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PRZEDMOWA 
 
 
„Chorwackie rzeczowniki w zdaniach i wyrażeniach” to nowoczesna publikacja prezentująca 
praktyczne zastosowanie rzeczowników na przykładowych zdaniach i wyrażeniach zaczerpniętych z 
chorwackiej literatury i prasy.  
 
Słownik został opracowany w oparciu o najnowsze osiągnięcia leksykografii, dzięki czemu znakomicie 
uzupełnia podręczniki do nauki języka chorwackiego i inne słowniki tego języka dostępne na rynku. 
Jeśli słownik będzie cieszył się zainteresowaniem, to powstaną rozszerzone wydania oraz słowniki 
specjalistyczne.  
 
Od 1.12.2011 słownik jest dostępny za darmo. 
 
 
 
         Dariusz Sieczkowski 
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Adresa (f.)  – adres (m.) 
Adresa  na poslu.      Adres do pracy. 
Adresa  stana.      Adres mieszkania. 
Dati svoju adresu .     Podać swój adres. 
Izmjena adrese .      Zmiana adresu. 
Kućna adresa .      Adres domowy. 
Na čiju adresu .      Pod czyimś adresem. 
Na novoj adresi .      Pod nowym adresem. 
Napisati adresu .      Napisać adres. 
 
Agencija (f.)  – agencja 
Meñunarodna agencija  za atomsku energiju.  Międzynarodowa agencja energii atomowej. 
Modna agencija .      Agencja modelek. 
Novinska agencija .     Agencja prasowa. 
Obavještajna agencija .     Agencja wywiadowcza. 
Putnička agencija .     Biuro podróży. 
Reklamna agencija .     Agencja reklamowa. 
Svemirska agencija .     Agencja kosmiczna. 
Turistička agencija .     Agencja turystyczna. 
 
Akademija (f.)  – akademia 
Akademija  dramske umjetnosti.    Akademia Sztuki Dramatycznej. 
Akademija  likovnih umjetnosti.    Akademia Sztuk Pięknych. 
Akademija  znanosti.     Akademia Nauk. 
Muzička akademija .     Akademia Muzyczna. 
Policijska akademija .     Akademia Policyjna. 
Svečana akademija .     Uroczysta akademia. /w szkole/ 
Učiteljska akademija .     Akademia Pedagogiczna. 
Vojna akademija .     Akademia Wojskowa. 
 
Akcija (f.)  – 1. akcja 2. promocja 
Akcija  na terenu.      Akcja w terenie. 
Akcija  spašavanja.     Akcja ratunkowa. 
Akcija  traje do 15.9.     Promocja trwa do 15.9. 
Akcija  traje do isteka zaliha.    Promocja trwa do wyczerpania zapasów. 
Češka je izjednačila u posljednjoj akciji  prvog poluvremena. Czechy wyrównały w ostatniej akcji pierwszej  
        połowy. 
Čovjek od akcije .      Człowiek czynu. 
Izvesti akciju .      Przeprowadzić akcję. 
Lijepa i brza akcija .     Piękna i szybka akcja. 
Meñunarodna akcija  protiv pedofila.   Międzynarodowa akcja przeciwko pedofilom. 
Po završetku akcije .     Po zakończeniu akcji. 
Radna akcija .      Czyn społeczny. 
Samostalna akcija .     Samodzielna akcja. 
Tijek akcije .      Przebieg akcji. 
 
Alkohol (m.)  - alkohol 
Alkohol  teče u potocima.     Alkohol leje się strumieniami. 
Neće popiti ni kap alkohola .    Nie wypije ani kropli alkoholu. 
Odreći se alkohola .     Rzucić picie. 
Piti alkohol .      Pić alkohol. 
Prodaja alkohola  maloljetnicima.    Sprzedaż alkoholu nieletnim. 
Trovanje alkoholom .     Zatrucie alkoholem. 
 
Analiza (m.)  - analiza 
Analiza  tržišta.      Analiza rynku. 
Detaljna analiza .      Szczegółowa analiza. 
Kemijska analiza .     Analiza chemiczna. 
Matematička analiza .     Analiza matematyczna. 
Psihološka analiza .     Analiza psychologiczna. 
Toksikološka analiza  uzoraka.    Toksykologiczna analiza próbek. 
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Anñeo (m.)  - anioł 
Anñeo čuvar.      Anioł stróż. 
Anñeo mira.      Anioł pokoju. 
Anñeo smrti.      Anioł śmierci. 
Grad anñela.      Miasto aniołów. 
Pali anñeo.      Upadły anioł.  
 
Atentat (m.)  - zamach 
Atentat  u Beirutu.     Zamach w Bejrucie. 
Biti cilj atentata .      Być celem zamachu. 
Izvršiti atentat .      Dokonać zamachu. 
Pokušaj atentata .     Próba zamachu. 
 
Autocesta (f.)  - autostrada 
Gradnja autoceste .     Budowa autostrady. 
Hrvatska ima oko 1300 kilometara autocesta .  Chorwacja ma około 1300 kilometrów autostrad. 
Moderna autocesta .     Nowoczesna autostrada. 
Mreža autocesta .     Sieć autostrad. 
Sve autoceste  prolaze kroz Zagreb.   Wszystkie autostrady przechodzą przez Zagrzeb. 
 
Autobus (m.)  – autobus 
Autobus  na kat.      Autobus piętrowy. 
Autobusi  u Ateni i Solunu ne voze.    W Atenach i Salonikach nie kursują autobusy. 
Gradski autobus .     Autobus miejski. 
Niskopodni autobus .     Autobus niskopodłogowy. 
Prigradski autobus .     Autobus podmiejski. 
Turistički autobus .     Autokar. 
Ući u autobus .      Wsiąść do autobusu. 
U autobusu  nije bilo putnika.    W autobusie nie było pasażerów. 
Voziti se autobusom .     Jechać autobusem. 
Zglobni autobus .      Autobus przegubowy. 
 
Automobil (m.)  – samochód 
Automobil -bomba.     Samochód-pułapka. 
Izašao je iz automobila .     Wyszedł z samochodu. 
Izgorjele olupine automobila .    Spalone wraki samochodów. 
Osobni automobil  .    Samochód osobowy. 
Požar triju automobila .     Pożar trzech samochodów. 
Proizvodnja automobila.     Produkcja samochodów. 
Sjeo je u automobil .     Wsiadł do samochodu. 
U parkiranom automobilu .    W zaparkowanym samochodzie. 
Ubacili su ga u prtljažnik automobila .   Wrzucili go do bagażnika samochodu. 
 
Baka (f.)  – babcia 
Dječaka je čuvala baka .     Chłopca pilnowała babcia. 
Mene je baka  odvela kući.     Babcia odprowadziła mnie do domu. 
Otišao je kod bake .     Poszedł do babci. 
Postala je najmlaña baka  na svijetu.   Została najmłodszą babcią na świecie. 
Postati baka .      Zostać babcią. 
Preseliti se u bakin  stan.     Przeprowadzić się do mieszkania babci. 
 
Banka (f.)  – bank (m.) 
Banka  krvi.      Bank krwi. 
Banka  podataka.      Bank danych. 
Banka  sperme.      Bank spermy. 
Emisijska banka .      Bank emisyjny. 
Hipotekarna banka .     Bank hipoteczny. 
Investiciona banka .     Bank inwestycyjny. 
Jedna od najstarijih banaka .    Jeden z najstarszych banków. 
Kreditna banka .      Bank kredytowy. 
Narodna banka .      Bank narodowy. 
Pljačka banke .      Napad na bank. 
Podići novac u banci .     Podjąć pieniądze w banku. 
Poslovnica banke .     Filia banku 
Poštanska banka.     Bank pocztowy. 
Sjedište banke  je u Zagrebu.    Siedziba banku znajduje się w Zagrzebiu. 
Središnja banka .      Bank centralny. 
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Baza (f.)  – 1. baza 2. podstawa 3. (chem.) zasada  
Baza podataka.      Baza danych. 
Baza trokuta.      (mat.) Podstawa trójkąta. 
Kanonska baza.      (mat.) Baza kanoniczna. 
Na bazi  informacija.     Na postawie informacji. 
Na živčanoj bazi .      Z nerwów. (O przyczynie dolegliwości) 
Ostao sam u bazi .     Zostałem w bazie. 
Po našem povratku u bazu .    Po naszym powrocie do bazy. 
Po povratku u našu bazu .     Po powrocie do naszej bazy. 
Reakcija izmeñu kiseline i baze.    (chem.) Reakcja między kwasem a zasadą. 
Vojna baza.      Baza wojskowa. 
 
