idiot 6x 
idylla    idilija 6x 
igła       igla f. needle  5x 
ignorować ignorovati vi. 3x 
ignorancja neznanie 6x, 
                  nevedenje 4x 
igrzyska olimpijskie igry 6x 

 

ikra    ikra f. spawn  

ikona ikona 6x 

ile?    kolko? 
ilekroć kolko 5x  
Illyr Ilir m. Illyrian 
iloczyn* 

ilość        koľkosť f. amount,  
ilustracja ilustracija 6x f. 
ilustrować ilustovati vi. 6x 
iluzja           iluzija 6x 
iluzoryczny iluzornij 6x 
 
im pron.pers. to them  

imbir       jimbir          4/6x 
imieniny imenny den 2/6x,    

imeniny     4/6x 
imiesłów pričestje n. 

participle 

imię       imeno n. name   6x 

immigracja imigracija f. 6x 

immigrant imigrant m. 6x 
 

immigrować imigrovati vi.6x  

imitacja    imitacija 6x 
imitować  imitovati 6x vi. 
Imunitet    imunitet 6x 
Imperium  imperija 6x 
imponujący impozantny 5x 
import    import m. import 5x 

importer importer 5x 
importować importovati vi.  

impreza* zabava 5/6x 
impuls      impuls 6x 

 
inaczej inače adv. otherwise  

inauguracja inauguracija 6x 
incydent incident m. incident  

indeks (spis) indeks 6x 
Indie           Indija f.  
indoaryjski indoarijski adj.  

Indo-Aryan  
indoeuropejski 

indoevropejski 

adj. Indo-

European  
indoirański indoiranski adj.  
Indonesia Indonezija f.  
industrializacja industrializa-  

cja      6x  
Indyjski indijski adj.  
indywidualny individualny 

adj.    6x 
Indywidualizm 

individualizm             6x 
indywidualista individualist    

6x 
infekcja infekcija f. infection 

5x 
infekcyjny (zaraźliwy)        

infektivny   5x,  
                 zarazny       2x 
inflacja    inflacija       6x 

inflacyjny inflacyjny adj. 6x 
informacja informacija f. 6x 
informatyk informatyk     6x 
informatyka informatika 6x 
informatyczny informatičny

        adj. 6x 
informować informovati vi.    

6x         
              uvedamjati vi. 2/4x  

(cz, srb) 
  zajavljati 5x (cz) 
ingerować* (v)meš(iv)ati se 

vi. 3x 
ingerencja* vmešatelstvo m. 

3x 
Ingush Inguš m.  

Ingushetia Ingušetija f.  

Ingush inguški adj.  

inicjatywa iniciativa f. initiat  

   6x 
inicjator iniciator     6x 
inne       inokakie adj. 
inny ponovny adj. another  
inny inojaki/inokaki adj.   

        another kind of  

inny iny adj. other  
inny drugi adj. other 
innowacja innovacija f. 6x 
innowacyjny innovacijny 6x   

adj.        
inaczej inojak/inokak adv. in 

  another way  

inspiracja inspiracija 6x 
inspirować kogoś inspirovati 

6x 
instalacja instalacija f.   5x 

(rus) 
instalować instalovati vi. 5x                              

(rus) 
instrukcja instrukcija 6x f. 
instruktor instruktor 6x. 
instrument instrument m., 

tool 5x 
instrumentalny 

       instrumentalny   5x adj.  
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instrument strunovy strunny  

instrument m. 

5x 
instynkt   instynkt 6x 
instytucja institucija 6x 
instytut     instytut 6x 
integracja integracija 6x 
intelekt      intelekt 6x 
intelektualny intelektual m.  

6x 
intelektualista intelektualist 

6x 
inteligencja razvedka f.  
inteligentny intelektualny 6x,    

pojetny     3x 
intencja intencija     3x,  
 namerenje 6x 
intensywny intensivny adj. 
interakcja vzajemnodejstvje 

n. interaction 
interes interes 4x 
interesować się czymś    

           interesovati (se)  4x 
interesujący interesny adj.  

internacjonalizm              

internacjonalizm      6x 
internacjonalny 

internat internat 6x 

internet internet 6x 
internetowy internetovy 6x 
internować internirati 6x vi. 
interpretacja interpretacija f. 

6x 
interpretować interpretovati 

vi. 6x 
interwencja intervencija 5x 
interweniować intervenirati 

vi. 5x        
intuicja intuicija f. intuition  

6x 
inwalida   invalid    6x 
inwazja    invazija  6x 
inwestor   investor  6x 
inwestować investovati vi. 6x 
inwestycja investicija f.     6x 
inwestycyjny investicijny 

adj. 6x 
inżynier inžener m. engineer 

6x 
inżynieria inženerstvo n. 6x 
 
Iracki irački adj.  

Irak Irak m.  

Iran Iran m.  

Iranian iranski adj.  

Irlandja Irlandija f.  

Irlandzki irlandski adj.  

ironia ironija 6x 
irracjonalizm irracjonalizm 

6x 
iskra iskra f.  6x 
islam islam   6x m. 
Island Islandija f.  

Islandzki islandski adj.  

istnieć živeti 6x,  
            byti   4x vi. 
            egzistovati 3x 
istniejący živujuči 6x, 
                 egzistujuči 3x 
istnienie živenje 6x,  
              bytie 4x,  
              egzistencija 3x 
istny isty adj. certain, sure  
iść idti (idu, šel) vi. go  6x 

išč- ➝ iskati  
izolacja izolacija f. isolation 

6x 
izolować izolovati vi. isolate 

6x 
Izrael Izraeľ m.  

Izraelski izraeľski adj 
 

 

 

 

 
ja ja (mene/me, mne/mi,  

mnoju)  pron.pers.  
jabłko jabloko n. apple 6x 

jabłoń jablon(ja)      6x 
jad jad m. poison  3x, 
       otrova           3x 

*jadalnia jidalnja 3x f.  
                 izba 
jadłospis men(j)u 6x 
jadowity otrovny 3x,  
    jadovity 4x 
jagniątko jagnetko/-tina f. 

lamb 6x 
jagnięcina   jagnetina 6x 

jagoda         jagoda f. berry  

jajecznica* jaječnica 3x 

jajka jajca n.pl. balls (slang),                 

testicles (slang)  
jajko jajce n. egg  5/6x (cz) 
jak jak … tak i … conj. both 

…  and …  
jaki/kaki adj. what kind of  

 
jak wiele? koľko ? adv. how 

  much  
jak ? jak/kak adv. as, how  

               jak/kak prep. like  
               jako conj. if  

jakby kakby conj. as if 
jaki bądź kaki-buď adj. any 

kind of   
jak bądź kak-buď adv.     

anyway  

jaki          kaki ?  
jaki bądź koji-buď adj. any  
jakikolwiek koji-buď adj. 

any 
jakiś vsejaki adj.  
jakoś  vsejako adv. 
*jakość jakosť f. quality 3x  

(rus, blg, srb)     
 kvaliteta 2/3x 
jakościowy jakostny adj.   

  qualitative  

jałowy jalovy 6x,  
 besplodny 6x 

Japonia Japonija f.  

japoński japonski adj.  

 
jar jar m. ravine  
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jarmark jarmark 4x,  
              bazar      6x,  
              targovla 4x 
jarzmo   jařmo n. yoke  

jarzyna* zielenina 3x,  
               jarina     3x 
jarzynowy* 

jaskinia pečera 5x 
 jama f. cave,   
jaskółka lastovica f. swallow 

5x (pl) 
jaskrawy bleskavy 6x,  
                kriklivy 4x 
jasno jasno   6x 
jasność jasnosť f. clarity 6x 
jasny    jasny adj. bright,     

light 6x 
jastrząb jastreb m. hawk 6x 
jaszczurka jaščer m. lizard   

4x 
jaszczurka jaternica f. lizzard  
jawić się javiti se vi. appear 

6x 
jawić się javjati se vi. find   

(oneself) 6            
jawność javnost 5x 
jawny     javny 5x 
jazda      jezda f. driving 
jądro    jedro n. nucleus     5x 
jechać jehati (jedu) vi. go  6x 
jechać jed- ➝ jehati      6x 
jeden drugiego jedin    

drugogo        

pron.rec. each other  
jeden jedin (jedna, jedno) 
                                  num. 

jedenasty jedinnasť num. 
jednakowy jednaki adj. same 
jednakże jednakže adv.  
jednakże medžutym adv.  

  however 

jednocześnie jednočasno    
                                        adv.  

jednoczesny jednočasny adj.  

jednoczyć sojediňati vi. unite 
jednoczyć się sojediňati se  

vi. join 
jednogłośnie jednoglasno            

adj. 6x 
jednokrotnie jednokratno  

adv.  

jednolicie jednorodno 4x,    

monolitno 4x 
jednolity jednorodny 4x, 

monolitny 4x 
jednomyślny (j)edinoglasny 

5x,  
                         edinodušny 3x 

jednomyślnie (j)edinoglasno 

5x,  
                         edinodušno 3x 

jednorazowy jednorazovy 

4x,  
                    jednokratny 3x 
jednorazowo jednorazowo 

4x,  
                    jednokratno 3x 
jednorodny monolitni 4x, 

jednorodni 4x 

adj. 
jednostka jedinica f. unit  

jednostka entitet m. entity  
jednostronnie jednostranno      

··                             adv. 6x 
jednostronny jednostranny  

adj. 6x 

jedność jednosť f. unity 6x 
 jednota 6x 
 celost 6x 
jednoznaczny jednoznačny 

6x 
jednoznacznie jednoznačno 

6x 
*jedwab šolk m. silk 2x,  
   svila      2x  

jedynie jedino adv. only  

jedyny jediny adj. only  

jedzenie jedlo f. 5x,  
   karma 5x  
   živenje 3x, 
                 strava 3x,   

   ishrana 3x 
jego jego pron.pers. him, it  

        jego pron.poss. his, its  

        jegovy pron.poss. his, its 
jej jej pron.pers. to her  

jej jej pron.poss. her  

jej ju pron.pers. her 
     jejny pron.poss. her 
jeleń jeleň m. deer  4/6x 

*jelito jelito n.  
              třevo 3x, 
 kišečnik 3x 

jemioła jemelo n. 4/6x 

Jemen Jemen m.  
jemu   jemu to him  pron.  

pers. 
jeniec* plennik 3x  
jesień    jeseň f.  5x 
jest je ➝ byti  
jesi ➝ byti  
jestem jesm ➝ byti  

jesteśmy jesmo ➝ byti 
jeste ➝ byti jeszcze  
jesut ➝ byti  
jeszcze ješče adv. even (przed  
przymiotnikiem), still, yet 

jeść jedati vi. eat, 5x 
jeść jesti          vi.  5x 

jeśli li conj. if, whether  

jeśli jestli conj. if 3x 
jeż   jež m.            5x 
jeżeli* jest li        3x  

 
jeździć jezditi vi. go (by  

          transport)  

jezioro jezero n. lake  5x 

jęk       ston m. moan  

jęczeć stonati vi. moan  
jęczeć bučati (buču) vi. wail  
jęczeć ječati (ječu) vi. whine  

jęczmień ječmeň f.         5x 
jędrny jedrny adj. Solidny, 
 tverdy 4x,  
 krepki 3x,  
 čerstv 3x 
 solidni 3/6x   
język jezyk m. language,  6x 

językoznawca jezikoved    6x 
językoznawstwo 

jezikovedstvo 
ježdža česť f. roadway, 

traffic  
 
jogurt jogurt m. yoghurt 6x 

jon ion m. ion chem. 
Jordania Jordanija f.  
jordański jordanski adj.  
jubilat* jubilant 3x 
jubileusz jubilej m. 6x    

anniversary    
judaizm    judaizm 6x 
Jugoslavia Jugoslavija f.  

Jugoslavian jugoslavski adj.  

junior          junior m.  
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jurisdiction jurisdikcija f.  

juror sudja 5x,  
         člen žuri 3x 

jutro zautra adv. tomorrow     

5x (pl) 
już  už, uže adv. Already 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

k prep. + dat. to, towards  
cabaret kabare(t) 6x 
kabel kabeľ (kabľa) m. cable 

6x 
kabina     kabina    6x f. 
kablowy  kablovy adj.   6x 
kac*        pohmelje        3x 
*kaczka  katka f. Duck,  
               petka 3x 
kadencja* kadencija 4x 
kadet     kadet 6x 
kadłub   korpus 4x 
kadry   personal 6x,  
            kadry    4x 
kadrowy personalny 6x,  
               kadrovy 4x 
kadź       kaď f. vat 
kaganiec namordnik 4x,  
    dulo 3x 
kajak     kanoe n. canoe 
kajdanki okovy 6x 
kak ➝ jak  
kakao kakao 6x 
kaki ➝ jaky  
 
kalafior karfiol 4x,  
               cvitna   kapusta 2x  
kalectwo invalidnost 6x, 

nesposobnost 4x 
kaleka      invalida 6x 
kalendarz kalendar 6x m. 
kalendarzowy kalendarny   

adj. 6x 
Kalifornia Kalifornija 
 

kalka kalka f. calque       6x 

kalkulacja kalkulacija f.  

             calculation  

kalkulator   kalkulator 6x m. 
kalkulować kalkulovati vi.  

kaloria         kaloria      6x f. 
kaloryczny kaloričny 6x adj. 
kaloryfer radiator 4:2x 
kał kal m. excrement  
kałuża kaluža f. pool,    4x  

 

kamera kamera f. camera  5x 
 filmovy aparat 
kamerzysta kameroperator  

6x 
kamień kameň m. stone 5x 
kamienica* dom čynszovy 
kampania kampanija f.  

  campaign 
kamienny kamenny 6x 
kamienisty kameni(s)ty 6x 
Kanada Kanada f.  
kanadyjski kanadski adj.   

Canadian  
kanał           kanal       6x 
kanalizacja kanalizacija 6x 
kanapa kanape 5x,  
             divan   4x 
kanapka* sandvič 4x 
kancelaria kancelaria 6x 
kanclerz    kancler 
kandydat   kandidat m. 6x 
kandydować kandidovati vi.   

6x 

kanonizować kanonizovati 

vi.  
kania kaňa f. parasol 

mushroom  
kanion kanjon  6x 
kant*   kraj 3x 
kantor kantor,  
         buro obmen valjuty 4x 
kapać kapati (kapu) vi. drip   

6x 
 iztekati  6x 

kapelusz* 
 

kapitalizm kapitalizm 6x 
kapitalistyczny kapitalističny 

               6x 
kapitał      kapital       6x 
kapitan     kapitan m. captain  

kapitulacja kapitulacija f.  6x  

kapitulować kapitulovati vi.         

6x  

kropla kapľa f. drop  
 kapka 5x 

kaprys kapriz m. whim  3x 

kapryśny kaprizny adj.freaky 

              3x 

kaprysić kaprizovati vi. freak 

              3x  
kapsuła kapsula f. capsule   

6x 

 
kapusta kapusta 5x 
kara kara f. punishment  5x 

karabin maszynowy kulemet 

         m. machine gun 
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karać karati (kařu) vi. 4x     

punish         

nakazyvati 3x 
karalny* nakazujemy 3x 
karany 

karaś  karas m. crucian (carp)  

karczma      k(o)rčma      6x 
kardiolog    kardiolog m. 6x 
kardiologia kardiologija f.6x 
kariera         kariera         6x 
karierowicz karierist m. 6x

  careerist  
karmić     krmiti vi. feed  5x 

karmiony karmeny adj.   5x 
karnawał  karnaval 6x 
karny kryminalny 6x,  
              karny 3x 

 disciplinovany 6x 
 nakazujemy 3x 
karp karp m. carp 
Karpaty Karpaty 6x 
karta      karta 6x 
kartka    kartečka 6x 
*karzeł  karlik m. dwarf   3x 
 
kasa          kasa 5x 
kasjer(ka) kasier/ka 5x 
kasowy     kasovy 5x 
kasza       kaša f. porridge 5x 
kaszel kašeľ (kašľa) m.  

cough  6x 
kaszleć kašľati vi. cough     

6x 
kasztan kaštan m. chestnut  

6x 
Kaszub Kašub m.  
Kaszubski kašubski adj.  
katastrofa katastrofa f.    6x

               catastrophe,  

katastroficzny katastrofičny

       adj.  6x  

katalog    katalog          6x 

katedra    katedrala f.   6x 

kategoria kategorija f.  

katolicki  katoličny adj.  

katolik     katolik m.  

 
kawa kava /kafe f. coffee 6x 

kawał  anekdota 4x,  
            vic            4x 
kawałek kusek      5x 

kawiarnia kavarňa f. cafe 

    kafebar 
kawowy kavovy     4/6x 
Kazakhstan Kazahstan m.  

kazati se (kažu) vi. seem  

każdy vsaki adj. each, every  

każdy každy adj. each, every  

kaž- ➝ kazati  
każdy vsekto pron.in.    

everybody 
kąpanie kupanje n. bathing  

6x 
kąpać (się) kupati (se) vi. 

bath(e) 6x 
    

kąpiel kupeľ f. bath      6x 
kąsać kusati vi. 4x,  
          grysti      3x 
kąt kut m. corner   3/5x (rus) 
       ugol 3x (pl, ukr, srb) 
kciuk veliki palec m. thumb  
kefir    kefir          6x 
kelner (ka)* oficjant(-ka) 2x 
kibic* 

kibicować*  

kiedy   kogda adv. when  

kiedy   kogdy adv. when  
kiedy bądź kogda-buď adv. 

    anytime, whenever  

kiedy bądź kogdy-buď adv. 

  anytime, whenever  
kiedy indziej inogda adv. at 

          another time  

kiedy indziej inogdy adv. at 

          another time 
kielich   čaša    4x 
kiełbasa kolbasa f.  5/6x (srb) 
kiełkować* porastati vi.  4x 
kierować    rukovoditi     4x 
kierowanie rukovodenje 4x 
kierowany rukovodeny   4x 
kierowca šofer m. driver  6x, 
    voditel 4x 
kierownica* volant 4x 
*kierunek smer m. direction        

2x, 
  napravlenje 2x 
kierunkowskaz         

putopokazatel  4x        
kieszeń* 

kij     kij m. stick   

         palka    6x 

kilka nekoľko adv. a few, a 

number of, several, some 
kilogram kilogram m.  

kilometr kilometr m.   

kino       kino n. cinema   6x 
kinematografia kinemato-  

grafia 6x 
kiosk kiosk 6x 
kipieć kipeti (kipim) vi. boil 

            over  

Kirgyzstan Kirgizstan m. 
kisnąć kisiti, kisnuti vi/vp.6x 
kiść/pęk klok m. tuft 

kiwać   maniti vi. beckon  

kiwnąć manuti vp. beckon 

 

klasa klas m. class, (bot.) 5x 

klaskanie kleskanje applause  
    pleskanje 5x (pl) 

klaskać kleskati vi. applaud  
             pleskati    5x (pl) 
           aplodirati 4/5x (pl, cz) 

klatka kletka f. cage, cell 5x 

            (srb) 
klasyczny      klasičny 6x 
klasyfication klasifikacija f.    

6x 
klasyfikować klasifikovati vi. 

6x 
klawiatura klaviatura f. 5:1 
klawisz* 

kleić   kleiti   6x,  
           lepiti   6x 
klej klej m. glue 3x 
       lepidlo        4x 
kleszcze klešči n. pliers 
klęczeć klečati (kleču) vi.   

kneel 
klient    klient m. client  6x 

klikać   klikati vi. click  

kliknąć kliknuti vp. click  
klimat  klimat m. climate  6x 
klimatyzacja klimatizacija 

4x,  
                     klimatizer 4x,  
                     kondicioner 3x 

klin      klin m. wedge  

klinika klinika 6x 
klub     klub     6x 
klubowy klubowy 6x 
klucz kľuč m. key  6x 
kluczowy kl’učovi 6x 
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kłamać lgati (lžu) vi. lie 5/6x   

(ukr) 
kłamać krivditi vi. lie  
kłaść deti vi. put  
kłaść klasti (klad-ti) vi. lay,    

put 5x (srb) 
kłaniać się kloniti vi. bend, 

bow  
kłoda  klada    f. log 
kłopot problem    6x,  
 bespokojstvo 4x,  
 klopot      3x 
kłopotliwy problematičny  

6x,         
                     nepokojny 4x,  

                  klopotny 3x 
kłócić się* prepirati se 3x,  
                   svariti se    3x 
kłótliwy* sklonny do svary    

3x 
kłótnia ssora f. 
             svara   3x  brawl 

kłusować kľusati vi. poach  

kłusować kľuvati vi. peck,  
knajpa krčma f. tavern  6x 
koalicja koalicija f. coalition   

6x 
kobieta    žena     5x 
kobiecy   ženski  5x 
koc* 

kochać    ljubiti  6x 
kochany    (za)ljubleny 6x 
koczownik nomad      5x,  
      kočovnik 4x 
kodeks     kodeks 6x 
kodyfikacja kodifikacija 6x 
kogoś innego inočij 

pron.poss. somebody else’s 
kogut kokot m. rooster 3x  

(rus, blg, srb) 
kolaboracja kolaboracija 6x 
kolacja večeřa f. supper 5x 
kolano  koleno n.    6x 
kolega  kolega m.    6x 
kolej železnica f. railroad 5x  

(pl) 
 vlak    3x 
kolejowy železnicki adj.  5x 

(pl) 
kolejka górska funikulor m.  

kolejność* 
kolekcja     kolekcija f. 6x 
koleżanka  podruga    4x,  

                  kolegica    4x 
koliber kolibri m.  

kolisty krugovy 6x,  
            okrugly 3x 
kolizja kolizija 4x 
kolonia kolonija f.6x 
kolonialny kolonijalny 6x 
kolonizacja kolonizacija f. 6x 
kolonizować kolonizovati vi. 

6x 
kolor kolor, barva 3x m.          

colour  
kolorowy* barveny  3x,  
                  cveteny   3x 
kolumna    kolona     4/5x 
koło kolo n. wheel 4/6x (blg,  

ukr) 
        krug  6x 

koło kolo prep. + gen. by, 

next to  
 

komandos komandos 5/6x 
komar komar m. mosquito 6x 
kombatant veteran         6x, 

kombatant 5x 
komedia komedija f. 
komediowy komedijny 
komendant komendant   6x 
komentarz  komentař m. 6x 

komentować 

komentovati vi.   

6x 
komentator komentator 6x 
komercjalizacja komerciali- 

zacija 6x 
komercjalny komercijalny 

adj.6x 
komfort komfort m. comfort        

6x 
            udobnost 3/4x (pl, cz) 
komiczny komičny adj. 

comic  
komin* komin 4x,  
              dimovy (dimnjak) 
komisariat komisariat 4x,  

policijska stanica      
                                         6x 
komisarz komisarcommisary   

m. 
komisja komisja commission 

f. 
komitet komitet m.committee 
komnata   palata f. 

komórka   kletka f. 4:2x 
komórkowy kletny adj. 
komórkowy telef. mobilny 

  telefon 6x 
kompetencja kompetencija(-

  tnost) 6x f. 
kompetentny kompetentny  

6x 
kompletność kompletnosť f. 

3x (rus, blg, ukr) 
kompletny kompletny adj. 3x 
       polny 5x 
       celkovity 6x 

komplikacja komplikacija f.  
komplikować komplikovati  
                      otegčati vi.  

               complicate 

kompot kompot 4x 
kompozytor kompozitor m.  
                       composer  5/6x  
kompromis   kompromis 6x 
komputer      komputer 4:2 
komunikacja komunikacija f.  

komunikat komunikat, 
     zajavlenie 5x (cz),  
komunikować komunikovati   
  zajavjati 5x vi. 
komunista komunist m.  
komunistyczny    

komunističny 

  

       6x  adj.  
komunizm komunizm m. 6x 
koncern     koncern   6x 
koncentacja koncentracija   

6x 
koncentrować się   

koncentrovati se na 6x 
koncepcja koncepcijaf. 
koncert koncert m. concert6x 
koncesja/licencja koncesija  

6x 
konduktor konduktor 4x,  

provodnik 3x 
kondycja   kondicija 4x 
konfederacja konfederacija    

6x 
konferencja prasowa presa- 
         konferencija f.  
konferencja konferencija f.  

6x 
konfiskować konfiskovati vi.  

konfitura džem 4x,  
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    varenina 3x 
konflikt konflikt m. conflict 

6x 
konfrontacja konfrontacija f. 

confrontation  
kongres kongres m. congress  

             6x 
koniak koniak m. cognac  
koniec konec (konca) m. end 

            4x, 
 kraj      5x 
koniecznie neohodno 5x 
konieczny neobhodny 5x 
koniunktura koniunktura 6x 
konkretnie konkretno  6x 
       realno       6x 
konkretny konkretny adj.     

concrete, particular 6x 
konkurencja konkurencija f.  

6x 
konkurencja kompeticija f.  
konkurować konkurovati vi.   

6x 
konkurencyjny  

konkurencijny    
                                        6x 

konkurs konkurs m.      

competition 4x (cz, srb) 
 

 
konsekwencja konsekvencija  

4x,   
         posledstvo     4x,      
         rezultat         3x 
konsekwentny 

posledovatelny 4x, 

konsekvencijny 4x 
konsekwentnie 

posledovatelno 4x 
                 konsekvencijno 4x 
konserwatywny 

konservativny 

adj. 6x 
konserwatysta konservatist 
         m. 6x 
konserwować konservovati 

vi. preserve  6x 
konsorcjum konsorcjum 6x 
konstrukcja konstrukcija f. 

6x 
konstruować konstruovati vi. 

6x construct    

 

konstytucja konstitucija f. 4x 
konsul konsul m. 6x 
konsulat konsulstvo 3x m 
               konsulki ured 
konsultacja konsultacija f. 
konsument potrebitiel 3:2:1 
konsumeryzm konsumerizm  

m.  
konsumować spotrebiti vp.  

konsumpcja   spotrebjenje n.  
konsumpcja   spotrebovanje 

n. consuming  
konsumować spotrebovati vi.  
kontakt          kontakt  m. 6x 

kontaktować się kontaktovat  
                                   se 4/6x 
byti v kontakte/ u kontaktu    

6x 
kontestować ospařati vi.  

protiviti (se) 

contest,   

dispute, 
konto konto n. account 2x 

konto učet  m. account  3x 

             (pl,ukr,srb) 
kontrabanda kontrabanda f. 

  smuggling 
kontrast   kontrast 6x 
kontratak kontratak 3:2:1 
kontrola kontroľ f. control 6x 
kontrolować kontrolovati vi.  
            control, supervise 6x   
kontrowersja kontroverzija 

                       3:2:1 
kontynent kontinent m. 6x 
kontynentalny kontinentalny   
                                          6x 

kontynuować prodolžati vi.   
                        continue  6x         

kontynuować  prodolžiti vp. 
                                        6x 
kontynuacja prodolženje n.  
                     prolongation 6x 
konwencja konvencija 6x f. 

koń            koň m. horse  6x 

 
końcowy koncovy adj. final   

4x 
    krajni 5x 

kończyć končati vi. finish  4x 
kooperacja kooperacija f. 

               cooperation 5x (blg)   
                 surabotnictvo 4x,  
                 sutrudnictvo  
  spoludejane 5x (cz) 

kooperować kooperovati vi.

         cooperate 5x 
         surabotati 4x 
         spoludejati 6x 
   sutruditi se 
koordynator koordinator   m. 

coordinator 6x       
kopać kopati (kopu) vi. dig      

6x 
kopaliny* podzemne resursy 

kopalnia* rudnik, šahta 2:2:

        palňa 2x 
kopalne* podzemne resursy     

2x 
kopia       kopija f. copy   6x 
kopiować kopijovati vi. copy 

6x 
koper     kopr m. dill        5x 

koprodukcja* sutrudje 
kopyto   kopyto n. hoof  
kora       kora f. bark 

kordon   kordon m. cordon  

Korea     Koreja f. Korea  

korekta   korektura     6x 
korek      kork(-rek)    6x 
korespondencja  f. 

korespondencija   
korespondent korespondent 

m. 4x (srb, blg) 
korespondent dopisnik m. 3x  

(pl, rus, ukr)   
                       dopisyvateľ m. 
 reporter 6x 
                žurnalist 4x (pl, cz) 
               redaktor 3x (ukr, 

rus, srb) 
korespondowanie 

dopisyvanje n.  

dopisyvati vi. 
korpus kadolb m. torso 
korona korona f. crown  6x 
koronować koronovati vi.  
korporacja koncern     5x,   

korporacija 4x 
korpus korpus m. corps   

(wojsk.)  
korupcja korupcija f.  6x 
korytarz  koritar         4:2 
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koryto koryto n. trough  

korzeń koreň m. root       6x 
korzystać koristati vi. use  3x 

korzystny koristny adj.    3x 
korzyść korisť f. profit     3x 
          vigoda 3/4x (blg,srb,pl) 
kos     kos m. blackbird  

kosa   kosa f.    6x 

kosmiczny kosmičny 6x 
kosmonauta kosmonaut 6x 
kosmos kosmos 6x m. 
Kosovo Kosovo n.  

kostka    kub m. cube  
kostny szpik kostny mozok    
                             m. 5x (pl) 
kosz koš m. basket  5x (rus) 
kosz na śmieci koš odpadov 

  m. 5x 

koszmar mora f. nightmare  

koszt*    vytrata 3x 

kosztować koštovati vi. cost   
                   3x  (rus, blg, cz) 

                stati po 2/3x 

*koszula košula f. shirt 3x 

koszulka teniska f. T-shirt 
koszykówka košarka, 

basketball 4x f.  
koszykarz basketbalist 4x 
kościół      crkva f. 

kość        kosť f. bone   6x 

kość        gnat m. bone 
kość szpikowa mozočna 

kosť f.      marrowbone 6x 
kot kot m. cat, tom-cat  5x      

(srb) 
kotwica* 2:2:2 kotva,  
                         sidro 
koza   koza f. goat   6x 
kozioł kozel     5:1 
kowal kovateľ m. blacksmith 

kpić (po)smehati,  
        (na)smehat se 6x 
krach krah 4x,  
kradzież kradža m. theft  6x 
kraj kraj m. country  

      (geography)  
kraj država f. country  

(political) 
kraina    krajina f. country  
krajobraz krajovid m.   

landscape  
krajowy* 

krawat svezka n. tie 3x,  

 kravata    4x 
kran     kran 4:2x 
krata* rešetka 3x 
krawężnik* 

kraść krasti (krad-ti) vi. steal  

               6x 

krąg   krug m. circle   6x 
kreda kreda f. chalk 5x 
kredka* pastel          6x 
kredyt kredit m. credit    6x 
krem   krem 5x 
kret     krot m. mole   
           krtica     6x 

krew krov (krvi) f. blood  6x 
krewny rodstveny adj. 

kindred 

kręcić vertiti/ vertati 6x,  
           krutiti 4x 
kręgle bouling 3x 
kręgosłup hrebet m.   spine 
kręty* izvilisty adj. 4x 
kroić kroiti vi. 4:2  
          rezati vi. 2/6x 
          sekati  6x 
krok krok m. step  4/5x (rus,    

blg) 
         stupen 4x (srb, ukr) 
krokodyl krokodyl m. croc 

6x 
kromka* 

kronika      kronika 4:2x 
kropka   točka f. 5:1x 
krosta    krasta f. scab  
krowa    krava f. cow    6x 

 
król monarh m. monarch 

królewski kralevski adj.   6x 

królestwo kralevstvo n.    6x 

król    kraľ/krol m. king   6x 

królowa kraľova f. queen  6x 

królik krolik   4:2x 
krótki kratki adj. short     6x 
krótko kratko adv.            6x 
krótkoterminowy kratko-    

časovy,     

kratkovremenny   

3:3x 
 
krtań      grtaň f. larynx 
kruchy* krehy/kruhy 4x 
krwawić kr(v)oviti vi. bleed         

6x 

krwawy krv(o)vy adj. bloody 

6x 
krwinka kletka krvi f. blood 

cell  
krwinka krovinka f. blood 

cell  
kryć kriti vi.     6x,  
         sakrivati  6x  
kryjówka tajniščje n. secret 

place 
kryminalista kriminalist 6x 
kryminalny kryminalny 6x 
kryształ       kristal       6x 
kryształowy kristalny adj. 6x 
krytyczny kritičny adj. 6x 

krytyk       kritik    m.   6x 

krytykować kritikovati vi. 6x 
kryzys kriza f. 
 
krzem      kremnij   4:2x 

krzemień kremeň m. flint 

krzepki krepki    adj. solid 
krzesło stul m. chair  
krzesło kreslo n. armchair, 5x  

krzew* kušč/ hašč    3x 
krzyczeć kričati (kričim) vi.  

cry  5x (srb)   
krzyk krik m. cry, scream 6x 
krzyknąć kriknuti vp. cry 5x   

(srb) 
krzyż      križ f. 

krzywda uščerb 4x,  
                škoda 3x,  
   povreda 4x 
krzywdzący povredujuči 4x, 

poškodujučy 3x, 
 uščerbujuči 4x,  
krzywy krivy adj. bent 6x 

krzywizna krivina f. curve 6x 
ksiądz  svečennik m. priest  
książę   knjaz 6x 
książka kniga f. book  6x 
książkowy kniževny adj.       

Literary 6x  
książka knižka f. booklet   6x 

ksero    kserokopija 6x 
księgarnia kni(ž)arnia 6x 
księgowość* buhalterija 3x 
księgowy* buhalterijny 3x   

adj. 
księżniczka knjeginia 4x 
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                    princesa f.  

księżyc luna f. moon 2x, 
 mesjac         4x 
księżycowy misečny 4x 
kształcić formvati vi. 6x 
kształt     forma 4x 
 
kto kto pron.in. who  

kto bądź kto-buď pron.in. 

  anybody 
ktokolwiek bądź koľko-buď      

adv. any number of 
ktoś nekto pron.in. someone 
ktoś inny inokto pron.in.  

        somebody else  

którędy kotorym načinom

             3x

 stežkom 4x,  
 drogom 3x,  
 putjem  4x 
który kotory adj. which  
który kotory pron.rel. which  
który bądź kotory-buď adj.     

any 
którego kogo pron.in. whom  

który     koji adj. which  

który     koji pron.rel. which 
Kubańczyk Kubanec 

(Kubanca) m. Cuban  

*kubek   čaša    f. cup    3x 
kubek/puchar kubok m. cup 

       (sport)  

kuć kovati vi. forge  

 kudeř m. curl  

kucharz kuhař m. cook   4x 

kuchnia kuhňa f. kitchen 6x 

kuchenny kuheny adj,     6x 
kukła         kukla f. 
kukurydza kukuriza f.5x 
kula          kuľa    f. bullet  

kulinarny kulinarni 6x 
kulminacyjny kulminacijni   

4x 
kult kult 6x 
kultura kultura f. culture  

kulturalny kulturny adj.  

  cultural  
kuna kuna f. marten  

kupa kupa f. pile  

kupić kupiti vp. buy 6x 

kupiec trgovec (trgovca) m. 

  merchant,   
kupujący kupovateľ m. buyer   

6x 

 
kupować kupovati vi. buy      

6x 
kura kura f., hen  
kuratorium* 
kurczak kurča 4:2 
kurczyć się krčiti vi. contract  
kurort     kurort m. resort  

kurs        kurs m. 5/6x 

kursywa kursiv m.  

kurtka     kurtka /sako 3:3 
kurtyna zavesa 5x,  
             kurtina 3x, 
             zaslona 3x 
kurz prah 5x,  

          pyl  3x 
kusić pokušati vi. tempt  
kuszetka* spalny oddel 
kuzyn bratanec 4x m. 
Kuwait Kuvejt m.  

kuźnia kovač m. blacksmith 
kwadrat kvadrat m. square   
                                       5x 

kwadratowy kvadratny adj.  
                                        5x 

kwalifikacja kvalifikacija 6x 
kwalifikować kvlifikovati 6x 
kwarantanna karantina m.  

kwartał kvartal m. quarter  

kwartet smyczkowy strunny 

     kvartet m. string  
kwas kislota/ kiselina 6x (pl) 
kwaśny kisely adj. sour 5/6x    

(pl) 
kwestia problem(a) 6x,  
              pitanje 3x,  
 vopros 2x 
kwestionariusz formulař 
kwestionować protiviti se 6x,  
               byti protiv 6x,  
                        osporavati 4x 
kwiat cvet m.     5x 

kwiecień april   4:2x 
kwitnąć cvetati  5x 
kworum kvorum m. quorum  

       6x 
kwota      kvota        5x 
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labirynt labirint   6x 
laboratorium laboratoria 3:3 
laboratoryjny laboratorny 3x 
lać liti vi. pour 6x 
laik laik 4x,  
        neprofejonalist 6x,  
        nespecjalist       6x,  
        mirianin       3x 
lakier lak (a) 6x 
lakierować lakirat(-ovat) 6x. 
lalka kukla f. 

lampa lampa 6x 
           svetilka f. lamp 4x 
*lapati vi. paw  

las   lesok (-ska) m. grove 5x 

las    les m. forest, wood    5x 
laser laser         6x m. 
lasso laso n. lasso  

latać letati 6x 
latarnia svetilnik m. veža    3x

  lighthouse 

latarka fakla/fakel 5:1x 
lato leto n. summer   6x 
laureate laureat        6x 

lawa lava f. 
lb- ➝ lob  

lądować prizemjati vi. land 5x 

               (cz) 
 posedati 4x (cz, blg) 
lądowanie posad(k)a 4x  
lądowy (suho)zemni 6x 
lecie letje n. year (in 

compounds)  
lecieć letati vi. fly    6x 
lechicki lehitski adj. Lechitic 
lecz ale 

leczyć lečiti vi. heal    6x 
ledwo jedva adv. hardly 
legalizacja legalizacija 6x,  

ozakonenie 5x 
legalizować legalizovati, 6x 

ozakoniti 5x  
legalnie legalno 5x, 
              zakonno 5x 
legalny legalny 5x, 
             zakonny 5x 
legenda legenda f   6x 
legion   legion 6x 
legitymacja legitimacija 6x 
lek lek m. drug (medication)   
                                       6x 

lekarstwo lek 6x,  
                 medikament 4x 
lekarz lekař m. doctor, 5x  
                                   (rus) 
lekceważąco bez ogledu na  
                                        5x 
lekceważyć* ignorovati 3x,  

zanedbati 3x,  
                ne brati pod 

            uvagu/ vnimanie 
3x,  

         ne ogledati se na 5x  
lekcja lekcija f. lesson 3x  
           urok 3x 
lekki legki adj. easy, light 

lekkość legkosť f. lightness 
lekkoatletyka legka atletika  
                                       6x 
leksykon leksikon m. lexicon  

lektura čitenie 6x 

lemiesz lemeš m. ploughshare  

len len (ľna) m. linen   6x 

leniwy leni adj. lazy  

lepić lepiti vi. stick 6x,  
         kleiti              6x 

lepiej dobrej  6x 
lepszy lepši adj. better  

leszczyna leska f. hazel   4/6x 
 

leśny lesny adj. forest   5x 
letni letni adj.        6x 
lew lev (ľva) m. lion   6x 

lewica levica f. leftwing 6x 

lewicowy levicovy       6x 
lewy levy adj. left 
lewo levo adj.  6x 
leżeć ležati (ležim) vi. lay 6x 
          (s)počivati 4x (rus, blg) 
lęk nepokoj/trevoga   3/3x 
lękać się trevožiti se,   3x 
   nepokoiti se  3x 

 

liberalizm liberalizm 6x 
liberalny liberalny adj.  

Libia       Libija f.  

libijski    libijski adj.  

liceum    srednia škola f.  6x 
licencja  licencija 6x 
licytacja aukcija 6x 
licytować* predavati na   

aukciji  
liczebnik čislitelna čast movy 
liczba čislo n. grammatical 

  number 

liczba pojedyncza jedinstveno 

          čislo n. 
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licznik čislitel 4x 
*liczyć sčityvati vi. count 
Liechtenstein Lihtenštejn m.  
lider lider m. leader 
likwidacja likvidacija 6x 
likwidować likvidovati 6x 
lilia   lilija 5x  
limit  limit 6x 
limitować limitovati 6x vi. 
lina* kanat/-p 3x 
lingwista jezykoved m. 
lingwistyka jezykovedstvo n. 
linia linija f. line  

linieć liňati vi. (zrzucać skórę) 

link    hiperlink m. hyperlink 
lipa    lipa f. linden   6x 

lipiec juľ m. July  3x 
liryka lirika   6x 
lis lisa f. fox   6x 

lisica lisica f. fox    6x 

*list pismo n. letter (mail)  
         list       3x 
lista spis(ok) (spiska) m. list    

6x 
listonosz* listonoš 3x,  
                  poštar 3/4x 
listopad novembr m.3x 
liść list m. leaf, sheet    6x 

liszaj lišaj m. tetter  

 
litera bukva f. letter (alphabet)     
                                            3x 
 litera      4x (srb, blg) 
         pismena 3x (pl, ukr, rus) 
 karakter 4x (pl, ukr) 
literacki kniževny, 6x 

   literaturny 5x 
literatura kniževnosť f. 6x  
literatura literatura f.   5x 

Litewski litovski adj. 

 
liturgiczny liturgičny adj. 

Litwa Litva f.  