Bazen (m.)  – 1. basen 2. zagłębie (n.) 
Jadranski bazen .      Basen Adriatyku. 
Javni bazen .      Basen publiczny. 
Olimpijski bazen .      Basen olimpijski. 
Otvoreni bazen .      Basen otwarty. 
Plivački bazen .      Basen pływacki. 
Rudarski bazen .      Zagłębie górnicze. 
Vila z bazenom .      Willa z basenem. 
Zatvoreni bazen .      Basen kryty. 
 
Bijeg (m.)  – ucieczka (f.) 
Bijeg  kapitala      Ucieczka kapitału. 
Bijeg  iz kuće.      Ucieczka z domu. 
Bijeg  iz pakla.      Ucieczka z piekła. 
Bijeg  iz zatvora.      Ucieczka z więzienia. 
Bijeg  mozgova.      Drenaż mózgów./ Ucieczka mózgów. 
Bijeg  od stvarnosti.     Ucieczka od rzeczywistości. 
Dati se u bijeg .      Rzucić się do ucieczki. 
Prisiliti na bijeg .      Zmusić do ucieczki. 
Spašavati se bijegom .     Ratować/Salwować się ucieczką. 
Spektakularan bijeg .     Spektakularna ucieczka. 
 
Bilanca (f.)  – bilans (m.) 
Bilanca  nereda.      Bilans zamieszek. 
Crna bilanca .      Czarny bilans. 
Godišnja bilanca .     Bilans roczny. 
Konačna bilanca .     Ostateczny bilans./ Końcowy bilans. 
Platna bilanca .      Bilans płatniczy. 
Svoñenje bilance .     Przeprowadzenie bilansu. 
Trgovinska bilanca .     Bilans handlowy. 
Životna bilanca .      Bilans życia. 
 
Bitka (f.)  – bitwa, walka  
Bitka  je bila svršena.     Bitwa była skończona. 
Bitka  za naslov prvaka.     Walka o tytuł mistrza. 
Bitka  za pravdu.      Walka o sprawiedliwość. 
Bitka  za Vukovar.     Bitwa o Vukovar. 
Neodlučna bitka .      Nierozstrzygnięta bitwa. 
Neravnopravna bitka .     Nierówna walka. 
Pomorska bitka .      Bitwa morska. 
Popis bitaka .      Opis bitew. 
Voditi bitku .      Toczyć bitwę. 
Zračna bitka .      Bitwa powietrzna. 
Žestoka bitka .      Zaciekła bitwa/walka. 
 
Boca (f.)  – 1. butelka 2. butla  
Boca  s kisikom.      Butla z tlenem. 
Otvorio je bocu  crnog vina.    Otworzył butelkę czerwonego wina. 
Plastična boca .      Plastikowa butelka. 
Plinska boca .      Butla gazowa. 
Prazna boca .      Pusta butelka. 
Skupljanje boca .      Zbieranie butelek. 
Staklena boca .      Szklana butelka. 
Udariti bocom  u glavu.     Uderzyć butelką w głowę. 
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Bod (m.)  – punkt  
Kazneni bod .      Punkt karny. 
Na ljestvici vodi Čile sa šest bodova .   W tabeli prowadzi Chile z sześcioma punktami. 
Osvojiti bod .      Zdobyć punkt. 
Pobijediti na bodove .     Zwyciężyć na punkty. 
Pretposljednja Istra ima samo šest bodova  manje.  Przedostatnia Istra ma tylko sześć punktów mniej. 
Samo dva boda  razlike.     Tylko dwa punkty różnicy. 
Švicarska i Španjolska imaju po tri boda .   Szwajcaria i Hiszpania mają po trzy punkty. 
Vrijedan bod .      Cenny punkt. 
Za pobjedu se dobiva tri boda .    Za zwycięstwo otrzymuje się trzy punkty. 
Završio je izvan bodova .     Skończył bez punktów. 
 
Boja (f.)  – 1. kolor (m.), barwa 2. farba 
Akrilna boja .      Farba akrylowa. 
Bež boja  .     Kolor beżowy. 
Bio je boje  jantara.      Miał barwę bursztynu. 
Boja  E 180 može izazvati proljev.    Barwnik E 180 może wywołać biegunkę. 
Boja  glasa.      Barwa głosu. 
Boja  očiju.      Kolor oczu. 
Boje  hrñe.      Koloru rudego. 
Boje  zlata.      W złotym kolorze. 
Gubiti boju .      Tracić kolor, płowieć. 
Prirodna boja .      Naturalny kolor. 
Uljena boja .      Farba olejna. 
Umjetna boja .      Sztuczny barwnik 
 
Bol (m./f.)  – ból (m.), boleść (f.) 
Bol  i tuga.      Ból i smutek. 
Bol  je samo u našim glavama.    Ból jest tylko w naszych głowach. 
Bol  je stisnula srce.     Boleść ścisnęła serce. 
Bol  onih koji su izgubili najbliže.    Ból tych, którzy stracili najbliższych. 
Bol  u mišićima.      Bóle mięśni. 
Bol  u želucu.      Ból żołądka. 
Iskren do bola .      Szczery do bólu. 
Poroñajni bolovi .      Bóle porodowe. 
Previjati se od bolova .     Zwijać się z bólu. 
Snažni bol .      Silny ból. 
 
Bolest (f.)  - choroba 
Akutna bolest .      Ostra choroba. 
Alzheimerova bolest .     Choroba Alzheimera. 
Bolest  ne bira.      Choroba nie wybiera. 
Crohnova bolest .      Choroba Crohna. 
Duga i teška bolest .     Długa i ciężka choroba. 
Duševna bolest .    Choroba psychiczna. 
Kronična bolest .      Choroba przewlekła. 
Legionarska bolest .     Choroba legionistów. 
Morska bolest .      Choroba morska. 
Oporavljati se od bolesti .     Zdrowieć. 
Patiti od bolesti .      Cierpieć na chorobę. 
Pobijediti bolest .      Pokonać chorobę. 
Povijest bolesti .      Historia choroby. 
Radijacijska bolest .     Choroba popromienna. 
Rijetka bolest .      Rzadka choroba. 
Smrtonosna bolest .     Śmiertelna choroba. 
Spolno prenosiva bolest .     Choroba weneryczna. 
Šećerna bolest .      Cukrzyca. 
U ranoj fazi bolesti .     We wczesnej fazie/wczesnym stadium choroby. 
Zarazna bolest .      Choroba zakaźna. 
 
Bolnica (f.)  – szpital (m.) 
Dječja bolnica .      Szpital dziecięcy. 
Dva sam dana ležala u bolnici .    Dwa dni leżałam w szpitalu. 
Lista najboljih hrvatskih bolnica .    Lista najlepszych chorwackich szpitali. 
Otac i sin prevezeni su u bolnicu .    Ojciec i syn zostali przewiezieni do szpitala. 
Poljska bolnica .      Szpital polowy. 
Probudio se je u bolnici .     Obudził się w szpitalu. 
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Psihijatrijska bolnica .     Szpital psychiatryczny. 
Svi su prevezeni u bolnice .    Wszyscy zostali przewiezieni do szpitali. 
Vlada je donijela odluku o spajanju nekoliko bolnica .  Rząd podjął decyzję o połączeniu kilku szpitali. 
 
Bomba (f.)  – bomba 
Atomska bomba .      Bomba atomowa. 
Automobil-bomba .     Samochód-pułapka. 
Bomba  je eksplodirala blizu džamije.   Bomba wybuchła w pobliżu meczetu. 
Bomba  kućne izrade.     Bomba domowej produkcji. 
Deaktivirati bombu .     Rozbroić bombę. 
Kazetna bomba .      Bomba kasetowa. 
Na tri vlaka su eksplodirale bombe .   W trzech pociągach wybuchły bomby. 
U rimskom metrou pronañena bomba .   W rzymskim metrze znaleziono bombę. 
 
Bora (f.)  – zmarszczka 
Bore  oko usana.      Zmarszczki wokół ust. 
Imati prve bore .      Mieć pierwsze zmarszczki. 
Lice bez ijedne bore .     Twarz bez żadnej zmarszczki. 
Široko razlivena voda nabirala se u sitne bore .  Szeroko rozlane wody marszczyły się w drobne 

zmarszczki. 
 
Borba (f.)  - walka 
Borba  do posljednje kapi krvi.    Walka do ostatniej kropli krwi. 
Borba  izbliza.      Walka wręcz. 
Borba  pijetlova.      Walka kogutów. 
Borba  protiv korupcije.     Walka z korupcją. 
Borba  protiv organiziranog kriminala.   Walka z przestępczością zorganizowaną. 
Borba  s vatrom.      Walka z ogniem. 
Borba  s vjetrenjačama.     Walka z wiatrakami. 
Borba  za bolje sutra.     Walka o lepsze jutro. 
Borba  za jednakopravnost.    Walka o równouprawnienie. 
Borba  za kruh.      Walka o chleb. 
Borba  za neovisnost.     Walka o niepodległość. 
Borba  za opstanak.     Walka o przeżycie. 
Borba  za slobodu.      Walka o wolność. 
Dobiti utakmicu bez borbe .    Wygrać spotkanie walkowerem. 
Gubiti borbu  za borbom .     Przegrywać walkę za walką. 
Klasna borba .      Walka klas. 
Prvi osvit obasjao je blijedom svjetlošću borbu .  Pierwszy brzask oświecił bladym światłem walkę. 
Teške borbe .      Ciężkie walki. 
U gradu traju žestoke borbe .    W mieście trwają zacięte walki. 
 
Brada (m.)  – broda 
Kozja brada .      Kozia bródka. 
Njegovati bradu .      Zapuszczać brodę. 
Obrijati bradu .      Zgolić brodę. 
Pustio je bradu  i brkove.     Zapuścił brodę i wąsy. 
Vic s bradom .      (fraz.) Dowcip z brodą. 
 
Brak (m.)  – małżeństwo (n.) 
Brak  iz ljubavi.      Małżeństwo z miłości. 
Brak  iz računa.      Małżeństwo z rozsądku. 
Crkveni brak .      Związek kościelny. 
Dvojica sinova iz prvog braka .    Dwóch synów z pierwszego małżeństwa. 
Grañanski brak .      Związek cywilny. 
Miješani brak .      Małżeństwo mieszane. 
Morganatski brak .      Związek morganatyczny. 
Osnovna funkcija braka .     Podstawowa funkcja małżeństwa. 
Rastava braka .      Rozwód./Rozwiązanie związku małżeńskiego. 
Razbiti brak .       Rozbić małżeństwo. 
Razvrgnuti brak .      Rozwiązać małżeństwo. 
Sklopiti brak .      Zawrzeć małżeństwo. 
Stupiti u brak .      Wstąpić w związek małżeński. 
U tradicionalnom braku .     W tradycyjnym małżeństwie. 
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Brat (m.)  – brat 
Brat  blizanac.      Brat bliźniak. 
Brat  po vjeri.      Brat w wierze. 
Mlañi brat .      Młodszy brat. 
Ovo je moj brat .      To mój brat. 
Roñeni brat .      Rodzony brat. 
Stariji brat .      Starszy brat. 
Teško ozlijeñena braća odvezena su u bolnicu.  Ciężko ranni bracia zostali przewiezieni do szpitala. 
Veliki brat .      Wielki brat. 
 
Brod (m.)  – 1. statek, okręt 2. łódź (f.) 
Brod  plovi prema luci.     Statek płynie w kierunku/w stronę portu. 
Brod  s humanitarnom pomoći.    Statek z pomocą humanitarną. 
Kad brod  tone štakori prvi bježe.    Z tonącego okrętu szczury uciekają pierwsze. 
Konvoj brodova .      Konwój statków. 
Ratni brod .      Okręt wojenny. 
Ribarski brod .      Statek rybacki./ Łódź rybacka. 
Svemirski brod .      Statek kosmiczny. 
Tridesetak teretnih brodova  čeka pomoć ledolomaca. Trzydzieści statków towarowych czeka na pomoc  

lodołamaczy. 
 
Broj (m.)  – 1. liczba (f.) 2. numer 3. liczebnik 
Arapski broj .      Cyfra arabska. 
Birali ste nepostojeći broj .     Nie ma takiego numeru. 
Broj  mrtvih sve veći.     Coraz więcej ofiar śmiertelnych. 
Broj  nezaposlenih.     Liczba bezrobotnych. 
Manji broj .      Mniejszy rozmiar. 
Meñunarodni broj .     Numer międzynarodowy. 
Neparni broj .      Liczba nieparzysta. 
Parni broj .      Liczba parzysta. 
Osnovni broj .       Liczebnik główny. 
Poštanski broj .      Kod pocztowy. 
Promjena broja .       Zmiana numeru. 
Prosti broj .      Liczba pierwsza. 
Redni broj .      Liczebnik porządkowy. 
Rekordan broj .      Rekordowa liczba. 
Rimski broj .      Cyfra rzymska. 
Startni broj .      Numer startowy. 
Telefonski broj .      Numer telefonu. 
Točan broj .      Dokładna liczba. 
Zbirni broj .      Liczebnik zbiorowy. 
 
Brzina (f.)  – 1. szybkość, prędkość 2. bieg (m.) 
Brzina  čitanja.       Prędkość odczytu. 
Brzina  svjetlosti.      Prędkość światła. 
Brzina  zapisivanja.     Prędkość zapisu. 
Brzina  zvuka.      Prędkość dźwięku. 
Druga brzina .      Drugi bieg. 
Kutna brzina .      Prędkość kątowa. 
Dopuštena brzina .     Dozwolona prędkość. 
Neprilagoñena brzina .     Nadmierna prędkość. 
Ograničenje brzine .     Ograniczenie prędkości. 
Početna brzina .      Prędkość początkowa. 
Prekoračenje brzine .     Przekroczenie prędkości.  
Prevelika brzina .      Nadmierna prędkość. 
Promijeniti brzinu .     Zmienić bieg. 
Prosječna brzina  vjetra.     Średnia prędkość wiatru. 
Ubaciti brzinu .      Wrzucić bieg. 
Vlak velikih brzina .     Pociąg wysokich prędkości. 
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Budu ćnost (f.)  – przyszłość 
Bliska budu ćnost .     Bliska przyszłość. 
Budu ćnost  zapadnog Balkana.    Przyszłość zachodnich Bałkanów. 
Gledati u budu ćnost .     Patrzeć w przyszłość. 
Nacrt za budu ćnost .     Plan na przyszłość. 
Osoba s budu ćnoš ću.     Osoba z przyszłością. 
Proricati budu ćnost .     Przepowiadać przyszłość. 
Zajednička budu ćnost .     Wspólna przyszłość. 
Zanimanje budu ćnosti .     Zawód przyszłości. 
 
Buka (f.)  – hałas (m.) 
Buka  oštećuje srce.     Hałas szkodzi sercu. 
Izmjeriti buku .      Zmierzyć hałas. 
Izvor buke .      Źródło hałasu. 
Od silne buke .      Z powodu dużego hałasu. 
Utjecaj buke  na zdravlje.     Wpływ hałasu na zdrowie. 
Žaliti se na buku .      Skarżyć się na hałas. 
 
Burza (f.)  – giełda 
Burza  dijamanata.     Giełda diamentów. 
Burza  sezonskih poslova.     Giełda prac sezonowych. 
Poslovna burza .      Giełda pracy. 
Rast dionica na burzama .     Wzrost cen akcji na giełdach. 
Slom burze .      Załamanie giełdy. 
Suradnja četiri burze .     Współpraca czterech giełd. 
 