Litwin Litvin m.  

lizać lizati (ližu) vi. lick  

 
lodołamacz ledolamač m 

lodówka hladilnik m. 5/6x 

refrigerator  
lodowisko*   lodovišče 6x 
lobbować lobovati vi. lobby  
logarytm  logaritm 6x. 
logiczny   logičny adj.  6x 

logika       logika f.        6x 
lojalny lojalny adj. 5x (srb) 
 verny 6x 

lokal kvartira 3x 
lokalizacja lokalizacija 6x 
lokalny lokalny 6x,  
              mestni   5x 
lokomotywa lokomotiva f.   
                   6x 

Londyn London 
*los suďbina f. fate,  
         dolja 2x 
 
losować* 

losowanie* 

lot let m. flight  
lotnictwo aviacija 6x 
lotniczy aviacijny 6x 
lotnisko aeroport  3x 

    letišče 3x 
lód led m. ice     6x 
lśniący bleskavy 5x,  
 bleskajučy 5x 
 
lub/albo  ili conj. or 
lubić* ljubiti 4x 
ludność ludje 5x(blg) 
ludobójstwo rodobijstvo n. 

  genocide  
ludzie ľudi f.pl. people 5x     
     (blg) 

ludzki ľudski adj. human 5x 

   (blg)  
ludzki človečji adj. human  5/6 

           (ukr) 

ludzkość človečvo n. mankind 

        5/6x (ukr) 

ludzkość ľudskosť f. humanity  
          5x (blg)  

ludobójstwo genocid m. 5x 
ludoobójstwo narodobijstvo n.  
luksus luks(us) 
luksusowy luksusny 
lustro zrkadlo n. mirror 4x 
          ogledalo    3x 
Luxembourg Luksemburg m.  

Luxemburski luksemburžki  
                                      adj.  

luteranizm luterstvo 
luty fevruař m. February 3x 

luźny svobodny 5x 
lž- ➝ lgati  
lżejszy legšy adj. 6x 
lżej       legšo adv. 6x 
 

 

 

 
 
łabędź labeď f. swan  5/6x 
łaciński latinski adj. Latin 
łasica lasica f. weasel 5x (blg) 
ład porjadok 6x, /poradek 
ładnie krasivo adv. 4x (pl, srb)  
ładny krasivy adj. pretty 4x    

(pl, srb) 
ładny lepy adj. pretty  

           priličny adj. pretty 
 priatny 2x 
             mily 4x (srb, blg) 

ładować* 
ładowarka* 

ładunek tovar 5x 
łagodnie mjako 4x 
łagodny mjaki 4x 

łagodzić smjekšavati vi. 5/6x 

łamać lomati (lomu) vi. 5x 

   break (blg) 

łańcuch* 
łapa   lapa f. paw  
łapać lapati vi. 
 loviti    5x (cz) 
 hvatati 6x 
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łapówka podkup m. bribery 
łaskawość milostivost 6x 
łaskawy milostivy 6x 
łatwo legko adv. easily 5x 
łatwy legkij 5x 
ławka lavka 4x 
*łazienka kupalňa f. bathroom 

                4x (rus,ukr) 
łącznie, razem zajedno adv.   
                                 together  
łączność jednota(-ost) 6x 
łączyć    jednati (jedniti) 6x 

spajati vi.  3x 
łąka luka f. meadow 4x,  
        livada    2x 
 
łodyga steblo n. stalk, stem 4x 

         (cz,  pl) 

łokieć lakoť (lakťa) m. 

elbow  
łopata lopata f. shovel, 6x 
łowy lov m. hunt  5x  (rus) 
łono lono n. lap  
łosoś    losos 5:1 
Łotwa Latvija f.  

Łotysz Latyš m.  

Łotewski latyški adj. 
łoś       los m. moose, elk    6x 
łowić loviti vi. hunt    5x 
łowisko lovište 6x,  
 misce lovu 
łódź lodka f. boat 4/5x 

łódka lodka   4/5x 
łódź loďa f. ship5x 
łódź podwodna podvodna 

lodka f. submarine  
łóżko ležko n. bed 2x 

          postel 2x  
          krovat 2x 
łudzić się* obmanuvati sebe  

3x 
łuk luk m. bow  
łupina* skaralupa 3x 
łuska ljuska 4x 
łużycki lužicki adj. Sorbian  

łykać* (pre)goltati vi./vp. 
łyko lyko n. fibre  
łysy lysy adj. bald 4x (blg,srb) 
        plešivy 3x (pl, srb, ukr) 
łyżka lužica f. spoon 5x 

łyżka ložka f. Spoon 2/5x 

łyżwiarstwo*  
łyżwiarz* 

łza (so)lza f. tear 5/6x (pl,srb) 

 
 
 

 
 
Macedończyk Makedonec 

          (Makedonca) m.  

Macedonia Makedonija f.  

Macedoński makedonski adj. 
macocha mačeha f. stepmother  
machać mahati vi. wave  5/6x  

(pl) 
machać głową mahati glavoju 

vi. shake head  5/6x 
machnąć mahnuti vp. wave    

5/6x (pl) 
machnąć mahnuti glavoju vp.   

shake head  5/6x 
macierzyństwo materinstvo 6x 
mafia       mafija 6x 
magazyn skład(išče) 4/6x 
magazynować skladovati  4/6x 
magia      magija              6x 
magister magistr m.         6x 

magisterski/a magisterski 6x 
magnat magnat/velmož 4 :2 
magnes magnet           6x m. 
magnez magnezij        5:1 
magnetyczny megnetičny adj. 

Maj maj m. May        4x 

majątek bogatstvo     4x 
mak mak m. poppy   6x 

makaron makaron     4:2 
makler giełdowy broker    

4:2 
maksimum maksimum m.  

maksymalny maksimalny 
malarski 

živopisny/maljarski 
malarstwo živopis/      

maljarstvo 3:3:1 
*malarz barviteľ m. painter 

    (house)  
malina malina f. raspberry    

6x 
*malować maľovati vi. paint  

malować barviti vi. paint  3x 
mało malo adv. a bit, little 6x 

małoletni maloletni        6x 
małpa malpa f. ape,    2x 
 majmun         2x  

Malta Malta f.  

mały maly adj. little, small  

mało nemnogo adv.  few  

małżeństwo brak 4x,  
                     supružestvo 3x 
 

mama mama f. mummy 6x 

mamić (o)bmanuvati 6x  
             mamiti 6x,  
mandat mandat m. mandate 
                                       6x 

mania    manija     6x 
maniera manera f. manner  

manifest manifest 6x 
manifestować manifestovati 
                                     6x 
manipulacja manipulacija f.  

manipulować manipulovati  
                                      vi.  

mapa mapa f. 4x,  
              plan 6x 

maraton maraton 6x 

marchew morkva f. carrot 6x 
marka     brend m. brand 
margaryna margarin 6x 
margines marginalni pola 6x 
marka      marka 5x (cz) 
marmur   mramor 4:2 
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marnotrawić* marnotratiti 3x 
Maroko Maroko n.  
marsz     marš      6x 
martwić się nepokojiti vi.   
                           worry 3x 
martwy mrtvy adj. dead,    
                             extinct  
marudzić* kaprizovati 3x,  
                   imati kaprizy 
marynarka* sako 3x 
marynarz mořak m. sailor 
Marzec mart m. March 3x 

marznąć mrznuti vi. freeze 

         (intransitive) 
marzenie* mečta 3x 
marzyć* 

marża marža 6x 
 
masa      masa   5x 
masakra* reznja 3x 
masaż   masaž 6x 
maska   maska 6x 
masło    maslo n. butter  6x 
masowo masovo adv. 

masowy masovy adj. mass  
masywny masivni 5x 

maść masť f. Ointment  3x 
          mazidlo 5x 
maszerować marširovati vi.6x 

maszyna mašina f. machine 

          5x (cz) 
maszynowo mašinovo adv. 5x 
maszynowy mašinovy adj. 5x 

 
matczyny materski adj. 6x

                   motherly 
matematyk matematik m. 6x 
matematyka matematika f. 6x 

matematyczny matematičny 

     adj.  6x 
materia materija f. matter 

        5x (cz) 
materiał material m. material  
                                       6x 

materialista materialist 6x 
materializm materializm 6x 

matka matka f. mother 6x 
            mama    6x 

mauzoleum mavzolej m.   

*mąka muka f. flour 3x,  
            brašno  3x 
mąż muž m. husband, man  

mądry mudry adj. wise  
 
mnie me pron.pers. me  

mdleć* iztratiti svedomost  

4x 
mebel mebeľ m. furniture   

4x 

mecenas advokat 6x 
mech      moh m. moss  
mechanik mechanik     6x m. 
mechanika mehanika f.   6x 
mechaniczny mehaničny adj. 

   6x 
mechanizacja mahanizacija 

f.    6x 
mechanizm mehanizm m. 6x 
mecz     ma(t)č         4x 
meczet mečet/ džamija 3:2 
medal medaľ f.       6x 
media sredstva n.pl. media 
mediacja posrednictwo 6x, 
               medijacija      3x,  

medycyna medicina f.     6x 

medytacja meditacija f.  6x 

medytować meditovati vi. 6x 

*medliti vi. brake  

medlok (medlka) m. brake  

megafon megafon 6x m.  

 

Meksykański meksikanski  
                                      adj.  

Meksykanin Meksikan 
meldunek* zajava (-vlenje) 
melodia melodija f. 6x 
                                   memo 
menadżer rukovoditeľ m.3x 
                            (pl, cz, srb) 
       upravitel 3x (pl, cz, ukr) 
 direktor 6x 
 menedżer 6x 
 šef 3x (rus, ukr, srb) 
 načalnik 4x (cz, srb) 
mentalność mentalnost 5x 
menu men(j)u 6x 
merytorycznie* 

merytoryczny* 

meta meta 6x, 
          finiš  4x 
metafizyka metafizyka 6x 
metafora metafora 6x 
metal metal m.       5x  (cz) 
metalowy  metalny adj. 5x  

                                       (cz) 
metan      metan m. 6x 

meteorologist meteorolog m.  

metoda metoda f. method  6x 

metodyka metodika 6x 
metr metr m. metre  6x 

metro metro n. metro     6x 

metropolia metropolija f. 6x 
męczący mučeny adj. 6x 
męczennik mučenik 6x 
męczyć mučiti     vi.  6x 
męka     muka     6x 
męski  mužki adj., masculine  

męskość mužki rod m. 

masculine  

męstwo mužtvo n. manhood, 

              squad, team  

mężczyzna muž(čina) 6x 
mglisto mglavo adv.   4x 
mglisty mglavy adj. foggy   
                                      4x 
mgła mgla f. fog, mist   4x,  
 tuman 2x 
 
mnie mi pron.pers. to me 
mianować naznačati (-iti) 4x,  

imenovati 4x 
mianownik imenitelny padež  
                                           m.  
miara mera f. measure 
miasto grad m. city, town 4x 
miasteczko mestečko n. town  
miazga mezga f. sap  
miażdżyć mečkati vi. crumple,  
                                           2x 
                 stiskati 5x 
miech meh m. bellows  
miecz meč m. sword  6x 
mieć do czynienia imati delo s 

   vi. deal with  
mieć imati vi.   6x 
mieć rację imati pravdu vi.    
                                        6x  

mieć żal imati žaľ vi. regret    
                                        6x 
miedziany medny adj. copper  
                                        5x 
miedza  medža f. boundary  

miedź    meď m.        5x 
miejsce miesto m. place 
miejsce urodzenia miesto 

rodženja n. birthplace 
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miejsce sedališče n. seat 

miejscownik lokativ 6x 
miejscowy mestny adj. local 
miejski grodski 4x,  
  metski 4x 
mielić mleti vi. grind 
mienie imenje n. property  
mierzenie meřenje n.  6x

  measurement 
mierzyć meriti vi. measure  6x 
miesiąc mesec m. , moon  6x 

miesięczny mesečy adj.    6x 

           monthly  

   
miesięcznie mesečno adv. 6x 
mieszać      mešati vi. mix 6x 
mieszczanin meščanin 3x,   
                     graždanin 3x 
mieszczaństwo graždanstvo 

3x,  
                          meščanstvo 3x 
mieszkać prebyvati 6x,  
                 proživati 3x,  
                 imati kvartiru 3x 
mieszkanie* kvatrira 3x 
mieszkaniowy kvartirny 3x 
 
między medžu prep. + acc. 

among (direction), between  

między medžu prep. +  

  inst. between  

międzynarodowy 

 medžunarodny adj.  

międzysłowiański 

 medžuslovjanski adj. 

 inter-Slavic  
mięki mekki adj. soft   6x 

miękkość mekkosť f. softness  
                                           6x 

mięsień muskul m. muscle 
mięso meso n. meat      6x 
migać migati vi. blink  

migdał migdaľ m. almond 3x 

      (srb/błg) 

mignąć mignuti vp. blink  
migracja migracija f. 6x 
mijać obhoditi vi. 5x (blg) 
 mijati 5x, (srb) 
 izbegati 3x 
mikrofon mikrofon      6x 
mikroskop mikroskop 6x 
mikser mešateľ m. blender 6x 

mikstura smes m. mixture 

milczący molč       adj.  

5x(srb) 
milczenie molčanje n. 

silence  
                                           5x 

milczeć molčati vi. be silent 

5x 
milimetr milimetr 6x 
milliard miliard num.  

million milion num. 
militarny military(i) 6x,  
                vojenny 6x 
miło milo 6x 
miłość ľubov (ľubvy) f. love  

             4x 

miłośnik ľubovnik m. lover   
                                       4x 

miłosny ľubovny adj. love     
                                       4x 
miły mily adj. sweet        6x 
mimo mimo prep. + gen. 

past  

mimohodem mimohodom 

adv. by the way, incidentally  

minaret minaret m. 6x 
minąć    minuti       5x 
mineralna mineral 6x 
minerał mineral     6x m. 
minimalny minimalny adj.  
minimum minimum n.  

minister ministr m.     6x 

ministry ministrstvo n. 6x 

minąć minuti vi. pass 5x(srb) 
            izbegti 3x (pl, cz, ukr) 
         obhoditi/obejti 5x (blg) 
minister ministr   6x 
minus minus        6x 
minuta minuta f.  

miotła metla f.     5x (cz) 
miotać metati vi. throw  
miotnąć metnuti vp.  throw  
miód med m        6x 
misja misija f. mission 6x 

miska miska f. bowl     4x 

mistrz čempion m. champion  

mistrzostwa čempionat m. 

           championship 
mit            mit 6x m. 
mitologia mitologia 6x f. 
 
mleko   mleko   n.  6x 

mleczarstwo mlekarstvo 6x 

młodość mladost 6x 
młodszy vyšemlody 6x 

młody mlady adj. young 6x 
młodzież mlo(mla)dež 3:3 

młotek mlatok (mlatka) m. 
                                       3x  

młyn    mlyn 6x m. 
mnich monah 6x  
mnie mne pron.pers. to me  

mnie mene pron.pers. me 
mniej menej adv. less  5/6x 

mniej mene- prefix less 5/6x 

mniejszość menšinstvo n.  
                                     5/6x 
mniejszy menši adj. smaller  
                                     5/6x 
mniemać mneti (mnim) vi. 
 uvažati 4x  believe,   
                                 think 
mnoga liczba množtveno     
                     čislo n. plural  

mnożenie množenie 5x 
mobilizacja mobilizacija f.   
    6x 

mobilizować mobilizovati vi. 
     6x 

moc moč f. might, power  5x  
                                      (rus) 

mocno močno adv.   5x (rus) 
mocny močny adj. powerful 5x 

                              (rus) 
moczary močar m. swamp 

moczyć namočiti vp. soak 6x 
  namakati 6x 
 
moda moda     6x 
model model   6x 
modelować modelovati      6x 
modelowanie modelovanje 6x 
modernizacja modernizacija f.  
                                           6x 
modernizm    modernizm 6x 

modernizować modernizovati  
                                       vi. 6x  

modlić     moliti se vi. pray  

modlitwa molitva f. prayer 
modyfikacja modifikacjia 6x. 
modyfikować modifikovati vi.  
                                           6x 
molekuła molekula 6x 
Mołdawia Moldavija f.  



38 
 

mokro mokro 6x adv.  
mokry mokry adj. wet   6x 
moment moment m.       6x 
 hvila 3x 
 mgnenje 3x (cz, srb, 

ukr) 
monarchia monarhija f.   6x 

moneta moneta f. coin   4x 

  (cz/hrw) 

monitor   monitor 6x. 
monopol monopol 6x 
monopolizować 

monopolizovati   6x 
monotonnie* nudno 3x 
montaż montaž m. assembly  
                                         6x 

montować montovati vi.  6x

  assemble  
       sestavjati 6x 

monument monument m. 3x 
      pametnik 3x 

monumentalny monumentalny 

              adj.  

Moravia Moravija f. 
moralny    moralny 6x 
moralność moralnost 6x 
morderca ubijca m. assassin 6x 

morderstwo ubijstvo n.    6x 
morski   morski 6x 
morze    moře n. sea    6x 

 mořeplavateľ m. 

  navigator,   

Morze Śródziemne  
 Sredzemno Moře n.  
Morze Północne Severno    
                            Moře  n.  
Moskiewski moskovski adj.  

Moskwa Moskva f.  

most most m. bridge 6x 

motać motati vi. reel, spool  

motocykl motocikl m. 6x 
motor motor 6x m. 
motoryzacja motorizacija 6x 

*motyl motylik m. butterfly 

3x 
motyw motiv m. 6x 
 motywacja motivacija f.  6x 

motywować motivovati vi. 

6x 

motvuz m. cord, string  

mowa govor m. speech  

5x(pl)  
            reč f. speech 

mozaika mozaika 6x f. 
Mozambique Mozambik m.  

 
mož- ➝ mogti 

może može 5/6x 
możliwość možlivosť f. 5x  
                                      (srb) 

możliwy možlivy adj. 

possible  

             možny adj. possible 

5x 

można možno adv. it is 5x  
          possible (srb) 
móc mogti v.aux. can, may  
              6x 
mój moj pron.poss. my  
mówca govoriteľ m. speaker 

     5x (pl) 
mówić molviti vi. speak 2x 

mówić govoriti vi.speak, talk 

     5x  (pl)  
mówić povedati vi. say  
mówić rekti vi. speak  
mózg mozg m. brain 6x 

 
mroczny/ponury mračny adj. 
                    obscure         6x 

                     temny         6x 

mrok mrak m. darkness  6x 
          temnota / -ost)   6x 

mrowisko* mravi kopiec 

mrozić mraziti vi. freeze  6x 

  (transitive)  
mrożony zamroženy 6x adj. 
mrówka mravka f. ant   6x 

msza      liturgija  6x f. 

mściwy mstiteľny adj.  
                     revengeful  4x  

mścić mstiti vi. avenge,  
                         revenge   4x 

 

mucha   muha f. fly 6x 

mundur uniform(a) 6x 
mur      stena f. wall    4x 
murarz* 

murzyn negr 5x (pl) 
musieć byti prinudženy vi.

   3x 
 byti  nasilenym 4x 
musieć imeti (imam) vi.  

musieć imeti (imam) v.aux.  
musieć trebiti vi. must  5/6x 
muszla* 

musztarda* gorčica 4x 
mutacja mutacija f.   6x 
Muzułmanin Musliman m.  

muzeum muzej m. museum 6x 

muzyczny muzičny adj. 6x 

muzyka muzika f. music 6x 

muzyk muzikant m. musician  
                                        6x 

 

my (nas, nam, nami) 

pron.pers.  

myć myti vi. 6x 
mydło mylo n. soap 4x 
 sapun 2x 

mylić się bluditi vi. 4x,  
    myliti 3x 
myśl mysľ f. thought 5x(srb) 
myślić mysliti vi. think 5/6x 
                                      (srb) 

mysz myš f.   6x 
myślnik defis m. hyphen 

 

 
 
na na prep. + bier. onto, unto  

na na prep. + msc. at, on, upon  

na dół na dol adv. down  

na jednego mieszkańca na  
na nowo nanovo adv. over 

again  

na około okolo 
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na północ severno adv. 4x (pl) 

na wschód voshodno adv. 4x 

eastwards 
 
nabiał  moločni produkty 3/6x 
nabierać vi.nabirati 5x,  
      čerpati 3x 
nabrać nabrati 5x 
nabywca pokupatel 6x 
maciągnąć nategnuti  5/6x  
                                     (pl) 

naciąć vlupiti vp. indent  

nacinać vlupjati vi. indent  
nacisk natisk m. pressure 4x, 
 tlok 2x 

naciskać natiskati vi. press   
                                         4x 

nacisnąć natisknuti vp. press  
                                         4x 
   tločiti 2x 

nacja nacija f. 
nacjonalista nacionalist        6x 
nacjonalizacja nacionalizacija  
                                           f. 6x 

nacjonalizm nacionalizm m.  
                                            6x 

naczynia posuda f. crockery 

      (plates and dishes)  
naczynie* posuda 3x sudbina 

naczelnik načalnik m. chief 4x 

          (cz, srb) 
      predsedatel  
nad nad prep. + bier. above 

(direction), over (direction)  

nad nad prep. + inst. above, 

beyond, over,  

nadać predati vp. broadcast,  
                                     5/6x  

nadawać predavati vi. 
             hand over 5/6x 
 
nadajnik* 

nadal* nadale 4x,  
            neprerivno  
nadawać predavati 5/6x,   
 posylati 5x 
nadawca predavatel 5/6x, 

posylatel 5x 
nadąć naduti vp. blow up 3x 
nadciśnienie arterialna  

hipertensija 5/6x 
nadejść prihoditi 3x,  

              nadojit 5x 
nadgarstek* zapestna kost 

4x 
nadgodzina* nadčasova 

robota/ trud 

3x 
nadgraniczny pograniczny 

6x 
nadmiar nadlišek 4/5x, 
               izbytek 3x 
nadprodukcja 

nadprodukcija             

3/6x,  
                  nadvyrobnictvo 
3x 
nadruk* pečatny 

vzor/nadpis  
                                      3x 
nadrzędny* nadredny 3x, 

dominujučy 3x 
nadużycie  zloupotrebenje 

3x 
      zlouživanje 3x  
                       (rus, srb, blg) 
nadużyć zloupotrebiti vp. 3x  
                                     abuse  

nadużywać zloupotrebjati 

vi. 
             3x (ukr, pl, cz)  abuse  
      zlouživati 3x (rus, srb, 

blg) 
nadwyżka* nadlišek 4/5x,  
        izbytek 3x 
nadzieja nadeja f. hope 5x 

nadzorować prokontrolovati  
                                   vp. 6x 
nadzorować nadgledati vi.    
             supervise  4/5x  (blg)           

nadzorować nadzirati vi. 
                          oversee  4/5x 
nadzór nadzor              4/5x   
                            surveillance 

            dozor 5/6x (ukr),  
            dogled 4x 
nafta nafta 6x 
naftociąg nafta-provod m.   
                                       6x 

naftowy naftovy 6x 
nagi nagi adj. naked 5x (blg), 
          goly 6x (cz) 

nagiąć sognuti 5x,  
 nakloniti 3x 
naginać saginati 5x,  

              naklonjati 3x 
nagle naglo adv. suddenly 4x 

                 (rus, blg) 
nagle neočekovano adv. 2/5x 
                       (rus) suddenly   

 

nagłówek zagolovek 5x 
nagły nagly adj. hasty 4x  
                               (rus, blg) 

nagrać zapisati 5x vp. 
nagradzać nagradžati vi.  
                                reward 
nagroda nagrada f. award,    
                                       6x 

nagrodzić nagraditi vp. 6x  
                              reward 

naiwność naivnost 6x m. 
najazd napad 5x 

 
najbardziej najvyše adv.  
                              most 
      najbolšo 

najbliżej najblisko,preblisko 
                                      6x 
najczęściej najčesto,prečesto 
najdalej najdalej adv 
najechać vtrgati vi. invade 

najemca najematel(-ca) 5x 
najemny najemny 5x 
najlepiej najdobrej adv.  6x 

najlepszy najdobry adj. best  
                                        6x  
najlepszy najlepši adj. best 
najgłębszy najglubši adj.  
           deepest 4/6x  (blg, srb)     

najgorszy najgorši adj. worst  

najgorszy najzly adj. worst  

najmniej najmenej adv. least  

najmniej najmene- prefix  
                                   least  

najnowszy najnovšy (-ejšy)  
najpierw najpervy 
najszybciej najbystry (-ejšy)  
                                    3x 
najważniejszy najvažny (-

ejšy)    5/6x 

najwięcej najvyše-mnogo adv.  
najwyższy najvysoki, najvyšy 
           6x 

nakarmić nakrmiti vp. feed 5x 
nakaz nakazanje    4x 
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nakaz aresztowania nakazanje 

            na arešt n.   4x 

nakazać nakazati (nakažu) vp. 
 prikazati  4x 

nakazywać nakazyvati vi. 4x 

nakładać  nakladati vi. 5x(srb) 
nakryć nakriti    3/6x,  
             pokriti   6x 
nalać naliti 6x vp. 
naleśnik* 

na lewo polev prep. + gen.  
                         to the left of 
należeć naležati (naležim) vi. 

        belong, 5x (srb) 
   

nałożyć  naklasti   vp. 5x (srb) 
   naložiti  5x (srb) 
nałóg navyk 5x, 
           sklonnost 3x 
nam nam pron.pers. to us  
namierzyć (vy-)sledovat 6x 
namiot* šater 3x 

namoczyć namočiti vp. soak  
                                        6x 

namyślić się mysliti  5x (srb) 

nanos nanos m. silt  

napad napad m. assault, attack 

   5/6x (ukr) 

napadać napadati vi. assault,  

napastnik agresor 6x,  
                napadač 6x 
napaść napasti (napad-ti) vp. 

        attack 5x  (ukr) 

napełnić  napolniti vp. 5x 
napewno isto adv. certainly  
napęd* pogon 2x,  
             dvigatel 2x 
napić się vypiti    6x 
napis      napis     6x m. 
napisać   napisati (napišu) vp.   
                             6x 

napływ napliv m. 6x. 
napominać napominati vi.  
                           rebuke  

napomnieć napomneti 

(napomnim) vp. rebuke  
napompować naduti vp. blow  
                                     up 3x 
napój napitok (napitka) m. 6x 

napój napoj m. drink  6x 

naprawdę napravdu adv. 4x 
 really  
    vjerno 5/6x       

    istinno 3x 

 napraviti vp. direct  

napraviti se vp. make one’s  
              way  

 napravjati vi. direct  

napravjati se vi. head (for), 

make one’s way  

naprężenie napor 5x (cz)     

 tension napruženje 

n.  
naprzód napred adv. Ahead,  
                           forward 6x                

naprzeciw naprotiv prep. +  
                    gen. opposite  

narada* sovet 3x, 
              narada 3x 
naradzić się* sovetovati 3x,  

naradati 3x 
narazie čao intj. pa(k) pa(k) 
narciarz* lyžnik 3x 
narkoman narkoman m. drug  
                                          6x 

naród narod m. nation, 

people  
                                          6x 

narodowość nacionalnost 6x 
narodowy narodny adj.  6x 

narrator rozpovidač        4x 
naruszać narušati vi. violate  
                                     5x 

(srb) 

naruszenie narušenje  5x 

(srb) 
       povreda 4x 
       poškodeni 3x 
naruszyć narušiti vp. violate 
                                   5x (srb) 
      povrediti 4x 
      poškoditi 3x 

narysować narysovati 

vp.draw  
                                          4x 

narząd organ 6x 
narzekać žalovati vi. 

complain  
                                        3x 
narzekanie* kaprizovanje,     

narikati   3x,  
                 žalovanje 3x 
narzędzie orudje n. 4x  
                   instrument,         
narzędnik tvoritelny padež  
                    m. 

narzucić naložiti vp. impose  
                                5x (srb) 
narzucać nakladati vi. 5x  
                                 impose  
nas nas pron.pers. us  
nasilenie usilenie 5x,      

intensivnost 4x 
nastawiać nastaviti 6x,  
                  (po)staviti 6x 
nastąpić nastupiti 5x,  
               naslediti 5x 
następca nastupnik 5x,    

naslednik 5x 
następny sledujuči adj. 

following,  4/5(pl) 
następujący nastupajuči adj. 

upcoming 3x 

(rus,blg ,srb) 
następny posledovatelny adj. 

consecutive 4/5x (pl) 
    dalši 2x 
następstwo posledstvje n.  
nastolatek* 

nastrój nastrojenje n. humour,       

4x (cz, srb) 
nasypać nasipati 6x vp.  

nasz naš pron.poss. our  

nasza era naša era f.  

naśladować posledovati vi.  
                                  5x  (pl) 
naśladowca posledovateľ m.  
                        follower 5x 

        
natężenie usilenje 5x, 

intensivnost 4x 
natura natura 6x 
naturalistyczny naturalističny 

adj  6x  .  

naturalizm naturalizm m. 6x 

naturalny naturalny adj. 6x 
natychmiast smesta adv. 2x 
           prjamo 3x (pl, cz, srb) 
            zrazu 3x (cz, srb, blg) 
natychmiast neposredňo adv. 

 immediately  

natychmiastowy neposredni 

  adj.  
 prjamy   3x 
 smestny 3x 
 
nauczyciel naučiteľ m. teacher 

   6x 
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nauczać  naučiti vp. teach    6x 

nauczony   naučeny    6x 
nauczyć się naučiti se vp. learn 

   6x 

nauka nauka f. science 5x (cz), 
 veda 
naukowiec naučnik m. 5x  
                scientist, vedec 
naukowo naučno adv. 5x 

naukowy naučny adj. 5x  

nawadniać obvadňati vi.  

    irrigate,  
nawet daže adv. even 

nawias* 
nawigacja navigacija f. 6x 
nawigator navigator m.6x 
nawodnić obvodniti vp. 3x 

irrigate,       
nwodnienie navodnenie 3x 
nawóz*    gnoivo 3x 
nawzajem vzajemno 6x 
na zachód zapadno adv.  

  westwards  
nazywać imenovati vi. call,  6x 
nazista nacist m. Nazi  

nazistowski nacističny adj.  
                    Nazi  
nazwa nazva f. name  
 imie 6x 

nazwać nazvati vp. call  
nazwisko rodna nazva f.  
nazwisko vlastno imeno n. 6x 
nazywany nazvany adj. called  

nazywać nazyvati vi. call  
    imenovati 6x 

 
neolit neolit    6x 
negatywny negativny adj. 
negocjacje pregovory 4x 
negocjować dogovařati vi.  
*nerka nyrka f. kidney 2x, 
 bubreg 2x   
nerw nerv m.       6x 
netto čisty (dohod) 
neurolog nevrolog m. 6x 
neurologiczny nevrologičny  
                             6x adj.  

neurologia nevrologija f.   6x 

neutralność nevtralnosť f. 6x 

neutralny nevtralny adj.    6x 

neutron nevtron m. neutron 6x 
nędza bida 6x,  

           ubogost 3/4x 
nędzarz bednjak 6x 
nędzny ubogi 3/4x,  
 bidny 6x 
 
niby* 

nic ničo/ništo pron.in. 

nothing  
nić niť f. thread  
niczyj ničij poss. nobody’s  
bez powodu ničemu adv.  
                         For no reason  
niczemu nečemu adv. for 

some  
                                    reason  
nie ne adv. not  
nie ne intj. no  
nie będzie ne bude adv. there 

won't be  
nie było ne było adv. there 

was/were not  
nie patrząc na ne gledejuč 

na,  bez obziry na 

prep. + acc.  
nieadekwatność 

neadekvatnosť f. 

inadequacy  
nieaktualny neaktualny 6x 

adj. 
niebezpieczeństwo 

nebezpečnosť          f. 3x 

niebezpieczeństwo (u)groza 

f.               danger 4x 
niebezpieczny nebezpečny 

adj.            3x 
niebezpieczeństwo opasnosť 

f.  danger               3x  

niebezpieczny opasny adj. 3x

  dangerous,  
niebieski nebeski adj. blue  
                                (light)  

niebieski modry adj. blue 2x, 
    siny 3x 
ciało niebieskie nebesko telo 

n.  celestial body 6x 
niebo nebo n. heaven, 6x 

niecelny netočny adj.    
             inaccurate         4x 
niechęć antipatija 5x,  
   neohota 4x 
niechętny neohotny 4x 
niedaleko nedaleko 6x adj. 

niedawno nedavno 6x adj. 
niedawny nedavny adj. 6x  
                                 recent  

niedobrze nedobro adv.  6x 
niedobry nedobry adj.    6x 
niedobór nedostatok     6x,  
                deficyt           5x 
niedokładnie netočno adv.   
                                       4x 
niedokonany nesvršeny vid 

nepolny 
imperfective aspect 

m.    
niedopałek opalok (opalka)  
                                       m.  
niedostatek nedostatok 6x 

(nedostatka) m. shortage 
niedostępny nedostupny  6x 
niedoświadczony neizkušeny  

   4x (pl) 
niedziela nedelok (nedelka)  
        m. 6x 
niedźwiedź medveď m. bear   
            4x 
nieefektywny neefektivny  
                                 adj. 6x 
niegdzie negde adv.           

        somewhere  

niegodziwy zlobny adj.  
                     wicked  
nieistotny nevažny,  
                  neznačny 4x 
niejaki nejaki/nekaki adj.  
                some kind of 
nijako nejak/nekak adv.  

   someway 
niejawny tajni 4x,  
                nejavni 3x 
niejasny nejasny 

niekompetentny 

nekompetentny   4x 
*niekorzystny nekoristny 3x, 

           nevigodny 4x 
niektóry nekoji adj. some  
niektóry nekotory adj. some  

nielegalny nelegalny adj.  5x 

nielegalny nezakonny adj. 5x 
nieładny nepriličny, nelepy 
   nekrasivy, 

   urodivy 2x 
   škaredny 2x 
niełatwy nelegki 5x 
niema nema adv. 
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             there is/are not  

niemało nemalo adv. almost 6x 

Niemcy Nemcija f. Germany  

Niemiec Nemec (Nemca) m.  

niemiecki nemecki adj.  
                  German 
niemiecki germanski adj.  
niemożliwe nemožlive adj. 5x 

            (srb) 
niemożliwy nemožlivy adj 5x 

            (srb) 
niemy nemy adj. dumb, mute  
                                        6x 

nienaukowy nenaučny adj. 
nienawidzieć nenavideti   5x 

(srb) (nenavidim) 

vi. hate  
nienawiść nenavisť f. 5x (srb) 
nienormalnie nenormalno 

adv.6x 
nienormalność nenormalnosť 

f.  
nienormalny nenormalny adj. 

abnormal 6x  
nieobecny* 
*nieodpowiedzialność  3x 

neodpovedalnosť 

f. 
 neotgovornost 2x 
*nieodpowiedzialny            3x 

neodpovedalny 

adj. irresponsible  
nieokreślony* neoznačeny  2x,     

neopredeleny 2x 
nieostrożny*neostrožny 3x,   

nevnimatelny 2x 
nieoznaczony* neoznačeny 2x, 

neopredeleny 2x 
niepełny niepolny adj.  5x 
niepokoić nepokoiti vi.  3x 
niepokój nepokoj m. trouble  
                                        3x 
niepokój nespokojstvo n.  
                           unrest  
neporedok (neporedka) m.  
                       confusion 6x 
nieporządek neporedok 5x 
niepotrzebny nepotrebny adj. 

                  5x      (rus) 
nieprawdopodobny      
                neverojetny adj. 3x  
                     improbable  

nieprawidłowy nepravilny 

adj.   wrong     

4/5x 
nieprawdziwy nepravdivy 4x 
nieprecyzyjny netočny 5x,   

neprecizny 3x 
nieproduktywny neprodukti- 
                                  vny 6x  
nieprzekupny nepodkupny  
                                    4/5x 
nieprzyjaciel neprijateľ m.  
                                    5/6x 

nieprzyjemny neprijemny 
nieraz ne raz 3x,  
            ne jedno kratno 3x 
nierealny nerealny adj. 
nierówno neravno adv. 6x 
niespodzianka udivjenje n. 

4x 
          (cz, 

srb) 

niespodzianka surpriz m. 3x 

  surprise 
niestety žaľ adv.            3x

 traur                3x  
niestety na žalosť adv.  3x 
nieść nesti vp. carry, wear  6x 

nieśmiały nesmely 6x 
nieświadomość 

nesvedomos

ť f 4x 
nieświadomy nesvedomy 

adj. 

unconsious 

4x  
nieszczęsny neščestny adj. 

5x (srb) 

unhappy, 

unlucky  
nieszczęście neščatie  5x 

(srb) 
nietolerancyjny netolerantny  
                                          6x 
nietrwały nestaly adj. 4x,    

   nepostojanny 3x  

nieuczciwy neiskreny adj.  

3x 
        nečestny 4x 
nieufny nedovežajučy adj.  
                                    5/6x 

(pl) 
nieuprzejmość nepovaga f. 

                       neljubaznost 4x 
                       nepošana 5/6x  

disrespect 
nieustępliwy neustupny adj. 

unyielding  5x (blg) 
nieważny nevažny adj.   5/6x 
niewdzięczny neblagodarny 

ungrateful 3x adj.  
niewdzięczny nevdečny adj. 

3x 
niewiarygodny nevierojatny   

4x 
niewiele nemnogo, 5x 
niewinność nevinnosť f.  6x 

niewinny nevinny adj.  
                          innocent 6x 

niewolnictwo rabstvo n. 4x

  serfdom,  
niewolnik rab m. slave   4x 
niewydajny neproduktivny  
                                         5x 
niewygodny nevygodny  4x 
niezadowolony  nezadovoleny 

5x 
niezależnie nezaležno adv.5x 
       nezavislo 5x 
niezależność nezaležnosť f.  
        nezavislost 5x 
niezależny nezaležny adj.          

     nezavisly 5x  

independent 
niezbędny neobhodny 4x 
niezdecydowany*  

                     nevyrešeny 4x 
niezdrowo nezdravo adv. 
    6x 
niezdrovy nezdravy adj.      
    6x 
niezgodny* nesoglasny 3x,  
        nesgodny 3x 
nieznany neznany adj.  
        5x (rus) 
nieznajomy neznanec 5x(rus) 
niezrozumiały nezrazumemy  
                                  5x (blg) 
niezwykły neobyčny adj. 4x  
                                  (pl, ukr) 
        nezvyčajny 4x (srb, blg) 

nigdy nikogda adv. never  

nigdy nikogdy adv. never  

nigdzie nigde adv. nowhere  
nigdzie nikudy adv. to  
              nowhere  
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Nigeria Nigerija f.  

nigeryjski nigerijski adj. 
 
nih > ih  
nihilizm nihilizm 6x 
nijak nijak/nikak adv. no           
                              way 
nikotyna nikotin   6x 
nikt nijaki/nikaki adj. none  
nikt nikto     pron.in.  

 
nim > im  

niski nizki adj. low     6x 

nisko niže adv. down  6x 

*niszczyciel ničiteľ m.    
            destroyer, 4/6 (blg, rus) 

niszczyć ničiti vi. destroy  4/6x 

            (blg, rus) 
niszczyć razrušati vi. break 4x 

         (pl,ukr)

 down, destroy  
nizina nizina f. lowland, 5/6x 
niż než / neželi conj. than  
niżej nižšo    6x 
 

njego ➝ jego  

njej ➝ jej  

njemu ➝ jemu  

nju ➝ ju  

noc     noč      f. night   6x 

nocny nočny adj. nocturnal 

6x 

nocować nočovati vi. sleep,  
                       spend 5x (blg)

    

noga noga f. foot, leg  5x 

(blg) 

nominacja nominacija f. 4x, 
       naznačati 4x 

nominować nominovati vi. 

4x 
         naznačanje 4x 

nonsens        glupost    6x 
normalizacja normalizovati 

6x 
 vi. 

normalny normalny adj.   6x 

Norwegia Norvegija f.  

Norweski norvežki adj.  
nos    nos m. 6x 
nosić nositi vi. carry, wear  

6x 
nostalgiczny nostalgičny adj.     

6x 
nostalgia nostalgija f. 6x 

nostryfikacja nostrifikacija 4x, 
             priznanje diploma  
                                     2/6x 
notariusz notarius 5x 
notatka zapiska f. note , nota  
                                4x 

notatnik zapisnik m. 6x 
notować zapisati vi.  6x 
nowiny nowiny, novosti 6x lm 
nowo      novo          adv.   6x 
nowoczesny moderny adj.  
nowości novosti f.pl. news  6x 

nowość novosť f. novelty    6x 

nowotwór tumor/karcinoma 

            3:3x 
nowozelandski novozelandski 

adj.  

nowy novy adj. new 6x 

nozdrza nozdra f.  

nożyczki nožici f.pl. scizzors  
                           4x (cz, srb) 

nóż nož m. knife     6x 
nuda*    nuda 3x 
nudny*nudny 3x 
    skučny 4x 
nuklearny atomny  6x 
numer nomer m. number, 

numeracja numeracija 5x f. 