Cesta (f.)  – droga, szosa 
Asfaltirana cesta .      Droga asfaltowa. 
Brza cesta .      Droga szybkiego ruchu. 
Cesta  s mnogo zavoja.     Kręta droga. 
Cesta  sa dva traka.     Droga dwupasmowa. 
Duga ravna cesta .     Długa, prosta droga. 
Glavna cesta .      Droga główna. 
Izbaciti na cestu .      Wyrzucić na ulicę. 
Javna cesta .      Droga publiczna. 
Jednosmjerna cesta .     Droga jednokierunkowa. 
Naći se na cesti .      Znaleźć się na ulicy. 
Prilazna cesta .      Droga dojazdowa. 
Seoska cesta .      Droga wiejska. 
Sletjeti s ceste .      Wylecieć z drogi. 
Stanje na cestama .     Sytuacja na drogach. 
 
Cijena (f.)  – cena 
Cijena  mlijeka je bila 30 posto viša od aktualne.  Cena mleka była 30 procent wyższa niż obecnie. 
Cijena  na malo.      Cena detaliczna. 
Cijena  na veliko.      Cena hurtowa. 
Cijena  pobjede.      Cena zwycięstwa. 
Maloprodajna cijena .     Cena detaliczna. 
Niska cijena .      Niska cena. 
Otkupna cijena .      Cena skupu. 
Pad cijena .      Spadek cen. 
Po najnižoj cijeni .      Po najniższej cenie. 
Podići cijene .      Podnieść ceny. 
Politika cijena .      Polityka cenowa. 
Ponuditi najbolju cijenu .     Zaoferować najlepszą cenę. 
Povoljna cijena .      Dogodna cena. 
Prihvatiti cijenu .      Zaakceptować cenę. 
Pristupačna cijena .     Przystępna cena. 
Rast cijena .      Wzrost cen. 
Razumna cijena .      Rozsądna cena. 
Tržišna cijena .      Cena rynkowa. 
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Cilj (f.)  – 1. cel 2. meta (f.) 
Cilj  je jasan.      Cel jest jasny. 
Cilj  opravdava sredstvo.     Cel uświęca środki. 
Dosegnuti cilj .      Osiągnąć cel. 
Hodati bez cilja .      Chodzić bez celu. 
Pogoditi cilj .      Trafić w cel. 
Pokretni cilj .      Ruchomy cel. 
Postići cilj .      Osiągnąć cel. 
Proći kroz cilj .      Przejść przez metę. 
Životni cilj .      Cel w życiu. 
 
Crkva (f.)  – kościół (m.) 
Katolička crkva .      Kościół katolicki. 
Ljudi sve manje vjeruju u crkvu .    Ludzie coraz mniej wierzą w kościół. 
Ministrant u crkvi .     Ministrant w kościele. 
Pravoslavna crkva .     Kościół prawosławny. 
Spavaju u školi pored crkve .    Śpią w szkole obok kościoła. 
Župna crkva .      Kościół parafialny. 
 
Crta (f.)  – linia 
Blage crte  lica.      Delikatne rysy twarzy. 
Boriti se na prvoj crti .     Walczyć na pierwszej linii. 
Crta  života.      Linia życia. (na ręce) 
Gol-crta .      Linia bramkowa. 
Granična crta .      Linia graniczna. 
Isprekidana crta .      Linia przerywana. 
Karakteristična crta .     Cecha charakterystyczna. 
Karakterna crta .      Cecha charakteru. 
Puna crta .      Linia ciągła. 
Ravna crta .      Prosta linia. 
 
Čaj (m.)  – herbata (f.) 
Biljni čajevi .      Herbaty ziołowe. 
Čaj od mente.       Herbata miętowa. 
Čaj s limunom.      Herbata z cytryną. 
Jak čaj.        Mocna herbata. 
Ledeni čaj.      Herbata mrożona. 
Ljubitelji biljnih čajeva .     Miłośnicy herbat ziołowych. 
Slab čaj.       Słaba herbata. 
Voćni čaj.      Herbata owocowa. 
Zeleni čaj.      Zielona herbata 
Žuti čaj.       Żółta herbata. 
 
Čamac (m.)  – łódź (f.), łódka (f.) 
Biti u istom čamcu .     (fraz.) Być na tym samym wozie. 
Čamac  je mali, pa se ljulja na vodi.    Łódź jest mała i kołysze się na wodzie. 
Čamci  su na vodi.     Łódki są na wodzie. 
Iskočiti iz čamca  u vodu.     Wyskoczyć z łódki do wody. 
Sportski čamac .      Łódź sportowa. 
Ribarski čamac       Łódź rybacka. 
 
Čelo (n.)  – czoło 
Doći na čelo .      Stanąć na czele. 
Metak u čelo .      Kula w czoło./ Strzał w czoło. 
Ne piše mu na čelu .     Nie ma tego napisanego na czole. 
Nisko čelo .      Niskie czoło. 
Visoko čelo .      Wysokie czoło. 
 
Četvrt (f.)  – 1. dzielnica. 2. ćwierć 3. kwadrans (m.) 4. kwartał (m.) 5. kwadra  
Četvrt  crvenih svjetiljki.     Dzielnica czerwonych latarni. 
Četvrt  metra.      Ćwierć metra. 
Četvrt  sata.      Kwadrans 
Gradska četvrt .      Dzielnica miasta. 
Kineska četvrt .      Dzielnica chińska. 
Mjesec u prvoj četvrti .     (astr.) Księżyc w pierwszej kwadrze. 
Najlošija četvrt .      Najgorsza dzielnica. 
Policija je blokirala cijelu četvrt .    Policja zablokowała całą dzielnicę. 
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Poslovna četvrt .      Dzielnica biznesowa. 
Prva četvrt .      (astr.) Pierwsza kwadra. 
Radnička četvrt .      Dzielnica robotnicza. 
Stambena četvrt .      Dzielnica mieszkalna. 
Zadnja četvrt .      (astr.) Ostatnia kwadra. 
 
Članak (m.)  – 1. artykuł 2. ogniwo (n.) 3. paragraf 
Debilan članak .      Debilny artykuł 
Galvanski članak .     Ogniwo galwaniczne. 
Izrezati članak  iz novina.     Wyciąć artykuł z gazety. 
Napisati članak .      Napisać artykuł. 
Novinski članak .      Artykuł prasowy. 
Razgovarao je s autorom članka .    Rozmawiał z autorem artykułu. 
 
Čovjek (m.)  – człowiek 
Čovjek  na čovjeku .     Człowiek na człowieku. 
Čovjek  silnog karaktera.     Człowiek silnego charakteru. 
Ljudi  su se polako počeli razilaziti.    Ludzie powoli zaczęli się rozchodzić. 
Loš čovjek .      Zły człowiek. 
Najpametniji čovjek  na svijetu.    Najmądrzejszy człowiek na świecie. 
Običan čovjek .      Zwykły człowiek. 
Odijelo ne čini čovjeka .     Nie szata czyni człowieka. 
Pećinski čovjek .      Jaskiniowiec. 
Poslovan čovjek .      Biznesmen. 
Postao je drugi čovjek .     Stał się innym człowiekiem. 
Punoljetan čovjek .     Dorosły. 
Zaštita ljudi  i imovine.     Ochrona ludzi i majątku. 
 
Dan (m.)  - dzień 
Bili su to naši najljepši dani .    Były to nasze najlepsze dni. 
Dan neovisnosti.      Dzień Niepodległości. 
Dan očeva.      Dzień Ojca. 
Dan ranije.      Dzień wcześniej. 
Dan Svetog Valentina.     Dzień świętego Walentego. 
Dan za danom .      Dzień za dniem. 
Dan žena.      Dzień kobiet. 
Dani  su mu odbrojeni.     Jego dni są policzone. 
Dobar dan .      Dzień dobry. 
Drugi dan  zaredom.     Drugi dzień z rzędu. 
Dušni dan .      Zaduszki./Dzień Zaduszny. 
Jednog lijepog dana .     Pewnego pięknego dnia. 
Majčin dan .      Dzień matki. 
Najsretniji dan  u mom životu.    Najszczęśliwszy dzień mojego życia. 
Nekoliko dana  poslije.     Kilka dni później. 
Preminuo je dan  kasnije.     Zmarł dzień później. 
Raditi cijeli dan .      Pracować cały dzień. 
Radni dan .      Dzień roboczy. 
Sudnji dan .      Dzień sądu ostatecznego. 
Svaki dan  sve više prosvjednika.    Z każdym dniem coraz więcej protestujących. 
Svaki dan .       Codziennie. 
Svakim danom  je sve lošije.    Z każdym dniem jest coraz gorzej. 
Tako su prolazili naši ratni dani .    Tak mijały nasze wojenne dni. 
Teški dani  čekanja.     Ciężkie dni oczekiwania. 
Tri dana  je bila pod ruševinama.    Była trzy dni pod gruzami. 
Znati se iz školskih dana .     Znać się ze szkolnych czasów. 
 
Dečko (m.)  – chłopak, chłopiec 
Dobar je on dečko .     To dobry chłopak. 
Miran i tih dečko .      Spokojny i cichy chłopak. 
Moj novi dečko .      Mój nowy chłopak. 
Njezin bivši dečko .     Jej były chłopak. 
Razgovarati o dečkima .     Rozmawiać o chłopakach. 
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Dijete (n.)  - dziecko 
Bio sam još dijete .     Byłem jeszcze dzieckiem. 
Djeca  su plakala, a tata je tukao mamu.   Dzieci płakały, a tata bił mamę. 
Imaju bolesno dijete .     Mają chore dziecko. 
Izvanbračno dijete .     Dziecko pozamałżeńskie. 
Kazniti dijete .      Ukarać dziecko. 
Meñu oboljelima je i dvoje male djece .   Wśród chorych jest dwoje małych dzieci. 
Napraviti dijete .      Zrobić dziecko. 
Neroñeno dijete .      Nienarodzone dziecko. 
Nositi dijete  u trbuhu.     Nosić dziecko w brzuchu. 
Odgoj djeteta .      Wychowanie dziecka. 
On je poput malog djeteta .    (On) jest jak małe dziecko. 
Ponašati se kao dijete .     Zachowywać się jak dziecko. 
Posvojenje djeteta .     Adopcja dziecka. 
Posvojiti dijete .      Adoptować dziecko. 
Prijevremeno roñeno dijete .    Wcześniak. 
Rodila je petero djece .     Urodziła pięcioro dzieci. 
Rodila sam mu dvoje djece .    Urodziłam mu dwoje dzieci. 
Skrb za djecu .      Opieka nad dzieckiem. 
Skrbništvo nad djetetom .     Opieka nad dzieckiem. 
Žena s dvoje djece .     Kobieta z dwojgiem dzieci. 
Žena s jednim djetetom .     Kobieta z jednym dzieckiem. 
 
Dim (m.)  - dym 
Dim  u daljini.      Dym w oddali. 
Gust dim .      Gęsty dym. 
Nema dima  bez vatre.     Nie ma dymu bez ognia. 
Siv dim .       Szary/Siwy dym. 
 
Dio (m.)  – część (f.) 
Lavlji dio .      Lwia część. 
Na grčkom dijelu  Cipra.     W greckiej części Cypru. 
Praktični dio .      Część praktyczna. 
Rezervni dio .      Część zamienna. 
Teorijski dio .      Część teoretyczna. 
U južnom dijelu  Zagreba.     W południowej części Zagrzebia. 
Veći dio  noći prošao je mirno.    Większa część nocy zeszła spokojnie. 
Zapadni dio  zemlje.     Zachodnia część kraju. 
 
Dionica (f.)  - akcja 
4 tisuće kuna po dionici .     4 tysiące kun za akcję. 
Otkup dionica .      Odkup akcji. 
Padaju cijene dionica .     Ceny akcji spadają. 
Povlaštena dionica .     Akcja uprzywilejowana. 
Redovna dionica .     Akcja zwykła. 
 
Djetinjstvo (n.)  - dzieciństwo 
Bezbrižno djetinjstvo .     Beztroskie dzieciństwo. 
Djetinjstvo  provela je s majkom.    Dzieciństwo spędziła z matką. 
Imala je normalno djetinjstvo .    Miała normalne dzieciństwo. 
Prijatelj iz djetinjstva .     Przyjaciel z dzieciństwa. 
Sretno djetinjstvo .     Szczęśliwe dzieciństwo. 
 
Dno (n.)  - dno 
Biti na dnu .      Być na dnie. 
Društveno dno .      Niziny społeczne. 
Imati dvostruko dno .     Mieć podwójne dno. 
Ne mogu živjeti na dnu .     Nie mogę żyć na dnie. 
Pali su na dno  ljestvice.     Spadli na dno tabeli. 
Potonuti na dno .      Pójść na dno. 
Ronioci su pregledali dno .     Nurkowie przeszukali dno. 
 
 
 
 
 
 



 - 13 - 

Doba (n.)  – pora (f.) 
Brončano doba .      Epoka brązu. 
Četiri godišnja doba .     Cztery pory roku. 
Godišnje doba .      Pora roku. 
Kišno doba .      Pora deszczowa. 
Ledeno doba .      Epoka lodowa. 
Od toga doba .      Od tej pory. 
Zlatno doba .      Złote czasy. 
 
Dogañaj (m.)  – wydarzenie (n.), zdarzenie (n.) 
Neočekivan dogañaj.     Nieoczekiwane wydarzenie. 
Rekonstrukciju dogañaja.     Rekonstrukcja wydarzeń. 
Službena verzija dogañaja.    Oficjalna wersja wydarzeń. 
Svjedočili su tragičnom dogañaju .    Byli świadkami tragicznego zdarzenia. 
Tekući dogañaji .      Bieżące wydarzenia. 
Tijek dogañaja.      Przebieg wydarzeń. 
 
Dokaz (m.)  - dowód 
Bez ikakva dokaza .     Bez żadnych dowodów. 
Dokaz ljubavi .      Dowód miłości. 
Imam dokaz , da je lagala.     Mam dowód, że kłamała. 
Ključni dokaz .      Kluczowy dowód. 
Krunski dokaz .      Dowód koronny. 
Nepodbitne dokaze .     Niezbite dowody. 
Zbog nedostatka dokaza .     Z braku dowodów. 
 
Doru čak (m.)  – śniadanie (n.) 
Doru čak u krevet.     Śniadanie do łóżka. 
Doru čak uključen u cijenu.    Śniadanie wliczone w cenę. 
Engleski doru čak.     Angielskie śniadanie. 
Jutarnji doru čak.      Poranne śniadanie. 
Kontinentalni doru čak.     Śniadanie kontynentalne. 
Noćenje i doru čak.     Nocleg i śniadanie. 
Za doru čak sam pojela jedan jogurt.   Na śniadanie zjadłam jeden jogurt. 
 
Dozvola (f.)  – pozwolenie (n.), zezwolenie (n.) 
Dobiti dozvolu .      Dostać/Otrzymać pozwolenie. 
Grañevinska dozvola .     Pozwolenie na budowę. 
Izdati dozvolu .      Wydać pozwolenie. 
Oduzeti dozvolu .      Odebrać pozwolenie. 
Prometna dozvola .     Dowód rejestracyjny. 
Radna dozvola .      Pozwolenie na pracę. 
Tražiti dozvolu .      Ubiegać się o pozwolenie. 
Vozačka dozvola .     Prawo jazdy. 
 