 
 

 

 
o czym? ob prep. + loc. about 
oba oba num.  

obalić povaliti, svaliti vi 6x 
obawa strah    6x,  
            bojazn 3x,  
            nepokoj 3x 
obydwa obadva num.  

obciąć vyrezati vp.  6x,  
  vysekti 6x 
obciążony oteženy adj. 6x  
                 burdened            
obciążyć otežiti vp.    6x 
obcisły tesny 6x adj. 
obchodzić obhoditi vi. go  
                     around 5x (blg) 
       mijati 5x (srb) 

obcy innoziemnik 
obdarować obdariti vp. 

endow  
                                         6x 

obdarowywać obdařati vi.  
                                 endow 

6x 

obdarowywać dariti vi. 

donate 
       davati podarki 
6x 
obdarzony obdařeny adj. 6x  
                         gifted            

obecnie* 
obecny* 

obejrzeć ogledati, oglediti 5x 

obelga* obida 3x 
obfity bogaty 6x 
obiad obed m. dinner 4x 
 večera 3x 
obiecać obečati vi. promise 5x 

                            (cz) 

obierać obirati 5x,  
 luščiti 4x vi. 
obietnica obecanje  5x(cz) 

objaw projav(lenie) 5:1 
objąć objeti (obojmu) vp.  

obejść obidti (obidu, obšel)  
                  vp. go around  6x 

obejżeć - ogledeti vp. 5x 
                             observe           
obiekt objekt m. object  6x 
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obierka korka f. peel 
obierka šlupa f. peel  
obierać odšlupyvati vi. peel  
objaśnić objasniti vp. explain  
                                      6x 

objaśniać objasňati vi. 6x  
                             explain  
objawić się objaviti se vp. 

appear,  find (oneself) 6x 
        ukazati se 2x 
objąć obimati vi. embrace  
objęcie objetje n.  
            embracement 
objętość objem m. 6x 

oblać obliti vp. pour ..over 6x 

oblegać oblegati vi.  3x 
oblewać oblivati vi. pour 6x 

oblężenie oblega/ obsada f. 
                                  3:3x 
obliczyć izkalkulovati vp. 4x  
                                (ukr, blg) 
obliczyć izčisliti vp. calculate 
                            4x (pl, srb) 
    rahuvati 2x 

                 sčitati vp. count 2x 
obliczać izčisľati vi. 4x (pl, 

srb) calculate  

    
obligacja obligacija 6x 
*obłok oblak m. cloud 2x, 

 hmura 
obły obly adj. round  
obmyślić obmysliti vi.    6x 
obnażać obnažati vi. strip   

obnażyć obnažiti vp. strip  
obniżać snižati vi. reduce 6x  
                                (price)  

obniżka sniženje n. reduction  
                                         6x 
oboje oboje 5x, oba 4x 
obojętnie* ravnodušno 3x 
obojętnie gdzie kudy-buď adv.  
                 to anywhere  
obojętnie jaki vsejaki/vsekaki 

                adj. 

every kind of  

obojęnie jak vsejak/vsekak  
               adv.  in every way  
obojętny ravnodušny 4x 
obojętność ravnodušnost 4x 
 
obok okolo 6x 

obowiązać obovezati vp. 

oblige  

obowiązek obovezok 

(obovezka) m. duty, 

obligation  
                      3x (cz,  rus, 

blg) 
        povinnost 2x 
obowiązywać obovezyvati 

vi. oblige 
obóz lager 3:2:1 
obracać obračati vi. turn 
obrać odšlupati vp. peel 
obrady zasedlanje 5x 
obradować zasedati vi. 5x 
obraniać obraňati vi. defend  
                                      6x 
obraz obraz m. image, 5x 

(srb) 
 izobraženje 5x (srb) 
 kartina 3x 
 živopis 3x 

obraza obraza f. insult  
obraza obida f. offence 

obraza uniženje n. 

humiliation,             

6x 
obrazić obraziti vp. insult,  

obrazić uniziti vp. insult   6x 

obrażać obražati vi. insult,  
obrażający unižajuči adj. 6x 

obrażać unižati vi. humiliate,  
                                          6x 
obręcz obruč m. hoop  
obrona obrana f. defence   6x 

obronić obraniti vp. defend  

6x 

obrońca obranec             6x 
obroty ternover m. turnover  
obrót obrat/-ot m. turn 6x 
obrócić obratiti vp. turn  6x  
obracać povračati vi. turn   

5x 

obrót povrat m. turn, twist  

5x 

obrócić povratiti vp. turn,  

5x 

obrus*  
obrzydzić odvratiti vp. avert, 
                             disgust, 5x 

    

obserwacja observacija 6x f. 
obserwator observatel   6x 

obserwować observovati 6x vi. 
obserwatorium observatorija 

   6x f. 
obsługa obsluga f. handling, 6x 

obsługiwać obslugovati vi. 6x 

obsłużyć obslužiti vp., operate 

   6x 
obszar mestnosť f. area 
obszar oblasť     f. area  
obszerny obširny 6x,  
                prostorny 4x 
obudowa* 

obudzić razbuditi vp. wake 6x 

obuwie  boty 4x 
obwieścić izvestiti vp. inform,  

obwieszczać izveščati vi.  

 inform,  
          informovati 6x 
          uvedomjati 2/4x 

  (srb, cz) 
obwiniać obviniti vp. accuse  
                                    6x 

obwinić za obviniti (za) vp.  
      blame (for) 6x 

obwinienie obviňenje n.  

       blame       6x 

oby  
obyczaj obyčaj m. custom 6x 

obywatel obivateľ m.resident  
obywatel gradžan m. citizen  
                                      3x 
obywatelstwo graždanstvo3x 
                    deržavanstvo 4x 
 

ocaleć* spasati se 3x,  
              sahraniti se 3x 
ocalony* spasany 3x,  
 sahraneny 3x 
ocean okean m.  6x 

Oceania Okeanija f. 

ocena ocena 6x. f. 
ocenić oceniti vp. assess 6x 
oceniać oceňati vi. appreciate               

6x 
ocenianie oceňenje n. 

assessment  
ocet ocet (octa) m. vinegar5x 
ochładzać ohladovati vi.  5x,  

ostudati       4x 
ochłodzić ohladiti   vp.   6x 
ochłodzenie ohloda(-enje) 6x 
ochota ohota f.  5x(srb),  
 vola      6x 



45 
 

 želanje 4/5 (ukr, pl) 
ochraniać ohraňati vi. 5x  
                 protect  

     
ochrona ochrana  5x 
ochrona ohrana f. protection  
                              5x 
ochrona zdrowia ohrana  5x 

zdravoohraňenje n. health  
                                  care 5x 
ochronić ohraniti vp. protect  
                                  5x 
ochroniarz (tel)ohraniteľ m.  
                                  5x 
ochronny ohranny adj.  5x 
ochrzcić okrestiti vp. baptise 
ocieplenie poteplenie   6x 
ochydny mrzki adj.  
               disgusting  
oczekiwać očekivati vi.  
                   expect 5x  (rus) 
oczy       oči    f.pl. eyes  5x 

oczyścić očistiti     vi. 6x 
oczyszczalnia stancja  
                      očištenja vodi 6x 
oczywiście samorazumno adv.  

oczywisty samorazumny adj.  

    evident,  
oczywiście očevidno adv. 5x 

oczywisty očevidny adj.   5x 

 
od conj. since  

od prep. + gen. by, from, of, 

since  

od początku od početka adv. 

from the beginning, initially  

od strany prep. + gen. by  
 
odbić odraziti vp. reflect  

odbijać odražati vi. reflect 
odbierać odberati/prijmati 3x 
odbiorca odberatel/priematel 

            3x 
odbiornik prijemnik 5x 
odbudowa* obnovenje 4x/6x 
odbudować obnoviti 4x,/6x 

restaurovati 
 
odchodzić odhoditi vi. go  
                                    away 6x 
odchudzać się odhudati vp. 4x  
odchudzić się odhuditi se 4x 

odciąć odrezati vp. cut off,   

6x  
            odseknuti 6x  

odcinać odrezyvati vi. sever 

6x 
  odsekati 6x  
odcisk palca odtisk prsta m.  
odległy oddaleny adj. 6x 
 daleki 6x 
odnawiać obnavjati vi. 

renew                        

6x 

odnowić obnoviti vp. renew 

6x 
oddać oddati vp. give away 

6x 

oddawać oddavati vi. give  
                                   away  

oddać cześć vozdati česť vp.   
                                           6x 

oddawać cześć vozdavati 

česť  
                          vi. pay 

honour 
       čestiti 4x (blg, 

srb) 
       slaviti 

oddech (od)dyh m. breath  6x 

oddział oddel m. department   
                                        6x 

oddział deľenje n. division     
                                        6x 
oddzielać oddeľati vi. 

separate  
oddzielić oddeliti vp. 

separate  
                                           6x 

oddzielnie oddelno adv.    6x 

oddzielny oddelny adj. 

separat  
                                           6x 

oddzielony oddeľeny adj.  
                                parted  

oddychanie dyhanje n. 

breath  
                                          6x 
odebrać* odberiti(-nuti)  3x 
        vp. prijmati   3x 
odejmować odnimati vi. 4x 
odejmowanie odnimovanje 

4x 
odejść odidti (odidu, odšel) 

vp   leave 

oderwać ottrgnuti vp. 3x  
  odrivati 3x 
odgadnąć odgadnuti vp. 6x 
odgadywać odgaduvati vi. 6x 
odgryzać odgryzati vi. bite off  
                                              6x 

odgryźć odgryzti vp.            6x 

odgryźć odkusiti vp. bite off   
                                              3x 

odgryzać odkušati vi. bite off  
                                             3x 
odizolować odčuditi vp.  
                      alienate  
         izolovati 6x 

odizolować odčudžati vi. 

alienate odjechać odjehati 

(odjedu) vp.    go away (by 

transport)                             6x 

odjazd odjezd m. departure  6x 

odjeżdżać odježdžati vi. go 

away  (by transport)  6x 

odjechać uježdžati vi. go away 

 (by transport)   6x 
odkąd odkudy adv. from 
                              where 
odkądbądź odkudy-buď adv. 

 from anywhere  
odkładać odkladati vi. put 
                        away   5x (srb) 

odkręcić odvinuti vp. screw off  

odkręcać odvivati vi. screw off 

odkryć odkryti vp. reveal 5x  
                           (cz) 

odkrycie odkrytje n. discovery 

           5x (cz) 

odkrywać odkryvati vi.  
                      discover 

odkrywca izsledovateľ  4/5x 

(pl, cz) m.      
               explorer  
 vynalazca 3x      
              izoberatel 2x 
odkurzacz* 

 

odlecieć odletati vi. fly away  
                                    6x 

odlecieć odleteti (odletim)  
                               vp. 6x  

odległość daľ m. distance    
                                    6x 
odległość udalenosť f. 6x  
                              distance   
odległy udaleny adv.       6x 
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odleżyna proleženina f.  
                         bedsore 
odlot odlet(-ane) 6x 
odłamać odlomati (odlomu)  
        vp.  break off     5x (blg) 

odłamek odlomok (-mka) m. 
                                5x  (blg) 

odłamywać odlomyvati vi. 

   break off   5x (blg) 
odłączać ot(iz-)ključati vi. 5x 

odłączyć ot(iz-)ključiti vp.5x 
odłożyć odložiti vp. put away  
                                       6x 
   otsročiti 3x 
odmiana konjugacija f.  

  conjugati 
odmienny izvračeny adj.  

  deviant 
odmawiać* odmovati vi. 3x,  

otkazyvati 2x 
odmowa* odmova 3x,  
                  otkaz    2x 
odmówić* odmoviti 3x,  
                   otkazati 2x 
odnaleźć* otnaleziti vp. 3x 
odnieść odnesti vp. carry 6x  
                                 away   
odnosić odnositi vi. carry  
              away          6x  

odnośnie odnosno prep. + gen. 

about, concerning 
odnowa odnova 6x 
odnowić odnoviti vp. 6x 
odnawiać odnaviati vi. 6x 
odpady odpady m.pl. garbage, 

       4x 
odpadać odpadati vi. fall off  
                                           6x 
odpaść odpasti (odpadu) vp. 

         fall off          6x 
odpłacać odplačati vi. pay  
    back   6x 

odpłacić odplatiti vp. pay back 

   6x 

odpłynąć, odplinuti vp.   6x 
odpływać odplivati vi      6x 
odpocząć odpočeti (odpočnu)     
                      vp. relax, rest   4x 

odpocząć oddohnuti vp. rest    
                                        4x 

odpoczynek odpočinok  4x 

(odpočinka) m. relaxation, 

rest  

 
odpoczywać odpočivati vi. 

rest                   

4x 

odpoczywać oddyhati vi. rest    
            4x 
odporny odporny adj. 

resistant  
     2x 
odporny izdržlivy adj. 

resistant   

 4x 
    nepodatny   2x 
    ustojčivy      3x 
odpowiadać odgovařati vi.    
                          reply  5x (cz) 

odpowiadać odpovedati vi.  
                     reply  
odpowiedni prigodny adj. 

        suitable  
odpowiednik ekvivalent 6x 
odpowiedź odgovor m. 

answer  
                                       5x 

(cz) 

odpowiedź odpoveď m.  
                     answer  
odpowiedź odpoveď f. reply  
odpowiedzieć odgovoriti vp. 

answer 5x(cz) 
*odpowiedzialny 

odpovedal

ny 3x adj. 

responsible  
odpowiedzieć odpovedeti vp. 

reply 
odprowadzić odprovoditi 6x 

vp. 
 
odrazić obmrziti vp. disgust 

2x 

odrażać obmržati vi. disgust   
                  2x 

odraza obmrženje n. disgust   
    2x 
odrażać odvračati vi. avert,     
                          disgust   2x 
odraza odvračenje n.  2x 

abhorrence 

 neohota       5x (srb)  
odrażająco odvratno adv.  
odrażający odvračeny adj.  2x 

abhorrent  
odremontować odnoviti 6x 
odrębny otdelny       5x,  
               separatny 2x 
odrobina drobnost   4x,  
    častka    2x 
odróżniać odličati. 4x,  
 odriznjati  3x vi. 
odróżnić odličiti. 4x,  
                odrizniti 3x vp.  
odrywać ottargati vi. 3x,  
                otrivati 3x 

*odrzucać odkidati vi. reject  
                                   2x, 
      odmetati 5x 

odrzucić odkidnuti vp. reject  
                                2x 
   odmetati 5x 
odrzutowiec* reaktivny  
                       samolet       3x 
odskakiwać odskakati vi. jump 

                         6x 

odskoczyć odskočiti vp. jump  
                             aside      6x 
odsłaniać odkrivati vi.   6x 
odsłonić odkriti vp.       6x 

odstawać od odstati vp. lag  

odstawać od odstavati vi. lag 

     behind  
odstęp odstup 4x,  
            interval 3x m. 
odstraszać odstrašati vi. 

scare5x 
odstaszyć odstrašiti vp. scare   

5x  (blg) 
odstrzelić odstreliti vp. shoot 

off  
odszkodowanie reparacije  
                    6x,  
                      kompensacija   
                                         6x 
odszyfrować razšifrovati 6x  
                       vp.  
odtąd odtudy adv. from there  
odwaga odvaga f. courage 

odwaga hrabrosť f. bravery   
                                   5x (cz) 
odważny odvažny adj., brave 

odważny hrabry adj. brave  
                                   5x (cz) 
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odwiedzać posečati vi. visit  

odwiedzić posetiti vp. visit 
odwieźć odvezti vp. bring  
         away  (by transport) 5x 
odwołać odmenjati     4x, 
               apelirati       4x vp. 
odwołanie apelacija,  
                  odmena     4x 
odwoływać odmenjavati 4x,  

apelirovati 4x vi.  
odwozić odvoziti vi. bring  
          away (by transport) 5x 
odwrotnie popremenno adv.  
odwrócić odvratiti vp. 6x 
odziedziczyć naslediti vp.  
                       inherit   5x (pl) 
odzież odiež(a)      4x 
odzieżowy odiežovy adj.  4x 
odznaka medal/orden 6x/6x 
odzyskać povertati nečo 4x 
odżywcze* ishranne 3x,  

krmenne 
odżywianie živenje 3x,  
                    ishrana 3x 
 
ofensywa ofensiva 4x,  
     nastup 2x 
oferować predlagati vi. offer  
oferta predloženje n.  
                   proposal  
ofiara žrtva f. victim   5x (cz) 
oficer oficer                 6x 
oficjalny oficialny adj. 5x     
                          official (srb)  

   formalny 6x 
ogarnąć objeti vp. 4x 
ogarniać obimati vi.4x 
ogień ogoň (ogňa) m. fire  
         5x (srb) 

oglądać obgledati vi. look 
                                 5x (rus) 
oglądnąć obgledeti vp. look 

around 5x (rus)  
oglądać ogledati vi. observe 5x 
               videti 5x(blg) 

oglądnąć ogledeti vp. observe 

   5x 
oglądać gledeti vi. look, watch 

   5x 
ogłaszać izgovařati vi. 4/5x  

        (pl) 

ogłaszać oglašati vi. announce,  

ogłoszenie izgovor f. 4/5x  

(pl)       anounciation  

ogłosić izgovoriti vp. 

pronounce  
ogłosić oglasiti vp. announce 

                          4/5x  

ogłoszenie oglašenje n., 4/5x 

ogłuchnąć ogluhnuti vp. 6x 
ognioodporny ogňeodporny 

       adj. fire-proof  

ognisko* 
ogolić obriti     4x,  
           ogoliti    3x 
ogon*  

ogólny obči adj. common, 

             general 
ogólny* obščy     3x 
ogórek ogurek     4:2x 
ograć nadigrati vp. outplay 

6x 
ograniczać limitovati vi. 

limit                   6x 
ograniczać obmedžati vi. 6x

  confine  

ograniczyć obmedžiti vp.  6x

  confine  
ograniczone obmedžone adj.  
             6x 
ograniczony obmedženy adj. 

 limited, restricted 6x 
ograniczenia ograničenia 5x, 

        omeženja     2x 
ogrodzenie ograda f. fence  

6x 

ogromny ogromny adj.huge 

5x 
    kolosalny 5x 
   velki 5/6x (blg) 

ogród sad m. 4x 
 park 6x   
ogrywać nadigryvati vi.  
               defeat,  
ojciec otec (otca) m. father 

5x   

 (błg) 
ojcowski otcovski adj. 

fatherly    5x 

ojczyzna otčina f. fatherland     
          4/5x 

ojczyzna otečvo n. homeland  
                    4/5x 

(blg) 

okazać się okazati se (okažu)  
                     vp. turn out   6x 
       vijaviti se 5x (blg) 

okazja vozmožnosť f. occasion  
                       5x (srb) 
okazja okazija f.  
okazywać się okazyvati se vi.  
         turn out 6x 
  vijavljati se 5x (blg) 
oklaski opleski 6x,    
 aplodismenty 4x 
okładka obklodka,  
    obloga 4x,  
     korica 2x 
okno okno n. window  4x 
oko oko (pl. oči) n. eye/s 5x                     

(rus) 
okolica okolicja 6x,  
             okolnost 6x 
okoliczności položenje n.  
okoliczność okolnosť f.  

 circumstance  

okoliczny okolny adj  
                surrounding  

około okolo prep. + gen.     
                around  
 
okraść okrasti vp.  6x 
okrążać okružati vi. encircle,  
                                        6x  

okrążyć okružiti vp. encircle,  

                      6x 

okrągły krugly adj. round      
                                       6x 

okres period 6x m. 
określić specifikovati 4x,  
   označiti       3x 
określony specifikovany 4x, 

    označeny        3x 
okręt korab 4x m. (pl) 
okropny 

okrutny surovy 6x,  
              grozny 6x,  
              žestki 3x,  
              okrutny 3x 
okrucieństwo zverstvo n.   
                       atrocity  
 surovost 6x 
 okrutnost 3x 
okulary* 

okupować okupovati vi. 6x 

okupacja okupacija    6x 
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okupant okupant        3x 
 
olej olej m. oil   4x  
                (maslo 2x) 

olbrzymi gigancki 6x,  
                ogromny 5x,     

kolosalny 5x,  
                bezmirny 4x 

olcha oľha f. alder  
oligarchia oligarhija 6x 
olimpiada olimpskie igry 6x 
olimpijski olimpski adj. 
oliwa maslinovy olej    4x 
 oliovy olej        3x 
oliwka maslina f. olive 4x 
 oliva 3x 
ołów olovo n. lead 4/5x (ukr,  
                                        rus) 

ołówek olovek 4:2 
omijać obhoditi vi. 5x 
ominąć obejti vp. 5x 
omotać obmotati vp. coil  
                             around  

omotany obmotyvati vi. coil  
omówić razgovoriti vp. talk  
                                4/5x  (pl) 
on (jego, jemu, nim)  

                  pron.pers.  

ona (ju, jej, jej, jeju)  
                  pron.pers.  

oni (ih, im, nimi) pron.pers.  

ono (jego, jemu, nim)  
                  pron.pers.  
onkologia onkologija 6x f. 
 
opaczny opačny adj. wrong 
opakowanie opakovka 5x,  

opakowane 5x n. 
opakowywać zapakovyvati  
                      vi. 5x 
opalać się* obgarjati se 3x  
                      vi. 
opanować zahvatiti 4x,  
                  poimati 4x,  
                  ovladati 3x 
opanowany ovladeny 3x 
oparty opirany, podpirany 5x 
oparzenie* opekotina 3x 
opatrunek* perevjazka 4x 
opatrzyć*  

opera opera f. opera      6x 

operator kamery kamernik 

m.  camera man  
opieka opeka f. care  4x 

opiekować się opekati se vi. 

4x   care 
opiekunka opekun 4x,  
                  kurator 3x,  
                  pokrovitel 3x 
opierać się vspirati se,  
                   opirati se 6x vi. 
opinia mnenje n. opinion 5x  
                                        (ukr) 
 pogled 5/6x (cz) 
opis    opis      4:2x m.  
opisać opisati (opišu) vp. 6x 

opisywać opisyvati vi.     6x 
opłacić obplatiti vi.           6x 
opłacony obplačeny adj. paid  
                                          6x 
opłata plata f. fee, payment  

6x 
opłynąć oplo(a)viti vi. 6x 
opodatkować* 

opodatkowanie* 

opona avtomobilna guma f. 
opowiadać (o)povidati vi. 4x 
opowiadanie povedka f. story 
               4x 

opozycja opozicija 6x 
opozycjonista opozicionist 

6x 
opozycja opozicija f.          6x 

opór protivdejstvje n.  
           resistance  
opóźnienie opozdňenje n. 4x 

        (srb, 

blg) 
opresja gnet m. oppression  
opracować obrabotati      4x,  

vypracovati  2x 
                    istvoriti         6x 
oprócz krome prep. + gen. 

except  
oprócz tego krome togo adv. 

besides  
oprócz pored prep. + gen. 

beside  
opróżnić* 

optymalny optimalny 6x 
optymista   optimist    6x 
optymistyczny optimističny 

6x 

opublikować opublikovati vp. 

                  5x 
opublikować izdati vp. publish 
                 2x  

opuhlizna opuhlina 4x,  
                  vzdutina 3x 
opuścić opustiti      6x,  
  ostaviti     3x 

orbita orbita       5:1x 
order orden/medal 6x 
organ organ 6x 
organizacja organizacija f. 6x 

organizator organizator m. 6x 

organizować organizovati vi. 

        6x 
 ustroivati 3/4x (pl, 

           cz, ukr) 
uporadovati 4x (blg, srb)            

prisposobiti   2x 
ONZ Organizacija 

Sojediňenyh   Narodov [sln] f.  

Organizacija od Sojediňene 

Naciji [slp] f.  

orientacja orientacija f.  

orientować się orientovati (se) 

          vi.  

orientalizm orientalizm 6x 
orkiestra      orkestr       6x 
orl- ➝ orel  
ormiański armeński 6x adj. 

Ortodoksyjny pravoslavny adj  
ortograficzny ortografičny 6x  
                                  adj.      

ortografia ortografija  f.  6x 

ortografia pravopis m.     5x 

orthography  

oryginalnie  originalno adv. 6x 

oryginalny originalny adj.    6x 
oryginał original      6x 
oryginalnie predže adv.  
                   originally 
orzech oreh m. nut          6x 
orzechowy orehovy adj. 6x 

orzechowe masło orehovo 

maslo            n. 6x 
orzeczenie*  

orzeł orel (orla) m.  6x 
 

osa      osa    f.    6x 

osąd    osud       6x 
osiągnięcie dosegnenje n.  
osiągnąć polučati vi. obtain  
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osiągnąć polučiti vp. obtain 
osiedle poseľenje n. colony  
                                   6x  
osiedlić się osaditi se vp.  
                               settle  
           zaseliti zaselati (se)       
         6x 

osiem osm num. eight  

osiemdziesiąt osmdeseť num.  

osiemnaście osmnasť num.  

osiemset osmsto num.  
osioł osel (osla) m. donkey    
                    4x 

oskarżyć obviniti vp.    5x 
osl- ➝ osel 

osłabić obezsiliti vp.  
            disempower  

osłabiać obezsiľati vi.  
osłabić oslabiti vp. weaken  

osłabiać oslabjati vi. weaken  

osłabiony oslabjeny adj.  

osoba osoba f. person  6x 
 človek 6x 
 individ(ua) 4/6x 
                     (cz, ukr) 
osobowość ličnosť f.  
                   personality  

osobisty ličny adj. personal  
osobisty osobny adj. personal  
osobiście osobno adv.  
                 personally  
osobno   otdelno 4x 
osobny   otdelny 4x 

Ossetia   Osetija f. 
ostatecznie okončatelno 5x,    

ostatečno 3x,  
                    krajno      3x 

ostatni posledni adj. 4x (pl,  
                ukr) 

ostatni posledny adj. last  4x  
                      (pl, ukr) 
ostatnio* v posledne vreme 

              3x (pl, ukr) 
ostro ostro adj.    6x,  
         rezko 3/4x (pl,srb) 
ostrożnie ostražno adv. 2x  
                carefully  

ostrożny ostražny adj.  
                cautious      2x 
   uvažny       2x 
   vnimatelny 2x 

ostry bridki adj. sharp 6x,  

          rezki    3/4x (pl, srb) 
ostry ostry adj. sharp    6x 
ostrzyc ostrigti vp. cut (hair),  

ostrze ostře n. blade     6x 

ostrzec preduprediti vp. 

warn  

ostrzegać predupredžati vi.   
           warn     alarmovati    

3x 

ostrzeżenie predupredženie 
ostudzić ohloditi, ohladovati 

vp.  5x,  
                 ostuditi 4x 
osuszyć (iz)vi-sušiti vp.   6x 
oswobadzać osvobadžati vi  
                      free,  6x 

oswobodzić osvoboditi vp.   
                     free,               6x 

oszacować oceniti, vp.      6x          

       ocenjavati vi. 6x 
oszczerstwo kleveta f. 

slander  
oszczędny* 

oszczędność* 

oszczędzać* 

oszust zlodejateľ m. swindler 
 
oszustwo obman m. con, 

fraud  
       4x (pl, 

cz) 

oszukać obmanuti vp. cheat 

4x  

oszukiwać obmanyvati vi. 4x

               cheat, (pl, 

cz) 
oszust izmamnik m. 4x(pl, 

cz) 
           defrauder 
 
oś         os f.      6x 
oślepić oslepiti vp.  6x 
ośmiornica osmonoga 4:2 
oświadczenie deklaracija 6x 
      zajavlenje  5x 

(cz) 
oświadczyć zajaviti 5x (cz), 

 deklarovati 5x,  
 oglasiti         3x 
oświata prosveta f. education  
                                    6x 

 obrazovanje 3x 

oświatowy osvetovy 6x 
oświecić prosvetiti vp.   6x 
                enlighten  
oświecać prosvečati vi.   6x 

     enlighten  
oświecenie prosvetlenje    6x 
oświetlenie osvetlenje     6x m. 
oświetlić osvetliti        6x vp. 
otchłań bezdna f. abyss 

otoczenie* sredovišče   5x, 

     otočennja    2x,  
     okruženje    3x,  
otręby otruby f.pl. bran    3x 
otrzymać dostavati     vp. 4x,  
otrzymywać dostaviti vi. 4x 
*otruć otraviti vp. poison  3x 

otwarty otvořeny adj. open 5x 

              (ukr) 
     otkrity 6x 

otwierać otvařati vi. open 5x 

            (ukr) 

otwór otvor m. hole, opening  

otworzyć otvoriti vp. open5x 

            (ukr) 
      otkriti 6x 

 
owad* insekt 2x 

owca ovca f. sheep   6x 

owies oves (ovsa) m. oats 5x  
                                      (srb) 

owoc ovoč m. fruit   4x, 
          plod         5x 

owocowy ovočni 4x adj. 
 

ovs- ➝ oves  

 

označiti vp. appoint  

ozdoba dekoracija 5x,  
             ukrasa       5x 
ozdobić dekorovati vi. 5x,   

ukrašati          5x 
oznaczyć označiti vp. 6x 
oznaczać označati vi. 6x 
oznaka znak      6x,  
 oznaka 4x 
ożenić się oženiti se vp. (man) 
                 6x 

ożeniony ožeňeny adj. (man)  
               6x 
o ile wiem koľko znam adv.  
ósmy osmy num. eighth 
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ówczesny togočasny 6x  
 

 
 

 
 
pacha?   pazduha f. bosom  
pacjent   pacjent       6x 
pacyfizm pacyfizm   6x  
paczka paket    5x,  
             pačka  4x 
padać padati vi. fall      6x 

pająk pavuk m. spider  5x (blg) 
pajęczyna pa(v)učina   6x 
pakiet paket m. bag, package  
     5x 

Pakistan Pakistan m.  

pakować pakovati vi. pack      
   5x 

pal pala f. stick  

palacz* 

palatalisation palatalizacija f.  

palec prst m. finger  3x, 
          palec 3x 
Palestyński palestinski adj.  
palić paliti vi. burn (transitive) 

                    5x (blg),  
          goreti 5x (pl) 
palić papierosa dymiti 

cigaretoju vi. smoke a 

cigarette  
paliwo palivo n. fuel 3/4x 
            gorivo     2x 

palma palma       6x 
palnik* gorelnik 3x 
pałac palac m. palace 6x 

 
pamięć pameť f. memory  6x 

pamiętać pametati vi.        6x 

pamiętać pomneti (pomnim) 
         vi. remember 6x 
pamiątka suvenir m. souvenir  
Pan      pan m. Mr  

Pani     pani f. Mrs  

panika panika    6x 
panna młoda nevesta f. bride  
panorama panorama 6x f. 
panować vladati vi. 5x (srb) 

panowanie vlada      5x  (srb) 
pantofel* pantofl 3x,  
     kapec 3x,  
państwo deržava 4/5x 
    štat m. state  
państwowy deržavny adj.  
            4/5x 

papier paper m. paper 4x  
                    (blg, rus) 

papieros cigareta f. cigarette  
             6x 
papierowy papirovy 4x (rus) 
papież        papa m. pope  
paproć paprať f. fern   5x 

(cz) 
papryka paprika f. 5:1x 
Papua New Guinea Papua  
                       Nova Gvineja 

f.  

papuga papugaj m. 6x 

para para f.  steam  5/6x 

para dvoje n. pair  
paradoks paradoks m. 6x 

paradoksalny paradoksalny  
      adj. 6x 

paragon* kasovy kvit   4x 
paragraf paragraf         6x 
paralizator elektrošokovo 

oružje n. taser 
paraliż paralič (paraliza) 6x  
             m/f. 
parapet parapet 6x 
parasol* 

park park  n.     6x 
parking parking 5x 

 

parlament parlament m. 6x 

parodia     parodija 6x 
parować izparivati (vy-)   6x 
parowanie izparenje (vy-) 6x 
parowy parni          5/6x 
parter parter 5x (ukr. 1 

poverh) 

partia   partija f.  

partner partner m.   6x 

partner součestnik m. partner  
   6x  

partnerstwo partnerstvo n. 
              6x 

partyzant partizan 6x 
Paryski parižki adj. 
pas pas 4x,  
       remen 3x 
pasażer pasažer m. passenger  
    5x 
pasażerski pasažerski adj. 5x 

passenger (srb)  
pasja   strast     4x m. 
pasować pasovati 6x vi. 
pasożyt parazit m. parasite  
pasterz pastyr   6x,  
            pastuh   3x 
pastwisko grud m. pasture  
   pastvišče 5/6x (srb) 
pasywa pasiva 5/6x 
pasywny pasivny adj.  

pasza korma 5x 
paszport pasport m. 4x (srb,cz) 

paść pasti vi. graze, pasture  

patologia  patologia 6x 
patriarcha patriarh  6x 
patriota     patriot    6x 
patriotyzm patriotizm  6x 
patrol patrol 6x, 
          straž 3x 

patrzeć pogledati vi. look at 5x 

                (rus) 

paznokieć nogoť (nogťa) m. 

                     5/6x  (pl) 
pazur* 

Październik oktobr m. 3x 

pączek* 
pchać*   phati   4x 
pchnąć* phnuti 4x 
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pedagog pedagog  6x 
pedagogiczny pedagogičny 6x 
pediatra pediatr(a) 6x 
pedophile pedofil m.  
pejzaż pejzaž 5:1x 
pełnia polnota 4x,  
           celost 6x 
pełnoletni polnoletni 5x 
pełnomocnik polnomocni (k) 

        5x 
pełny polny adj. full   5x,  
 cely       6x 
pendżabski pendžabski adj.  
pensja (za)plata 6x f. 
pensjonat pansion(at) 6x 
perła        perla f. 5:1x 
perfekcja* doskonalost 3x,  

perfektivnost 3x 
perfumy parfumy 6x 

perkusja perkusija f. 

percussion  

peron platform m. platform   
                                  4x (cz) 
 peron 3x 

personel personal m. personnel  

perspektywa perspektiva f.  
               6x 

perwersja perverzija f.  

     perverznik m. 

pervert perwersja  
     perverznosť f.  

perwersyjny perverzny adj.  

peryferie periferija 6x    lm. 
pestka kostočka (ička) 4/5x 
pesymista pesimist m.  
    pessimist  

pesymistyczny pesimističny 

     adj.  

pesymizm pesimizm m.  

pesymizm črnoglednosť f.  

pesymistyczny črnogledny 
       adj.  
petycja peticija  6x f. 
pewnie uveřeny 3x,  
              pevny   3x,             

nesumneny 3x adj.  
pewność uverenost 3x,  
                pevnost 3x,        

nesumnenost 3x 
pęcherz m. mehuř bladder 

pękać treskati vi.  
pęknięcie tresk m. crack 

 
piana   pena f. foam   6x 
piasek pesok (peska) m. sand 
piątek pjatek (petka) m. 6x 

Friday     
piąty pety num. fifth 
pić piti vi. drink      6x 

piec pekti vi. bake   6x 
piec pec/peč        6x 
pieczęć pečeť f. seal, stamp 
pieg       pega f. freckle  

piegowaty pegavy adj.  
                  freckled  
piekarnia piekarnia 6x 
piekarz     pekar 6x 
piekło       peklo 

pielęgniarka medsestra f.  
        nurse  
pielęgnować* 

pielucha pelena f. nappy  
pieniądz groš        3/6x 

pieniądze groši m.pl. money  
pieniądze penezy m.pl. 

money  
*pień peň (pňa) m. stub 3x  
                (ukr, srb, 

cz) 
           stvol 3x (pl, cz, srb)  
pieprz peprec (peprca) m. 6x 
pierdzieć prdeti (prdim) vi.  
                         fart  
piernik p(e)rnik m. 4x  
             gingerbread  
             medovnik 3x 
pierś prs f. breast  

pierścień p(e)rsten 5x (rus) 

      ring   kolce n.  
pierwiastek element  
                   (hemičny) 
pierwotny pervobytni 6x, 

primarny 4x 
pierwszy prvy num. first  

pierwszy raz prvy raz m. 

first  
                      time  
pies pes (psa) m. dog 4x  
                                  (rus/blg) 
pieszo pešo adv. on foot 5x 
pieszy pešehod m. pedestrian  
             5x 

(cz) 

pieszy peši adj. on foot 5x  

(cz) 

pieszy peši (pešego) m. 5x  (cz) 

pieśń   pesňa            4x 
pietruszka* petruška    3x 
 
pięć     peť     num. five 

pięćdziesiąt peťdeseť num.  
                       fifty  
pięćset petsto num. five  
           hundred 
pięknie krasivo adv.   5x (pl) 
piękno krasa f. beauty 5x (pl) 

piękność krasota f. beauty 5x 

   

             (pl) 
piękny krasivy adj. beautiful 
pięść pesť f. fist  3x 
          kulak        2x 

pięta pjeta f. heel    4/6x 

piętnasty petnasť num. fifteen 

piętro      etaž m.      3x 

pigment pigment     6x 
pijak      pijanica m.  6x 
pijany    pijany adj.   6x 
pijawka pijavica f. leech  
pikantny pikantni(y) 6x adj. 
pilnować zreti (zrim) vi. watch 
    (nad)gledati 6x 
               nadzirati 4x (cz, ukr) 
  stražiti   4x (ukr, blg) 
pilny* 

pilot pilot 5:1x 
piła  pila f. Saw   5x 
piłka nożna futbol m. football  
piłkarz futbolist m. 5x 
 
piorun blekavica      3x 
 grom m. thunderbolt 
piołun pelun m. wormwood  

piosenka pesňa f. song  4x 

pionier    pioner m. pioneer 
piorun  molňa f. lightning  3x 
 bleskavica 3x 
piosenkarka spevačka 6x 
pióro pero n. feather, pen 5/6 

               (pl) 
pirat pirat m. pirate 6x 
piramida piramida 6x 

pitny pitny adj. drinkable  
pisać pisati (pišu) vi. write  6x 
pisarz pisateľ m. writer       6x 
pisarz pesennik m. songwriter  
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pistacja pistacija f. pistachio  
5x (blg) 

pistolet pistolet m. 6x 

piśmienny pisemny adj. 6x 
              written  
             

piš- ➝ pisati  
piszczeć piščeti vp. squeak 5x 

               (srb) 
piszczeć piskati vi. squeak 5x 

               (srb) 

pitomec (pitomca) m. pupil  

piwo pivo n. beer    6x 
pizza pica f.  
 
plac plošča f. townsquare 3x 
           targ            5x  
plac zabaw igriščje n.  
                   playground  
placek kolač m.           5x 
plakat plakat m. placard   6x 

plama* 
plamić* 

plan plan m. plan             6x 

planeta planeta f. planet   6x 

planować planovati vi.    6x 

plan 
planowanie planovanje 6x 
plantacja     plantacija  6x 
platforma    platforma  6x 
platyna platina          6x 
plaża plaž f. Beach    6x 
plebiscyt plebiscite    6x 

plecy*     pleči            3x 
plemiono plemeno n. tribe  

pleśń plesň f. fungus    6x 

pleść plesti (plet-ti) vi. knit,  
plik fajl           4x 
plon plody      5x 
plotka spletka 5x 
pluć pľunuti vp. spit  

pluć pľuvati vi. spit 
plus plus       6x 
 
płaca* (za)plata     6x 
płacić platiti vi. Pay  6x 

płacz plač m. cry   6x 

plač- ➝ plakati  

płakać plakati (plaču) vi. cry 
             6x  

płaski ploski adj. flat 5/6x  
                      (srb) 

 rovny 6x 
płaszcz paľto n. overcoat   4x 

         (srb,cz) 
płaszcz plašč m.  jacket 2x, 

            
płatność oplata, zaplata 6x, 

platež 3x 
płaz zemnovodne 5:1 
*płeć ploť (plti) f. gender,  
            pol 4x 
płodny plodny adj. fertile    
           5x 
płomień plameň m. flame   

6x 

płonąć goreti vi. burn 5x (pl)     

 paliti se        5x 

(blg)   (intransitive) 
płot ograda     6x,  
        pregroda 6x 
        plot m. fence    2x 

płód plod m. foetus, 5x 
płótno platno n. canvas, 5x  
                       (rus)  

płuco* 

pług plug m. plough    6x 

płuca pľuča f. lung      3x 

płyn fluid    4:2x 
płyta plita    3x,  
          ploča  2x 
płytko plitko adj. 6x 
płytki plitki adj.   6x 
pływać plavati vi. swim  6x 
 

pň- ➝ peň 

po posle prep. + dop. after  
po prep. +bier. for, up to  

po prep. + narz. after, in the  
                   manner of  

po prawej poprav prep. + 

gen.  to the right of  
po wierzchu povrh prep. + 

gen.  atop, to the upper side 

of  
pobić pobiti vp. beat   6x 

pobłogosławić blagosloviti 

vp.            bless 5x 
pobożny pobožny 6x 
pobudka pobudka 5x 
pobudzić pobuditi vp. urge  

5x 

pobudzić vozbuditi vp. stir 

up          5x 

pobudzać pobudžati vi.        5x 
pobudzać vozbudžati vi.  

     Stimulate     5x 
pobyt pobytje n. stay  
pocałować pocelovati vp. kiss 

                              6x 

pocałunek pocelunok          6x

 (pocelunka) m. kiss  
pocenie potenje n. perspiration 
pochlebstwo laskatelstvo 4x  

lestvota      2/4x 
pochmurno pochmurno    4x, 

oblačno       2x 
pochodzenie poizhodženje n. 

               descent      5x  
pochodzić pohoditi        5x 
pociąg   vlak m. train     3x 

pociąg   železnica 5/6x 
 pojezd m. train  2x 

pocić poteti (potim) vi.  
                 perspire 
pocieszać utešati    6x  
pocieszyć utešiti    6x,  
     potešiti 3/6x 
pochlebiać laskati vi. flatter   
                                         4x  

pochodzić  prihoditi 5x 
pochód pohod m. hike 
pochwalić pohvaliti vp. praise 

                        6x 
pochwała pohvala 6x f. 
pochwycić shvatiti 6x 
pochylić skloniti,  
    nakloniti se 5x 
począć početi (počnu) vp. 

begin  
 načinati 6x 
początek početok (početka) m. 

beginning 6x 
  načalo  
początkowo početkovo adv.   
   6x 
początkujący početkujučy adj. 

6x 
poczta pošta f. mail, post    6x 
poczuć počuvati                 5x 
 
pod prep. + acc. under  
                    (direction)  

pod pod prep. + inst. under  

pod tytułem pod nazwu/  

  zaglaviem 
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podarować podariti vi. donate  
                6x 
podanie predanje 4x 
podatek* 

podatkowy* 

podaż* 

podbić zavojovati vp. conquer 
                4x 
podbijać zavojovyvati vi. 4x 

 conquer 
podbój zavojovanje 4x 
podbródek podbradok 

(podbradka) m. 

chin  
podczas podčas prep. + gen. 

during 
poddasze* mansarda 5x 
poddawać się poddavati se  
                                   vi. 4/6x 
      kapitulovati 6x  
           ustupiti se 4x (cz, blg) 
poddać się poddati se vp. 
             4/6x (srb, blg) 

poddanie poddavanje n. 4/6x 
                  surrender (srb,blg) 
podejmować podimati vi.      

                     take up  
podejżany podzritelny 4x 
podejżewać podzreti  
            (podzrim) vp. suspect  
podejżewać podzrevati vi.  

suspect   4x 
podglądać podgledati vi. 

peep5x (rus) 
podglądnąć podgledeti vp. 5x     

watch       (rus)  
podgrzać zagrati   6x,  
                podgrati 6x 
podjąć podjeti vp. take up,  
podkładać  podkladati 4/5x 
podkopywać podkopyvati vi.  
               6x 

podkopać podkopati       6x 

(podkopu) vp. undermine   
podkreślać podčrkati vi.  
podkreślić podčrknuti vp. 

underline 
podlać podliti vp. water   6x 
podlegać zavisiti        6x 
podległy zaviseny      6x,  
 podčineny 3x 

podlewać podlivati vi. 6x 

podłoga podloga f. 4/5 (rus) 

podłoga gumno n. floor  
podłoże baza     6x,  
              osnova 6x,  
              podloga 4x 
podmiejski predmeski    4x, 

prigrodski 4x 
podmiot subjekt            3/4x 
podnieść (po)dvignuti    3x, 

podnimati se 2x 
podnośnik podvigatel   4/5x 
podobać się ljubiti (se) 4x 
podobieństwo podobnosť f.  

                        6x 
podobnie podobno adv. alike  
                         6x 

podobny podobny adj. alike, 
                                          6x 

podpalić podpaliti vp.  5x 

(blg) 
podpis podpis 6x 
podpisać podpisati 

(podpišu)         

vp. 6x  
podpisywać podpisyvati vi.  
                    sign                6x 
podręcznik  učebnik     4x 
       područnik m.   
podróż puť m./f. journey  4x 
podróżnik putnik m. traveler   
                     4x 

podróżnik putovateľ m.   4x  
                  traveler       

podróżnik putujuči m.   4x 
podróżować putovati vi. 

travel    4x 
podstawa osnova f. base 5x 
                  baza              6x,  
     fundament  5x 
podstawowy osnovitelny adj. 

   5x 
podstawowy osnovny adj. 

basi    5x 
podstęp* obman 3x 
podsumować rezumovati vi. 

         summarise 
podsumowanie bilans         

6x, 

rekapitulacija 
6x,  

                        konspekt     
3x 

podsycić razduti vp. fan 3x 
podsycać razduvati vi. fan 3x 
podświadomość 

podsvedomosť f.  
podświadomy podsvedomy 

adj. subconscous 4x 
podświetlić obsvetliti vp.    6x 
podświetlać obsvetľati vi.   6x     

highlight 
podtrzymać podd(e)ržati 5x,  
  podpriti 3x 
podtrzymywać podd(e)ržavati      
                                            5x,      

podperati 3x  
poduszka poduška f. pillow 4x 
    vuzglave        2/3x 

podważać podvažati vi. lever,  

podważyć podvažiti vp. open  

podwładny* zaviseny    6x, 

        podčineny 3x, 
podwójny dvojny adj. double 
podwójnie dvojno adv.  
podwórko zadny dvor m.  

backyard  
podwyżka povyšenje n. 3x 
podwyżać povyšati vi.   3x 
podwyższenie povyšenje n. 3x 

increase  
podział podel m. share  6x 

podzielać podelati vi.   6x 
podzielić podeliti vp. share  6x 
podziemny podzemny 6x 
podziękować podekovati vp.   
                               2x 

     poblagodariti   2x 

podziw podiv, udivlenje 6x 
 
poezja     poezija    6x 
pogański poganski 3x,  
                jazičeski 3x 
pogaństwo jazičestvo 3x,  

poganstvo 3x 
pogardiwy znevaženje 3x (cz, 

         srb, blg) 
pogardliwy pogrdlivy adj.  
pogardliwie prezravo adv. 5x 

                (pl) 

pogardliwy prezravy adj. 5x  
           contemptuous          (pl)  
pogardzać    prezriti 5x (pl) 
pogarszać*  pogaršati 3x 
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pogorszyć* pogoršiti 3x 

pogląd pogled m. look, sight,  
              5x 

pogłębić    poglubiti  4x 
pogłoska* poglasina 3x,  
      pomlova 3x,  

     sluhy 3x,  
ogovorenje 5x (pl) 

pognieść sgnesti vp.  
pogoda pogoda f. weather 3x 

pogoda pogoda/vreme n.  2x

 weather  
pogodzenie primirja(e) 5x n. 
pogodzić się smiriti se 5x vp. 
pogoń pogonja 4x 

pogrzeb pogreb 6x 
poinformować uvedomiti vp.  
           2/4x (cz, srb) 

poinformowany informovany

       adj.    6x 
pojawić się pojaviti se     6x,  

      ukazati se    2x 
pojazd voz/-ilo m. cart, vehicle 

      3/6x  
       prevozne sredstvo 4x  
                     (pl, cz) 
pojechać pojehati (pojedu)  
   go (by transport), ride vp.  
                                 6x          

pojednanie primirje 5x 
pojedynczy*  
pojęcie pojetje n. concept, 
 idea 6x 
 
pokarm jedlo 5x,  

karma 5x, 
  strava 3x,  

hrana 2x 
pokarmowy karmovy 5x,  
                     stravny 3x 
pokaz pokaz       4x,  
           spektakl   4x 

demonstracija 3x 
pokazać pokazati (pokažu)  
          vp. 4x (cz, srb) 

pokazywać pokazyvati vi.  
                         show 4x 
poker poker 6x 
pokład statku paluba    

        (koraba)   5:1x 
pokłócić się sprepiriti se  

        4/5x 

pokochać zajlubiti se v vp.  
          4/5x 
po kolei* po redu 
pokojowy mirny adj.  
    peaceful  
   mirolubny 5x (pl) 
pokolenie pokolenje f. 6x 
                  generation,    
          generacija 5/6x (ukr)  

pokonać poraziti vp. defeat 
                  5x (rus) 
   povaliti 5x (rus) 
    rozbiti 3x 

pokonywać poražati vi. 5x 
                    defeat   
      povalati  5x (rus) 
      rozbivati 3x 
pokora pokornosť f. humility  
               6x 

pokorny pokorny adj.      6x 
                humble,  

pokrewieństwo pokrovnosť 
 f. kinship  

pokrewny pokrovny adj.  

akin,  

pokroić pokroiti              4x 
pokrycie pokryv m. cover,  

6x  
pokryty pokryty adj.       6x 

pokryć pokriti vp. cover  6x 

*koc pokryva f. blanket  5/6x 

pokrywać pokryvati vi. 6x  
   cover  
pokrzywa kopriva f. Nettle 

             5x 

(pl) 
pokusa pokušenje n.  
 temptation 
pokuta pokajanje   6x 
pokój pomeščenje  3x 
          izba f. chamber  
pokój komnata f. room 2x 
pokój mir m. peace  5x (pl) 
pokwitowanie kasovy kvit 4x 
 
Polak Poľak m. Pole  

polana poľanka f. glade , 4x  
polarny polarny adj. polar  

pole      niva f. field          3x 
pole      poľe n.     4x (blg, 

srb) 

polecieć poleteti (poletim) vp. 

     fly        6x 
polecenie poručenje n. order 

polegać na polegati na      4x 
polemika   polemika          6x 
polemizować polemizovati 6x 
polepszyć* popraviti  3x, 

polepšiti 3x 
polepszać* popravati 3x, 

polepšati 3x 
policja policija f.     6x 

policja milicija f. militia  
policjant policijnik m. police  

            6x  

*policzek lice n. cheek  2x 
policzyć* sčitati(-itivati) 3x 
poligon poligon (vojenski) 5x 
politechnika politehnika 6x 
politeizm politeizm 6x 
polityczny političny adj.  6x 

polityk politik m.    6x 

polityka politika f.   6x 

polować polovati    5x 
polowanie polov     5x 
Polska Poľska f.  

polski poľski adj. 

Połabski polabski adj.  
połamać polomati    6x 

  rozlamati 6x 
połączenie sojediňenje n. 6x   

connection 
połączyć sjednati vp. 6x 
 

połowa polovina f. half   6x 

położenie položenie 5x 
położyć položiti vp. lay, put  
południe poludnje n. noon  
                                       4/5x 
południe jug m. south   4x  
           (ukr, pl)  
Południowa Afryka 

Južnoafrikanska Republika f.  

południowo-amerykański 

južnoamerikanski adj.  

południowo-słowiański  
južnoslovjanski adj.  
południowo južno adv.   4x 

southwards  
południowy južny adj. 4x  
                southern 

    
połykać goltati vi. swallow 
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połyskiwać bleskati    6x 
pomagać pomagati vi. 6x 
pomału* pomalu   3x,  
   povolno 3x,  
   polako   2x 
pomarańcza pomaranča f. 3x 
          oranž  4x 
pomarańczowy oranžovy adj.  
                         4x 
pomidor tomat       3x  
   pomidor m. 2x 
pomimo pomimo prep. + gen. 

in spite of  
pomieszać smešati    6x 
pomieścić pomestiti 6x,  
                  smestiti 3/6x 
pomiędzy meždu 6x,  
                 vsredi 4x 
pomijać mijati 5x 
pominąć (po-)minuti 5x 
pomimo* mimo 3x 
pomnik pametnik m. 6x  
               monument  

   
pomnożyć pomnožiti,  
      umnožiti  6x 
pomoc pomoč f. help    6x 
pomocnik pomočnik m.     6x 
pomocność pomočnosť f.   6x 

helpfulness  
pomocny pomočny adj. 

Auxiliary 6x 
pomorski pomorski adj. 4/6x 
Pomorze pomeranja 4/6x 

 
pomož- ➝ pomogti  
pomóc pomogti vp. help 6x 
pompa pompa f. pomp, 5x  
                                      (rus) 
 čerpadlo 2x 
pompa pyšnosť f. pomp  

pompatyczny pyšny adj.  
                      pompous 
pompować pompovati 5x,  
                   čerpati 3x 
pomścić odmstiti vp. avenge,  
              4x 
pomylić się* smyliti se 3x 
pomyłka pohybka f. mistake  
pomysł izmysl m. invention 
ponad 

ponadto* krome togo     3x 

poniedziałek ponedelok   6x 

      (ponedelka) m.  

poniekąd          adv. somehow 
ponieważ  po temu što 3/6x 
poniżej poniž prep. + gen. 

 below  

poniżyć unižiti vp. humiliate  
ponownie ponovno adv.  
                  again            6x 
ponowić ponoviti vp.   6x 
pontyfikat pontifikat 6x  
ponury mračny   5x,  
 hmurny 3x 
poparcie podderžka 5x,  
                podpora 3x 
poparzyć opariti se 6x,  
                 opaliti se 3x 
popatrzeć pogledet 5x 
popchnąć* phnuti 4x 
popękany potreskany  
popielniczka po(pe-)pelnica  
                                   f. 6x  
popierać podderžavati 5x, 

podporovati 3x 
popiersie bust               4x, 
    poprsje n. bust  
popić popiti vp. sip         6x 
popijać popivati vi. sip   6x 
popiół pepel m. ash(es)  6x 
popiół popel m. ash        6x 

poplamić* 
poplątać splesti, spletati 4x 
popłynąć vyplinuti 6x 
popołudnie popoludnje n.  

4/5x afternoon  
poprawa popravjenje n. 5/6x 

correction 
poprawiać izpravjati vi.  
                   amend     5/6x 
poprawiać popravjati vi.  
                   correct 
poprawić izpraviti vp. amend 

            5/6x 

poprawić popraviti vp. 

correct  
poprawnie praviľno adv.  
                  correct  
poprawność popravnosť f.  

5/6x correctness  
    pravilnost 
poprawny popravny adj.  
               correct             3/6x  
     pravilny 4/5  

      verny      3x 
poprzecznie poprek prep. + 

gen. across 
poprzednio* predhodno 3x 

poprzedni predšedši adj.  
poprzedni precedent m. 

precedent 
poprzedzać predhoditi vi. 6x 

poprzedzać predidti (predidu, 

predšel) vp. precede         6x 
poprzek poprek prep. + gen. 

across 
popsuć* poškoditi, povrediti     
                 3x 
populacja populacija 5x 
popularny popularny adj.  6x 

popularność popul(j)arnost 6x 
popyt* 

pora* vremje 3x 
pora roku vremeno goda n. 

   season 
porada sovet m. advice 3x 
 porada       3x 
poradnik* učebnik   4x, 

priručnik    4x, 

putevoditel 3x 
poranek    rano   5x 
poranić poraniti vp. hurt,   6x  

porażka poražka 6x 
porcja porcija f. portion 
porcelana porcelana 5x 
poręczenie poručiteľstvo f. 4x 

         (blg, srb) 
                 ručenje n. guarantee  
    garancija     6x 

poręczony ručeny adj.  
          guaranteed  4x (blg, srb) 

poręczyciel ručiteľ m. 4x  
                   guarantor  
       
porozumienie primirje  5x 
poród porod      5x,  
           narod(z)enie 6x 
porównać sravniti vp. compare  
         5x  (srb) 

porównać sravňati vi. compare 
        5x (srb) 

porównanie sravňenje n. 
                 comparison 5x (srb) 
porównywalny sravnitelny (-

  valny) 5x 
port port m. 4x  
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        marina 3x, 
 pristan 3x 
portret portret m. 6x 
Portugalia Portugalija f.  

Portugalski portugalski adj. 

poruszać (voz)rušati (se) 5x,   
            privoditi v(do) ruh(u) 
poruszyć (voz)rušiti (se) 5x 

porwać odvesti (odved-ti) vp.  

porywać odvoditi vi. kidnap 
porywać pohičati vi. abduct 

porządek poredok (poredka) 

          m. 5x  
porządkować porjadkovati vi. 
              5x 
porządnie porjadno 5x 
porządny porjadny 5x 
porzucić ostaviti 5x,                      

opustiti 2x vp. 
porzucony ostaveny 5x adj. 
 
posąg statuja 5x 
poseł predstavitel     6x  

 zastupnik m. deputy  
poseł posol /-lanik (posla) m.  
               4x 
posiać    posevati 6x 
posiadacz deržitel 4x,  
                 vlasitel 4x 
*posiadać posedati vi. 4x  
     possess  

      imati    6x 
      deržiti 4x 

posiłek krmjenje n. meal 5x 
 jedlo      5x 
posl- ➝ posol 
posłać poslati vp. send     5x 
posłuszność poslušnosť f.  6x 

posłuszny poslušny adj.     6x 
     pokorny 6x 

pospieszyć się pospešiti vp.  
                       hurry         5x                  
pospolity* obiknoveny 3x,  
                  obči  
posprzątać* počistiti     6x 
postanowić* ustanoviti 6x,  
  rešiti vp. 3x 
postanowienie postanovlenie 

4x,  
  rešenje 3x 
postarzeć się zastariti vp   6x 
postawa poza, pozicija 5x 

               (po)stojka 3/4x 
postawić postaviti 6x vi. 

postąpić postupiti vp. act,  2x 

postęp  progres m.6x 
 razvitie     4x 
  postup m.  2x 
postępować postupati vi. act,  

proceed  2/5x (ukr) 
 
postępowanie postupok (-ek)   
          (postupka) m. 5x (ukr) 

 proceeding 
 delanje 5/6x (srb) 
 akt 4x 
 čin 4x 
postępowy progresivny adj.  

6x progressive  
postrach postrah m. terror 5x 

           (blg) 
postrzegać* 

postulat     postulat      6x 
poszczególny otdeleny 4x 
poszerzać razširati vi.   6x 
poszerzyć razširiti vp.   6x 
poszukiwania* 

posyłać posylati vi. send   5x 
 
pośmiertnie posmertno 6x  
      adv. 
pośpiech speh m., hurry 5x 
         

pośpiesznie (po)spešno 5x 
pośredniczyć posredkovati 

vi.        

6x 
pośrednio posredňo adv.  6x 
pośredni posredni adj. 

indirect               6x 

pośrednictwo posredničvo n.  
              6x 
pośrednik posrednik m.  
     mediator 
     mediator 3/4x  
pośród posred prep. + gen.     

amidst, among  6x 
poświadczyć* posvidovati  
poświęcać žrtvovati vi. 5x 

sacrifice                              
poświęcenie žrtvovanje  5x 
poświęcić požrtvovati vp. 5x 

sacrifice  
 

pot pot m. perspiration 5x (srb) 
potanieć* snižati cenu, 

podeševlati 2x 
potem potom adv. afterwards, 

 then (after that)  

potencjał potencial m.  
   potential  

potencjalny potencialny adj. 
potężny mogutny 4x,  
   mocny 5x,  

silny 3x 
potok   vodotok m. stream  

potop   potop     6x 
potomek potomok (potomka)   
       m. offspring        6x 
potrafić umieti       vi.       6x 
potrwać potrovati vp. last 4x 
potrzeba nudža f. necessity 2x,  

   neobhodnost     2x 
potrzebny potrebny adj.  5x    
               (rus) 
potrzebować potrebovati vi. 

need   5x  (rus) 
potwierdzać potvrdžati vi.  6x 
         provjeriti      4x 
potwierdzenie potvrdženje n. 

6x confirmation  
potwierdzić potvrditi vp. 6x 
                uznati  / priznati 6x 
potwór čudovišče n. monster 
poufny sekretny 4x,  
 tajny     4x,  
 nejavny 3x 
powaga povaga f. respect 2x 
  považnost        4/5x 

powalić poraziti     5x (rus) 
  povaliti    5x (srb) 
poważać považati vi. respect 

   4/5x  

poważnie seriozno adv.  3x 
poważny seriozny adj.  3x 

                  serious  
poważyć považiti vp. respect  
               4/5 
powiadać skazati (skažu) vi. 

say, tell    4/5x (cz) 
*powiadomienie uvedomjenje    

n.      2/4x (cz) 
*powiadomiony uvedomjeny 
         adj. informed  2/4x (cz,  
              srb)  
*powiadomić uvedomiti vp.  
                2/4x  (cz, srb) 



57 
 

Powiązać    vezati vp.  6x 
powiedzieć skazati (skažu) vp.  
       say, tell 4/5x (cz) 
powiedzieć povedeti vp. say 2x 
powierzać poverati vi. 4/6x 
powiernictwo doverenie 

poverenie 6x 
powierzchnia plast m. layer 
           plošča 3x   
powierzchnia povrh m. surface 
           povrhnost/-šina 5x (pl)  
powierzchowny povrhovny 
powiesić vesiti vp. hang (tr.) 

powieść się uspeti vp. succeed  

 
powietrze vozduh m. air     4x 
powietrze vozdyh m. moan  4x 
powietrzny vozdušny adj.    4x 
powietrzny vozduhonosimy 

adj. airborne 4x 

(disease)  
powiększać povyšati vi. 

     increase  
powiększenie povyšenie n. 6x 
powiększyć povyšiti vp. 6x

             
*powinien  trebovati 5x (rus) 
*powinność 

powitać privitati vp.    6x  
  pozdroviti     5x 
powitanie privitanje vi. 3/5x 
powodować podstrekivati vi. 

incite,  
powodować učiniti vp. do, 4x 

powodować pričiňati vi. 4x  
       cause  

            
powodzić się uspevati vi. be 

successful, succeed  
powoli* povolno   3x, 
   poleko    2x 
powolny* povolny 3x 
powołać prizivati   5x, 
               naznačiti 3x 
powołanie priziv     5x 
                  prizvanje 5x 
powód     povod    5x,  
                pričina  4x 
powódź   potop m. flood   6x 

powracać povratati vi.  5x 
powrót    povrat      5x 

powstać (po)dvignuti 3x, 

podnimati se 2x 
powstanie povstanje n. 4x 
     revolucija 6x,  

     bunt          3x  

powstanie metež m.  
                insurgency 
powstaniec povstannik m. 4x 
       revolucjonist 6x 

 
powstrzymać vozdržeti vp.  
          restrain      4x 
powstrzymać się vozdržati  
    se vp. 4x 
powstrzymywać się 

vozdrživati se 

vi. refrain 4x 
powszechny* populjarny 6x, 

všeobščy 2/4x 
powszechnie populjarno 6x 
powtórnie povtorno adv.  
                                    5x (cz) 
      ponovno  5x (cz) 
powtórzyć povtoriti vp.  
                          repeat 5x (cz) 
      ponoviti    5x(cz) 
powtarzać povtařati vi. 

repeat, 
      ponoviati  5x(cz) 
powyżej povyše prep. + gen. 

above  
powyższy vyše ukazany 4:2, 

gorno ukazany 
poza poza, pozicija 5x (srb) 
pozbyć się izbaviti se vp. get 

rid 
pozbywać się izbavjati se vi. 

get rid of, 

remove 
pozbawić* lišiti        3x,  
      odbirati 3x 
pozdrawiać pozdravjati vi. 

    greet 5x (ukr) 
pozdrowić pozdraviti vp. 

greet   5x (ukr) 

pozdrowienie pozdravienje 

5x         (ukr) 
pozew sądowy pozov v sud 

m.                  

4/5x 
*poziom uraveň (uravňa) m. 

        level 5x (pl) 

poziomy horizontalni 6x adj. 
poznać spoznati vp. acquaint  
   5x 

poznawać spoznavati vi.  

  acquaint  
poznawalny poznatelny 5x 

poznawanie poznavane  5x 
pozostały ostatny adj.  
                 remaining  6x 
pozostać ostati vp. remain, stay  
    6x 

pozostałość ostatka   f.    6x 

remainder    
pozostałość ostatok (ostatka)  
   m.  

pozostawać ostavati vi. remain  
                                          6x  

pozostawiony ostavjeny adj.  
                                   left 6x 
pozór pozor m. appearance 
 
pozwać do sądu pozvati v sud  
                                   vp. 4/5x 
pozwalać dozvaľati vi. let 6x 
pozwalać pozvaľati vi. allow  
   6x  
pozwolenie pozvolenje 6x 

dozvolenje 6x 
pozwolić pozvoliti vp. allow  
          6x 
pozwolić dozvoliti vp. let 6x 

pozycja pozicija f. position 
pozyskać* koristati  4x,  
                   ziskati    3x,   
pozytywizm pozitivizm 6x 
pozytywny pozitivny adj. 

positive 
pozywać do sądu pozyvati v  
                             sud vi.4/5x 
pożar požar m. fire        5/6x  

pożądać požedyvati vi. desire  
         5x (srb) 

pożegnać* prositi/praščati 4x 
pożerać sožrati (sožru) vp.  
  gobble  
pożyczyć* 

pożytek*    korist  3x,  
     vigoda 3x 
pożyteczny* korisny 3x 
 
pójść pojdti (pojdu, pošel) vp. 
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                   go 6x 

pół pol- prefix half  

pół pol m. half 
półka polica f. shelf     5/6x 
półkownik polkovnik m. 

colonel 
półkula* polokula 4x 
północ polnoč f. midnight 
Północna America Severna      

        Amerika f.    4x 

północno-amerykański 

severnoamerikanski adj.   4x 

północno-słowiański 

severnoslovinski adj. 

Slovincian północny severny  
   adj. northern        4x 

północny biegun severny 

polus  m. North Pole  4x 
północ sever m. north   4x 
półprodukt polprodukt    6x 
półprzewodnik polprovodnik  
    6x 
półwysep poluostrov m. 5x(pl) 
później pozdnej adv. 4x 

afterwards      

  

później vyše-pozdno adv. later  
              4x 
późniejszy pozdnejši 4x (srb,  
   blg) 
późno pozdno adv. late  4x  
                               (srb,blg)  

późny pozdny adj. late 4x  
                               (srb,blg) 
praca trud m. labour   3x 
pracochłonny trudo-

absorbujučy  6x      
pracować truditi vi. work 3x 
pracować rabotati vi. work  
            3x 
pracowity* raboto/praco-     

ljubny          3x,    
 trudoljubny 4x 
pracownik rabotnik   3x 
      pracovnik 3x 
prać prati    5x vi. 
pragnienie požeda f. desire  
                      5x (srb) 
praktycznie praktično adv. 

           4x 
praktyczny praktičny adj. 4x 
praktyka praktika f. practice  

   4x 

praktykant praktičnik m. 4x 
                  practitioner  

praktykować praktikovati vi. 
 4x (cz, srb) 

pralka* 

pranie pranje   5x 
prarodzic praroditeľ m. 5/6x 
prasa presa f. press 4x (cz,  
            blg) 
prasowy presa-reliz m. press 

release  4x 
prasłowiański praslovjanski 

adj. Proto-Slavic  
prasować gladiti  4x vi. 
prasowy presovy adj.  4x 
prawda pravda f. truth  2x, 
              istina 4x (pl,cz) 
prawdopodobnie verojetno 

             adv.  
prawdopodobieństwo 

verojatnost 3x, 

pravdopodobnost 4x 
prawdopodobny verojetny 

adj.         likely   3x 
prawdziwy pravdivy adj. 2x  
      true             

prawdziwy istinny adj. true  
              4x 
prawica pravica f. rightwing  
                                        6x 
prawidłowy pravilny 4/5x 
prawidłowo pravilno 4/5x 
prawie bliz adv. almost  
prawie, mało co bez malogo 

adv. almost 
prawie omal adv. almost  
prawnik jurist      4:2x,  
              pravnik  4x 
prawny pravny adj. legal  6x 
prawo pravo n. law, direction 

6x 
prawo zakon m. law     5x 
          (a legal regulation)   
prawodawca zakonodateľ m.  
                       5x 

prawodawczy 

zakonodatelny   adj.   

legislative 5x 
prawodawstwo 

zakonodateľstvo  legislation 

     5x

  
praworządny zakonny 5x 
prawy pravy adj. right 6x 
prąd* električna struja 3x 
precyzja točnost 4x,  
               preciznost 4x 
precyzyjny točny 4x  
       precizny 4x 
precz/daleko proč adv. away 
preferencje preferencije 5x 
preferować predpočitati vi.  
prefix         prefiks m.  
prehistory predistorija f.  6x 
prekursor* predvestnik 3x, 

prekursor 3x, 

predteča 3x 
preludium preludija f. prelude 
premia     premija       5x 
premiera premiera f. premiere  

premier premier-ministr m. 6x 
presja    natisk        5x,  
             primušenie 5x,  
             (na)u-silie  4x 
prestiż prestiž      6x m. 
prezent podarok (podarka) m. 

                6x 
prezentacja prezentacija  6x 
prezentować prezentovati 2/6x 
        (rus, blg, ukr, srb) 

         pokazyvati 4/6x (cz, srb) 
 predstaviati  6x 
prezes predsedatel 4x m. 
prezydium prezidium 6x n. 
prezydent prezident m.6x 
priorytet prioritet m. priority 
 
problem problem m. 6x 

procedura procedura f.   6x 

procent procent m.         6x 

proces proces m. 
proch prah m. dust, powder  
produkcja vyrobnictvo 3/6x 
produkować produkovati vi. 
              6x 

produkt produkt m.       6x 
Produkt NB Gruby        6x 

Nacionalny Produkt (GNP) 

m. Gross   National Product  
 (GNP) 
 
profesja profesija f.   6x 
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profesjonalność 

profesionalnosť f. 
                                         6x 
profesionalny profesionalny 

adj. 
profesonalista profesjonalist 

6x 
profesor profesor m. 6x 
prognoza prognoza 6x 
program programa f.  
 
projekt projekt m. project 6x 

projektant projektant m. 6x  
                 designer  

            

projektować projektovat   6x 
projekcja projektcija f.  
                projection  

projektowanie projektovanje  
                         n.         6x 

projektować projektovati vi.

  design 6x 

prokurator prokuror m. 5x 
                     (srb) 
promień luč m./f. beam, ray  
promień* promen    3x 

promieniować lučiti vi. beam 

promieniotwórczość     
                  radioaktivnost 6x 
promieniowanie radiacija f. 
promocja promocija 5x f. 
propaganda propaganda f. 6x 

propagować propagovati vi.   
                                         6x 

proponować predkladati vi.  
                     4x 
proponować proponovati vi.  
proponować predložiti vp.  
                     offer 4x  
proporcja proporcija 6x f. 
propozycja propozicija f.  
prorok prorok m. prophet 
 
prosiątko prosetko n. piglet 
prosić prositi vi. ask, require 

4x (blg,srb) 
proso proso m. millet  
prosperować* procvitati 3x, 

prosperovati vi. 3x 
prosto prosto adv. simply 6x 

prostokąt přamokut m.  
                 rectangle 

prostokątny přamokutny 

adj. rectangular  
prostota prostosť f.simplicity  
                6x 
prosty prosty adj. simple 6x 

proszek prašek (praška) m. -

h 6x 
proszę prosim intj. please 4x 
                   (blg, srb) 
prośba prosba f. request 4x  
                         (blg, srb) 
protekcyjny protekcijni 6x 
protest demonstracija 6x  
 protest m.  

protestant protestant m., 6x 
     demonstrant 6x 

protestować protestovati vi.  
                6x 
protokół protokol m.  

proton proton m.    6x 
prowadzić (pro)voditi vi,  
       vesti 6x 
prowadzić strajk głodowy 

držati gladovku / strajk 3x,     
                            vi.stačku 3x  
prowincja provincija f.   6x  
                 province        
prowokacja provokacija f. 6x 
prowokatorski 

provokatorski  6x 
                   inflammatory adj 
prowokować provokovati 

vi.6x  
proza proza 6x f. 
 
próba proba f.    5x (cz) 

próbować probovati vi. taste  
                     5x (cz) 

próbować poprobovati vp. 

try  
   5x  
próg prog m. doorstep 5/6x  
          (ukr) 
próżnia vakuum     5x 
prymat pervenstvo 5x,  
             peršestvo   2x 
prymitywny primitivny 6x 
prysznic duš m. 4x (pl, cz) 
prywatny privatny adj. 4x 
prywatnie privatno adv. 4x 
pryzmat prizma n. 5x(cz) 
 

przeadresować preadresovati 
vp. redirect 

przebaczyć proščiti vi. 5x 
przebić probiti vp. break 

throug        6x 

przebijać probivati vi. 

penetrate       6x  
przebiec prebegti                4x 
przebierać się preoblekati se 

4x,  
                        preodjevati se 
przebudować* prebudovati 

vp.              3x 
przebudowywać 

prebudovyvati 
                           vi. rebuild   3x 
przebudzić się prebuditi (se) 

vp. wake up 6x 
przebywać prebyvati vi. 4x 
przeceniać preceniti vi. 6x 
przechodzić prehoditi vi.  6x 
przechować* prehovati/  

           shovati 3x 
                       sohraniti    5x 
przechylić nakloniti 5x,  
                   nahybiti 3x 
przeciąć prereziti vp.  6x 
   presekti 6x 
przeciążać pretežati vi.4/5x 
przeciążyć pretežiti vp. 4/5x 
przeciec pretekti vp. overflow 

             6x 

przeciekać protekati vi. 6x 

przeciekać pretekati vi.   
            overflow  
przecieknąć protekti vp.  6x 

przecierpieć pretrpeti vp.  
                     suffer           6x  
przeciętnie seredno adv. 4x 
przecinać prerezati vp. 4/5x 
     presekati     6x 
przeciwdziałać protivdelati vp. 
przeciwdziałać protivdelyvati 

vi. counteract    6x 
przeciwko protiv prep. + dat. 

against                6x 
przeciwieństwo protivnost  6x 
przeciwnie protivno adv. 

contrary  
przeciwnie do suprotiv prep. + 

gen. contrary to 
przeciwnik protivnik m. 6x 
przeciwny protivny adj.   6x 



60 
 

przeciwpożarowyprotivpožar

ny adj. fireproof  
                                         6x 
przechodzić prohoditi vi. go       

   hrough 6x 
przechodzić prehoditi vi. cross 

       6x 
         prelaziti 6x 
przechować shroniti 5x,  
         skrivati 4x 
przeczenie* perečenje/ 

protivrečenie 3x 
przeczucie predčutie 5x 
przeczyć odvrgati vi. deny  
     protivrečiti  6x (pl) 
przeczytać pročitati vp. read  
      6x 
 

przed pred m. front 6x 

przed pred prep. + acc. before 

 (direction), in front of 

 (direction)  

przed pred prep. + inst. ahead 

 of, before, in front of  

przed chwilą pred hviľeju  
             adv. a moment ago  

przede wszystkim pred vsečim 
     adv. above all, most of all  

 
przedłużacz prodlužak     6x 
przedłużyć prodlužiti vp. 6x 
przedmiot predmet m. object  

   

        6x 

przedmieście prigrad m.  
              suburb 
przedmieście predmestje n. 
przedni predny adj. front 
przedprzedostatni predlani 

adv. the year 

before last 
przedostatni predposledny adj. 

penultimate 
                             4x (pl, ukr) 
przedpłacać predplačati vi.  
                  6x 
przedpłacić predplatiti vp. pay 

in advance     
     6x 
przedpłata predplata f.    6x 
przedramię* 

przedruk* 

przedrzeźniacz izsmešnik m.  
przedsiębiorca predprijemca 
przedsiębiorczość 

predprijemnost 
przedsiębiorczy 

predprijemny adj. 
*przedsiębiorstwo 

predprijemstvo 

n., enterprise 
przedstawiać predstavjati vi. 

present    6x 
przedstawiać izobražati vi. 

Depict    6x 
przedstawiciel predstaviteľ  
                                    m. 6x 
przedstawicielstwo 

predstaviteľstvo n. represent  
                                         6x  
przedstawić predstaviti vp.   
                                         6x 
przedstawić izobraziti vp.  
                             depict  
przedstawienie predstavlenie  
    6x 
  spektakl 4x 
przedszkole* 

przedtem*   davno  6x 
przedwczesny   

predvremenny adj. 

early, premature  3x 
 predčasovy 3x  
 predrany 4/5x (pl, cz) 
przedwyborczy predizborny  
              adv. 
przedział    oddel     5x 
przegapić* 

przegląd     pregled     5x 
przeglądać pregledati vi. 5x 
                    check  

przeglądnąć pregledeti vp.  
                       revise           5x 
przegrać proigrati vp. lose  
                 (game)   6x 
przegrywać proigryvati vi.  
                  lose   6x   
przegrana    poražka          4x 
przegrupować pregrupovati 

vi  
              

5x 
przegrzewać się peregrivati 

6x 

przełamać prolomati 

(prolomu) 
        vp. break through 5x (blg) 
przejawić projaviti (se) vp. 

            manifest     6x 

przejawiać projavjati vi. 

manifest   6x 
przejazd*    prejezd         4x 
przejąć prejeti (prejmu) vp.  
                      take over       3x 
    pre(za-)hvatiti  5x (ukr) 

  vzeti  5x (rus) 
     sobrati 4x (blg, srb) 

 
przejechać projehati 

(projedu)  
                    vp. drive through 

5/6x 
przejeżdzać proježdžati vi. 

drive through 5/6x 
przejmować prejmati vi. take 
                          over             3x  

przejrzeć proglediti     5x 
przejrzysty prozračny 4x adj. 
przejść prejdti (prejdu, 

prešel)    6x 
                 vp. cross, transcend  
przejście perehod 5x m. 
przejściowy perehodny 5x adj. 
przejść projdti (projdu, 

prošel) 6x 
                  vp. go through  
 prelezti 6x  
przekaz* transfer 5x,  
  perekaz 3x 
przekątna diagonal 4:2 m. 
przekłuć* prekoliti vi 3x 
przekonywać ugovařati vi.  5x 

                 (pl) 

przekonać ugovoriti vp.  
                 persuade 
przekonanie mnenie   4x,  
 osud       4x,  
 ubeždenje 3x 
przekonać ubediti vp. convince 

przekonywać ubedžati vi.   3x 
przekroczyć prekročiti vp. 4x 
przekrój* profil 3x,  
                rozrez 3x,  
                presjek 3x 
przekształcenie pretvorenie4x, 
 preobrazenie 4x  
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przekupstwo podkupstvo 4/5x 
przelać preliti vp. spill over 6x 

przelewać prelivati vi. spill 6x 
przelot prelet 6x m. 
przeludnienie prenaselenie 4x 
przełamywać prolomyvati 

break vi.  5x (blg)  
przełknąć pregoltnuti vp.  4x

    swallow  
przełom prelom 6x 
przełomowy prelomovy 6x  
                     adj. 
przemawiać premolvjati vi. 2x 
     pregovarati 5x (pl) 
przemówić premolviti vp. 2x 
     pregovoriti 5x (pl)  
przemiana preimena f.  4x 
przemianować preimenovati 

                 vp. 4x 
przemieścić premestiti vp.      
 (transitive), relocate          4/5x  
przemieścić się premestiti se 

vp.  move     4/5x 

(intransitive)  
przemieszczać premeščati vi. 
       4/5x 
przemieszczać się premeščati    
                              se          4/5x 
przemoc nasilje n. violence  3x 
przemoknąć promoknuti 5x, 

promočiti se 5x 

vp. 
przemówić premolviti vp.  
przemówienie govor 4/5x, 

promova 3x 
przemysł promysl m. industry  
           5x (srb) 
przemysłowiec promyslenik 

m. industrialist 5x  
przemyt  kontrabanda    5x 
przenieść prenesti vp. bring 

over  6x 
przenikanie pronikanje n. 6x 

pervasion  
przenikać pronikati vi. 

pervade       6x 
przenikliwy proniklivy   6x 
przeniknąć proniknuti vp. 6x 
przenocować prenočovati vp.            

5x (blg) 
przenosić prenositi 6x 
przenosić prenositi vi. 6x 

  bring over           

przepełniony prepolneny 6x 
przepisać prepisati (prepišu) 

    vp. copy            6x 

przepisywać prepisyvati vi.  
                   copy                6x 
przepływać preplavati vp. 6x  
przepraszać preprašati 4x, 

izvinjavati 3x 
przeprawa preprava f.      4x 

crossing (srb, blg)  
 prehod  6x 
przeprawić prepraviti vp. 

cross 4x 
                      prejdi 
przeprawiać prepravjati vi. 

4x 
 prehoditi    6x 
przeprowadzać preseljati se 

6x    

dirigovati 5x, 

(pro)voditi 
5x 

przeprowadzka preselenje 

3x, 

premistenje 3x 
przepuszczać propuskati  
                     3/6x 
przepuścić propustiti 3x 
przerastać  prerastati 5x vi. 
przerosnąć   prerosti 5x   
        surpass 
przerwać prervati (prervu) 

    vp.3x 
    prestati 4x  
przerywać preryvati vi. 3x 
      prestavati 4x 

 
przesadzać presadivati vi. 6x 
przesada* 

przesądy provierje 4x 
przesiedlać preselati vi. 6x 
przesiekać presekati vi. cut 

6x 
      prerezati 6x 

przesiec presekti vp. cut 6x  
przesłać poslati vp. 6x 
przesłuchanie proslušanje 6x 
przesłuchać preslušati vp. 6x 

przesłuchiwać preslušivati 

vi.  
przesłuchać razpytati vp. 4x     

           (rus, blg) 

przesłuchiwać razpytyvati vi. 
                  interrogate 4x (rus, 

blg) 
przespać prespati (prespim) 

vp. sleep  6x 
przestać prestati 6x 
przestarzały/ nieaktualny   

      zastareny adj.   
                   obsolete  
przestawić prestaviti vp. 5x 

reshuffle 
przestawiać prestavjati vi. 5x 
przestępstwo zločin m. crime   
                                             6x 
          presteplenje 3x 
przestępca zločinec (zločinca) 

m.6x  
przestępca zločinnik m. 6x 

criminal 
przestraszony prestrašeny adj.  

scared 5x(blg) 
przestraszony užasneny adj. 

terrified 
przestraszyć prestrašiti vp. 

frighten   

5x(blg) 
przestrzegać pridržati se vp.  
przestrzegać pridrživati se vi. 

abide  
przestrzeń prostor m. space  
                      4/5x (pl) 
przestrzeń powietrzna m.  

airspace vozdušny prostor       
                  4/5x 

przesuwać premestati 6x, 

prenositi 6x 
przesyłka posylka f. package  

  3/5x 
przesyłać posylati vi. 6x 
przeszczep transplantacija 6x 
przeszłość prošlost 3x 
      minulost 3x 
      prošedšosť f. past  
przeszmuglowaćprokrijumčar

iti vp. 

smuggle  
prześladować zlostavjati vi.  
prześladować zlostaviti vp. 

molest 
 bezpokoiti    3x 
 pro(iz-)gonjati 6x 
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prześladowanie presledovanje 

          5x  (srb) 
prześladować presledovati vi. 

persecute 5x (srb) 
prześledzić razslediti vp. 

investigate 
przetłumaczyć prevesti    

(preved-ti) vp. 

translate 
  prekladati 

(preložiti) 6x 
przetarg aukcija     6x,  
               publična prodaža 6x 

torg       5x 
przetestować obtestovati vp. 

test  
przetoczyć krew prolivati 

krov, transfuzija 

krovi 4x 
przetrwać prežiti vp. survive  
    6x 
przetrwanie prežitje n.   
        survival  6x 
przetwarzać prerabotati 5/6x 
przetwarzanie prerabotstvo  
             5/6x 
pretworzyć prerabotiti 5/6x 
przetwórstwo prerabotstvo  
            5/6x 
przewaga dominacija  5x 
     prevladženje n.  5x 
przeważać prevažati vi. 5/6x 
przeważyć prevažiti vp. 5/6x 

predominate 
przeważająca część dominujuča 

čast 5x 
przewidzieć predvideti vp. 

foresee 5x  (blg) 
przewidzieć predskazati 

(predskažu) vp. 

predict  
przewidywać predvidyvati vi. 