Droga (f.)  – narkotyk (m.) 
Droga  sve raširenija meñu mladima.   Narkotyki coraz popularniejsze wśród młodych. 
Izuzetno opasna droga .     Wyjątkowo niebezpieczny narkotyk. 
Krijumčar drogom .     Przemytnik narkotyków. 
Krijumčarenje droge .     Przemyt narkotyków. 
Ovisnost o drogama .     Uzależnienie od narkotyków. 
Trgovac drogom .     Handlarz narkotykami. 
Votka i droga  caruju na zabavama.    Wódka i narkotyki królują na zabawach. 
Zaplijenjena je droga  vrijednosti....    Skonfiskowano narkotyki o wartości... 
 
Društvo (n.)  – 1. społeczeństwo 2. towarzystwo 3. spółka (f.)  
Dioničko društvo .     Spółka akcyjna. 
Društvo  odbacuje nasilje.     Społeczeństwo odrzuca przemoc. 
Društvo  osoba.      Spółka osobowa. 
Društvo  s ograničenom odgovornošću.   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Feudalno društvo .     Społeczeństwo feudalne. 
Grañansko društvo .     Społeczeństwo obywatelskie. 
Javno društvo .      Spółka jawna. 
Komanditno društvo .     Spółka komandytowa. 
Osiguravajuće društvo .     Towarzystwo ubezpieczeniowe. 
Stupovi društva .      Filary społeczeństwa. 
Trgovačko društvo .     Spółka handlowa. 
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Država (f.)  – państwo (n.) 
Banana-država .      Republika bananowa. 
Država  blagostanja.     Państwo dobrobytu. 
Država  s velikim D.     Państwo przez duże P. 
Najbogatije države  svijeta.    Najbogatsze państwa świata. 
Policijska država .     Państwo policyjne. 
Pravna država .      Państwo prawa. 
Priznanje države .     Uznanie państwa. 
Raspad najveće afričke države .    Rozpad największego afrykańskiego państwa. 
 
Dug (m.)  – dług 
Državni dug .      Dług państwowy. 
Inozemni dug .      Dług zagraniczny. 
Javni dug .      Dług publiczny. 
Oprostiti dug .      Umorzyć dług. 
Otplata duga .      1. Spłata długu. 2. Rata długu. 
Vanjski dug .      Dług zagraniczny. 
Vratiti dug .      Spłacić dług. 
 
Duh (m.)  – duch 
Dobri duh .      Dobry duch. 
Ići u korak duhom  vremena.    Iść z duchem czasu. 
Prizivanje duhova .     Wywoływanie duchów. 
Sačuvati prisutnost duha .     Zachować przytomność umysłu. 
Sveti Duh .      Duch Święty. 
Vrijeme duhova .      Godzina duchów. 
Zao duh .      Zły duch. 
 
Duša (f.)  - dusza 
Bratska duša .      Bratnia dusza. 
Ogrijati dušu .      Ogrzać duszę. 
Praznina duše .      Pustka w duszy. 
Prodati dušu  ñavolu.     Sprzedać duszę diabłu. 
Prodati dušu  vragu.     Sprzedać duszę diabłu. 
Razderati dušu .      Rozdzierać duszę. 
 
Džep (m.)  – kieszeń (f.) 
Cijene za svaki džep .     Ceny na każdą kieszeń. 
Imati koga u džepu .     Mieć kogoś w kieszeni. 
Imati prazan džep .     Mieć pustą kieszeń. 
Imati zmiju u džepu .     Mieć węża w kieszeni. 
Očistiti džepove .      Opróżnić kieszenie. 
Poznavati kao svoj džep .     Znać jak własną kieszeń. 
Udariti po džepu .      Uderzyć po kieszeni. 
Za svaki džep .      Na każdą kieszeń. 

 
Elektrana (f.)  – elektrownia  
Elektrana  ima problema s hlañenjem reaktora.  Elektrownia ma problemy z chłodzeniem reaktora. 
Geotermalna elektrana .     Elektrownia geotermalna. 
Hidroelektrana .      Elektrownia wodna. 
Izgraditi elektranu .     Wybudować elektrownię. 
Nuklearna elektrana .     Elektrownia jądrowa. 
Prosvjed proti nuklearnih elektrana .   Protest przeciwko elektrowniom jądrowym. 
Solarna elektrana .     Elektrownia słoneczna. 
Vjetroelektrana .      Elektrownia wiatrowa. 
 
Energija (f.)  – energia 
Električna energija .     Energia elektryczna. 
Geotermalna energija .     Energia geotermalna. 
Kinetička energija .     Energia kinetyczna. 
Obnovljiva energija .     Energia odnawialna. 
Potencijalna energija .     Energia potencjalna. 
Solarna energija .      Energia słoneczna. 
Toplinska energija .     Energia cieplna. 
Zakon očuvanja energije .     Zasada zachowania energii. 
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Evakuacija (f.)  – ewakuacja 
Evakuacija  stanovništva.     Ewakuacja mieszkańców. 
Evakuacija  stranih državljana iz Libije.   Ewakuacja cudzoziemców z Libii. 
Traje evakuacija  na Havajima.    Trwa ewakuacja na Hawajach. 
Vlasti otoka Guama naredile su evakuaciju .   Władze wyspy Guam zarządziły ewakuację.  
 
Faktura (f.)  – faktura 
Fiktivna faktura .      Fikcyjna faktura. 
Ispostaviti fakturu .     Wystawić fakturę. 
Izdati fakturu .      Wydać fakturę. 
Krivotvorena faktura .     Fałszywa faktura. 
Lažirati fakture .      Fałszować faktury. 
Svaka faktura  je prolazila kontrolu.    Każda faktura przechodziła przez kontrolę. 
 
Fakultet (m.)  – 1. wydział 2. studia (zw.pl.) 
Arhitektonski fakultet .     Wydział Architektury. 
Diplomirao je na Filozofskom fakultetu  u Zagrebu.  Ukończył Wydział Filologii w Zagrzebiu. 
Ekonomski fakultet .     Wydział Ekonomii. 
Fakultet  političkih znanosti.    Wydział Nauk Politycznych. 
Filozofski fakultet .     Wydział Filologii. 
Grañevinski fakultet .     Wydział Budownictwa. 
Medicinski fakultet .     Wydział Medycyny. 
Pravni fakultet .      Wydział Prawa. 
Upisati se u fakultet .     Zapisać się na studia. 
Završiti fakultet .      Ukończyć studia. 
 
Festival (m.)  – festiwal 
Festival  animiranog filma.     Festiwal filmu animowanego. 
Festival  znanosti.     Festiwal nauki. 
Filmski festival .      Festiwal filmowy./Festiwal filmów. 
Kazališni festival .     Festiwal teatralny. 
 
Film (m.)  – film 
Akcijski film .      Film akcji. 
Animirani film .      Film animowany. 
Crtani film .      Film rysunkowy. 
Dugometražni film .     Film długometrażowy. 
Film  za djecu.      Film dla dzieci. 
Gledati dobar film .      Oglądać dobry film. 
Glumila je u 18 filmova .     Zagrała w 18 filmach. 
Kolor film .       Film kolorowy. 
Loš film .      Słaby film. 
Najbolji filmovi .       Najlepsze filmy. 
Najgori film .      Najgorszy film. 
Napisati scenarij za film .     Napisać scenariusz do filmu. 
Njegov debitantski film .     Jego debiutancki film. 
Njem film .      Niemy film. 
Omiljeni film .      Ulubiony film. 
Producent filma .      Producent filmu. 
Pustolovni film .      Film przygodowy. 
Snimati film .      Kręcić film. 
Snimiti film .      Nakręcić film. 
Završiti snimanje filma .     Zakończyć zdjęcia do filmu. 
 
Fond (m.)  – fundusz 
Dionički fond .      Fundusz akcji. 
Investicijski fond .      Fundusz inwestycyjny. 
Meñunarodni monetarni fond .    Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 
Mirovinski fond .      Fundusz emerytalny. 
Mješoviti fond .      Fundusz mieszany. 
Najveći pad kod fondova  zabilježio je...   Największy spadek wśród funduszy zanotował... 
Novčani fond .      Fundusz rynku pieniężnego. 
Obveznički fond .      Fundusz obligacji. 
Osam fondova  ostvarilo je porast.    Osiem funduszy przyniosło zysk. 
Raste interes za dioničkim fondovima .   Wzrasta zainteresowanie funduszami akcji. 
Rezultati fondova .     Wyniki funduszy. 
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Fotografija (f.)  – fotografia, zdjęcie (n.) 
Fotografija  na naslovnici.     Fotografia na okładce. 
Izblijedjele fotografije .     Wypłowiałe fotografie. 
Izložba fotografija .     Wystawa fotograficzna. 
Prijeratne fotografije .     Przedwojenne fotografie. 
Zajednička fotografija .     Wspólna fotografia. 
 