5x (blg) 
przewidywać predskazyvati  
          vi.  
przewieść prevezti vp.  
                 transport          5x 
przewietrzać provetřati vi.  
            air  out        6x 
przewietrzyć provetriti vp.  
         air  out        6x 
przewieźć perevezti vp.   5x 

przewijać premotyvati vi. 

    rewind  
przewinąć premotati vp.  
                 rewind  
przewodzić voditi vi. lead  5x 
przewodniczący predsedateľ 

m. chairman,  
przewodnik provodnik 6x 
przewozić prevoziti vi.  
                 transport         5x 
przewoźnik prevoznik   5x 
przewóz prevoz m. 5x 
 
przez črez prep. + acc.  
                  across 
przez prez prep. + acc. 

through, via 
przez pri prep. + loc. during 

(a period), near 
przez pryzmat – črez prism   

5x (cz) 
przez całe życie dožitno/-ny 

adj. lifelong  
przeznaczenie 

pre(d)značenie 4x,  
sudba     3x 

przezroczystość prozračnosť  
          f.  4x 

przezroczysty prozračny adj. 

transparent 4x  
przezwyciężać premogati 5x     

presilati 3x  
przezwyciężyć premognuti  
                       5x  
         overcome presiliti 3x  
przeżyć      prežiti     6x 
przeżywać preživati 6x 
przodek predok (predka) m. 
                        ancestor 

5x(blg) 
przód pred 6x 
przy   pri   6x 
przybliżyć približiti vi. 6x 
przychodzić prihoditi vi. 

come 
                 6x  

przychód prihod 5x 
przycisk pritisk(-ač) 4x 
przyciskać pritiskati vi. press 

      

4x 

przycisnąć pritisknuti vp. 

press                   4x 
przyczyna dovod m. reason 
przyczyna pričina f. cause 5x 

              (srb) 
przydatny* prigodny 3x, 

koristny 
przydział pridelanje n.  6x 

przydzielić pridelati vp. assign 
            6x 

przydzielać pridelyvati vi. 6x 
 
przygoda prigoda f. adventure  
     avantura 3x 
     priključenje 3x 

przygotować prigotoviti vp. 4x 

           (cz, srb) 
przygotowywać gotovati vi.4x 
przygotowywać się sbirati se 
              vi.prepare (oneself) 6x 
przygotować się gotoviti se vi. 

       4x 
przygotować się sobrati se vp.  
       6x 

przyjaciel prijateľ m. friend 

        5/6x (rus) 
     kolega 4x 

przyjaciółka prijateľka f.  
                friend (woman) 

przyjacielski prijateľski adj. 

   5/6x 
przyjazd dojezd m. arrival 
przyjaźń prijateľstvo n.   5x 

przyjąć  prijeti (prijmu) vp. 6x 
przyjechać prijehati (prijedu) 

vp. arrive, come (by transport)    

       6x 

przyjemnie prijemno adj. 3/6x 
       milo              6x 
przyjemność prijemnost m. 

                3/6x 
przyjemny prijemny adj. 3/6x 

pleasant  
przyjemny prijetny adj.  
przyjmować prijmati vi. 6x 

receive 
         

przyjeżdżać priježdžati vi. 

arrive, come  
przyjść prijdti (prijdu, prišel) 

vp. come  6x 
 
przykleić prilepiti 6x,  
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prikleiti 3x 
przykład priklad m. example 

   3x  
przykład primer m. example  

              3x 
przylepić prilepiti vp. stick     

         6x 
przyłączyć coś/się sjednati (se)  

            6x 
*przymiotnik prilagatelno 

imeno n. 

adjective  
przymierzać primerjati 5x vi. 
przymierzyć primeriti 5x vp. 
przymierze primirje 5x 
przymus    prinuda 4x,  
    nasilstvo 3x 
przymusowy nasilny 3x,  

        prinužny 4x 
przynajmniej prinajmenej 

adv. at least 
przynieść prinesti vp. bring 6x 

przynosić prinositi vi. bring 6x 

przynależeć (pri)naležati 5x  
   (srb) 
 
przypadek padež m.        3x 

grammatical case   
przypadek slučaj m. case  3x 
przypadkowo slučajno 
przypis* 

przypływ pritok 5x 
przypomnieć sobie pripomneti 

sobe (pripomnim) vp.  
                      recollect  

przypominać pripominati vi.  
                                           5x 

przypominać sobie 

pripominati sobe vi.  
 recollect     5x (srb) 
przypomnieć pripomneti 

(pripomnim) vp. remind 5x  
                                      (srb)  

przyprawa priprava 4x 
przypuszczać pripuskati 5x 
przyroda priroda f. nature   
                                         6x 

przyrodniczy prirodničy 4x 
przyrodzony prirodny adj.  
                      natural 
przyrostek sufiks m. suffix 
przysięgać prisegati vi.   5x  

                    (blg) 
przysięga prisega f. Oath  5x 

            (blg) 
przysłowie poslovi(ca),  
       prislovie 6x 
 

*przysłówek prislovok m. 

  adverb  
         prilog,  
                       narečie 2x 

przysługa usluga 6x 
przyspieszać pospešati vi. 5x 
przyspieszyć pospešiti vp. 5x 
przystanek* autobusna 

stanica 
przystosować prisposobiti vi.  
                      5x 
przystąpienie pristup m.  
                     access   5x (blg)  

przystępować pristupati vi.  
               5x 

przystąpić pristupiti vp.  
                      accede 5x (blg) 
       

przystosować się priučiti (se)  
    vp. accustom (oneself)  6x  

przyszłość budučosť f. future 
przyszły buduči adj. future  
                               4/5x (ukr) 
przyśpieszyć pospešiti vp. 5x 
przytoczyć    citovati   vp. 4x  
przytomność svidomost 3x 
przytomny     svidomy 3x 
przytulny     utulny 4x 
przytulnie    utulno 4x 
przywiązać  privezati vp.  6x 
 `      prikrepliti 3x 
przywidzenie prividenje n. 

apparition,  
przywieźć privezti vp. bring 

(by transport)    5x 
przywilej privilej(-legija) 6x 
*przywitać privitati vp. 

welcome 3x (rus, 

blg, srb) 
            pozdraviti 4x (rus, 

ukr) 
     privetati 2/3x  
przywozić privoziti vi. bring   
                   

5x  
przywódca vodž, komandir 

5x   

przywrócić povertati 5x, 

povernuti 5x 
przywykać privykati vi.  

                accustom  

przywykły privykly adj.  

        accustom 

przyziemny prizemny adj. 6x

        ground  
przyznać się priznati se vp. 6x 
przyznać priznati vp. 6x 
                        uznati   
   acknowledge   

przyznawać priznavati vi.   6x  
         uznavati          6x 
przyzwyczaić się priučati (se) 
          vi. accustom (oneself) 6x 

przyzwyczaić się vživeti se vi. 

     get used (to) 
przyzwyczajony priučeny adj.  
      6x 

privykneny adj. accustomed  

przywyknąć privyknuti vp.  

 
ps- ➝ pes  
pstrąg pstrug m   .6x 
pstry pestry adj. diverse 5x  
                                     (srb)  
psuć* povredati 3x 

psychiatra psyhiatr m.  6x 
psychiatria psyhiatrija 6x 
psychika psyhika          6x 
psycholog psyholog      6x 
psychopatyczny psihopatičny 

               adj. 
pszczoła pčela f. Bee    5/6x 
pszenica pšenica f. Wheat   6x 

ptak ptica f. bird 4/6x (pl, cz) 

ptasi ptičny adj. bird 
 

publicystyka publicistika 6x 
publicznie     publično adv. 
Publiczność  publika 5x f. 
publiczny publičny adj. public  

publikacja publikacija f. 5x 

              (srb) 
publikować izdavati vi. 2x  
                   publish        
publikować publikovati vi.5x 
puchar*  pohar  3x,  
  kubok 3x 
puchnąć puhnuti vi. swell   4x 
   vzduti se 3x 
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pucz puč m. coup  
pudełko krabka f. box 3x 
   sunduk 3x (pl, cz) 
           skrinja 3x (blg, srb, rus) 
pukać* stukati 3x 
pulpit  pult    5x 
puls     puls   6x 
pułapka* klapka 5x 
pułkownik polkovnik 6x m.  
punkt točka f. point   4x 

punkt punkt m. point  3x 
punktualnie točno 4x,  
                    punktualno 3x 
punktualny točny 4x,  

                    punktualny 3x 
punktualność točnost 4x,   

punktualnost 3x 
pustelnik pust(e)nnik 6x. m. 
pustka pustota 6x 
pusto   pusto 6x 

pusty  pusty adj. deserted, 6x 

pustynia pustyňa f. desert   
                                       5/6x  

puszcza* 
puszka* banka 3x,  
               katija 2x 
puścić pustiti vp. 6x 
pycha gordost 6x 

pył      prah 6x  
           pyl m. dust 3x 
pytać sprašati vi. ask (a  
                         question) 
pytać pytati vi. ask   4/6x 
pytać zapytyvati vi. ask  4/6x 
pytanie pytanje n. question 4x 

                     (blg, rus)  
pytanie vopros m. question 2x 
pytanie zapytanje n. question  
                  4x 
 

 
 
 

 

rabunek grabež 4x 
rachunek* izčislenje 2/3x,  
                  razčet 2/3x 
rachunkowość buhalterija f.  
                   3x 
             sčetnictvo 3x 
racja pravda 3x, pravo 4x 
racjonalista racionalist  
racjonalizacja racionalizacija  
   

racjonalizm racionalizm 
racjonalny racjonalny  
raczej* 

rada rada f.   3x      
           sovet 3x 

rada konsilium m. council  
radar radar m. 6x 

radio radio n.  6x 

radioaktywny radioaktivny  
                        adj. 

radiostacja radio stancija 6x 
radiowy radiovy 6x 
radny* radni 3x,  
             deputat 2x,  
             člen rady 2x 
radosny radostny adj. glad  

                  6x 

radość radosť f.    6x 

radość veselje n. cheering  

                 5/6x (ukr) 

radykalny radikalny adj.  6x 

rafineria rafinerija 5x 

raj  raj m.      6x 

rak tumor/karcinoma 3:3x 
rakieta raketa f.    6x 

rakotwórczy kancerogenny  
                                      6x 
rama rama f. -ka   6x 

*ramię pleže 4x 
          rameno n. shoulder 2x 

rana   rana 6x 
ranek* (j)utro    4x,  
             svitani   2x  
ranić  raniti vi. hurt,     6x 

ranny raneny 6x 
rano   utro n. morning  4x 
raport raport m. report 6x 
            doklad    3x   
            reportaž 3x,  
  referat 3x 

raportować donesti vp.  
                  inform 6x 
rasista rasist 6x 
rasizm rasizm 6x 
rata* splata  4x,  
          vnos   3x,  
         rata     3x 

ratować spasati vi 4x (pl, ukr) 
ratownik spasatel 4x (pl, ukr) 
ratunkowy spasatelny 4x 
razem* spolno 4x,  
            zajedno 4x 
ratifikacja ratifikacija f.      6x 

ratyfikować ratifikovati vi. 6x 
         potvrdati       6x 

*ratusz ratuš m. city hall, 3x 
           kmetstvo 1x 
rączka držak m. handle 5x (pl) 
 
rdza rdža f.    5x (cz) 

rdzawy rdžavy adj.    5x (cz) 
rdzeń kręgowy hrebetny 

mozok  m. spinal-cord  

rdzeń kręgowy hrebetovy 

 mozok  m. pith   
                          (animal) 
rdzeń drzewa srdcevina f. pith 

reagować reagovati vi. 6x  

reakcja reakcija f. 6x 

reaktor reaktor m. 6x 

realista realist        6x 
realizacja realizacija f. 5x (blg) 
realizm realizm      6x 
realizować realizovati vi. 

realise           5x (blg) 

realny    realny adj.  6x 
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recenzja recenzija 5:1 
recenzent recenzent 6x 
recepcja prijem(ane) 6x, 

recepcjia 5x 
recepta recept m.      5/6x  (cz) 
recesja recesija f.  
redakcja redakcija f. board of 

editors  
redaktor redaktor m.    6x 
redagować redaktovati vi. edit  
redagować praviti vi. edit  
redukować redukovati vi. 5x 

redukcja  redukcija    5x (srb) 

 
referat         referat 6x 

referendum referendum m. 6x 

reflektor reflektor    6x 
reforma  reforma f.  6x 

reformacja reformacija f.  6x 

reformować reformovati vi. 6x 

refren     refren m.            4x 

regeneracja regeneracija 6x 
regenerować regenerirati 6x 
region     region m.           6x 
regionalizm regionalism  6x 

regionalny regionalny adj.  6x 

regulamin regulamin       6x 
regularny regularny adj. 5x 

               (blg) 
      ravnomerny 6x 

regularność regularnosť f. 5x 

              (blg) 
      ravnomernost 6x 
regulować regulirovati vi. 6x 
reguła pravilo n. rule 6x 
            norma 3/6x princip  
 
rehabilitacja rehabilitacija 6x 
rejestr rejestr (registr)   6x m. 
rejestracja registracija f. 6x 
      zapis            6x 

rejestrować registrovati vi. 6x 
        zapisyvati 6x 
rejon     rajon           6x 
rekompensować 

skompensov

ati vp. 

compensate 
reklama reklama f.          6x

 advertisement  

reklamować reklamovati vi. 
                                 6x 

rekomendacja     
             rekomendacija f. 3x   
             poručenje 3x 
rekomendować 

rekomendovati 
                  vi. 3x 

poručati 3x 
rekonstrukcja   

           rekonstrukcija  f.   6x 

rekonstruować 

rekonstruovati  vi.    6x 
     obnoviti    6x 

rekord rekord m.  
rekompensata kompensacija 

f.  

rekompensować 

kompensovati  vi. 
rekreacja rekreacija f.    4x

    (rus, blg) 

rekrut rekrut 6x 
rekrutacja verbovanje 5x, 

rekrutacija 4x 
rekrutować verbovati 5x, 

rekrutovati vi. 4x 
rektor    rektor     6x 
rekwizyt rekvizit 6x 
relacja relacija     5x,  
 odnesenje 3x 
religia religija f. 6x 

religijny religiozny adj. 6x

  religious 
               
remont remont 4x 
 obnovlenje 6x 
remontować remontovati vi. 

repair          4x 
 obnovljati 6x 
renesans renesansa f.      6x 
renesansowy renesansni 6x 
rentgen rentgen(ografija) 6x 
reorganizować 

reorganizovati            6x vi. 
repatriacja repatriacija 6x 
reportaż reportaž 6x 
reporter reporter 6x 
represje represija(-je) 6x 
reprezentacja 

reprezentacija5x 
              predstavitelstvo  6x 
reprezentant predstavitel 6x, 

reprezentant 
5x 

republika republika f.  

reputacja reputacija 6x 
resort* vedomstvo 3x 
restauracja restauracija 6x 
reszta rešta f. remnant, rest 

(remainder)  

retor       retor   6x,  
               orator 3x 
rewidować revidovati vi.  
                   revise  

rewizja revizija f. revision 
 
rewolucja revolucija f.   6x 

rewolucyjny revolucijny adj.  
                6x 

rewolucjonista revolucioner  
                        m. 6x  
rezerva rezerva f.  6x 

rezerwat rezervat 6x 
rezultat rezultat m. result 5x     

(cz) 
rezultat nasledok (nasledka) 

m. result 4/5x (pl) 
rezygnacja demisija f.  
                  demission 
rezygnować odstupati(-iti) 4x,   

rezignovati  3x,  
                     zrekati se       3x 
reżim režim m. mode, regime  

*ręcznik ručnik m. 3x    

        (blg,rus,srb) 
ręka ruka f. arm, hand    6x 

rękawiczki rukavice(-čki) 6x 
rękaw rukav(y) 6x 
rękopis rukopis    6x 
robak črv f. Maggot   5/6x 
robak črvjak m. worm 5/6x 
robić rabiti vi. make  4x 
               činiti 4x 
 delati 6x 

robot robot m. 6x 
robota rabota f. job,    4x 

robotnik rabotnik m.  4x:1:1 

rocznie ežegodno 3x,  
              ročno      3x 
rodak* zemljak    3x 
rodzaj       rod    6x 
rodzeństwo brat ili sestra m. 

sibling 
rodzaj rod m. grammatical  
                      gender 

rodzaj nijaki sredni rod m.  
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                      neuter  
rodzic roditeľ m. parent   5x  
                 (ukr) 

rodzić roditi vi. give birth 6x 

rodzić się roditi se vi. be born  
             6x 

rodzina semja f. family 3x 
rodzina rodina f.           3/4x 

rodzony rodženy adj. born 6x 
rogalik* rogalik 4x 
rok        god m. year 3x 
             rok      3x 
rola      roľa f. role 
rolka    rola    4x 
rolniczy zemedelski 4x 
rolnik fermer m. farmer  
rolnik zemjedelnik m. farmer  
                                         4x 
romans roman(s) 6x 
Romansz romanš m. 
romantyczny romantičny adj. 
romantyzm romantizm 6x 
ropa nafta f. oil, petroleum 
ropociąg naftoprovod 6x 
rosa        rosa 6x 
Rosja      Rosija f.  

Rosjanin Rus m.  
rosyjski   rosijski adj.  

rosyjski   ruski adj. 
rosnąć rasti (rast-ti) vi. grow  
                               6x 

roślina rastlina/ rastena f.  
                          plant   5x (srb) 

rotacja rotacija f. 
rower velociped n. bicycle 
rowerzysta velocipedist 4x,  
       ciklist 3x 
rozbawić rozveseljati se 6x 
rozbić razbiti vp.      6x 
rozbity razbity adj. broken  6x  
rozbierać się* rozoblekati se 

4x  
         rozbirati      3x,  
         rozdevati se 2x  

rozbijać rozrušati vi. 4x  
  rozbijati     6x 
rozbój grabež            4x  
            razboj 3x 
rozbrojenie razoruženje n. 

disarmament  
rozbudowa rozširenje 5x 
rozbudować rozširiti 5x 

(budynok)             

rozchodzić się razhoditi vi. 

go apart  
rozchorować się rozboleti 4x, 

zanemogati 3x 
rozciągać raztegati se vi.  
                    stretch      5x (pl) 

rozciągnąć raztegnuti se vp.  

rozcieńczać rozvoditi vi. 5/4x 
rozcinać rozsekati, 6x  
   rozrezati vi.6x 
rozczarowanie 

razočarovanje 

n. frustration  
rozczarowany razočarovany 

adj.  
rozczarować razočarovati vi. 

frustrate  
rozczarowany razočařeny  
    adj.  

rozczarować razočariti vp.  
 

rozdać razdati vp. hand over   
    6x 
rozdawać razdavati vi. hand  
    6x 
rozdrażnienie razdražňenje 

n. exasperation 
rozdrażniony razdražňeny  
   adj. 

rozdwojenie rozdvojenje 6x 
rozdział rozdel 6x m. 

rozdzielać razdeľati vi. 6x  
                  separate            

rozdzielić razdeliti vp. divide 

   6x 

rozejm       primirje       5x 

rozejść się razidti          6x 
 (razidu,  razšel) vp. go apart   
 
rozgałęzić się* 

rozglądać się razgledati vi. 

look  5x (rus)  
rozglądać się razgledeti vp. 

look  around 5x 

(rus) 
rozgniewać razgnevati vp. 

6x anger    
rozgrywka* 

rozgrzać się rozgrijeti se 5x  
                vp. 
rozkaz          prikaz       4x, 

vp. 

rozkazujący prikazujučy 4x 
 poručajučy   4x 
 povelitelny adj. 

imperative 
rozkład razklad m. 5x (srb) 
rozkładać rozkladati vi. 5x 

         (srb) 
 
rozkręcić* rozvertiti vi. 4x 
rozkwitać razcvetati vi. 5x  
                  flourish  

rozkwitnąć razcvetnuti vp. 5x 

rozległy prostorny 5x,  
               obširny 4x 
rozliczyć* rozplačiti 3x vp. 
rozliczać* rozplačivati 3x vi.  
rozluźnić się rozpustiti 6x vi. 
rozładować* 

rozłam     razlom m.  5x (blg) 
rozłamać razlomati (razlomu)  
                     vp.  
rozłamywać razlomyvati vi. 
        breakup   5x (blg) 
rozłączyć rozdeliti vi. 6x,  
                 odlučiti 3x 
rozłożyć rozložiti vp. 5x, 

rozpadati vi. 6x 
 
rozmawiać diskutovati 6x, 
   razgovarati 4/5x (pl) 
rozmiar razmer m.  
rozmieścić razmestiti vp. 

place, situate 6x 
rozmieszać razmešivati vi.  
              mix  
rozmieszany razmešeny adj.6x 

puzzled  
rozmieszczać razmeščati vi.6x 

deploy 
rozmieszczenie razmeščenje   
               6x 
rozmnażać się rozmnažavati     

se 6x vp. 
rozmnożyć się rozmnožiti se  
     

                              6x 

rozmontować razmontovati  
              vp. disassemble    6x 
rozmowa diskusija 6x, 
  razgovor m. 4/5x(pl) 
 beseda f. conversation  
rozmontować razstaviti vp.  
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          disassemble, dismantle  

rozmontować razstavjati vi.  
          disassemble, dismantle  

  
rozmyślać razmysliti vp. 4/5x  
        (srb, rus) 

rozmyślać razmysľati vi. 4/5x  
              contemplate, ponder  

roznieść raznesti vp. carry  6x 

roznosić raznositi vi.  6x  
              disseminate                     

 
rozpad    rozpad             6x  
 dezintegracija 6x 
rozpadać się razpadati se vi.  

decay        6x 
rozpadlina razpor m. rift   
      razlom 5x (blg) 

 pukotina    4x (ukr, 

rus) 
 rozselina    2x 

 treščina      2x  
rozpakować rozpakovati 5x  
   vp. 
rozpaść się razpasti se  
            decay   (razpad-ti) vp.  

rozpalić rozpaliti     5x   vp. 
    rozgoriti 5x 
rozpędzać rozgoniti 5x, 
         ubystriti/rozbystriti vp.  
                3x 
rozpędzić rozbystrati vi. 3x 
rozpiąć* 

rozpocząć (za)počiniti vp. 6x 
rozpoczynać (za)počinati vi.  
   6x 
rozporządzenie rešenje 4x, 

rezolucija 5x 
rozpoznać raspoznati vi. 6x 
rozpracować razrabotati vp. 

        work out   4x (pl) 

rozpracowywać razrabotyvati 

        vi. 4x (pl)  
rozprawa* pravosudje 3x, 

postupak pred sudom  
rozprzestrzenić się 

rasprostirati     se 5x vi. 

rozpuszczać razpuskati vi.  

rozpuścić razpustiti vp.  
    razvoditi  6x 
     vi. dissolve  
rozpuszczanie razpuščenje  

                   n.  

rozreklamować reklamovati  
                         (-irati) vi. 6x 
rozróżniać rozličovati vi. 4x 
rozrywka veseľanje n.   6x 
           entertainment 
rozrywkowy uveselitelny 3x, 

zabavny 4x 

adj. 
rozrzutny* marnotratny 3x,  

rastočitelni 2x 
                  nehospodarny 

2/3x 
rozsądny razsudny adj.  
                clever  

rozsądek razsudok  
               (razsudka)  

 m. cleverness  
rozsądnie razumno adv.    6x 

reasonably, 

sensibly  
rozsądek razumnosť f. 6x 

sensibility 
     

rozstawienie razstavjenje n. 

disassembly  
rozstrzelać rosstreliti (-ati) 

            6x 
rozsypać razsypati vp. 

scatter  6x 
rozsypywać razsypyvati 6x 

vi. scatter  
rozszerzać razšiřati vi. 6x  
                   extend   

rozszerzenie razšiřenje n. 6x 
rozszerzyć razširiti vp. 6x  
       widen   

rozstrzygnąć (vy-)roz-rešiti  
                                   vp. 5x 
roztopić raztopiti vp. melt   
   6x 
rozum    razum m. 6x 
rozumieć razumeti vi.       6x 
rozumować razumovati vi.  

6x  
rozumny razumny adj. 

sensible        6x 
rozwalić razjebati (razjebu) 

  vp. fuck up  
rozwaga* razsudok 3x,  
                  rozvaha 3x m./f. 
rozwarstwienie stratifikacija  
                6x 

rozważać razvažati vi.  
                consider, 
 dumati 3/4x (srb, blg) 
 mysliti 5/6x (rus)  

rozważyć razvažiti vp. 3x  
                  consider  

rozważny razsudny adj. clever  
   3x 
rozwiązać razvezati vp. solve    
   6x 
rozwiązanie* rešenie       5x 

rozwiązanie razvezanje n. 6x       
                dissolution, solution  
rozwiązać razvesti (razved-ti) 

vp.  dissolve   6x 
rozwiązywać razvezyvati vi. 

solve               6x 
rozwiedziony rozvedeny   6x  
            adj. 
rozwiesić rozvesiti 6x,  
                 povisiti vp. 
rozwijać razvivati vi. 

develop6x 
rozwijanie razvitje n.   6x 

development  
rozwinąć razviti vp. develop  
                  6x 
rozwinięcie ro(ra-)zvitie   6x 
rozwinięty ro(ra-)zvinuty 6x 
rozwodzić się rozvoditi se 4x 
rozwozić rozvoziti vi. 6x 
rozwód     razvod        5x 
rozwój razvianje/ razvoj n. 6x 

development  

 
ród rod  6x 
róg rog m. horn 6x 
równać się ravniti se 

(nekomu) vi. be equal,  
                 correspond   6x 
równanie rovnanje n.  6x 
również a takože 
równina    ravnina f. plain, 6x 

równo       ravno  adv.   6x 

równocześnie ravnočasno adv. 
              6x 

równoległość paralelnost   5x 
równoległy paralelny 5:1 
równouprawnienie 

ravnopravnost          6x 

równowaga balans m. balance  
równy ravny adj.   6x 
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róża roza f. rose    5/6x (ukr) 

różowy rozovy adj. pink 
różne  razne    adj.    6x 
różny razny adj.       6x 

różny različny adj. different  

różnić się različati se vi. differ  
              5x (ukr) 
     razniti se 6x 

różnica različje n. difference  
         5x (ukr) 
 raznica   6x 
różnie  razno    adv. 6x 
rtęć   rtut     4x ,  
        živak   2x 
 

ruch hod m. motion 5x (srb) 
ruch dviženje n. movement  2x          
          (political)  
ruch ruh m. movement 

(political), movement 

(political)           4x (rus, blg) 
ruda ruda f. ore  

rudy  ridy    5x  adj.  

ruina ruina 4x,  
          rozvaliny 2x 
rum rum m. rum 6x 

rumuński rumunski adj.  

Rumania Rumunija f. 
Rumun Rumun 
runąć (s)valiti se vi/vp. 4x 
runda rund(a) 6x 
rura truba f. pipe 5x (srb) 
rura gazowa gazovod m. pipe  
rurociąg truboprovod m. 

piping   5x (srb) 
Rusin  rusin 

ruski rusinski adj. Rusyn 
ruszać się* dvigati se vi. 3x 

rusztowanie* 
 
ryba ryba f. fish          6x 
rybak rybak m. fisher 6x 
rybołóstwo ribarstvo,     

ribolovstvo 6x m. 
rycerz ricer m. 6x 
rygorystyczny* disciplina 3x 
ryk       rik 5x, rev 4x 
rylec stilus ? 
rynek trg m. market  5x,  

 rinok 3x 
 bazar 6x 
rynna vodny žlieb m. 
rynsztok prikop m. gutter  
rysa* pukotina 3x,  
 carapina 2x 
 tresk 

rysować rysovati vi. draw 4x 
rysować črtati vi. draw 1x 
rysownik risovač     4x,  
   kreslar    3x 
rysunek risunok m.4x (srb,  
             cz) 
ryś ris m. 6x 

 
rytuał ritual 6x. m. 
rywal supernik m. rival 5x  
         (pl) 
rywalizować soperničati 5x  
          vi. 
rywalizacja soperničestvo 5x 
ryzyko        rizik     m.   6x 

ryzykować rizikovati vi.  
ryzykowny rizičny adj. 6x 
                      risky  
ryż riž m. rice  6x 
 

 
 

 

 
 
rzadki  redki adj. 6x 
rzadko ridko        6x 
rząd   red m. queue, row 6x 
rząd* vlada 2x,  
          pravitelstvo 2x   polit. 

rządanie izžedovanje n.  
            demand      5x (srb) 

rządać izžedyvati vi. demand  
                                5x  (srb) 
 trebuvati    6x 
rządowy* deržavny 2x 
rządzić     vladati     4/5x,  
             upravlati 4x 
rzecz reč / več f. matter, thing 

  5x (srb) 
           predmet   5x (ukr) 

rzecznik predstavitel 4x,  
    govoritel 4x,  
    promovca 3x,  

   press-sekretar 3x 
rzeczownik imennik m. noun  
rzeczywistość istinnosť f. 4x 
rzeczywistość pravdivosť f. 2x 

  reality  
rzeczywiście zaisto adv. really  
                                       5x (cz) 
rzeczywiście stvarno adv.  
                      really  
rzeczywiście uveřeno adv.  
                      indeed  4/6x           
          faktično      3x 
 
rzeka reka f. river   6x 

rzekomo kak se tvrdi adv. 

  allegedly 
rzemieślnik remeslnik m. 4x 

(blg, srb) 

craftsman  
rzemiosło remeslo n. craft 4x 
        (blg, srb) 

rzemieślniczy remeslovy   adj.  
rzepa      repa        6x 
rzepak    repak      6x 
rzetelny* solidny 3x,  

    dostoverny 3x 
rzetelność*solidnost 3x,     

dostovernost 3x 
rzeź reznja 4x 
rzeźba skulptura f. sculpture  
                                         4x 
rzeźbić gravirovati vi. engrave  
rzeźbiarz skulptor 4x 
rzeźnik mjasar    5x,  
              reznik    4x 
rzodkiewka redkvica   6x 

rzucać kidati vi. throw 2x, 
 metati       5x 

rzucić kidnuti vp. throw 2x 
 metnuti     5x 
rzut      metanje       4x 
rzutnik projektor    6x 
rzymski rimski adj. roma 6x 
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sad     sad (ovošni) 4x 
sadza saža     5x 
sadzić saditi  6x 
sadzonka (roz)sadica 6x 
sakralny sakralny 6x 
sala sala f. hall   6x,  
         komnata   4x 

saldo saldo      6x 
salon salon m. 6x 

 
sałata salata zelena f. 3x 
sałatka salat(a)       6x 
sam sam adj. alone  
       sam pron.pers. self  

sam samy adj. same  
samica samica f. female  
samiec samec (samca) m. male  

samobójstwo samoubijstvo n.  

samochodowy avtomobilny 
samochód avtomobil 
samodzielny samostatny 5x  
                                  adj. 
samodzielnie samostatno adv. 

                      5x 
samogłoska samoglaska 
samolot samolet m. airplane  
                                     4/6x 

samoobsługa samo-    

obsluga(poslugivanje) 6x 
samoobsługowy 

samoobslužny(-govy) adj. 6x 
samorodek samorod m. nugget  

samorząd samoupravlenie  
               5/4x 
samotny samotny adj. lonely  
   5x 

samotność samotnost 5x 
samouk     samouk     6x 
samowystarczalny samostatny 
samozwaniec samozvanec 6x 
sanatorium    sanatorijum 6x 

sandał sandal 6x 
 

sankcja sankcija f. sanction 6x 

sanktuarium svetlišče       4x 
sarkofag sarkofag 6x 
sarna    sarna       5x 

satelita satelit m. 6x 

satyra   satira      6x 
satyryczny satiričny      6x 
satysfakcja satisfakcija 4x f. 
Saudyjska Arabia Saudovska 

Arabija f.  

 
sąd sud m. court    6x 
sądownictwo sudovnictvo 6x            

sudova vlada   6x n. 
sądowy sudovy adj.     6x 
sądzić suditi vi. judge   6x 

sądny dzień sudny deň m. 5x  
                 Judgement Day    
sąsiad sused m. neighbour 6x 

sąsiedny susedny adj. 6x  
               adjacent  

sąsiedztwo susedstvo n. 6x 

scena         scena       6x 
scenariusz scenarij   6x 
scenarzysta scenarist 6x 
scenografia scenografia 6x 
sceptyk       skeptik   6x 
sceptyczny skeptičny adj. 6x 
sceptycyzm skepticizm    6x 
schemat shema f.          6x 
schizma shizma 5x,  
   raskol 5x 
   rozdel 6x 
schizofreniczny šizofreničny  
                          adj.        6x  

schizofrenia šizofrenija f. 6x 
schnąć sahnuti 6x vi. 
schody stupenišče n. stairs  
                             4x (pl, ukr) 
 shody    3x 
schodzić shoditi vi. come 6x  
                 down                
schron    ukritie       6x n. 
schronić się ukriti se 6x,  

shovati 3x 
schronisko* ubežišče 
schwycić shvatiti vp. grab 6x                     
schwytać za-(s-)hvatiti vp. 

6x 
seans seans(a) f/m. 6x 
secesja secesija       4x,  

 oddelenje  6x 
segment segment    6x 
segregator* kolo registrator 
 
sekcja sekcija f. section 6x 
 otdel                6x 

sekret sekret m. secret  4x 

sekret tajna f. secret  
sekretariat sekretariat 6x 
sekretarz sekretař m. secretary 

   6x 

sekretny sekretny adj. secret  
                 4x 

seksualny seksualny adj.  

 

sektor   sektor 6x 
sekta     sekta 6x f. 
sekunda sekunda f. second 
selekcja selekcija 6x 
selekcjonować selekcionirati 

6x  
                         vybirati 6x 
 
semestr semestr m. 
seminarium seminarija 6x 
sen son (sna) m.  sleep 3/6x 
senat     senat   m. 6x 

senator senator m. 6x 
senny sonny, sonlivy 6x 
sens    smysl         5x 
sensacja sensacija 6x 
sensowny razumny 6x, 

razsudny, smyslny 5x 
 
separatystyczny separatističny 

   separatist    adj.  6x 

separatyzm separatizm 6x 
ser    syr   m.  6x 
Serb Srb   m.  

Serbia Srbija f.  

Serbian srbski adj.  

Serbo-Chorwacki 

srbskohrvatski   adj.  

serce srdce n. heart 6x 

serdeczny srdečny adj. cordial 
              6x  
serdecznie srdečno adv.  6x 
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seria serija f. series  6x 

serial serial m.      6x 
serio seriozno       4x 
serwetka servetka 4/5x f. 
sesja sojezd m. session  
 sesija        6x  
 zasedanje 5x 
setny stoty num. hundredth 

setny sotny num. hundredth  

setka sotňa f. hundred (noun)  

sezon sezon m. season 6x 

sezonowy sezonny adj. 6x  
                 seasonal           

 
sędzia suditeľ m. judge   6x 
sfera    sfera (area)          6x 
sfotografować (s)fotografirati 

(-ovati)                              6x 
 
siać seti vi. sow     6x 
        poseti, zaseti 

siadać   sidati   vi. 6x 
siano seno n. hay  6x 
siarka siara f. 5x 
siatka setka f. net  
 mreža  3x (pl, cz, rus) 

siatkówka* volejbol 3x 
siebie sebe (se, sobe/si, 

soboju) pron.refl. oneself  
sieć seť f. net 3x (blg,ukr,srb) 

sieć mreža f. net 3x (pl, cz,  
                                       rus) 
siedem sedm num. seven  
siedemdziesiąt sedmdeseť 

num. seventy 
siedemnasty sedmnasť num. 

seventeen 
siedemset sedmsto num. seven  
siedmioletni sedmletni 
siedzący    sidaščy    6x   adj.  
siedzenie   sidenje    6x 
siedzieć sedeti (sedim) vi. sit  
                                  6x 
siedziba sedlište       4x 

siekać    sekti vi. cut  6x 
siekiera sekira f. axe   5/6x  
                               (blg) 

sielanka idilija 6x 
sierociniec dom sirot 6x 
sierota sirota 6x 
sierp serp m. sickle 6x 
sierpień avgust    3x,  

              serpen    3x 
siew (po)sev 6x 
 
się se pron.refl. oneself 

sięgać* dosegnuti 3x 
sięgnąć* dosegati 3x 

sikać močiti vi. urinate 6x 
          odliti se 2/6x 

sikać izmočiti vp. urinate 6x 
silnie* silno adv.   3/6x 
 mocno    5x (rus) 
silny* silny adj. strong 3/6x  
 mocny        5x (rus) 
siła sila f. force, strength  

siłownia fitness klub 5x 
siniak opuhlina f.     4x 
 vzdutina    3x 
siny sini adj. blue (dark)  3x 
siodło sedlo      6x 
siostra sestra f. sister 6x 

siostrzany sesterski adj. 6x  
                   sisterly  

siostrzeństwo sestrinstvo n. 
               6x 
siódmy sedmy num. seventh  
sitko    sito         6x 
siwy* sidy, širy 6x adj. 
 
skakać skakati vi. jump 6x 

skała skala f. rock      5x 

skaleczenie rana        6x 
skalny skalny adj.      5x 
skalisty skalisty adj. 5x 
skamielina skamelinost’ 
skamienieć okameniti vp.  
           turn into stone     5/6x 

skamieniać okameňati vi.  
            turn into stone    5/6x 
skandal skandal            6x 
*skarb skarb m. treasure 2x 

*skarbnik skarbnik m. 2x  
                 treasurer        
skarbowy fiskalni 6x 
skarga težba f. complaint, 3x 
                                 (srb, cz) 
 žalba 5x (pl)  
 nedovolstvo 4x (cz, 

srb) 
skarżący težnik m.      3x  
                complainant           

skarżyć težiti vi. * 3x 
 žaliti  

      podavati žalbu 4x (pl, ukr) 
skarpetki škarapety   4x 
skazać osuditi vp. condemn 6x 
skazany    osudeny adj. 6x    

skazywać osudžati vi. 6x  
                 condemn  

    
skąd?  od kudy? 
skąd inąd odinokudy adv. 

from  somewhere else  
skądś odnekudy adv. from 

 somewhere 
skąpiec skupec 4x. m. (cz, srb) 
skąpy skupy adj.   4x 
skleić slepiti vi. 6x 
sklep targovina 5x,  
          (super)market 5x,  
           magazin         3x 
skład sklad (-išče)     5x  
składnia syntaksis m. syntax 
składać skladati vi. fold 5x  
    (srb) 

składka vnos 4x (cz, srb) 
składać się z skladati se iz vi. 

   5x  

składnik sklad(-nik)         6x  
składować skladovati vi. store 

   5x 

skłonić do skloniti, nakloniti 

   4/6x 
skłonny skloneny,  
               nakloneny 4/6x 
skoczek skakač        6x 
skoczyć skočiti vp. jump  6x 
skojarzenie konotacija 5x, 

dopolnitenje 5x, 

značenie  
skok skok 6x 
skomplikować izkomplikovati 

  vp.   4x      
  otegčiti vp.  
skomplikowany složeny 5x, 
 komplicirany 4x 
skontaktować się skontaktovat 

   se 
skończyć     prestati   6x,  
                    skončiti      4x 
skoro skoro adv. nearly, rather, 
skorupa skorlupa f. skin (egg,  

*skorzystać izkoristati  vp. 3x 
skóra koža f. hide, skin 6x 
skóra skoža f.               6x 
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skórzany skožany adj.  6x 
 
skracać skračati vi. shorten 6x 
skrajnie krajno adv. extremely 
                   6x  

  ekstremalno      6x 

skrajny krajny adj. extreme 6x 
 ekstremalnie          6x 
skreślić (za-) vyčerkivati 5x 
skręcać w odbačati (v levo, v 

pravo) vi. turn (left, right)  

skręcić w odbočiti (v levo,  
                 v pravo) vp. turn  
skręt* obrat 4x 
skrobia skroba f.  3x (urk, rus, 

               blg) 
skroplić kondenzovati 6x vi. 
skromnie skromno adv.    6x 

   modestly  

skromność skromnosť f.   6x 

      modesty  

skromny skromny adj. modest 
                 6x 

          umereny 3x (pl, cz, blg)  
skrót skračenje n. abbreviation 

                 6x 

skrócić skratiti vp. shorten 6x 
skrzep* sgustek           2/3x 
skrzydło kry(d)lo n. wing 2/6x 
skrzynia skrinja 4x,  
               sunduk 3x 
skrzywdzić povrediti 4x, 

poškoditi vp. 4x    
skrzywić skriviti    vp. 6x 

skrzyżowanie*      
skupisko sbor       4x,  
                skupina 3x 
skurcz krč m. cramp 
skuteczny efektivny 5x 
skuteczność efektivnost 5x 
skutek posledek 5x,  
            rezultat 4x 
 
slawistyka slavistika f. 
slogan     haslo     4x,  
 deviz(a)  4x,    
 slogan    3x,  
 lozung    3x 

                                                           
4 W wielu  językach słowiańskich  

oznacza żywicę drewna. 

słaby   slaby adj. weak  6x 

sława   slava f. fame     6x 
sławić  slaviti        6x 

sławny znamenity adj.  
                   famous  
sławny slavny adj. famous,   
                               6x  
sławny proslavjeny adj.  
                 famous           6x  
słodki sladki adj. sweet 6x 

słoik* steklana banka   3x 
słoma slama m. straw  

słonecznik solnečnik m.6x 
słoneczny solnečny adj.  
                 sunny 
słony solny adj. slony 6x 

słoń slon m. elephant   6x 

słońce solnce n. sun     6x 
słowacki slovački adj.  
                   Slovak  

Słowacja Slovakija f.  
Słowak Slovak m. Slovak 

słoweński slovenački adj.  

Słowenia Slovenija f.  
                    Slovenia 
słowianin Slovjan m.  

słowiański slovjanski adj.  

Słowiaństwo slovjanstvo n.  

słowik slavej m. nightingale  
słownictwo slovne resursy  
                                  5x (srb) 

słownik slovnik m.   5x (srb),  
   rečnik 2x 
słowo slovo n. 5x (srb) 

słowotwórstwo 

slovotvorenie 

 
słuch sluh m. hearing     6x 

słuchać slušati vi. listen  6x 

słuchać poslušati vi. obey  6x 
sługa sluga m. servant 6x 
          služebnik      6x 
słusznie pravilno    4x,  
              spravedlivo 3x,  
  slušno 3x 
słuszny  pravilny 4x,  
             spravedlivy 3x,   
             slušny 3x 
słup, pal kol m. stake 6x, 

   stup 5x (pl) 
służba služba f. service 6x 

służyć služiti vi. serve   6x 

słynny slavny 6x 
słyszeć slyšati vi. hear    6x 

 
smaczny vkusny  4x (pl, ukr) 

smak vkus m. taste 4x (pl, ukr) 

smakować vkusiti vp. 4x (pl, 

ukr) 

smakować vkušati vi. taste 
      4x (pl, ukr) 
smar maz f. cream, smear 6x 
smarować mazati (mažu) vi.  
      6x 
smażyć pražiti 4x,  
             smažiti 3x 
*smoła smola f. tar 6x4,  
 asfalt 6x  
             deget 4x (blg, srb) 
 katan 2x 
smutek* pečal 3x,  
               smutek 3x,  
                žalost 3x 
smutny smutny adj. sad 3x  
           (blg, srb, rus) 
 nevesely 6x,  
 žalosny 2/6x,  
 tužny 3x (cz, pl, rus) 
 

sn- ➝ son 
sobie sobe pron.refl. to oneself 
sobie si pron.refl. to oneself 

sobota subota f. Saturday  
sobór   sobor    5x 
socjalista socialist 
socjalistyczny socialističny  
                  adj.  
socjaldemokratyczny 

socjaldemokratičny adj. 
socjologia socjologija f. 
soczewka optična lensa 4x 
sojusz sojuz m. union  

sojusznik sojuznik m. ally  

sok    sok m. juice  5x (cz) 
sokół sokol m. 6x 
solić   soliti vi. 6x 
solidarność solidarnost 6x f. 
solidny solidny 6x 
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sonata sonata f. 
sonda  sonda   6x 
sondaż anketa 5x 
sortować sortirovati vi. 5x 
sosna sosna/ bor 3:3 
sowa sova f. owl   6x 
sól      soľ f. salt         6x 
spacer* prohazka 3/4x 
spacer hoďba f. 
spać spati (spim) vi. sleep 6x 

spadać spadati vi. fall down   
                                          6x 

spadek spad 6x,  
 nasledstvo 3x 
spadochron parašut m.  

     parachute  
spadochroniarz parašutist 
spakować spakovati vp. pack  
    5x 

spalić spaliti vp. burn (transit.)       

  5x   (blg) 
 izgoreti 5x(pl) 

spaliny spalne gazy 5x 
spanie spanje n. sleep 6x 
spaść spasti (spadu) vp. fall 6x  
spawać svarati vi. 5x 
 
specjalista specialist m. 6x   
      profesionalist 6x 

specjalizacja specjalizacija f. 
 6x 

specjalny specialny adj.  
                   special  

specyficzny specifičny adj.  
spedycja (ek)spedicija 5x 
spektakl pokaz 4x,  
               demonstracija 3x 
spekulacja spekulacija f. 6x 

spekulować spekulovati vi. 6x 
spełnić ispolnjati vi. 5/6x 
spędzać provadžati vi. spend 

  4/5x (cz, blg) 

spędzić provesti (proved-ti) 

vp.              spend (time) 

4/5x (cz,   

       blg) 
  propustiti  
spierać się spreprirati se 5x 
spieszyć się spešiti vi. hurry 5x 

spirytus spirit(us) 5x 
spis/lista  spis m. list      6x 

spisać spisati (spišu) vp. list 

6x 

spisek* 
spisywać spisyvati vp. list 6x 
 
splamić* 

spleśnieć splesniti 6x vp. 
spłacać splačati, uplačati 6x 
spłonąć izgoreti vp. burn 5x 

(pl)  

 (intransitive) 
spodnie* 

spodobać się* ljubiti vi. 3x 
spodziewać się očekavati vi. 

4x 
spokojnie spokojno adv. 

quietly  
           

6x 

     tiho 6x 

spokojny spokojny adj. quiet 

6x 
spokój spokoj 6x,  
 tiša 6x,  
 mir 6x 
*społeczeństwo společenstvo 

n. 2x 
           obščestvo 2x 

*społeczność společnosť f. 

community 2x                         

społeczny společny adj. 

social  

sponsor sponsor m.             

6x 

spontaniczny spontaničny 

adj.      6x 
           spontanny  
spontanicznie spontanično 

adv.    6x 

 
sporny sporny adj. 

controversial 
   6x 

sport sport m. sport 6x 

sportowiec sportnik m. 6x 
sportowy   sportovy adj. 6x 
sposób sposob m. manner   

 method, way 4x 

(srb, blg) 
 metoda 6x 
spostrzec uvideti 6x,  

                 svernuti uwagu 
3/5x 
spostrzegać uviditi 6x,  
                 svernuti uwagu 
3/5x 
spotykać strečati vi. meet 4x 

    (pl, cz) 
    spotkati 3x (rus, 

blg,          srb) 
spotkać stretiti vp. meet 4x 
    (pl, cz) 

spotkanie sustreča f. meeting 

4x 
     (pl, 

cz) 

spowodować pričiniti vp. 

cause 
          učiniti 4x 
spowodować podstrekati vp. 
     pričiniati 4x  incite, 

instigate  
spożycie* potreblenje 3x 
spożywczy* potreblenny 3x 
spółdzielnia kooperativ 4x 
spółgłoska suglaska f. 
spór konflikt 6x  
 spor m. dispute  6x 
spóźnić się* spozniti, 4x (srb, 

        blg) 
                   opozniti se  4x 

(srb,           

blg) 
spóźniony* opozneny 4x  

                    (srb, 

blg) 
 
sprawa delo 4x,  
 afera 3x 
sprawca učiniteľ m. 

perpetrator   

          4x 
sprawdzić proverjiti 5x,    

kontrolovati vi. 4x (blg, 

ukr) 
 potvrdati 4x (blg, ukr) 
sprawiedliwość spravedlivosť 

f.      4x 
    pravilnost      4x 

 pravosudje     3x 
sprawiedliwy spravedlivy adj. 

just             4x 
 pravilny    4x 
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 pravosudny 3x 
sprawnie spravno, upravno 

4x, 
sprowadzić sprovoditi vp. 6x 

accompany 
 privesti, 

privoditi 6x 
sprzeciwiać się sprotiviati se  
                         vi.   6x 
sprzeciwić się sprotiviti se vp. 

   6x 
            protivrečiti  
sprzeciw sprotivjenje n.  6x 

opposition 
sprzeciwiać się protiviti se vi. 

   6x 
sprzeczność sprepirnost 4/5x,  

sprečnost, 

sprotivnost   6x 
sprzeczny sprepirny (-čny)  
            4/5x,  
                 sprotivny adj.  6x 
sprzedać prodati vp. sell  6x 
sprzedawać prodavati vi. sell  

   6x 
 targovati  2/5x 
sprzedawca prodavca m. 6x 

salesperson  
sprzedaż prodaž f. sale   5/6x  
                 (pl) 
 
sprzęgło*   spojka     2x,  
                  sceplenje 2x 
sprzyjać (s)prijati vi. please  
              2/5x (srb) 
 podtrimovati 2x 
sprzymierzyć się vstupiti v 

sojuz          4x, 

objedniti se v 

sojuz          4x 
spuchnąć spuhnuti vp. swell 

                           4x 
     vzduti se      3x 
spuścić    spustiti           4x 
srebrny srebrny adj.      6x 
                          silver  

srebro srebro n. silver  6x 
ssać sosati vi. suck  
stabilny stabilny adj. 6x  
                  stable    

stabilność stabilnost’      6x 
stacja stancija f. station  4/6x 

    (ukr, rus) 

stacja kolejowa železnična 
       stancija f. 4/6x (ukr, rus) 
stacja nadražje n. station  
stać stojati (stojim) vi. 6x  
                     stand   
stać się stati vp. become   6x 

stać się stati se vp. happen 6x 
stadion stadion 6x 
stado čreda f. flock, stado 6x 
stal stal m. 3x (cz, blg, srb) 
stały staly 4/5x 
stan položenje   4x,  

                 stan      3x,   
                 sostavjenie 3x 

stanąć postati        6x vp. 
standard standard m.  6x 

standardowy standartny 6x  
                     adj. 
stanąć postati 6x vp. 
stanowić* tvožiti 5x,  
                  sostojati 3x,  
      izdavati  
stanowisko dolžnosť f. job, 

  post,  
stapiać stapjati vp. merge 6x 

staranny starany adj. careful  
   uvažny          4x 

starość  starost              6x f. 
starożytny starodavny vek  
               6x 
starożytność starodavnost  
            6x. 
starszy starši adj. elder    6x 

stary stary adj. old    6x 
starzeć się zastařati vi. age  
                           6x 
statek korabľ m. ship 3x (pl,  
                                  cz, srb) 
status    status m. status  

statyczny  statičny 6x    adj.  
statystyka  statistika 6x 
staw* rybnik m. pond 
stawać się stavati se vi. 5x  
                  become   
stawiać (po)staviti 5x vp. 
staż       staž     5x 
stażysta stažer 5x 
step        step           6x 
stepowy stepovy adj. 6x 
ster         krma f. rudder 
sterczeć strčati vi. protrude  
sterczeć strčiti vp. protrude  

stereotyp stereotip      6x m. 
sterować upravljati    4x vi. 
stępić  otupiti, pritupiti 6x 
stłoczony  stisneny  5x  adj. 
stłumić ugasiti vp.    6x 
sto sto num. hundred  
stocznia verf m. shipyard 2x 
korabostroitelnica 3x (pl, cz, 

         srb) 
stoisko  stend   4x, 
             sekcija 4x 
stolarnia stoljarija (-nja) 5x f.  
stolarz stoljar 5x m. 
stolica glavny grad m. capital  

stołek stolka f. chair  4/5x 

stopa stopa f. 4x (cz, blg) 
          hodidlo 2x 
          tabure(t) 5x (cz) 
           kreslo 3x  (blg, srb, ukr) 

stopić stopiti vp. merge  6x 

stopienie stopjenje n. 6x  
               merger  
stopień stupeň (stupňa) m. 

degree, stair  
stopniowo postupno(-

tepenno) adv. 

gradually 5x (pl) 
stosować upotrebiati 5x, 

iskoristavanje 3x, 

ispolzovati   3x 
stosunek odnošenje n. attitude, 
                              relation 3/5x 

 relacija 5x 
stosunkowo odnositelno adv. 
                           relatively 3/5x 
stowarzyszenie sudruženje 
stół stol m. table  5x (błg) 
strach strah m. fear, horror 5x 

              (blg) 

 bojazň f.   fear  
 trevoga 3x 
stracić stratiti vp. lose 4x, 
 izgubiti          5x 
stracony zagubleny   4x,  
                iztraceny   4x 
strajk strajk      3x,  
          stačka     3x m. strike  
strajkować* strajkovati 3x, 

stačkovati 3x  
straszyć strašiti vi. frighten 5x 

               (blg) 
  plošiti 4x 

straszyć užasnuti vp. terrify  
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straszny strašny adj. horrible 
               5x (blg) 

strata utrata        4x,  
 zguba   4x 
strategia strategija f. 
strategiczny strategičny adj.  
strażak požarogasiteľ m.  

  firefighter, 6x 
strażak gasiteľ m. fireman  
    požarnik 5x (srb) 
straż straža f. custody        4x 
straż pożarna požarna služba 

f. fire service  
strażnik stražar 4x m. 
strefa zona    f.  5x 

stromy strumy 5x 
strona strana f. side     6x 

strona stranica f. page 6x 

strona internetowa vebsajt m.  

strój         kostium       4x 
struktura struktura f. 
strumień potok 5x, 
   vodotok 5x (błg) 
   ručej 3x  
   struja f. stream  3x 

struna struna f. string 5x (srb) 
struna vrvka f. cord, string  
stryjek stryjec (stryjca) m. 

 uncle 
strzał     strel  5/6x 
strzała   strela f. arrow 5x 
strzelba strelba,  
 gvintovka f. gun, rifle  

strzelić streliti vp. shoot 6x 

strzelać streľati vi. shoot 6x 

strzyc strigti vi. cut (hair),  
        

strzyżyk strižik m. wren  

 

student student m. student 6x 

studencki studentski  6x 
studia studija f. study 6x 

studiować studijovati vi. 6x 

                   study  

studnia studňa f. well   2x 

studzić ohladiti,            5x 
             ohladovati vp. 5x, 
stulecie stoletje n. century 
stwierdzić konstatovati 6x,    

ustanoviti 4x 
      stvrditi 6x 
stwierdzenie konstatacija 6x 
          tvrdenje 6x 
stworzenie iztvořenje   6x n. 
                   creature            
stworzony iztvoreny 6x 
stworzyć  iztvoriti 3x/5x/6x  
stwórca    iztvoritel 6x 
 
styczeń januař m. January 3x 
styl        styľ m. style 

stymulacja stimulacija f.  
stymulować stimulovati vi. 
stypendium stipendija 6x f. 
subiektywny subiektivni 6x 
                       adj. 
subskrybent predoplatnik m. 

subscriber 
subskrypcja podpiska f.  
substytucja substitucija 4x,       

zamena 6x 
subwencja subvencija 5x,         

dotacija 4x,  
                   subsidija 3x 
substancja substancija f.  6x 
subsydiować davati  

subvencije     4x 
sucho suho 6x 
suchy suhi adj. dry   6x 

suchar suhař m. biscuit  
*sufit strop m. ceiling 2x 
            pokritie           3x 
sugerować predkladati 5x, 

sugerovati 3x vi. 
sugestia sugestija 5:1x 
sukces uspeh m. success 5x  
             (pl) 

supermarket supermarket m. 
surowiec resurs m. resource  
         4/6x (pl) 
surowy surovy 6x 
 gruby 6x 
 neobrabotany 3x 

suma suma f. sum (amount) 
suszyć sušiti 6x vi. 
sut ➝ byti  
suwerenność suverenitet m. 6x 
          nezavislost 5x 

suwerenny suverenny adj. 6x 
       nezavisly 5x 
swoboda svoboda 6x f. 
swobodny svobodny adj. free 

        6x 

swobodnie svobodno 6x adv. 
swój svoj pron.poss. one’s own 
 
sygnalizować signalizovati 6x  
    vi  

sygnał signal    6x m. 
sypać sipati vi. 6x 
sypialny spalny adj.  6x 
sypialnia spaľňa f. bedroom 

sypki    sipki    6x adj. 
system systema f.   6x 
systematyczny systematičny     

  adj.  6x 
systemowy systemovy adj.  6x 
sytuacja situacija f. situation  
         5/6x (srb) 

  položenje 4x (cz, blg) 
symbol symbol m.    6x 

symboliczny symboličny adj.  
    6x 

symbolizować symbolizovati  
  vi.  

symfonia symfonija f.  6x 

sympatia simpatija       6x 
sympozjum sympozjium  
symulacja symulacija  6x 
syn          syn m. son     6x 

 
 
 

 
 



szablon šablon m. template 6x 

szachy šahi/šahmatym.pl. 6x  
 chess              

szacować*  
szacunek uvažanje 5x 
szafa* 

szalik šal 6x m. 
szalony* šaleny 4x 
szampan šampan(ske) vino 6x 

szanować uvažati vi.      5x 
szanowny uvažany adj. 5x 
szansa šans m. chance 6x 
 možnost        6x 

szantaż šantaž m. blackmail 
szarpać trgati 5x,  
              razderati 4x 
szary sery adj. gray 4x, 
          sivy 6x 
szarża* šarž 3x  
szatnia garderoba 5x 
                šatna      2x 
szczególnie specialno adv. 6x 
szczególnie osoblivo adv. 5x   

 (cz) 
      pred vsim 5x (srb) 
szczególny osoblivy adj. 5x(cz) 

particular  
szczekać lajati (laju) vi. bark  
               4x (ukr, cz), 

  gavkati 2x 
szczegół detal 6x,         

podrobnost   5x 
szczegółowo detalno 6x,    

podrobno 4x, 

precizno 4x,  
                       točno 5x     adj.  
szczelina* rozselina 2/3x 
szczepić vakcinovati 4x 
               sjednati 6x 
szczepionka vakcina f. 6x 
szczery čestny 5x,  
  iskreny 3x   adj.  
szczerze čestno 5x,  
               iskreno 3x adv. 
szczęka   čeljust 5x  
szczęście ščestje n. 5x  
       happiness  

szczęśliwie ščestlivo adv.   
                happily 5x (srb)  

szczęśliwy ščestlivy adj. 5x  

szczotka ščetka f. brush 5x  
                                     (cz) 

szczupły tenki 6x,  

   hudy 3x 
szczur* 

szczypce klešte 5x 
szczyt klimaks m. climax  
szczyt samit m. summit 

(meeting) 
szczyt vrh m. apex, top  4/6x 
 vršina 

szef šef m. boss 3x (rus, ukr,  
              srb) 

          glavnik m. boss, chief 
         direktor 6x 
         rukovoditel 3x 
szelf kontynentalny          

kontinentalny šelf m. 
szept      šepot     6x 
szeptać  šeptati   6x 
szereg    rjed      6x 
szermierka fehtovanje 4x 
szeroki široki adj. wide  6x 
szeroko široko adv. widely  
    6x 
szerokość širina f. width 5x  
                (pl) 
szerokość širokosť f. width 
     6x 
szesnaście šesťnasť num.  
   sixteen 
szesnasty šesťnasť 
sześcian* kub 3x 
sześć šesť num. six  
sześćdziesiąt šesťdeseť num. 

  sixty  
sześćset šesťsto num. six  
               hundred 
szewc* švec 3x, obučar 2/3x 
szkaradny skaredny adj. 2x  
                   ugly  
      urodivy       2x 
      nekrasivy   5x 

(pl) 
      nelepy 

szkic škic 6x 
szkielet skelet 6x 
szklanka* steklana posudina 

4x, čaša 3x  
szklany steklany adj.   6x 
szklarnia* 

szkło steklo n. glass  6x 
szkoda škoda f. damage 3x, 
 povreda 4x 

 uščerb 4x 

*szkodliwy  škodlivy adj. 3x 
*szkodzić (po)škoditi vi.  3x

      damage,  
      povrediti 4x, 
       uščerbiti  4x 

szkoła škola f. school         6x 

szkolić školiti vi. educate   6x 

szkolenie školenje              6x 
szkolny školny adj. school  6x 
szlachta šljahta 5x 
szlachetny* blagodarny 3x,     

šlahetny 3x 
szlachetnie* blagodarno 3x,        

šlahetno 3x 
szlak droga 4x, maršruta 4x,    

put 3x 
szlifować šlifovati 5x 
 
szmata* 

*szmuglować krijumčariti 

           vi.   1x  
szmugler kontrabandnik 

                 m.   5x (srb) 

szmuglowany kontrabandny      
            adj.  smuggled  5x (srb) 

szmuglować kontrabandovati 

   vi. smuggle   5x (srb) 
sznur          šnur 4x 
szurowadła šnurki dlja botov 

                 4x     
szok šok m. shock  6x 
szokować šokovati vi. shock  

                    6x 

szokujący šokujuči shocking 

    adj. 6x 

szorstki hrapavy adj.      3x  
 coarse  

  gruby 6x,   
                surovy 6x 
  neravny 6x,  
  neobrabotany 3x 
 žestki 3x (cz, blg, srb) 
szósty šesty num. sixth 
szpara* pukotina 2x,  
              treščina 2x 
szpieg špigon m. spy    6x 
szpiegostwo špigonstvo 6x 
szpilka* špilka 3/4x 
szpital boľnica f. hospital 3/4x 
                                (pl, cz) 

  lečilňa/lečnica f. 2x  
               hospital            
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sztab štab 5x 
sztandar horugva  3x, 
   prapor 3x 
što ➝ čo 
sztorm    burja    5x 
sztuczny štučny adj. artificial  
   sintetičny 6x 
    istvoreny 6x 

  umetny adj. 2x 
   iskustveny   2x 
sztuka*  

szturm šturm 4x,  
 pristup 3x  
sztylet stilet 4:2 
sztywny* tverdy 5x,  

                žestki 3x 

*szukać iskati (išču) vi. look  
                       for 1x,  
                  šukati 2x,  
                  hledati 1x 
szum šum m. noise   6x 
szumieć  šumeti   iv.  6x 
 
Szwajcaria Švejcarija f.  6x 

szwagier deveř m. brother-in-

   

     law 
Szwecja Švecija f.  

Szwedzki švedski adj. 
szyba* 

szybki bystry adj.    3x 

szybki brzy adj. fast, quick 3x 
szybko brzo/bystro adv. fastly,  
szybko bystro adv.  3x 
             šybko          3x 

szybkość bystrosť f.  3x 
    šybkost     3x 

szybować* 
szybowiec bezmotorny 

samolet 
szyfr šifr 6x 
szyja šija 5:1 
szyny* šina 3x 
szynka šunka f. ham 5x (rus) 
šlepati vi. slap  

šlepnuti vp. slap  

  
 
 

 
 
ściana stena       5x f. (pl) 
ściąć obezglaviti ,  
           izsekati 4x,  
            iztreziti 4x vp.  

ścinać obezglavjati vi.  
                   decapitate 
ściągać* skačati 3x, download 
               prenositi fajl ,  
               stegnuti 3x,  
               spustiti fajl 4x  vi. 
               daunlodovati vi.  
ścieki nečiste vody 6x 
ścierać* 

ścierka* 

ścieżka stežka    4x,  
             drožka   3x 
ścigać goniti  6x 
ścisły točny   4x   adj. 
ścisnąć istesniti      5x,  
             pritegnuti 5x 
ściszać utišati vi.   6x 
ściszyć utišiti  vp. 6x 
ślad   sled    5:1x 

Śląsk Slezk m. Silesia 
śląski slezki adj. Silesian 

śledzić sledovati vi. follow  
                            4x (cz, srb) 

śledzić slediti vi. follow, 

observe      4x (cz, srb) 

śledzić razsledovati vi.  4x 
śledztwo sledstvo n.       4x

  investigation 
śledztwo razsledovanje n. 4x

             
ślepy slepy adj. blind   6x 
ślepota slepota f.          6x 
ślimak* 

ślina slina f. saliva  5x (srb) 
śliski slizki  adj.     4:2x   
śliwka sliva f. plum     6x 
*ślub svaťba f. marriage,  3x 

ślubny svaťbeny adj. weddi  
                       3x 
śmiać się smejati se (smeju)   
                                  6x vi.        
śmiałość smelosť f. courage 

5x 
                  

(blg) 

śmiały smely adj. bold, 

daring 
           5x 

(blg) 

śmiech smeh m. laughter 5x  
  

 (rus) 

śmieć  smet     m.            5x  
śmierć smrť f. death       6x 
śmiertelny smertny adj.   6x 
śmiertelność smertnost’ f.  6x 
śmieszny smešny adj. funny 6x 

śmietana smetana f. cream 5x 

                (srb) 
śmietnisko smetišče(nik) 5x. 
śmigłowiec helikopter 6x,    

vertolet 3x 
 
śniadanie* snidane 3x 
śnić sniti vi. dream 
śnieg sneg m. snow       6x 
śnieżyć snežiti vi. snow   6x 

śpiączka koma f. coma  
śpieszyć się spešiti se 5x vi. 

śpiewać pevati vi. sing  6x 
śpiewak pevateľ m. singer   6x  

średni sredni adj. average, 

  central 

średnica diametr m. diametre 

średniowiecze sredňevečje n. 

 Middle Ages 
środa sreda f.    6x 

środek sredina f. middle 5x  
               (pl) 
środek sredstvo n. means 5x 

               (pl) 
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środkowy seredny 5/6x 
środowisko sredovišče 5x n. 
śródziemny sredozemny adj.  
           6x 
śruba* (g)vint 4x 
śrubokręt* 

 
świadectwo svidetelstvo 6x 
świadek svidek               6x 
świadomie svedomo adv. 4x 

      (blg,rus) 

świadomość svesť f. 4x  
                     conscience        

świadomość svedomosť f. 4x 

świadomy svedomy adj.4x 
świat svet m. world      6x 
światło svetlo n. light   6x 
światło księżyca lunosvetlo  
             6x 
światowy svetovy         6x 
światopogląd svetopogled 5x 
świątynia hram m. temple  
świeca sveča f. candle   6x 
świecić     svitliti    vi. 6x 
świecznik svičnik       6x 
świetnie*  otlično       3x 
świeżo svežo adv.   5x (cz) 

świeży sveži adj. fresh 5x (cz) 
święcić svetiti vi. hallow 6x 
święto slavjenje n. celebration  
    5x 
świętować slaviti vi. celebrate   
   5x 

świętować proslaviti vp.  
       praznovati 2x  
                     celebrate 

święty svety adj. Saint  6x 

świnia sviňa f. pig  5x (cz) 
świt     rosvit          5x 

 

 

 
ta ➝ toj  
tabaka tabak m.  3x 
tabela tablica 6x 
tablica tablica 5x 
taca* podnos 3x 
Tadżykistan Tadžikistan m.  

tajemnica sekret 4:2x 
tajemniczy sekretny 4x 
tajność tajnosť f. secrecy 6x 
tajny tajny adj. secret 6x, 
         skryty         5x (blg) 

Tajski tajski adj.  

Tajwan Tajvan m.  
tak da intj. yes 
w taki sposób tak adv. like 

that, like this, so, thus  

tak dużo tak mnogo adv. that 

 much  
tak samo jak ravno jak/kak 

conj.  as well 
taki jak taki adj. such 
tak wiele koľko conj. as many 

taksówka taksi 6x 
taksówkarz taksista 6x 
taktyka taktika 6x 
także takože adv. also, too  

talent talent(-ant) 6x 
talerz talir(ka) f. plate 5x(blg) 
tam tam adv. there  

tamte tamte pron.dem. those  

tamten tamtoj (tamta, tamto) 

pron.dem. that  

tancerz tansor        5x,  

             tanečnik 2/5x 
*tani deševy adj. cheap 2x,  
        jeftin     2x,  
        nedrogi 5x 
taniec tanec 5x 

tapeta tapeta 4x,  
            oboj  3x 

taran baran m. ram  
taras terasa      6x 
tarcza ščit 5:1x 
targ bazar 6x,  
       targovla (-vina) 5x 
targować trgovati vi.  5x  
      trade  
taryfa tarif(a)    6x 
*taśma tasma f. tape,  
             lenta      2x  

tata otec (otca) m. 
tchóżliwość strahlivosť f. 5x 

tchórzliwy strahlivy adj.   5x 
                  cowardly 
tchórz strahlivec     m. 5x 

(strahlivca)   
 thor 4x (blg, rus), 

 trus 2x 
 

te se pron.dem. these  
te pron.dem. those  

te tute pron.dem. these  

teatr teatr m. 5x (cz) 

techniczny tehničny adj.  

technologia tehnologija f.  6x 

tekst tekst m. text  

telefon telefon m. (mobilny)  
            6x  

telekomunikacja 

telekomunikacija       5:1x 
teleskop teleskop        6x 
telewizja televizija f.   6x 

telewizyjny program 

televizijny               

program m.  6x 
temat tema f. theme  
temperature temperatura f. 

      5x(cz) 

tempo tempo 6x 
ten, to sej (sa, se) pron.dem. 

this  
ten tutoj (tuta, tuto) pron.dem.      
tendencja tendencija 6x 
tennis tenis m.  
teokracja teokracija    6x 
teoria teorija f. theory  6x 

teoretyczny teoretičny adj.  6x 
teoretycznie teoretično adv. 6x 
terapia terapija f. therapy    6x 
teraz sejčas adv. now 
teraz nyne/teper adv. now  
teraźniejszy nynejšy 4x,    

sovremenny 3x 
teraźniejszość nynejšost 4x,  
                     sovremennost 3x 
termin termin m. term 6x 
            data 6x 
termometr termometr 5:1 
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termos termos 6x 
terror teror m.  6x 
terrorystyczny terorističny  
          adj. 6x  
terrorysta terrorist     6x 

terroryzować užasati vi. terrify 

terytorialny teritorialny adj.  
   6x 

terytorium teritorija f.  6x 
test test m.   5x (blg), 
      proba     5x (cz) 
 

*testament testament m. 4x 

        (blg, rus),  
       zavet 4x (pl, ukr) 

testować  testovati vi. 5x (blg), 
     probovati   5x  (cz) 

tępy tupy adj. dull   6x 

*tęcza duga f. rainbow   4x 
tędy     tudy       5x 
*tęsknić žedžati vi. long,  
               skučati, tužiti 2x   
*tęsknota žednosť f. longing,  
tętnica arterija       5/6x 
tętnicza arterialna 5/6x 
TIR tir m. truck  

tkanina tkanina 5x (rus)  
 tekstiľ m. textile 
tlen kislorod 5:1 oksigen 
tlenek oksid m. oxide  

tło* 
*tłum tolpa f. crowd 3x  

  (srb, cz, pl) 

tłum množtvo n. crowd 
tłumacz prekladatel  6x 
 prevoditeľ m.  
              translator 
tłumaczenie tolmačenje f.  

tłumaczyć tolmačiti vi. 

translate  

tłumaczyć prekladati 6x 
     prevoditi vi.  
                   translate 
tłumić gasiti vi. 6x 
tłusty tolsty adj. fat  5x (srb) 
 masny         3x 

*tłuszcz žyri 2x 
 

to ➝ toj  

tobe pron.pers. to thee, to you 

(sg.)  

toj (ta, to) pron.dem. that  

toj ... tam pron.dem. that ... 

there  

toj ... tu pron.dem. this ... 

here  

prąd tok m. current 
         električna struja   3x 

ponieważ tomu čo/što conj.    

    because  

 
toaleta tualeta 5x 

tobie ti pron.pers. to you  
            (sg.) 
tolerancja tolerantnost 6x 
tolerancyjny tolerantny 6x 
tona tona f. ton  6x 

tonaż* tonaž      6x 
tonąć tonuti vi. drown  6x 

topić topiti vi. melt       6x 

topić potapjati vi. sink 6x 
topnieć (roz)tapiati (se) 5x 
torba torba 4:2 
tortura mučenje n. torture 5x 

                          (pl), 
 tortury 3x 

torturować mučiti vi. torture 

                      5x(pl),  
       torturovati 3x 
towar tovar m. goods 3x 
            product          4x 

towarowy* tovarny   3x 
towaroznawstwo 

tovaroznanje         3x 
        produktovedstvo      6x 
towarzysz tovarišč m.  
                 comrade         3x

       drug           3x 
tożsamość* identičnost 5x,  
                    tožnost       4x  
 

towarzyszyć sprovadžati vi.     

       privoditi,  
                     dovoditi 6x 

 

tracić stračati,  
              marnovati 3x vi.  
 izgubiti 5x 

tradycja tradicija f.   5x  
               tradition               

tradycyjny tradicijny adj. 5x                                   

trafić* popadnuti 3x vp. 
trafnie precizno           4x,  
             točno     adv.   4x     

tragedia tragedija f. tragedy  

tragiczny tragičny adj. tragic  

traktor traktor 6x 
traktować kogoś* otnositi se 

4x,     
                        obhoditi se 3x 
tramwaj tramvaj m. tram     6x 

transatlantydzki 

transatlantičny 
transliteracja transliteracija f.  

transliterować  transliterovati 

          vi.  

transformacja transformacija f 
transport transport         5:1x 
transportowy transportovy 5x 
tranzystor tranzistor 6x 
trasa maršrut(a) 5x,  
 put 4x,    
           kurs 4x,  
 trasa 4x, 
          droga 4x 
trawa trava f. grass 4x 
trawnik travny gazon 6x,    

travniak 4x 
trąba     truba           5x (blg) 
trąbić trubiti vi. toot 5x (blg) 
 
trenować trenirovati vi. train 

   5/6x 

trenowanie suprovodženje n.  
trenować suprovadžati vi. 

    5/6x  coach  
trening trenirovka f. training 

              5/6x 

treningowy trenirovny 5/6x  
      adj.  
treść* saderžanie 3x 
trochę slegka adv. quite, rather 
 nekolko 5x (pl)  
tron tron m. throne 5x (srb)

          prestol       2x 

tropikalny tropičny cyklon m.  
troskliwy* 

trójkąt trikut(nik) m. triangle 

         3/6x 

trójkątny trikutny adj.   
                triangular  
trucizna otrava f. poison 2x,  
   jed                  3x 
truć otravjati vi. poison 3x 
trud trud                 6x 
trudny trudny adj. 5x (srb),  
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            težki             6x 

trup trup m. (dead)  5x (cz) 

truskawka* 
trwać trovati vi. last 4x, 
            stati / stoiti   6x,  
            (vy)deržiti    4x 
trwały staly              4x,  
 nezmenny 4/6x, 
              postojanny 3x 
trwonić (i)stratiti 5x,  
              marnovati 3x 
tryb* sposob    4x  
trzask tresk      6x 
trząść (po)tresti vi. shake 5x 

                (ukr) 
trząść tresnuti vp. shake 5x  
            (ukr) 
trzcina trstina     5x f. 
trzeba treba adv. it is needed  
         5x (rus) 

trzeci treti num. third  

trzeć treti (tru) vi. polish, rub 

           4/6x (blg, srb) 

trzeźwy trezvy adj.    5x  

trzmiel čmeľ f. bumblebee 4x 

        (blg, srb) 
trzy tri num. three  

trzydzieści trideseť num.  
    thirty  
trzykrotnie trikratno adv.  
 thrice  

trzynasty trinasť num.  
 thirteen  

trzysta tristo num. three  
 hundred  

trzymać držati vi. hold, keep 

                         4/6x (pl, ukr) 
trzymać rukovati vi. handle 

trzęsienie ziemi 

zemjetrešenje n.  
tsunami cunami n. 
 
tulipan tulipan m. tulip 5x  
         (blg) 

tunel      tunel      6x m. 
Tunezja Tunizija f.  

tuńczyk tunec     4/5x m. 
turbina   turbina 6x 
Turcja    Turcija  f.  

Turecki turečki   adj.  

turniej   turnir        6x 
turysta  turist m.     6x 
turystyczny turističny 6x 
turystyka turizm     6x 
tusz črnilo n. ink 
tusz tuš m. ink     5x (blg)  
tutaj tu adv. here  

tutaj tudy adv. to there  

twardnieć tvrdnuti       6x 
twardy tvrdy adj. hard 6x 
twardość tv(e)rdost        6x 

twarz (ob)liče m. face     6x 
twierdza kreposť f. fortress  
            2x 
   zamek 5/6x (cz),  
   tverdinja 3x 
   fort 5x (srb) 
twierdzenie tvrdženje n. 6x

            statement 
twierdzić tvrditi vi. affirm, 

6x 

tworzyć tvoriti vi. create  6x 
twój tvoj pron.poss. your (sg.)  
twórca tvoriteľ m. creator  6x 
twórczy tvorči adj. creative 6x 
twórczość tvorčestvo    5/6x 
 
ty (tebe/te, tobe/te, toboju) 

pron.pers. thou, you (sg.)  

tydzień sedmica f. week 
tygodnik* tydenik    3x 
tygrys tigr m. tiger   6x 
typ typ m. type  

tyle toľko adv. that much  
tylko* tolko         3x 
tylny zadny adj. back  
tymczasem* dopoka ne,  
          dopoka ščo  
tymczasowy časovy adj. 3x  
       (rus, blg) 
             vremenny 3x (pl, cz) 
   provizorni  2x 
tynk* štukatura f.    3x 
typ sort m. kind  
typografia typografija f.  

typowy typičny       6x 
tysiąc tyseč num. thousand  

tysiąclecie tysečoletje n.   

    millennium 
tysięczny tysečny num.     
            thousandth  
tytan titan m.  
tytoń tabak/ tytun 3:2:1 
tytuł zaglavje n. title 3x 
         titul 6x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
u prep. + gen. at, at the place                                of  

uaktualnić aktualizovati vp. 6x 
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uatrakcyjnić* 

ubić  ubiti 6x 
ubiec  ubegti vi. run away  4x 
ubiegłoroczny lani adv. 
                        last year,  
ubezpieczać strahovati vi.  
       insure    garantovati 6x 

ubezpieczenie strahovanje n.  
                       insurance 3x

         garancija 6x 

ubezpieczony strahovany 3x  
           adj.  
ubiegłoroczny prošlogodny  
          adj. last year's  
ubierać się  oblekati 4x,  
                    odjevati 3x    vi. 
uboczny efekt postranny 3x, 
                pobočny 3x 
ubogi bedny    4x,  
 ubogi 3x  adj. 
ubóstwo bednost 4x   
  ubogost 4x, 
ubranie*  odeža 3x,  
    obleklo 3x 
ubrać się  oblekati se 4x,  
                 odjevati se 3x   vp. 
ubrudzić* umazati se 3x vp. 
 
ucho uho n. ear      6x 
uchodźca beženec m. refugee 

         3/4x 
                azilant      3x 
uchwalić rešiti         4x,  
                izdati rezoluciju 5x 
uchwała rešenje      4x,  
               rezolucija 5x 
uchwyt ručka         6x 
uchwycić uhvatiti vp. grab,  6x 

uciąć otseknut      4x,  
           otreznuti   4x 
uciec ujdti (ujdu, ušel) vp. go  
                   6x 

uciec ujehati (ujedu) vp. go 

away    (by transport)       6x 

uciec ubegti vp. run away 4x 
uciec izbegti vp. escape 4x 
uciec utekti vp. flow away, 

leak, run away    4x  
ucieczka begstvo           4x,  
 utečka          4x 
uciekać uhoditi vi. go away  

uciekać ubegati vi. run away  

                          4x 

uciekać izbegati vi. escape   
             4x 

uciekać utekati vi.  run     4x 
uciekinier dezerter           4x 
ucinać otsekati 4x,  
            otrezati 4x 
uciskać natiskati vi. press 4x 

                (cz, pl, ukr) 

uczciwie čestno  adv. 4x     
uczciwość iskrenosť f. 3x  
       sincerity            

uczciwy iskreny adj. 3x  
        frank  
uczciwy čestny adj.  4x  
  honest  
uczennica učenica f. 6x  
    schoolgirl              

uczeń učen(ik) 6x m. 
uczesać učesati, pričesati se 

            6x    
uczestnictwo učestje n. 6x 

uczestnictwo učestničestvo n 
          6x 

uczestniczyć učestvovati vi

 participate      6x  

uczestnik učestnik m.  6x  
                člen           (5x)  

uczta     banket 6x, pir 4x 

uczucie čuvstvo n. feeling  
                5/6x  (cz) 
  emocija 5/6x 
uczulenie alergija 6x 
uczyć kogoś učiti vi. teach 6x 

uczyć się učiti se vi. learn  6x 
udany uspešny adj. succesful 

       5x (cz) 
 udatny              3x  

udawać imit(ir)ovat       6x 
uderzać udařati vi. beat, 6x  
uderzyć udariti vp. beat, 

kick,    6x 

uderzenie udar m. kick, 

strike    6x 
udo      bedro       5x n. 

udoskonalić udoskonaliti 3x    
            vp. (to make perfect)  
         soveršiti     3x 

udoskonalenie* zlepšenje 3x 
udostępnić  davati pristup 

6x       

vi. 

udusić udušiti vp. strangle 5x 

                   (srb) 
udział     učast    5x,  
                udel    3x 
udziałowiec akcioner 6x 
udzielić otdeliti     6x,  
              udeliti      vp. 3x   
ufać doveřati vi. trust 5/6x (pl) 
ufny doverajučy adj. 5/6x (pl) 
ufundować finansovati 5x vp. 
ugasić   ugasiti     6x   vp. 
ugościć ugostiti    6x    vp. 
ugotować  uvariti 4x,  
             sgotovati 4x vp.  
ugryźć ugryzti vp. bite 6x 
             ukusati      3x 
ujawnić pokazati   4x,  
              ujaviti      4x   vp. 
ujednolicić sjednati  6x vp. 
ujemny negativny 6x  adj. 
Uighur Ujgur m.  