Glas (m.)  - głos 
Brojanje glasova .     Liczenie głosów 
Glasovi  su polako zamirali.    Głosy cichły z wolna. 
Kupovali su glasove .     Kupowali głosy. 
Mirni glas .      Spokojny głos. 
Piskav glas .      Piskliwy głos. 
Pomiješani glasovi  stali su strašno vrištati.   Zmieszane głosy poczęły wrzeszczeć przeraźliwie. 
Potmuli glas  kotlova.     Ponury odgłos kotłów. 
Slatki joj je glas  zvonio sve jače.    Słodki głos jej brzmiał coraz silniej. 
Trese mu se glas .     Głos mu się trzęsie. 
Važeći glas .      Ważny głos. 
 
Glava (f.)  - głowa 
Glava  mi je pucala.     Głowa mi pękała. 
Glava  mi puca.      Głowa mi pęka. 
Gubiti glavu .      Tracić głowę. 
Izbiti iz glave  kome što.     Wybić komuś coś z głowy. 
Lovci na glave .      Łowcy głów. 
Mudroj glavi  jedno oko dosta.    Mądrej głowie dość dwie słowie. 
Ne ide mi u glavu .     Nie mieści mi się (to) w głowie. 
Odsjeći glavu .      Odciąć głowę. 
Pametna glava .      Mądra głowa. 
Skakati na glavu .      Skakać na główkę. 
Viši je od njega za glavu .     Jest od niego o głowę wyższy. 
 
Glazba (f.)  - muzyka 
Domaća i strana glazba .    Muzyka krajowa i zagraniczna 
Elektronska glazba .    Muzyka elektroniczna. 
Glazba  pobuñuje mozak.     Muzyka pobudza mózg. 
Klasična glazba .      Muzyka klasyczna. 
Plesna glazba .      Muzyka taneczna./Dance. 
Slušati glazbu  preko slušalica.    Słuchać muzyki przez słuchawki. 
 
Glazbenik (m.)  - muzyk 
Francuski glazbenik  promovira album.   Francuski muzyk promuje album. 
Glazbenici  otkazuju koncerte.    Muzycy odwołują koncerty. 
Prijatelji slavnog glazbenika .    Przyjaciele sławnego muzyka. 
Umro je legendarni jazz glazbenik .    Zmarł legendarny muzyk jazzowy. 
 
Gljiva (f.)  - grzyb 
Atomska gljiva .      Grzyb atomowy. 
Branje gljiva .      Grzybobranie. 
Gljive  se brzo kvare.     Grzyby szybko się psują. 
Jestiva gljiva .      Grzyb jadalny 
Otrovna gljiva .      Grzyb trujący. 
Trovanje gljivama .     Zatrucie grzybami. 
 
Glumac (m.)  – aktor 
Filmski glumac .      Aktor filmowy 
Kazališni glumac .     Aktor teatralny. 
Oscar za najboljeg glumca .    Oscar dla najlepszego aktora. 
Otac bio je poznati glumac .    Ojciec był znanym aktorem. 
Slavni američki glumac .     Sławny amerykański aktor. 
 
Godina (f.)  – rok (m.) 
28 joj je godina .      (Ona) Ma 28 lat. 
Akademska godina .     Rok akademicki. 
Astronomska godina .      Rok astronomiczny. 
Biti u najboljim godinama .     Być w najlepszych latach. 
Čudna je bila 1647. godina .    Rok 1647 był to dziwny rok. 
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Gdje si bila posljednje tri godine ?    Gdzie byłaś przez ostatnie trzy lata? 
Godinama  je pokušavala dobiti dozvolu.   Od lat próbowała uzyskać pozwolenie.  
Godine  rade svoje.     Lata robią swoje. 
Imam trideset i pet godina .    Mam trzydzieści pięć lat. 
Iz godine u godinu .     Z roku na rok. 
Kalendarska godina .     Rok kalendarzowy. 
Ljudi su godinama  uplaćivali tisuće eura.   Ludzie latami wpłacali tysiące euro. 
Meksiko slavi 200 godina  samostalnosti.   Meksyk obchodzi 200 lat niepodległości. 
Nakon prekida dužeg od 20 godina .   Po ponad dwudziestoletniej przerwie. 
Prošla je godina  bila najgora u povijesti.   Ubiegły rok był najgorszym w historii. 
Prošle godine .      W ubiegłym roku. 
Prvi dan nove godine .     Pierwszy dzień nowego roku. 
Roñen sam 1909. godine .     Urodziłem się w 1909 roku. 
Šest i pol godina  provela je u zatočeništvu.   W niewoli spędziła sześć i pół roku. 
Školska godina .      Rok szkolny. 
Svake godine .      Co roku./Każdego roku. 
Tijekom godina .       Z upływem lat. 
U godini  prije ove.     W ubiegłym roku. 
 
Gorivo (n.)  – paliwo 
Crpka za gorivo .      Pompa paliwowa. 
Do istjecanja goriva  nije došlo.    Nie doszło do wycieku paliwa. 
Fosilno gorivo .      Paliwo kopalne. 
Indikator razine goriva .     Wskaźnik poziomu paliwa. 
Potrošnja goriva .      Zużycie paliwa. 
Pristojba na gorivo .     Opłata paliwowa. 
 
Gospodarstvo (n.)  – 1. gospodarka (f.) 2. gospodarstwo (n.) 
Konkurentno gospodarstvo .    Konkurencyjna gospodarka. 
Ministarstvo gospodarstva .    Ministerstwo gospodarki. 
Na našem obiteljskom gospodarstvu .   W naszym gospodarstwie rodzinnym. 
Nacionalno gospodarstvo .    Gospodarka narodowa. 
Plansko gospodarstvo .     Gospodarka planowa. 
Poljoprivredno gospodarstvo .    Gospodarstwo rolne. 
Tržišno gospodarstvo .    Gospodarka rynkowa. 
 
Gost (m.)  – gość 
Dočekivati goste .      Podejmować gości. 
Iz ovoga predvorja gosti  su otišli u veliku gostinjsku sobu. Z sieni owej goście przeszli do wielkiej gościnnej  

komnaty. 
Kasni gost .      Spóźniony gość. 
Počasni gost .      Gość honorowy. 
Pratiti goste .      Odprowadzić gości. 
Svakog gosta  tri dana dosta.    Gość jak ryba, po trzech dniach śmierdzi. 
 
Grad (m.)  – miasto (n.) 
Centar grada .      Centrum miasta. 
Filmski grad .      Miasteczko filmowe. 
Grad  duhova.      Miasto duchów. 
Grad  je do 1997. bio britanska kolonija.   Do 1997 roku miasto było kolonią brytyjską. 
Grad  je potpuno uništen.     Miasto jest całkowicie zniszczone. 
Grad  je u ruševinama.     Miasto leży w gruzach. 
Industrijski grad .      Miasto przemysłowe. 
Ispit o poznavanju grada .     Egzamin ze znajomości miasta. 
Istočno od središta grada .     Na wschód od centrum miasta. 
Konglomerat gradova .     Konglomerat miast. 
Lučki grad .      Miasto portowe. 
Povući se iz grada .     Wycofać się z miasta. 
Razgled grada .      Zwiedzanie miasta. 
Razgledavati grad .     Zwiedzać miasto. 
Rodni grad .      Rodzinne miasto. 
Slobodni kraljevski grad .     Wolne miasto królewskie. 
Sveučilišni grad .      Miasto uniwersyteckie. 
U gradu  je bilo totalno zamračenje.    W mieście było całkowite zaciemnienie. 
U središtu grada .      W centrum miasta. 
U tom meksičkom gradu .     W tym meksykańskim mieście. 
Utrkuju se po gradu .     Ścigają się po mieście. 
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Venecija je grad  ljubavi.     Wenecja to miasto zakochanych. 
Zauzeti grad .      Zdobyć miasto. 
Zgrade u središtu grada  su uništene.   Budynki w centrum miasta są zniszczone. 
 