Uighurski ujgursky adj. 
 
ukarać pokarati (pokařu) vp. 

        4x 
 nakazati 3x 
układ system(a) 4x,  
              uklad   4x 
układać skladivati 3x  
              sistemovati 4x, 
               ukladati 4x  vi. 
ukończyć skončiti, ukončiti 4x 
ukośny kosy adj. oblique 6x 
 nakloneny 3x 
Ukraiński ukrainski adj.  

Ukraina Ukrajina f.  

Ukrainiec Ukrajinec 

(Ukrajinca)  m.  

ukraść ukrasti (ukrad-ti) vp.

  steal 6x 

ukraść pohititi vp. abduct 
ukroić  (vy)rezati, otrezati 6x  
   vp. 
ukrywać  kryti vi. hide 6x 
ukrywać ukryvati vi. conceal,  
   sakrivati 6x 
ukryć ukryti vp. conceal, hide  
   6x 
ukrycie tajenje n. concealment  
ukrywanie ukryvanje n.   6x 

concealment  
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uleczalny vylečitelny 6x 
ulepszać ulepšati vi. improve  
             3x 

ulepszenie ulepšenje n. 3x  
           (blg, srb, rus) 

ulepszyć ulepšiti vp. improve  
                  3x 

ulecieć uleteti vp. fly away 6x 

ulecieć uletati vi. fly away  6x 
ulewa liva f. downpour,  
 buřa      4x 
ulga oblekšenje   3x 
ulgowy bilet* oblekšeny  3x 
ulica ulica f.      6x 

ulotka lestovka 4x 

ulubiony omiľeny adj.  
                favourite 
   uljubleny 6x 
ulżyć oblekšuvati,  
          slegšiti       6x vp. 
ułamek* čast       5x,        
               drob      3x  
ułatwić zlegšiti, oblegšiti  6x  

        vp. 
ułatwienie oblekšenje 3x 
ułożyć  složiti              6x  
             skladivati 3x   vp. 
umarły umerly 6x adj. 
umawiać się* zapisyvati se na     

prijom / sustreč    3x  
umiar umer 6x,  
                      umerenost 6x 
umiarkowany umereny 6x  
           adj. 
umieć umeti v.aux. be able,  

                       can 6x 

umiejętność umetnosť f. art. 
                 6x 
 umjenie 6x 
 znalost 4x 
 kvalifikacija 3x 
 iskustvo 2x 
 kompetencija 3x 
 
umieścić umestiti vp.  6x  
   place  
        ustanoviti / ustaviti 6x 
    nastaviti 6x 

umieszczać umeščati vi. 6x  
       locate           

umierać umirati vi. die    6x 
umieralność umeralnost 6x 

umiędzynaradawiać 

internacionalizovati vi.  
umniejszyć umenšati 5/6x  
        vi. reduce      
umocnić usilniti    5x (rus), 
          vz(u-)mocniti 5x (rus) 
umorzyć dług anulovati dolg 
     5x 
umowa dogovor m. 4x 
umowa/zgoda  soglašenje n.         

agreement 
    umova        3x 
   dogovor 4x (pl, cz) 
umożliwiać usposabňati vi.  

umożliwić usposobniti vp. 

enable umożliwić umožliviti 
        vp.  make           5x (srb) 

umożliwiać umožlivjati vi.5x  
             make possible   (srb)  
umówić się* zapisati se na 
 prijem/ 

sustreč 3x,   
              dogovoriti se vp. 3x 

umrzeć umreti (umru) vp.  
              die      6x 

umyć umyti vp. wash 6x 

umysł rozum           5x,  
 um             4x m. 
umysłowy rozumovy 5x 
umywalka umyvalnik 5x 

(rus)  m. sink                

unia       unija          5x (blg) 
uniemożliwić snemožniti  3x 

vp. 
unieszkodliwić 

neutralizova

ti 6x,   
                     zneškodovati 

3x, 
  obezvrediti 2x 

vp. 
unieważnić  anulovati 5x    

vp. 
uniewinnić uneviniti vp. 

acquit  
       osvoboditi 6x 
       oprostiti 5x (pl) 
             izviniti 3x (ukr, pl,  

cz) 

uniewinniać uneviňati vi. 6x 
                    acquit         
uniezależnić się osvoboditi 

5x    vp. 

unikać* izbjegavati 3x   vi. 
unikalny unikalny 5x adj.  
Unikode Unikod m.  

uniwersalny universalny adj.  

uniwersytet universitet m.  

uniwersytecki                 adj. 
unormować normalizovati 6x 

       vi. 
unowocześnić modernizovati 

  6x vp. 
 
upadać pasti (pad-ti) vi. fall 6x 
upadać propadati vi. perish 

(fall  through)           6x 

upadek upad m. fall  6x 

upadek kolaps m. collaps  
upadłość bankrot(ut)stvo 6x  
   n. 
upał* žar(a) 3x  
upamiętnić vozpominati vi. 5x 

upamiętniać vozpomneti      5x     

(vozpomnim) commemorate  
                        vp.  
upaństwowić nacionalizovati 

vi. nationalise  
uparty nepodatlivy adj. 

stubborn 
 uperty 4x (cz, srb) 
 uporan     3x 

upaść upasti (upad-ti) vp. fall 

   6x 
upaść propasti (propad-ti) vp. 

  perish, fall   6x 
upełnomocniać polnomočovati 

 vi. authorise 5x 
upełnomocnić upolnomočiti  
    vp. 5x 

upełnomocnionyupolnomočen

y          adj. plenipotentiary 5x 
upewnić* uverjati, proverjati      

vp.   3x    
upić się upiti se vp. get drunk  
                        6x 
upiec upekti vp. bake  6x 

upijać się upivati se vi. get  
               drunk                 6x  
upity upity adj. drunken   6x 

upłynąć iztekati 5x 

upływ odliv 5x,  
            odtek, iztek 5x 
 
upokarniać upokorniti vp. 6x 
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upokorniać upokorňati vi. 6x 
upoważniać 

upoważnić 

upraszczać upraščati vi. 

simplify  6x 
uprawniony zakonny adj. 

justifiable 4x (cz, pl) 
 dozvoleny 5x (rus) 
uproszczenie oproščenje 6x 
uprościć uprostiti vp. simplify    
                  6x 
uprzedzenie predsudje n. 5x 

prejudice   (pl) 
 upreždenje 4x (cz, srb) 
uprzedzenie prazdnoverje n.  
uprzedzony prazdnoverny adj. 

superstitious  
 predsudny 5x (pl) 
uprzejmość ljubaznost 4x,    

učtivost 3x 
uprzejmy ljubazny    4x,  
                 vežlivy      2x 
uprzemysłowienie            

industrializacija      6x 
uprzywilejowany 

privilegiovany 
 
uran     uran m.     6x 

uratowany prežiteľ m. survivor 
     spasany 4x (pl, ukr) 
uratować  spasiti   vp. 4x (pl,  
                ukr) 
uraz trauma f.     6x 
urbanizacja urbanizacija 6x f. 
urlop odpusk m. leave  4x 
        

(pl, cz) 

svobodne/volne vreme / den  

uroczystość* proslavjenje          

2x,   
                     toržestvo   2x  
uroczysty* 

urodzić uroditi vp. 6x  
              give birth  

urodzić się uroditi se vp.   6x 
urosnąć izrasti (izrast-ti) vp.   
       grow           6x                 

uroda        krasota         4x f. 
urodzajny plodorodny      6x 
urodziny deň rodženja m. 6x 
urojenie   iluzija      6x,  
   fantazija 3x 

urozmaicić* 

uruchomić pustiti v ruh 5x 

urząd ured m. office 2x 
          bjuro    4x  
          ofis        4x 
urządzenie* uredenie   3x, 

ustrojstvo 3x n. 
urządzić  aranžovati     5x,  
                 pod(pri-)gotovati    
                                         6x 

                 ustroiti 3x,  
                 nasporaditi 3/4x    

vp. 
urzędnik činovnik m. official 

         5x (pl) 
    urednik     3x,  
          služebnik(-bovnik) 4x 
 
USA Sojediňene Štaty m.pl.  

USA Sojediňene Štaty 

Ameriki [sln] m.pl.  

USA Sojediňene Štaty od 

Amerika [slp] m.pl. 
usamodzielnić się 

osamostoiti se          5x 
usankcjonować 

sankcionirati(-ovati) vp. 6x. 
uschnąć usohnuti vp. dry up  
               6x 
usiąść sesti (sedu) vp. 6x  
   sit down                     
usługa (po)usluga f. 6x  
      service  

usłyszeć uslyšati vp. hear 6x 

usiłować starati se        4x  

vi. 
usługa servis m. service  
uspokajać uspokajati vi. 6x

       appease 

uspokojenie uspokojenje n. 

6x      appeasement  

uspokoić uspokojiti vp. 6x  
                   appease          
*usta usta n.pl. 3x  
          guby      2x (cz) 
ustalić ustaliti      4x,  
           ustanoviti 4x,     
           osnoviti 3/4x 
ustanawiać ustanavjati vi. 4x 
ustanowić ustanoviti vp.    4x 

    establish 

ustawić ustaviti vp. set      6x 

ustawiać ustavjati vi. set   6x 

ustawienie ustavjenje n.  
      setting 
ustawodawczy zakonodavny  
      5x 
ustawodawca zakonodavec 5x 
ustąpić odkazati se (odkažu) 

          vp.  

ustępować odkazyvati se vi. 

     abdicate  
ustępywać ustupati vi. 5x (blg) 

ustąpić ustupiti vp. give up, 

  yield              5x (blg) 

ustępywać odstupati vi. step 

      aside     5x 

usuwać się odstupati se vi. 5x 

ustąpić odstupiti vp. step aside  

usunąć się odstupiti se vp. 5x 
ustąpienie ustupka f.      5x  
                 concession   

ustępliwy ustupny adj. 5x  
                 yielding   

usterka defekt 6x,  
 nedostatek 5x 
ustny ustny adj. oral, 3x 
                      spoken  

ustrój ustroj m. system  
          forma upravlenja    3x 
          politični(-a) sistem(-a) 
   6x 

usunąć izčrknuti vp. delete  
         iztreti 3/4x (cz, srb, rus) 
         odstraniti 4/5x (pl, rus) 
usuwać zčrkati vi. delete 
         izterati 3/4x (cz, srb, rus) 
          odstranjati 4/5x (pl, rus) 
usychać usyhati vi. dry up    6x 
uszczelnić* činiti       

nepromokalnym 5x,  
               činiti neproniklivym 
   3x 
uszczęśliwiać činiti ščastlivym 

   5x 
uszkodzić poškoditi vp. 3x   
                 damage          
  povrediti 4x,  
  uščerbiti 4x 
uszkodzenie poškoda, 3x  
                     povreda 4x (pl) 
uszy uši f.pl. ears   6x 
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uśmiech usmeh m. smile 5x  
             (rus) 
uśmiechać się usmehati se vi. 

             5x(rus) 

uśmiechnąć się usmehnuti se 

                vp. 5x (rus) 
uświadomić činiti svedomym 

            4x 
utalentowany talentovany 6x 
utknąć* 

utopić potopiti vp. sink 6x 

utracić izgubiti      5x,  
 utratiti    4x 
utrata utrata f. loss   4x 
utrudnić otrudniti vp. 5x (srb) 
   otegčiti vp. 
    otežiti 5x (srb) 
utrudniać otrudňati vi. 

complicate  5x (srb) 
              otegčati vi. 

complicate, 
utrudnienie* otežlivost 3/5x  
             (srb) 
utrwalić* konservovati vi. 6x 
utrzymać poddržati vp. 

maintain,  
utrzymywać poddrživati vi.5x 

support     (pl)  
utworzyć iztvoriti vp. create 

                5/6x 
utwór iztvor m. creature 5/6x 
utylitaryzm utylitarizm 
 

uwaga uvaga f. attention 5x 

  (srb) 
 uvaženje  
 vnimanje 3x 
 komentař 5x (rus) 
 nota 5x (srb) 

         pozor 3x (rus, ukr, blg) 
        annotacija 4x (blg, srb)  

uwalniać uvaľňati vi. 6x  
   dismiss    
    osvobodžati 6x 

uważać* uvažati 4x,  
                vnimati 2x,  
                sčitati 2x 
uważnie*            adj. 
uwłaczać grditi vi. disparage  
            5x (rus) 
uwidzieć ugledati vi. sight 

  5x (rus)  

uwidzieć ugledeti vp. sight   
  5x (rus) 
uwierzyć uveriti vp. assure,  

believe 6x 
uwierzać uveřati vi.         6x 
uwięziony* zaklučeny, 

zatvoreny   adj. 2x  
uwolnić uvoľniti vp. dismiss  
              6x 
  osvoboditi 6x 

uwzględniać brati ve 

vnimanje       3x,  
                 pozor, uvagu    vi. 
uwzględnić brati ve 

vnimanje 3x,    

pozor, uvagu vp. 
uzależniać činiti zavisim 5x,   

nesamostatnim 5x    
                    zaležnym vi. 
uzależnić  učiniti zavisim 5x,     

nesamostatnim 5x     
                   zaležnym  vp. 
uzasadnić  obosnovati 3x,  
                  dovoditi 3x vi. 

uzasadniony obosnoveny    3x,  

oduvodneny adj. 3x   
Uzbek Uzbek m.  

Uzbekistan Uzbekistan m.  

uzbrojony vooruženy adj. 4x

   armed (pl, ukr) 
uzdrowisko kurort 4x 
uznać uznati vp. recognize 6x 

uznanie priznanje 4x,  
                slava 
              uvaženje 3x 
uznawać uznavati vi. 6x  
    recognize             

uznawać, uvažati vi. honour 3x 
uzupełnić dopolniti vi. 5x 
uzupełniający dopolnajučy 6x 
                   adj. 
uzupełnienie dopolnenje 6x 
użyczyć* zaimati          3x,  
                davati v zaem 3x,        

udeljati         3x 
użyć upotrebiti vp. use  4x, 
          vikoristati            3x 
użyteczność* upotrebnost 4x 
                        utilita     3x 
użyteczny upotrebimy adj.  
      useful  
     koristny 3x 

użytkownik upotrebiteľ m. 4x  
      user     
        koristatel 3x 

używać upotrebjati vi. use 4x 
  koristati 3x 
  uživati 3x 

używanie upotrebjenje n. 

  usage,  4x 
     koristanje    3x 
     uživanje      3x 

 

 

 

 

 

 

 
 
v prep. + acc. into  

v prep. + loc. in, within  

w czasie v čase prep. + gen. 

3x             during  

w czasie v vremene prep. + 

gen.  during        3x 
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w dół vdol adv. down  
w imię v imeno prep. + gen. in 

  the name of           6x 

w końcu v konce adv. finally  
                    4x 
    na kraju 5/6x 

w lewo v levo adv. left        6x 
w odróżnieniu od v rozličju od 

 prep. + gen. unlike 4x 

w prawo v pravo adv. right 6x 
w poprzednim roku v prošlom 

 adv. last year gode 3x 
w ramach v ramah prep. + 

gen. as a part of, within        6x 
w stosunku do v relaciji do 5x 
    v odnosenju do  3x 
w ślad vsled prep. + gen. 

because   of, following  
w tym momencie momentalno 

 adv. at the moment 6x 
w związku z v svezi s prep. + 

inst. in connection with  
w żaden sposób nijak/nikak 

adv.  no way 

 
wada defekt          6x,  
          nedostatek 5x 
wadliwy defektivny 6x 
waga vaga f. weight  4x (rus,  
                             blg) 
        oteženje  
wagon vagon m. carriage  6x 

 (railroad)  
wakacje* kanikuli 3x,  
            odpočinek 3x,  
 vakacija 3x 
walczyć bojovati vi. fight 5x 

            (srb) 
walczyć vojovati vi. combat 5x  

walec     valek/valok       5x 
walić się valiti vi.       5x (srb)   
                bring down        
walizka* kufer          4x 
walka boj m. combat 5x (srb) 
           bitka     4x 
           borba    4x 
waluta valuta f. currency 5x  
                                       (cz) 
wałek* valek/valok 5x 
vam pron.pers. to you (pl.)  
wandal vandal         6x 
wanna vana f. bath  5x (srb) 

wapień vapenec   4x m. 
wapno vapno       5x 
wapń    kalcij     4:2x 
*warga guba f. lip 2x 
wariat* variat        2x,  
  bezumec 2x,  
warstwa* sloj       3x,  
                 plast    3x 
warsztat* varstat 3x 
wartość cennosť f. value  
  cena          4/5x 
wartościowy cenny  4/5x 
*warunek uslovje n. 3x  
                 condition  
     ustanoveni 6x 

*warunkowy uslovny 3x adj.    

  conditional  
warzywo* zelenina  3x,  
                  jarina      3x f. 

was vas pron.pers. you (pl.)  
wasz vaš pron.poss. your  
                                      (pl.) 
wazon vaza           5/6x 

ważny važny adj. important 

                          5/6x 

ważność značnosť f.     5/6x  

 significance 
            

ważyć važiti vi. weigh 4x/5/  
              6x 
wąchać ňuhati vi.  sniff 5x  
                                    (blg) 

wąsy vusy m.pl. moustache   
              3x 

wątpliwość sumnenje n.  
              doubt              5x (pl) 
wątpić sumnevati se vi. 

doubt            5x (pl) 
*wątroba jatro f. liver 2x 
wązki vuzki adj. narrow 5x 

             (blg) 
 tesny       5/6x 

wąż zmij               5x (cz) 
        vuž m. snake  
wbić vbiti      5x,  
         nabiti    5x 
wchodzić vhoditi vi. enter 6x 

wciąż* ne prestanno 4x 
wczesny rany adj. early 4/5x       
               (cz, 

pl) 

wdzięczność blagodarnost 3x,    

vdečnost 3x 
wcześnie ranejši adj. 4/5x  
                 earlier         (cz, pl) 

wcześnie rano adv. early 4/5x  
         (cz, pl) 
wcześniejszy ranej adv. earlier  
    4/5x (cz, pl) 
wczoraj včera adv. yesterday  
   6x 
wdowa vdova f. widow   6x 

wdowiec vdovec (vdovca) m.  
               6x 

wdrażać* izpolnjati    4x,  
          sdelati  6x 

wdzięczność blagodarnosť 3x    
                 f.    gratitude  

wdzięczność vdečnosť f.  4x 
wdzięczny blagodarny adj. 3x 

wdzięczny vdečny adj. grateful 

                4x 
webmaster vebmaster m. 
według* 

wejść vojdti (vojdu, všel) vp. 

enter  
wejście vhod m. entrance 5x  
             (srb) 
 vstup          5x (srb) 

 vstupjenje n. entry  
wejść vozidti (vozidu, vozšel) 

vp. go uphill  
wejść vstupati vi. enter, join 

5x (srb) 
wejść vstupiti vp. enter, join 

5x (srb) 
 vhoditi 5x (srb) 
 
wekend vikend m. 
weksel* veksel 3x 

wełna volna f. wool 5x (rus) 
wentylacja ventilacija 6x f. 
wentylator ventilator m. fan  
werdykt verdikt 4x,  
  presuda 2x 
wersja versija 6x 
weryfikować proverjati     5x, 

verifikovati 3x 
 

wersia versija f. 
wesoły vesely 6x adj. 
weteran veteran m. 6x 
weto veto n. veto     6x 
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wzywać sozyvati vp. call  6x 

             together  
wewnątrz vnutr prep. + gen.

     inside, within 6x 

wewnętrzny vnutreny adj.  6x

         internal  
wezwać sozvati vi. convoke  
  prizvati 6x 

wezwać sozvati vp. call  
                  together 

wezwać sozyvati vi. convoke  
wezwanie prizev, sozev 6x 
wędka vidica 5x, vedka 
wędrówka putovanje    4x 
wędrować putovati vi.  4x 
węgiel (v)uglerod m. carbon 

   5/6x 

węgiel (v)ugoľe n. coal    5/6x 

węgorz vugoř m. eel  

Węgier Vugrec (Vugrca) m. 

 Hungarian (wider  
              sense)  

Węgry Vugrija f. Hungary 

 (kingdom)  

węgierski vugrski adj. 

 Hungarian (wider  
              sense)  

Węgier Maďar m. (narrower 

 sense)  

Węgry Maďarska f.  

Węgierski maďarski adj.  
            (narrower sense) 
węzeł vuzel (vuzla) m. knot 6x 
 
wiać duti       5x,  
         viejati   4x vi. 
wiadro vedro n. bucket   4x 
wiadomość poslanje n.  
       message 
      vest     5x (cz) 
     novina 5x (blg) 
          povidomlenje 4x (cz,  
            srb) 

wiara vera f. belief          6x 

wiarygodny vjerojatny    4x 
wiarygodność vjerojatny 4x 
wiatr vetr m.      wind      6x 
wiązać vezati (vežu) vi. 6x  
       bind   

wiceminister viceministr 6x 
wiceprezes vicepredsedatel  
   4x 

widelec vilica f. fork  6x 
wideo video n.           6x 
widok vid m. look  
widownia auditiorium(-

ditorija) 6x,  
   ogledališče 5x 
widzieć videti (vidim)  5x  
            vi. see (blg) 

wieczność večnost     6x 
wieczny večny adj. perpetual 

6x 
wieczorem večerom adv. in 

the evening 6x 
wieczór večer m. 6x evening     
wiedza znanje n. 6x  
             knowledge  
           veda 3x (srb, blg, ukr) 
wiedźma veďma f. witch 
wiedzieć znati        6x 
                vedeti 3x vi. 
wiek vek m. age, century 5x 

       (srb) 
wiek vozrast m. age 2x 
         starost 
wielbłąd veľblud m. 4x (blg, 

                 srb) 
              kamel 2x 
wiele mnogo adv. a lot, many 

          6x 
Wielkanoc pasha        4x 
Wielka Brytania Objediňeno 

Kralevstvo n.  
wielki veliki adj. big, great,  
     5/6x (blg) 

wielkość veličina f. size 
wieloetniczny mnogoetnični  
   6x 
wieloletni mnogogodni, 

mnogoročni adj. 

4x 
wielopartyjny 

mnogopartij

ny    
    5x 
wieniec venec (venca) m. 

wreath     venok               6x  

wiercić się viti se vi. wriggle  
wierny verny adj. faithful, 6x 
wiersz poema f.6x,  
 linija 6x, 
 stih 3x,  
 rjadek 5x 

 
wierzyć veriti vi. believe 6x 
wierzch verh                 4/6x 
wieszać vešati vi. hang (tr.) 6x 
wieszać viseti (visim) hang 6x  
                    vi. 
wieś selo n. village    5x(cz) 

wieści vesť i  f. news   5x (cz) 
 novina 5x (blg) 
       povidomlenje 4x (cz, srb) 
wieśniak seľan m. villager 

       4x (pl, cz) 
Wietnam Vietnam m.  

Wietnamski vietnamski adj.  
wiewiórka veverica f. squirrel 

                4x  (blg) 
wieźć vezti vp. transport  5x 
wieża veža f. tower       3x 
 
więcej večej adv. more 3x 

większość večinstvo n. 3x  
                majority  

większość boľšosť f. 3x  
                  majority  

większy veči adj. Bigger   3x 
większy vyše-veliki adj. bigger  
więzienie uvezňenje n. 3x  
                  prison  
     zatvor 2x 

więzienie vezenje n.  3x 
więzień vezeň m. prisoner 3x  
wilgotność vodnost 6x 
       velžnosť f.  
                   humidity  

wilgotny navodneny 6x 
    velžny adj. humid  

wilk volk m. wolf    6x 

wilkołak volkolak m. werewolf 

wina vina f. guilt 5x (srb) 
winda* lift 3x 
winić viniti vi. accuse 5x (srb) 

winić za viniti (za) vi. 5x (srb) 

blame  
winny vinny adj. guilty  6x 
wino vino n. wine           6x 
winogrono vinograd 3x, 

(cz,blg, srb) 
 gorožd    2x 
winowajca vinovnik m.      6x 

perpetrator  
wiosna vesna f. spring 4x 

(blg,srb) 
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wiosna pružina f. spring  
wiór iver m. chip 
wirtualny virtualny adj. virtual 
wirus virus 6x 
wisieć viseti 6x vi. 
wiśnia višnia 6x f. 
witać vitati vi. welcome 3x  
  (rus, blg, srb) 
          pozdravljati 4x (rus,  
   ukr) 
*witajcie!  dobrodošli,  2x  
            vitajte intj. welcome 3x  
witamina vitamin 6x f. 
witraż vitraž 5:1 m. 
 
wiza    viza f. visa 6x 

wizyta vizita f. visit  
wjazd vjezd 4x (srb, blg), 
           vstup 5x (srb), 
 vlaz 3x (rus, ukr) 
wjechać vjehati (vjedu) vp. 

drive in, enter (by transport) 6x 

wjeżdżać vježdžati vi. drive in, 

      enter (by transport) 
wklęsły vgnuty 4x,  
              vpadly 3x      adj. 
wkład vklad m. contribution 5x  
                (srb) 

wkładać vkladati vi. contribute   
           5x (srb) 
   

wkoło naokolo 6x, vkolo, 

dookola, vokrug 4x 
wkręcać*, vvertati     4x,  
                  vvinčivati 3x 
wkręcić vvertiti 4x,  
wkrótce* skoro 4x,  
                brzo 3x 
wlać  vliti         6x  vp. 
wlec vlekti vi. drag, draw 
wlewać vlivati    vi.      6x    
władać vladati vi. rule 5x  
          (srb) 

władca vlastnik m. lord 5x  
           (srb) 
władza vlada f. government 

     5x (srb) 
włamanie vlomanje n. 

burglary 6x 
włamać się vlomati (vlomu) 

vp. break in   

         6x 

włamywać vlomyvati vi. 

break        6x  
własność vlasnost 4x 
własny vlastny adj. own 
właściciel vlastnik 5x 
właściwie spraviedlivo 4x,   

pravilno 3x,  
                     točno     3x 
właśnie* pravo tak    3x,  
                imenno tak 2x 
włączać vkľučati 

vi.incorporate, 

switch on, turn 

on 3x 
   aktivovati 6x 
włącznik* vključnik 3x,  

vypinač 3x 
       aktivator 6x 
włączyć vkľučiti vp. switch  
              on, turn on    3x 

Włochy  Italija f.  

włos vlas m. hair    5x  (cz) 
Włoski italijanski adj.  
włożyć vložiti 5x (srb) 
włóczęga* 

włóczyć się bluditi vi.  
       wander  
włókiennictwo tekstilny 4x,  

promysl/proizvod 4x 
włókno vlakno n. texture 6x 

 
wmieszać się vmešati se vp. 

interfere 6x 
wmieszać się vmešivati se vi. 

6x 
wnętrze vnutrennost 6x 
wnętrzność vnutrenosť f. 5x 
 internal (organ)     

(srb) 
       kiški    3x (srb, 

blg) 
wnętrzności vutraby f.pl. 4x 

                   (blg, 

ukr),         čševa 6x 
wnieść vnesti vp. bring in 6x 
wniosek predloženie 4x,   

propozicija 3x, 

aplikacija 3x  
wnosić vnositi vi. bring in 6x 

wnuk vnuk m. grandson 6x 

woda voda f. water   6x 

wodny vodny adj.     6x 

wodociąg vodoprovod 5x 
wodoodporny nepromokalny  
   5x   

vodoneproniklivy 3x 
wodospad vodopad m. 6x  
 water  

wodorost vodorosl f. alga 4x 

         (cz, srb),    
        vodne travy 4x (rus, ukr)  

wodorotlenek hidroxid 

wodór* vodor 3x, 
   vodik 2x 
wojenny vojnny adj. 4x  
 military  
wojna vojna f.     4x 
wojsko vojsko     6x 
wojskowy vojskovy  6x. adj. 

wokalista vokalist 4x,  
     spevak 4x 

wokalny vokalny adj. vocal 

wola voľa f. will   6x 

wolność svoboda f. liberty 6x 
wolnomyśliciel 

svobodnomysliteľ 6x      

 m. freethinker  
wolny svobodny adj. free  6x  
wolny voľny adj. free 6x 
wolny czas voľno vremeno n. 

spare time   6x 
wolontariat volonter 6x,   

volonterstvo 6x, 

dobrovolstvo 5x 
volt       volt m. 

wołowina* volske meso 6x 
worek* mešok 3x 
wosk     vosk m. wax     6x 
wozić  voziti vi. transport   5x 

vozm- ➝ vzjeti  
wódka vodka f. vodka 5x (ukr) 
wół vol m. ox  

wóz vagon     6x 
 
wpadać vpadati 6x vi. 
wpis vpis m. entry (register) 6x 

wpisać vpisati (vpišu) vp. 

enter              6x  

wpisywać vpisyvati vi. enter  
        6x (data)  

wpłacać uplatati, zaplatati vi. 

                6x 
wpłacić uplatiti, zaplatiti vi.  
   6x 
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wpływ vplyv m. influence 5/6x  

wpływać vplyvati vi. influence  
               5/6x 

wpływać ovplyvňati vi. affect  
wpłynać vplyvnuti vp. 

influence  

wpłynąć ovplyvniti vp. affect 

              5/6x  
wpływać na   delati na 6x 

wpływowy vplijatelny adj. 5x 
wprost naprotiv 5x 
wprowadzać się vvedati vi.  6x 
wprowadzić vvesti (vved-ti) 

vp.            6x  

wprowadzać vvoditi vi. 6x 
wprowadzenie vvedenje n. 6x 

                        

introduction  
wpuścić (v)pustiti 6x vp.  
wracać vračati vi. return      5x 

wracać vračati v otčinu vi. 5x 

 

wrak* vrak 3x 
wrażliwy čuvstlivy, čutlivy 4x,  
wreszcie v (na) konec 5x 
wrodzony vrodeny 6x adj. 
wrogi neprijatelski 6x 
wrona vrana f. crow     6x 

wrota vrata f. door, gate  6x 
 dveri 4x 
 brama 3x 

wróbel vrabec (vrabca) m. 

      5/6(pl)  
wrócić vratiti vp. return 5x  
                                    (blg) 
wrócić vratiti v otčinu vp.5x 

 repatriate         (blg)  
wróg neprijatel 6x,  
            vrog       4x 
wrzeć    kipiti      5x,  
 vreti      5x    vi. 
wrzesień septembr m. 

September         3x 
wrzód* čirej      3x,  
 vred     3x 
 

vs- ➝ ves  

vš- ➝ voš 
wsadzać (na)sadžat(-djat)   
              5x/6x 
wschodzić voshodity vi.4x  
                  (srb, blg) 

      vstavati 6x 
      voznesti se  4x 
     podvigati se 4/5x (cz, ukr) 
wschód voshod m. east    4x 

wschodni voshodny adj. 4x 
                eastern  
wschodniosłowiański             

voshodnoslovjanski  
        adj. East Slavic 4x 
wsiadać vsjedaty vi. 5x 
wskazać ukazati/ 6x,  
               pokazati 4x 
wskazywać ukazyvati 6x, 

pokazyvati 4x 
wskazujący demonstrativny  
        adj. demonstrative                  
        ukazujučy  
wskaźnik indeks 6x,  
                pokazatel 6x,       

indykator 4x,  
wspaniały* prepyšny 4x 
wsparcie podpor m. support  
    podperka 6x, 
    podderžka 5x  
                                     (ukr) 
wspiąć się vlezti vp. climb  
    vhoditi   5x (srb) 
wspierać podpirati vi. 6x  
                     support    
 podderžati 5x (ukr) 
wspinać się lezti vi. climb 
       vhoditi 5x (srb) 
wspominać (v)spominati 

5/6x vi.  (ukr) 
wspomnienie (v)spomnenie 

                         5/6x 
               vspominka  6x  m. 

wspólnik partner       6x,  
                spol(su-)učastnik 

3x 
wspólnie objediňeno adv. 

    spolno        3x  
                  jointly 
wspólnota obščina 3x,  
                  spolnota  3x 
wspólny spolny adj. common 

   3x 
wspólny sutrudničny adj. 

collaborativ

e  
wspólczesność 

sovremennosť  
           f.        3x   

współczesny nastoječi adj. 

present  
współczesny sejčasny adj.  3x 

     current      
                 sovremenny adj. 
     dnesny          4x  
współcześnie sejčasno adv. 3x  

  presently, now  
współczucie suču(s)tlivost, 4x 
współdziałanie surabotanje n. 

                4x 
współpracować surabotati vi. 

                 4x 
     spoludejati 5x (cz) 
   kooperovati 5x (blg) 

współpracować sutruditi vi. 

    collaborate  
współpraca surabotničvo n. 4x 
     spoludejati 5x (cz) 
  kooperacija 5x (blg) 

współpracownik surabotnik  
                         m.      4x 
współrządzenie suvladžanje n.  
         condominium 4/5x 
                         spolčinost 3x 
wstać vstati               6x vp.  
wstawać vstavati vi. 6x 
wstecz    nazad   6x 
wstęp      vstup   4x,  
  vhod    5x (srb) 
wstępnie vstupno adv. 4x 
wstrząsać  klatiti vi. shake 
            stretati 3x (pl, blg, ukr) 
 (s)udarati 4x (cz, rus) 
wstrzymać zavesiti 6x 
wstrzymywać zavešti 6x,     

odkladati 4x,  
zaderžati 4x 

wstyd styd m. shame 4x 
 hanba 3x (blg, srb) 
 srom 4x (pl, cz) 
wszechświat vsemir 3x 

         vsesvet 6x 
wszędzie vsegde adv.  
wszędzie vsekudy adv. to 

everywhere 
wszyscy vsekto 
wszystkie ves (vsa, vse) adj. all  
wszystko vse adj. all  
wszystko vsečo/vsešto pron.in. 

everything  
wścieklizna* besenstvo 4x 
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wśród sred prep. + dop 

 
wtargnąć vtrgnuti vp. invade 
wtedy togda adv. then  

wtedy togdy adv. then  
              (at that  time)  
wtorek vtorok (vtorka) m. 6x 

wtyczka* ščepsel 3x 

wujek* 
wulkan vulkan 6x m. 
wwozić vvoziti vi. bring in (by   
              transport)  5x 

wwieźć vvezti vp.  5x 
 

vy- ➝ iz-  
wy vy (vas, vam) pron.pers. 

you (pl.)  
wybacz mi izvinij(te) intj. 

excuse  me      3x 
wybaczyć izviniti vp. forgive 

               3x 
wybaczać izviňati vi. forgive  
                  3x 
wybawiać spašati vi. rescue 4x 

wybawić spasiti  vp.      4x 
wybierać izbirati vi. choose 6x 

wybierać izberati      vi.      6x 
wybitny* otličny adj. 
wyborca (v)izbirač(-tel) 5x m. 
wyborczy izborny adj.  5x (cz) 
wybory izbory m.pl.      5x  
  elections  
wybór izbor m. choice       5x 
wybrać izbrati (izberu) vp. 5x

      choose, select  (cz) 
wybrzeże breg  m.      5x (srb) 
wybrzeżny pobrežny adj.  5x 

 coastal 
Wybrzeże Kości Słoniowej 

Breg Slonovoj Kosti m.    5x 

wybuch izbuh m. 4x  
                explosion  
   explozija 5x 
   vzriv 3x 

wybuchać izbuhati vi. 4x  
                 explod  

wybuchowy eksplozivny adj.  
                                          5x 
wybuchowy izbuhlivy adj. 
                                         4x 

wybuchnąć izbuhnuti vp.4x   
*wybudować izbudovati vp.  

                                          3x 
wycelować priceliti vp. aim 
wyceniać oceniati vi.  6x 
wycenić oceniti  vp.    6x. 
wychodzić vozhoditi vi. 6x  
                   go uphill          
wychodzić izhoditi vi. 6x  
                   exit  
wychowanie* vospitanie  3x 

vyhovanie 3x 
wyciąć vyrezati       6x  
 vyseknuti  6x 
wyciąg narciarski lift m.  
                chairlift 
wyciągać iztegati vi. 5x (pl)  
                 pull out 

wyciągnąć iztegnuti vp. 5x  
                   pull out        (pl)    
wycieczka ekskursija f.  

     excursion 
wyciekać iztekati vi. flow 6x  
                                   out  

wycieknąć iztekti vp. flow 6x 
                                    out  
wycierać iztirati vi. erase   
                         4/6x (blg, srb) 
wyciskać vi(iz-)tiskati 6x 
wyciskiwać vi(iz-)tiskivati  
                                           6x  
wycofać odstupiti(ati)     5x,  

ustupiti 
wyczerpany izmučeny adj.3x 
         umoreny 4x 
wyczerpać izčrpati (izčrpu) 

vp. exhaust    4x 
wyczerpujący izčrpujučy 4x 
                                   adj. 
      umoreny 4x 
wyczerpywać izčrpyvati vi. 

4x 
wyczyścić očistiti,             6x 
                   vyčistiti vp. 6x 
 
wydać iztratiti vp. spend  4x  

(money) 
wydajność produktivnost 5x 
wydarzenie sobytje n. event 

2x 
        prigoda 3x 
        slučaj 3x 
        situacija  
wydatki (vy)trata f. 3x  

              expenditure 
 rashody 3x,  
 vydatki 4x 
wydawać się izjavjati se vi. 

seem        6x 
wydawać się izdavati se vi.  
wydawać izdavati vi. 
wydawać tratiti vi. spend 4x  

(money) 
wydawnictwo izdateľstvo n. 

publishing house 
wydłużyć prodlužiti vp. 4x 
wydobyć (vy)dobiti vp. 4x,  

vytegjati       4x 
wydobywać (vy)dobyvati vi.   
                                             4x,  
                      vytegjati 4x 
wydoić    izdojiti vp. milk 
wydra      vydra f. otter     5x 

wydzielić otdeliti vp. 6x 
wydzielać otdeljati vi. 6x 
wyemigrować izseliti vp.  

  emigrate  
 
wygiąć viginuti vp. 5x 
wyginać viginati vi. 5x 
wygląd izgled m. appearance 
wyglądać izgledati vi. look like  
wyginąć izmirati vp. go extinct 
                   6x 

   isčeznuti        4x 
wyginąć poginuti vp. perish 

      (die)            4x 
wygłosić izglasiti vp. voice5x 
              (blg) 

  kazati 4x (cz, ukr, pl) 

wygłaszać izglašati vi. voice 
  5x (blg) 

wygnać izgnati vp. exile, 6x 
wygnać izgaňati vi. expel 6x 
wygoda vygoda f. comfort 4x 
wygodnie vygodno, utulno 4x   

       adv. 
wygodny vygodny adj. 4x 
wygrać izigrati vp. win 4x  
                      (srb, blg) 

wygrywać izigryvati vi. win 
                   4x (srb, blg) 

                 pobediti (ukr, pl, cz) 
wyjaśnić izjasniti vp. clarify    
                         6x 
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wyjaśniać izjasňati vi. clarify 

      6x 
wyjaśnienie izjasňenje n. 6x 

clarification 
wyjaśnienie objasňenje n. 6x 
wyjazd izjezd m. departure   6x 

wyjąć izjeti (izojmu) vp. take 

               out 
wyjątek vi(z)ključenie    4x. 
wyjeżdżać izježdžati vi. leave  
wyjechać izjehati (izjedu) vp. 

leave (by transport)  
                  6x 
wyjmować izimati vi. take out 

                6x 
wyjść za mąż omužiti se vp. 

marry (woman) 
wyjście izhod m. exit 5x (srb) 

wyjść izidti (izidu, izšel) vp. 

  exit 5x (srb) 
 
wykąpać się izkupati vp.  

   bath(e) 6x 
*wykluczać izkľučati vi. 3x  
            exclude, turn off    (pl) 

*wykluczyć izkľučiti vp. 

exclude, turn off           3x (pl) 
wykład      govor          5x (pl) 
wykładowca* pogovoritel, 5x 

(pl)  
                      prepodavatel 3x 
wykonać sdelati vp. do 6x 
wykonawczy izkonavči adj. 

executive  
 delajučy    6x 
wykopać izkopati (izkopu) vp. 

dig      6x  
wykorzystać izkoristati vp. 

take advantage      3x 
wykorzystywać izkoristyvati 

vi.   3x                   
wykorzystywanie 

eksploatacija f.  
 exploitation 5x (srb) 
wykorzystywać eksploatovati 

vi. 5x (srb) 
wykres grafik 6x,  
             diagram 6x 
wykroczyć prekročiti vp. 4x 
wykrwawić izkroviti vp.  
        bleed  

wykształcenie obrazovanje 

n. education 3x  
     naučenje   6x 
wykształcony obrazovany 3x 

       adj.  naučeny 6x 
wykupić vikupiti vp. 
wylać vyliti vp. 6x 
wylatywać vozletati vi. fly 

up      6x 
wylądować prizemiti vp. 

land 5x  (cz), 
 posaditi 4x (cz, blg) 
wylecieć vozleteti vp. fly up   
   6x 
wyleczyć izlečiti vp. heal 6x 
wylew      viliv 6x 
wylewać   vylivati vi. 6x 
wyładować* 

wyłącznie isključno 5x 
 
wymagać izžedati vp. 5x(srb) 

  demand  
     (po)trebuvati 6x 
wymagania potreby 5/6x 
wymiana razmena f. 

exchange 
wymiar razmer 6x 
wymiana obmen m.    
                  exchange 
     zamena 6x 
wymienny zamenny, 

vymenny             6x 
wymienić razmeniti vp. 6x 
wymieniać razmeňati vi. 6x 

exchange 
wymierzyć (iz-)vi-meriti 6x  
                        vp. 
        obmeriti 

wymierać izmirati vi. die out 

              5/6x 

wymieszać (raz)mešati vi. 6x 
wymieszyć (raz)mešiti vp. 6x 
wymrzeć izmreti (izmru) vp. 

die out, go 

extinct 5/6x 
wymysł iz(vi-)mysl        6x 

m. 
wymyślać izmyšlati vi. 5/6x  
               (srb) 
wymyślić izmysliti 5x (srb) 
wymyślony izmyšľeny 5/6x   

     adj. (zmyślony)           (srb)    

    
wynagrodzenie vynagrada 6x  
                            f. 
wynająć najeti (najmu) vp.  
                     rent                  5x 

wynajmować najmati vi. 5x 
                     rent  
wynalazca izumiteľ m. 

inventor  
      izoberatel 2x 
      vynalazca 3x 
wynalazek* vynalazek 3x 
wynegocjować dogovařati se 

vi. (come to an agreement)  5x  
                                           (pl) 
wynegocjować dogovoriti vp. 

        5x (pl) 
wynieść iznesti vp. carry out 

          6x 
wynik     rezultat    5x,  
 vysledok   3x 
wynosić iznositi vi. carry out 

             6x 
wyobrazić sobie predstaviti se 

vp.    6x 
wyobrażać sobie predstavjati 

se vi. 

imagine  6x 
wyobraźnia* vuobraženie 4x 
wypadek* slučaj 3x,  
                  katastrofa 3x 
wypełnić polniti vi. fill 5x 
wypełnić izpolniti vp. carry 5x  
             out, complete, fulfil  

wypełniać izpolňati vi. carry5x  
                 out, complete 
wypić izpiti vp. drink          6x 
wypiekać wypekati 6x 
wypłacić viplatiti,  
   (iz-)platiti 6x vp. 
wypłynąć vyplinuti vp. 6x  
wypływać vyplivati vi. 6x 
wypocząć odpočivati vi. 5x 
wypoczynek odpočinok 5x m. 
wyposażenie orudovanje n. 3x 

equipment 
wyposażyć* osnabdjeti 3x,   

naorudovati 3x 

vp.  
wypowiedź* skazanje, 4x 
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          izjavene 
wyprawa ekspedicija 6x,  
                pohod         4x 
wypróbować* vy(iz-

)probovati 
vp. 4x 

wyprzedaż rasprodaž(a) 6x  
wypukły vypukly       6x/4x,  
                izpukly       2x,  
                naduty        3x 
wypuścić izpustiti vp. 6x 
                  let out 
wypuszczać izpuskati vi. 6x 
                  let out            
wyrastać vi(iz-)rastati vi. 6x 
wyraz viraz          6x,  
           slovo          5x 
wyrażać izražati vi. express    
                                   5/6  (cz) 
wyrażenie izraženje n. 5/6x 

(cz)  expression 
wyrazić izraziti vp. express 5/6 
wyraźny virazny              3x,  
                očevidny adj.   3x   
wyrok      prisud m.         4x 
wyrozumiały praščajučy 4/5x 
wyrównać izravniti se vp. line 
                          6x 
wyrównywać izravňati se vi.  

line up      6x 
wyróżnić się različiti se vp. 

differ 
 
wysiedlać vysedlati  5x vi. 
wysiedlić vysedliti   5x vp. 
wysiłek usilje n. effort 5x (srb) 
     trud        6x 
wysłać poslati vp. 5x 
wysłannik poslannik m.  5x  
            ambassador, envoy 
wysłuchać  poslušiti vp. 6x  
              obey  
wysoki vysoki adj.  6x 

wysoko vysoko 6x adv. 
wysokość vysota(-čina) 6x 
wyspa ostrov m. island  5x  
                                      (pl) 
Wyspy Dziewicze Devičje 

Ostrovy m.pl. 5x 
wyspecjalizowany 

specializovany 6x adj. 
wystarczać  

wystarczająco dostatočno 6x 
wystarczający dostatočny  
                   adj.  sufficient  
wystawa vystava          5x 
występy predstavlenje 6x,   

spektakl      4x 
występować izstupati vi. 

come  
wystąpić izstupiti vp. come 

forward  
wysuszyć vy(iz-)sušiti vp. 6x 
wysyłać posylati vi. 5x 
wysypać vy(iz-)sipati vp. 6x 
wysysać izsysati vi. suck out  

wyssać izsosati vp. suck out  
wystawić izstaviti vp.    5x  
                    expose  
wystawiać izstavjati vi. 5x  
                  expose    
wyszkolić izškoliti vp.   6x  
                 educate   
wyszukać* 

 

wyścig* gonitva 3x 
wyśmiewać izsmehati vi. 
                mock          5/6x 
wyśmiewać podsmehati se  
                  vi.          5/6x 

wyśmiać podsmehnuti se vp. 

       jeer  
wyświetlać vijasnjati,    6x 
 osvitlati,         6x         

projektirovati 3x 
wytłumaczyć objasniti 6x vp. 
wytrenować suprovoditi vp. 

coach  
wytrwałość vyderžlivost 4x, 

tverdost 4x,  
wytrwały neustupjeny,  5x 
                                     (blg)  
        vyderžlivy 4x adj. 

tenacious  
wytrzeć iztreti (iztru) vp. 

erase  
              4/6x (blg, 

srb) 

wytrzymać iztrpeti vp. 

endure 
        vyderžiti 

4x 
wytrzymały vyderžlivy 4x,  

tverdy adj. 4x 

wytrzymałość vyderžlivost 4x   

tverdost adj. 4x 
wytwórczy* proizvodny 3x 
 
wywiad intervju n. interview 
wywieść izvoditi vp. derive  
wywietrzyć povjetriti vi. 6x 
wywieźć izvezti vp. carry off 
           (by transport) 5x 

wywodzić izvadžati vi. derive 

        5x 
wywozić izvoziti vi. carry off 
            (by transport) 5x 
wyznaczać izznačati vi. 6x 

define  
wyznaczać naznačati vi. 6x  
                    fix, set          
wyznaczyć naznačiti vp. 6x  
                    fix, set            
wyzwanie vizzva f. challenge  
       5x (blg) 
wyzwać vizzvati vp. 5x  
                challenge  

wyzywać vizzyvati 5x (blg)  
                vi. challenge  

wyżej vysše adv. up  
wyższej   vysšej 
wyższy     vysšy    6x 

wyżyna* vysočina 3x 
 
wzajemnie obratno adv.  
                  vice versa  
      vzajemno 5x (srb) 
       spolno 3x 
       obostranno 3/6x 
wzajemny vzajemny adj. 5x  
                (srb) 
         spolny 3x 
       obostranny 3/6x 
wzbogacać obogačati vi. 6x 

wzbogacić  obogatiti vp. 6x  
                  enrich          
wzdłuż vdolž prep.  
             + gen. along  
wzejść voznesti se      4x, 
 vstati 6x, 
 podvignuti se 

4/5x (cz, ukr) 
względność* odnosielnost 5x, 

relativnost 3x 
wzgórze holm m. hill 2x, 
   verh         3/6x 
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   pagor         4x 
   vysočina  3/4x 
wziąć vzeti (vozmu) vp. take  
wzmocnić usiliti vp. reinforce,  
  5x (srb) 

  vzmocniti 5x (rus) 

wzmacniać usilovati vi. 5x  

              (srb) 

wzmacniać usiľati vi. 5x  
       reinforce  
 vzmacnjati 5x (rus) 
wzmacniacz zasilač, nasilač  
            5x 
wznowić obnoviti 6x 
wznieść się voznesti se 4x 

wzorować brati vzor 4x,  
                  brati primer 3x 
wzór       vzor           4x m. 
wzrok zior 5x,  
            vzrak 3/4x 
wzrost rast m. increase 6x 
            vysota 6x 

 

 

 
 
z iz prep. + gen. from, out of 
z s prep. + inst. by means of, 

together with, using, with  

z nikąd odnikudy adv. from 

  nowhere 
z pomocą s pomočju prep. + 

gen.   with the help 
z przodu pred  6x 
z tyłu pozadu adv. backward 
z uwzględnieniem s obzirom 

na prep. + acc. with regard to  
z wykluczeniem s 

izkľučenjem prep. + gen. 

except, with the  exception of  
z pomiędzy iz-medžu prep. + 

 gen. from between  

z nad iz-nad prep.+gen. from 

  above  

z pod iz-pod prep.+gen. from 

  under  

z przed iz-pred prep.+gen. 

from   before  

z za iz-za prep.+ gen. from 

  behind  
z tyłu vzadu adv. behind  
z powodzeniem uspešno adv. 

 successfully 
 
za prep. + acc. because of, 

behind (direction), due to, in 

exchange for, in favour of  

za prep. + inst. after, behind  

za pro- prefix pro-  
za bardzo prezmerno adv. too  

za pośrednictwem 

posredstvom prep. + gen. by 

means of, using 
za to adv. therefore  

za to čo/što conj. dlatego, że 
za nečo/nešto adv. for some 

  reason 
za nic/bez powodu za 

ničo/ništo  adv.  
 
zaakceptować prijmati vp. ,  

prijmovati vi. 6x, 

akceptovati 4x,  
   priznati 4x,  
   priznavati 4x 

zaatakować napasti vp. 5x, 

atakovati 4x 
zaangażować się 

zaangažovati  

se 6x vp. 
zabawa zabava f., 5/6x  
               party     veselje  
zabawić zabaviti vp. 5/6x 

amuse  
 veseliti 
zabawiać zabavjati vi. amuse  
zabawa zabavjenje 5/6x n.         

amusement  
zabezpieczyć* garantovati 

3x 
zabezpieczony*garantovany 

                         3x  
zabić    ubiti vp. kill      6x 

zabijać ubivati vi. kill  6x  

zablokować zablokovati vp. 6x 

zabór aneksija        4x,  
          okupacija     3x 
zabrać zabrati       4x (blg,srb) 
zabronić zabraniti vp. 4x  
                      forbid  

zabraniać zabraňati vi. 4x  
                     forbid      

zabudować*  
zabytek pamjatka     6x 
zachęcić stimulovati vi. 6x 

*vozbuditi vi. 
zachęta stimul m. 6x 
zachodniosłowiański 

zapadnoslovjanski adj.  
zachodni zapadny adj. western 

                5/6x 
zachorować rozboleti        4x, 

rozhorjuvati 3x, 

zanemogati 3x 
zachowanie postupanje n.  
zachód zapad m. west 6x 
 zalez     3x   
 zahod   3x 
zachód słońca zapad slonca 6x 
zaciekawić zainteresovati 4x  
                   vp. 
zaciemnić zatemniti vp. 6x  
                 obscure            

zaciemniać zatemňati vi. 6x  
                 obscure              
za co bądź za čo-buď adv. for 

 any   reason 
 

zacofany zaodstaly adj. 5/6x 



92 
 

zacząć načeti se (načnu) vp. 

                  6x 

zaczerwienić się začrveniti se 
                                          vp.  

zaczerwieniać się začrveňati                
                    vi.                  se 
zaczynać načinati vi. begin 6x 

zaczynać počinati vi. begin 6x 
zacytować procitovati vp.  
                   quote  
zadanie zadanje n. task   4/5x 

                   (blg) 

*zadać zadati vp. inflict 3x 

*zadawać zadavati vi. 3x  
                 inflict  
    pričinjati se 3x  
zadecydować vyrešiti vp. 4x 
zadeklarować deklarovati 6x 
                        vi. 
zadłużenie zadulženje n. 5/6x 
zadłużony zado(u)lženy 5/6x  
                  adj.  
zadowalać zadovaľati vi. 5x   
    (cz) 
zadowalać dovaľati vi. 5x  
           satisfy  
zadowolony rady adj. glad 
            (za)dovoleny 5x (cz) 
zadowolić zadovoliti vp. 5x  
    (cz) 

zadowolić dovoliti vp. 5x  
     satisfy  
zadowolony zadovoľeny 5x  
            adj.  

zadowolenie zadovoľstvo n. 5x 
zadedykować posvetiti vp.  
zadzwonić pozvoniti vp. 4x  
       ring  
zadziwiający udivitelny 4x  
          adj. 
 
zagadka zagadka f. riddle 4/5x 

              (blg) 

zaginąć poginuti       4x 
zagłada uniščeni, zniščeni 6x 
zagrać za(i)grati             6x 
zagraniczny čudži adj. foreign 
   innozemny 4x 
 innostranny 5x(ukr)

 zagraničny   4/6x  

za granicą čudžina f. abroad 4x 
zagrażać ogražati vi. 4x  

               endanger        
zagrozić zagroziti vp. 4x  
                threaten         
zagrozić ogroziti vp. 4x  
    endanger         
zagrzać zagr(j)ati vp. 6x 
             zagwarantować 
           (za)garantirovati 5x  
                       vp.  
zahamować* zapirati, zapreti 

zahodzić zahoditi vi. 6x  
  go behind      
przedimek predlog m.  

   preposition  
zaimek zaimeno n. pronoun  

zainteresować zainteresovati  
    5x 
zainteresowany 

zainteresovany        adj. 5x 

interested  

zainteresowanie interes m. 5x 

               (cz) 
   hobbi 6x 
zając zajec m. 5x (srb zec) 

zająć zajeti (zajmu) vp. 

occupy,  zaimati 3x 
 obsaditi 4x 
 izpolniti 5/6x (pl)  

zajęcie zajetje n. job 4x  
                occupation   
       delo 6x 

zajęty zajaty            4x 
 obsadzeny 4x,  
 ispolneny 6x 
zajmować zajmati vi. 3x  
       occupy  
 obsaditi 4x 
 izpolniti 5x 
       praktikovati 4x (cz, srb) 

zajść zajdti (zajdu, zašel) vp. 

    go behind 6x 
zakaz zabrana    4x,  
           zakaz        3x 
zakazać zakazati, zabroniti  
                4x 
zakaźny infekcijny 6x,  
               zarazny 6x 
zakładać osnavjati vi. 5x  
   found   

zakładać predpokladati vi. 

  assume, suppose 
      (na-)zakladati vi. 

establish                         

5x (srb) 

              ustanavjati vi. 5x (cz)

 establish  
zakłócać narušati vi. 5x 
zakochany zaljubleny 4/5x 
zakończyć zakončiti vp.  4x

     complete,   
zakopać zakopati vp.  6x 
zakopywać zakopyvati vi.  6x 
zakres* objem 3x,  
             oblast 3x,        
               sfera   3x 
zakręt* obrat(/-ot) 6x 
zaktualizować aktualizovati     

vp.            6x 
zakupy (po)kupy(ka) 6x 
zakwestionować osporiti vp.   

contest, dispute, question 
zakwitać rozcvetati vi. 5x 
zalecenie rekomendacija 3x 
zalegać* opoznjati  vi. 
zaległy* opozneny adj.  
zalegalizować zalegalizovati 

vp.           6x 
zaleta* 

zależeć od byti zavislym,  
                   zaviseti vi.    5x 
zależny zavisly       adj.   5x 
zaludnienie nasel’enje n. 4x 
załadować* natovariti vp. 2x 
załatwić sdelati        vp.     6x 
założyć osnoviti vp. found 5x 
założyć založiti vp. establish  

założyć ustanoviti vp.establish  
założenie predpoklad 5x (cz)  
                assumption m. 

założyciel osnovatel 5x m. 
 
zamach* atentat 3x 
zamawiać* 

zamek zamok (zamka) m.  
            castle     5/6x (cz)  
zamężna omuženy adj.  
             married (woman) 
zamieszkiwać obitati vi.  
                        inhabit 
  proživati  3x 
  probyvati 6x 
zamiana zamena f. 6x  
              replacement            

zamiast vmesto prep. + gen. 

           instead of  
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zamienić zameniti vp. 6x  
    replace                  

zamieniać zameňati vi. 6x  
    replace           
zamierzyć nameriti vp.  

  intend,  

zamierzać nameřati vi. plan 

zamieszanie zamešanje n. 6x 

zamieszkać* naseliti 3x vp. 
    imati kvartiru 3x 
zamknąć zatvoriti vp. close, 3x 
 zavriti 2/4x 
             zamknuti 3x (blg, srb) 
 zaključiti 4/5x  (pl) 

zamknięty zatvořeny adj. 3x  
   shut  
     zamknuty 

     zavreny  
zamoczyć namočiti vp. 6x  
        soak  
        namakati 6x 
zamożny bogaty 6x,  
     zamožny 3x 
zamówić* 

zamrozić zamraziti vp. 6x  
    freeze  

zamrażać zamražati vi. 6x   
                freeze (transitive)  

zamrażarka mrazilka f. 6x  
                freezer  
zamykać zatvařati vi. close,  

zanieczyszczenie zanečiščenje 
               n.         6x 
zanieczyszczać zanečiščati 6x  
          vi.  
zaniedbywać nehati vi. neglect 
zaniedbać* 

zaniepokoić obezpokoiti vi. 4x 
zaniepokojony obezpokojeny  
             adj.    4x 
zanieść zanesti 6x     vp. 
zanik     zanik      4x,  
              zaguba,  3x 
              utrata     3x 
zaniżyć znižiti      4x,  
   zmenšiti 4x vp. 
 
zaokrąglać okrugľati vi. 6x  
     round  
zaokrąglić okrugliti vp.    6x 
zaopatrzenie dostavka 4x f.  
                  supply (blg, srb)  

zaopatrzyć dostaviti 4x (blg,  
                  vp. supply     srb) 

zaopatrywać dostavjati 4x  
                 vi. supply (blg, srb)           
zaoszczędzić* sekonomiti 4x    
                        uštedjeti 2x  
zapakować zapakovati 5x  
                   vp. pack              

*zapałka zapalka f. match 2x 

zapalić   zapaliti 5/6x vp. 
 zagoreti 5x (pl) 
zapał       entuziazm 
zapamiętać zapametati 5/6x 
                        vi. 
*zapas zapas m. supply     3x 
zapełnić zapolniti vp. fill   5x 

zapełniać zapolňati vi. fill 5x 

*zapewnić podati vp. provide  

zapewniać podavati vi.  
                   provide  
zapis zapis m. recording    5x                

zapisać zapisati (zapišu) vp. 

note,  
zapisywać zapisyvati vi. 5x  
                  note,   
zapłacić zaplatiti vp. pay 6x 
zapłakać zaplakati vp.    6x  
               start  crying 

   

zapłata izplata f. payment 6x 
zapłonąć zapaliti se vi. 5/6x 
zapobiec* 

zapomnieć zabezpametiti vp. 

         2x 

*zapomnieć zabyti vp. forget    

         2x 
        zapomniti 2x 
*zapominać zabyvati vi. 2x  
                     forget          
         zapominati 2x 
zapomieć zabezpamečati vi.  

zapora pregroda f.      4x 
zapoznać się poznajomiti se 
         spoznati se 5x 
zapraszać zvati (zovu) vi. 5x  
                  invite            (blg) 
zaproszenie* pozvane 3/5x  
                                     blg 
zaprosić pozvati (pozovu)  
        vp.  invite           5x (blg)  
zaprowadzić zaprovoditi 6x  
                     vp. 

zaprzeczyć odvrgnuti vp. deny 
               protivgovoriti 5x (pl) 
       protivrečiti 6x 
zaprzyjaźnić się sprijateliti se    

vp. make friends 4/5x (rus, ukr) 
 
zaprzysiąc (za)prisjagati 5x vi. 
zapytać zapytati vp. ask 6x 
  izpitati             6x 

zapytać sprositi vp. ask (a 

 question) 
zapytanie vopros    2x,  
                 pitanje  4x 
zaraz*   skoro        4x  
zarażać zaražati vi. 6x 
zarażenie zaraženje n.  6x 

zarazić zaraziti          6x vp. 
zaraźliwy zarazlivy,  6x 
                 infektivny 4/5x 
zarejestrować zaregistrovati 

         vp.       6x 
         zapisati se na 6x 

zarobić* zarobyti vi. 3x 
zarys obrys m. outline  
           škic 6x 
zarząd upravlennje 4x n. 
zarządzanie rukovodstvo n. 5x 
zarządzać rukovoditi 5x vi. 
zarzuty obvinenja 5x lm. 
zasada princip m. principle 
 pravidlo 6x 
 norma 3/6x 
zasiać   zaseti       6x 
zasiedlić naseliti vp. populate 

         6x 

zasiedlać naseľati vi. populate 

            6x 

zasiedlenie naseľenje n. 6x 

zasiedlony naseľeny adj. 6x 
zasiewać    zasevati 6x 
zaskakiwać* udivjati vi. 5x  
                surprise         (srb) 
zaskoczenie* udivjenje 5x

       n.  (srb) 
zaskoczyć udiviti vp. 5x  
                  surprise   

zaskoczony udivjeny adj. 5x 

            (srb) 
 
 

zasłona zaslona 3x,  
              zavesa 5x 
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zasłużony zasluženy adj. 6x 
zasnąć zasnuti vp. 6x 
zasolenie solenne (-ost) 6x 
zasób     resurs       4/6x (pl,cz) 
zastanawiać się razmysljati 4x 

         vi. 
zastanowić się dumati vi. 3x, 

razmysliti 4x 
 
*zastawa posuda,  
    nakritie stola 6x 
    servis stola 4x 
zastępca zastupnik   4x  
               zamestnik  4x 
zastępczy zastupny, 4x 
                 zamestny adj. 4x 
zasłona zavesa f. curtain  5x 
zastosować* 

zastrzelić zastreľiti vp. fire, 6x 
  zastreliti vp. shoot 6x 
zasugerować predložiti vp.  5x 

zasugerovati 3x 
zasunąć* 

zaszczyt (po)čest 6x 
zaszokowany šokovany adj. 

shocked 
zaśmiecony*     znečisteny   2x 
zaświadczenie* svidetelstvo 4x  
                       potvrdenje 4x 
 
zatem zatom adv. therefore 
zatkać* zapušiti 2x,  
  zatikati 2x 
zatoka zaliv m. bay  5x 

zatoka gnedy adj. bay  
zatopić za-(po-)topiti vp. 6x 
zatrudnić* davati rabotu 4x 
zatrudnienie zanjetie 4x 
zatrzymać štopiti vp. stop  
zatrzymywać obstanavjati (se) 

vi.  stop  
zatrzymać zazadržati vp. 

detain 4x (pl, ukr) 
zatrzymywać zadrživati vi. 4x 

detain  (pl, ukr)  
zatrzymać obstanoviti (se)  
                       vp.  
zatrzymywać štopovati vi. 

          stop  
      zapirati se 2x 
zatrzymać zaustaviti vp.  
                  brake  

zatrzymać się zaustavjati se  
                       vi.  
zatwierdzić utvrditi vp. 6x  
                    approve              
        potvrditi 6x 
        provjeriti 4x 

zatwierdzać utvrdžati vi. 6x 
  

zatyczka čep m. plug 
zaufać doveriti vp. trust 5/6x  
zawalić zavaliti vp. bring  
                                down  
*zawartość sdržanje n. 3x 
      objem         3x      
                   content 
zawiadomić informovati,    

uvedomiti 5x,  
izvješčati 4x  

zawierać sdrživati vi. 3x  
                contain  
zawierać sostojati se vi.  
                consist 
zawierać zaklučati vi. 3/4x   
                            (pl, blg, srb) 
zawołać prizivati 4x,  
               zavolati 3x 
zawód     profesija 6x 
zawracać (po)vratiti (se), 6x 
zawrócić (po)vernuti (se), 6x  
zawrzeć zaklučit vp. 3/4x  
                          (pl, blg, srb) 
zawrzeć  s(o)d(e)ržati vp. 3x  
                contain (pl, cz, ukr) 
zawsze vsegda adv. always  
zawsze vsegdy adv. always  
zawierać zakľučati vi. 

conclude (treaty)  
zawrzeć zakľučiti vp.  
             conclude (contract)  
zazdrosny zavistny 4/6x 
                 revnivy adj.  
                        jealous 
zazdrość zavist 4/6x 
              revnivosť f. jealousy  

zaznaczyć vodznačiti/ -ati 6x 
zaznajomić (po)znajomiti se  

                 6x 
ząb       zub m. tooth   6x 
 
zbadać     izsledovati         3x 
zbędny lišnij          4x,  
             nadmerny 3x 

zbierać grnuti, gromaditi 4x  
                  vi. 
zbierać sbirati vi. 4x (blg, srb) 
zbierać grnuti vi. gather 
zbiory zbože n. harvest  
zbierać sbirati, 6x 
              gromaditi 4x vi.  

collect,   
zbiorowy sbirny, 4/6x 
   kolektivny 6x 
zbiórka sbiranje,     6x 
              sbirka        6x 
zbombardować 

izbombardovati 6x 

vp. bomb  
zbrodnia zločin 5x,  
               zlodejanie 
zbrodniczy zlodejny,  
                   zločinny 5x 
zbroja zbronja 5x 
zbrojny militantny adj.   
                militant 
  vojskovy 6x 
   naoruženy 3x 
zbrudzić* snečistiti vp. 6x 
*zbudować sbudovati vp. 3x  
        build   
       postaviti 5/6x 
zbytnio* nadmerno      3x  
zchodzić izpuskati se vi. come 

down      4x (cz, srb) 
                 zljaziti / zljazati 6x 
zchodzić się suhoditi vi. 6x 

come together, meet up 
         sojditi se 

zdanie rečenje n. sentence 3x 
                   (rus, cz, pl) 

zdać egzamin* ispit/ekzamen 
zdarzenie prigoda   4x,  
                 slučaj      3x,  
                 incident  3x 
zdążyć*  

zdecydowany* vyrešeny 4x 
zdefiniować izznačiti vp.  
                     define  
zdefraudować izmamiti vp. 

defraud 
zdeformować izdeformovati 

              vp.         6x 
zdegenerować izroditi     vp.  
zdegenerowany izrodženy adj. 

degenerate 
zdejmować* znimati    4x 
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zdelegalizować zdelegalizovati 
               6x 

zdenerwować nervirati 6x vp. 
zdenerwowany nervovy,   6x 

nervozni 6x 

adj. 
zdewastować opustošiti vp. 

devastate 
zdeżać się natolkati se vi.  
                   collide  
      vpadati na 6x 

zdeżyć się natolknuti se vp.  
        vpasti na 6x 
 sotretiti se 3x (pl, ukr, 

     blg) 
            udariti (se) 4x (cz, rus) 
zdjęcie fotografija  5x,  
             snimek       5x 
zdobienie ukrasa    4x,  
                 ukrašenie 4x 
zdobywać zahvačati vi. 6x  
     capture             

zdobyć zahvatiti vp. 6x  
  capture  
 zavojovati 4x 
zdobyć dobyti vp. 4x (blg, ukr) 
                 get  
zdobywać dobyvati vi. get 4x 

                    (blg, ukr) 
      ovladati 3x 
zdolność sposobnosť f. ability 

          5x (ukr) 
zdolny do sposobny adj. able,  

capable 5x (ukr) 

 
zdrada     zdrada    3x 
zdradzać zraditi     3x,  
                vidati kogo 6x 
zdrobnienie deminutiv m. 

diminutive  
zdrowie zdravje n.    6x 
zdrowy zdravy adj.   6x 
zdrożeć podrožati     4x,  
              poskupiti     2x 
zdrzemnąć dremnuti vp. doze  
zdziwić udiviti     5x,  
              učuditi    2x 
zdziwienie udivlenje 5x 
 
zebrać sobrati (sberu), 6x    
        sgromaditi vp. gather 4x 
zebranie sbiranje n. 6x  

              gathering           
zebranie sbor m.       5/6x  
           meeting  

zebranie sborka f.        6x  
                assembly      

zegar* 

zegarek časovnik m. clock  
zejść izpustiti se vp. come 

down   4x (cz, srb) 
zejść się sujdti (sujdu, sušel) 

vp.  come together, meet   6x 
zejść sojdti (sojdu, sošel) vp. 
        descend, go down       6x     
           zlezti 6x 
zemleć somleti vp. grind 
zemsta odplata f. revenge 
zemsta msta f. revenge   4x 
zepsuć poškoditi            3x,  
             povrediti           3x 
zero nula num.  

zero nulovy num. 
zespołowy kolektivny 5x 
zespołowo kolektivno 5x 
zespół kolektiv    5:1x,  
            ansambl  4x 
zestaw sostav m. set 6x, 
 kolekcija,  
              komplet 3x 
 nabor 

zestawić sostaviti vp. 

assemble, 

sgromaditi 6x 
zestawiać sostavjati vi.   6x 

assemble 
   sobrati    6x 
zestawienie sostavjenje n. 6x 

assemblage  
zeszyt*    sešit       3x 
zewsząd odvsekudy adv. 

from everywhere  
zewnątrz*  

zewnętrzny* 

zeznania svidetelstvo 6x 
zezwolenie dozvolenie 6x,     

pozvolenie 6x 
 
zgadywać zagadati vi. guess  

zgadnąć zagadnuti vp. guess  
zgadzać się soglasiti se vi. 3x  
             agree                

zgasnąć ugasnuti vp. fade  6x 
zgasić ugasiti vi.  6x 

           stušiti       4x (pl, srb) 
zginać sginati vi. fold 4/5x (cz, 

                 srb) 
zginąć izčezati vi. disappear 4x 
  poginuti      4x 
  umerati       6x 

zginąć izčeznuti vp.   4x  
                disappear  
  umreti         6x 
zgiąć s(o)gnuti vp. fold  4/5x  
                     (cz,  srb) 
zgłaszać zajavljati vi.  5x 
zgłosić zajavliti vp.     5x,   

aplikovati      4x 
zgłoszenie zajavenje    5x, 

aplikacija       4x 
zgnić izgniti vp. rot       6x 
zgniły gnily adj. rotten  6x  
zgnieść sgnesti (sgnet-ti) vp. 

crush, mash 
  stisnuti 5x  
zgoda soglasie        3x,  
           sgoda           3x 
zgodnie z soglasno prep. + 

dat. according to 3x 
zgodzić się dogovoriti se ,  
                   smiriti se 5x vp. 

agree (come to an 

agreement)  
zgromadzić sgromaditi 3x,    

sobrati vp. 5x 
zgrzeszyć sgrešiti vp. sin 
zgubić stratiti        4x,  
            izgubiti vp. 3x 
zgubiony stračeny adj. lost,  
 
ziarno semeno n. seed 4x  
       (ukr, pl) 
ziarno zrno n. grain 6x 
zielony zeleny adj.  6x 

ziemia zemja f.        6x 

ziemia počva f. soil 
ziemny zemny adj.  6x 

ziemniak kartofel m. potato 4x 

                        (srb, cz) 
ziemny orzech zemny oreh 6x  
                    m.             

zięć zeť m. son-in-law  

zima zima f.           6x 

zimno zimno adv.  6x 

zimny zimny adj.   6x 
zimowy zimovy adj.  6x 
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zjawić się izjaviti se vp.   6x  
    turn out   
     pojaviti se      6x 
zjednoczyć się sojediniti se vp. 

   6x 
zjednoczyć sojediniti vp. unite 

   6x 
zjeść      sjesti 5x,    jesti vp. 
zlikwidować likvidovati 6x 
zlikwidowany likvidovany 

         (-irany) 6x 
złagodzić zm(i)ekšiti vp. 5/6x 
złamać slomati vp. break 5x 

              (blg) 
złamany slomany adj. broken 

   5x 
zło zlo (zla/zlogo) n. evil  
złodziejstwo pohičenje n. 

         abduction  
          kradža 6x 

złodziej pohititeľ m. abductor 
            zlodejatel/zločinitel 6x 
złożenie složeno slovo n.   5x 

 compound word (ukr) 
 
złoto      zlato n.       6x 

złoty      zlaty adj.    6x 
złożony složeny adj.   5x  
  complex  

  sosaveny      6x 
złożyć složiti vp. fold 5x (ukr) 
 sostaviti 6x 

zły    zly adj. wrong 
zły     loši adj. bad 
zmarnowany straceny 5x 
zmęczony utomľeny adj. 2x  
                 tired                   
zmęczyć się umoriti se vp. 4x 
                     tire            
       zmučiti se 3x                
zmęczony umořeny adj. 4x  
    tired         
zmieniać izmeňati vi. 6x   
   change  

zmiana izmeňenje n. 6x  
   change  
zmiana mena f. change   6x 
zmiana premena f.        6x 
zmiana izmena f. change  6x 

zmienić izmeniti vp.        6x 
zmienny premenny adj.   6x 

zmierzyć izmeriti vp.       6x  
               measure  

   obmeriti          6x 
zmieszać razmešati vp. 6x  
                mix up  
zmieszać smešati vp. mix  6x 
zmierzchać smrkati vi. grow 
                   dark 
*zmierzchnąć smrknuti vp. 
                   go dark  
zmniejszać smenšati vi. 5/6x 
                   reduce                     

zmniejszać minimizovati   
zmniejszenie smenšenje 5/6x   
                   n.   reduction 
zmniejszyć umenšiti vp. 5/6x  
        reduce              
zmniejszyć smenšiti vp. 5/6x 
        reduce       
zmoczyć zmočiti / namočiti  
                                        6x 
zmrok sumrak m. twilight 
zmusić prinuditi vp. force 3x 
 nasiliti             4x 

zmuszać prinudžati vi. 3x  
               force  
   nasiliti 4x 

zmuszony prinudženy 3x  
                         adj.  
  nasileny forced  4x 
*zmysł smysl m. sense 2x 
 Čutie      3x 
zmywać smyvati 5x,  
    myti vi. 5x     
 
znać znati vi. know 5x (rus) 
znaczek značka 6x,  
   marka 4x f. 
znaczenie izznačenje n.   6x

   definition  
znaczenie značenje n. 6x  
                 meaning 
          

znacznie značno adv.  6x 
      mnogo 6x 

znaczny značny adj.   6x 
znaczyć (o)značiti vi. 6x   
                    mean, 
 

znajdować nahazati   vp.* 
znajdywać nahoditi vi. find 

znajomy znanik m. 

acquaintance  
   znajomy 6x 

znajomość znajomstvo 6x 
znak znak m.   6x 
znaleźć najdti (najdu, našel) 

   vp. find             6x     
znany znany adj. known 5x 

              (rus) 
zniechęcać razsmeľati vi. 

zniechęcać obezhrabřati vi. 5x 
              (pl) 
zniechęcić razsmeliti     vp.  
zniechęcić obezhrabriti vp.  

  discourage   5x (pl) 
         otgovoriti 3x (pl, blg, cz) 
              otvratiti od 5/6x (blg) 
    otraziti 4x (blg, srb) 
znieść snesti vp. bring down 6x 
znieść iztrpeti vp. retrain 
zniewolenie nevolja 4x, 

ro(a)bstvo 4x 
zniknąć ščeznuti vp. 3x 
 zgubiti se 

zniszczenie izničenje n. 4/6x 

         (blg, rus)                    

zniszczyć razrušiti vp.    4x  
       break, destroy       (pl, ukr)

     
zniszczyć izničiti vp. 4/6x  
                  destroy    (blg, rus) 
znowu snova      6x,  
 ponovno 

zniżka snižka f. decrease (in 

 price)  6x 
zniżyć snižiti vp. reduce (price) 

            6x 
 zmenšiti 3/4x 

znosić snositi vi. 6x  
            bring down  
znowu iznova adv. Again   6x 
znowu snova, ponovno  6x  
               adv. again 
  opeť adv. again  
znudzony* 

zobaczyć uzreti (uzrim) vp.  
    uvideti 5x (blg) 
    poglediti 5x (rus) 
 
zobligowany dolžny adj. 

bound to, ought to, should 
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zobligowany povinny adj.  

obliged to, ought to, should 
zorganizować sorganizovati 
                         vp.            6x       
zostać ostaviti    vp.    5/6x 
zostawać ostavjati vi. 5/6x 
zoo zoologičny park m.  

zov- ➝ zvati  

zostawić ostaviti vp. abandon 
      5/6x  

zostawiać ostavjati vi. 5/6x  
z powrotem nazad adv. ago, 

  back  

 
zrealizować (s)realizovati 6x 

   vp. 
zredukować sredukovati  5x 

      (srb) 
zrezygnować* odstaviti 5x, 
                        odstupiti vi. 4x 
zrobić izrabiti vp. make  4x 
zrobić  izdelati vp. do, make 
                                          6x 
zrobić  sdelati vp. do        6x 
 učiniti                 4x 
zrozumieć izrazumeti vp. 5x 

 understand          (blg)  
zrozumiały razumemy adj.5x 

                (blg) 
zrozumiale razumemo adv. 5x 

                (blg) 
zrozumienie razumemosť f. 

  understandability               

  5x (blg) 

zrujnowany razrušeny adj.  
 
zszyć sšiti vp. 6x. 
zszywać sšivati vi. 6x.  
zupełnie celo, vpolno adj,  
zużycie využitie 4x,  
             upotreblenie 4x,    

vikoristanie 3x 
 
zwalić (się) upasti 6x 
zwalniać izvaľňati vi. 6x  
    sack  
   osvobodati 6x 
zwalczać boriti/ borati se 4x 
zważyć obmežiti mase 5x 

zwierzę zveř m. beast, 
 životno 4/5x (ukr/pl) 
związany svezany adj.  6x 

  connected,  

związać svezati vp. 6x  
       connect  

związek svezok (svezka) 6x 
       m.                   

relationship  
związywać svezyvati vi. 6x  
                     connect          
        krepliti 3x 
związany srodny adj. related 
zwiedzić rozgledati,  
                pregledati 5x 
zwiększać povyšati vi.     3x 
      pobolšati        3x 
      povečati         3x 
zwiększyć povyšiti vp.     3x 
      pobolšiti         3x 

      povečiti           3x 
zwiększenie povyšenje n. 3x 
         pobolšenje   3x 
         povečenje    3x 
zwlekać* svlačiti vp.       3x  
zwolnić izvoľniti vp. fire, sack 

         6x 
  osvoboditi 6x 
zwrócić (z)vernuti vp. 5x 

zwyczaj običaj 6x. 
zwyczajny obyčny adj. 

ordinary,  
zwycięzca izigrateľ m. 3x  
                    winner  
       pobeditel 3x 
zwycięstwo vyteztvo n. 2x  
                     victory  
        pobeda 3x 
zwykle obyčno adv. usually 
zwykły obyčny adj. 
zżąć izžeti (izžnu) vp. reap  
zysk korist           4x,  
 zisk         3x,  
 profit      3x 
 dohod     3x 
zyskać izkoristati 4x,  
 ziskati      3x,  
  

zyskowny koristny 4x,  
                 dohodovy 3x  

 
 

 

 
źle       zlo adv. 
źrebię žrebetko n. foal  

*źródło žrlo n. source 
żaba   žaba f.            6x 

żadny žadny adj. no 3x   
                (rus,  srb, blg) 

         nikaki  4x (pl, cz) 

żagiel* 
żal        žaľ      3x 
żałoba* traur   3x,  
              žalost  3x 
żałosny žalostny adj. 3x  

                          sorry  

żałość žalosť f. pity      3x 
żałować žaliti vi. regret 3x 
żałowanie žalovanje n. 

pity 3x 
żar  žar m. heat  6x 
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żarówka žarovka (lampa) 

f.  4:2  
żart* anekdota 4x,  
          vic 4x 
żartować* opovidati  

vice/anekdoty     
                                 4x 
żąć    žeti (žnu) vi. reap  
żądło želo n. sting 
żądać žedati vi.     5x (srb)             

 (po)trebuvati 6x 
             vymagati     3x 
żądania potreby       5/6x 

żądza žedža adj. thirst 5x 
                                 (srb) 

żądza žedža f. longing 5x 
                                 (srb)  
 
że  že conj. that  
żebro rebro n. rib    6x 
żeby   da by,      čo by 
żeglarz moreplavec 5x 
żelazko* 

żelazny železny adj. 6x 
                         iron  

żelazo železo n. iron  6x 

żegnać proščati vi.  
                 farewell 

żenić się ženiti se verb  6x 
żenić się mužiti se vi. 

marry  (woman) 
żeński ženski adj.   

żeński ženski rod m.  
                   feminine  
żleb     žleb m. trough  
żmija     žmija          6x 
żołądek želudok (želudka) 
               m.                 4x 

żołądź želuď m. acorn 5x 
                                  (srb) 

żołnierz vojin m. vojnik 5x 
              bojovnik m.  6x 
żona    žena f.     5x (rus) 
            supruga 3x 

żonaty ženaty adj. 6x 
 

żreć žrati (žru) vi. gobble 
żuraw  žerav m. 4x 
żółć žolč f. gall   6x 
żółty žolty adj. yellow  6x 
żwir* 

żyła  žila f.     2x 
        vena       5x (pl) 
żyć žiti (živu), živeti 6x vi. 
życie žitje n. life       6x  
          život                4/6x 

życiorys biografija 6x, 

životopis 4x 
życzenie želanje n. wish  
                   4/5x (ukr, pl) 
życzliwość dobrost’  6x 
życzyć želati vi. desire,  
                            wish  

żyjący živuči adj. alive  6x 
żywioł* stihija            3:2x 
żywy živy adj., living     6x 
żywy inwentarz skot m. 5x    
                                      (pl)  

livestock živy dobytek 3x  
živ- ➝ žiti  

žn- ➝ žeti  

żuć    žuvati vi.  
żuri    prisežne m. jury  
żyd    Jevrej m.  

żydowski jevrejski adj.  

żydowsko-słowiański 

jevrejskoslovjanski adj. 
żywica smola              6x 
żyzny urodajny adj.   6x     
 

 
 