Gradnja (f.)  – budowa 
Demonstracije protiv gradnje  džamije.   Demonstracje przeciwko budowie meczetu. 
Gradnja  autoceste.     Budowa autostrady. 
Gradnja  cesta.      Budowa dróg. 
Gradnja  već počela.     Budowa już się rozpoczęła. 
Kašnjenje u gradnji .     Opóźnienie w budowie. 
Radove na gradnji .     Prace na budowie. 
 
Granica (f.)  – granica 
Dobna granica .      Granica wiekowa. 
Donja granica .      Dolna granica 
Državna granica .      Granica państwa. 
Gornja granica .      Górna granica. 
Granica  šume.      Granica lasu. 
Kaos na granici .      Chaos na granicy. 
Liječnici bez granica .      Lekarze bez Granic. 
Pokušavali su ilegalno prijeći granicu .   Próbowali nielegalnie przekroczyć granicę. 
Prelazak granice .     Przekroczenie granicy. 
Prijeći granicu .      Przekroczyć granicę. 
Prirodna granica .     Naturalna granica. 
Psihološka granica .     Granica psychologiczna. 
Zelena granica .      Zielona granica. 
 
Gripa (f.)  – grypa 
Broj oboljelih od gripe  raste.    Rośnie liczba chorych na grypę. 
Cijepljenje protiv gripe .     Szczepienie przeciwko grypie. 
Epidemija gripe .      Epidemia grypy. 
Gripa  je napunila ambulante.    Grypa zapełniła przychodnie. 
Gripa  je stigla u Hrvatsku.     Grypa dotarła do Chorwacji. 
Opasnost od gripe .     Niebezpieczeństwo zachorowania na grypę. 
Ptičja gripa .      Ptasia grypa. 
Razboljeti se od gripe .     Zachorować na grypę. 
Svinjska gripa .      Świńska grypa. 
Vrhunac sezone gripe .     Szczyt sezonu grypowego. 
 
Grob (m.)  – grób 
Iskopati grob .      Wykopać grób. 
Položiti vijenac na grob .     Złożyć wieniec na grobie. 
Posjetiti grob .      Odwiedzić grób. 
Svijeće na grobu .     Znicze na grobie. 
Tajno je odnio u grob .     Tajemnicę zabrał do grobu. 
 
Heroj (m.)  – bohater 
Filmski heroj .      Bohater filmowy. 
Istinski heroj .      Prawdziwy bohater. 
Navijači su čekali dolazak svojih heroja .   Kibice czekali na przyjazd swoich bohaterów. 
Narodni heroj .      Bohater narodowy. 
Zaboravljeni heroj .     Zapomniany bohater. 
 
Hodnik (m.)  – korytarz 
Bilo nas je strah izaći na hodnik .    Baliśmy się wyjść na korytarz. 
Na drugoj strani hodnika .     Po drugiej stronie korytarza. 
Najveća mana stana je uzak hodnik .   Największą wadą mieszkania jest wąski korytarz. 
Ponovno je izašao u hodnik .    Ponownie wyszedł na korytarz. 
U potkrovlju su tri sobe, kupaonica i hodnik .   Na poddaszu są trzy pokoje, łazienka i korytarz. 
 
Hotel (m.)  – hotel 
Hotel  sa 15 katova.     Piętnastopiętrowy hotel. 
Hotel  s pet zvjezdica.     Hotel pięciogwiazdkowy. 
Luksuzni hotel .      Luksusowy hotel. 
Najskuplji hotel  na svijetu.     Najdroższy hotel na świecie. 
Obiteljski hotel .      Hotel rodzinny. 
Odjaviti se u hotelu .     Wymeldować się z hotelu. 
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Popunjenost hotela .     Obłożenie hotelu. 
Prijaviti se u hotelu .     Zameldować się w hotelu. 
Povratak u hotel .      Powrót do hotelu. 
U hotel  sam se vratila oko pet.    Do hotelu wróciłam około piątej. 
Večerala sam u hotelu .     Kolację zjadłam w hotelu. 
 
Igra (f.)  – 1. gra 2. zabawa 
Društvena igra .      Gra towarzyska. 
Igra  riječi.      Gra słów. 
Igra  slučaja.      Zbieg okoliczności. 
Jedna od najpopularnijih igara .    Jedna z najpopularniejszych gier. 
Ljetne olimpijske igre .     Letnie igrzyska olimpijskie. 
Nagradna igra .      Konkurs z nagrodami. 
Platformska igra .      Gra platformowa. 
Priča igre .      Fabuła gry. 
Prozreti čiju igru .      Przejrzeć czyjąś grę. 
Puna igra .      Pełna gra. 
Računalna igra .      Gra komputerowa. 
Svi smo razočarani igrom  i rezultatom.   Wszyscy jesteśmy rozczarowani grą i wynikiem. 
Zimske olimpijske igre .     Zimowe igrzyska olimpijskie. 
 
Industrija (f.)  – przemysł (m.) 
Grañevinska industrija .     Przemysł budowlany. 
Industrija  zabave.     Przemysł rozrywkowy. 
Laka industrija .      Przemysł lekki. 
Petrokemijska industrija .     Przemysł petrochemiczny. 
Teška industrija .      Przemysł ciężki.  
Turistička industrija .     Przemysł turystyczny. 
 
Inflacija (m.)  – inflacja 
Galopirajuća inflacija .     Galopująca inflacja. 
Inflacija  je iznosila 5 posto.    Inflacja wynosiła 5 procent. 
Inflacija  je usporila.     Inflacja zwolniła. 
Inflacija  raste.      Inflacja rośnie. 
Rekordna inflacija .     Rekordowa inflacja. 
Stopa inflacije .      Stopa inflacji. 
 
Iskaznica (f.)  – legitymacja 
Članska iskaznica .     Legitymacja członkowska. 
Nevažeća iskaznica .     Nieważna legitymacja. 
Novinarska iskaznica .     Legitymacja dziennikarska. 
Osobna iskaznica .     Dowód osobisty. 
Stranačka iskaznica .     Legitymacja partyjna. 
Studentska iskaznica .     Legitymacja studencka. 
Zamjena iskaznica  počinje...    Wymiana dowodów rozpocznie się... 
 
Iskustvo (n.)  – doświadczenie 
Bez obzira na dosadašnja iskustva .   Bez względu na dotychczasowe doświadczenia. 
Imamo desetogodišnje iskustvo .    Mamy dziesięcioletnie doświadczenie. 
Iz vlastitog iskustva .     Z własnego doświadczenia. 
Pozitivno iskustvo .     Pozytywne doświadczenie. 
Radno iskustvo .      Doświadczenie zawodowe. 
Ratno iskustvo .      Doświadczenie wojenne. 
Stekao sam iskustvo .     Zdobyłem doświadczenie. 
 
Ispit (m.)  – egzamin 
Dati ispit .      Zdać egzamin. 
Ispit  zrelosti.      Egzamin dojrzałości. 
Obvezan ispit .      Obowiązkowy egzamin. 
Pasti na ispitu .      Oblać egzamin. 
Polagati ispit .      Zdawać egzamin. 
Položiti ispit .      Zdać egzamin. 
Priprema za ispit .     Przygotowanie do egzaminu. 
Pristupiti ispitu .      Przystąpić do egzaminu. 
Strah od ispita .      Strach przed egzaminem. 
Usmeni ispit .      Egzamin ustny. 
Vozački ispit .      Egzamin na prawo jazdy. 
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Istina (f.)  – prawda 
Cijela istina  o hrvatskoj poljoprivredi.   Cała prawda o chorwackim rolnictwie. 
Govoriti istinu .      Mówić prawdę. 
Istina  je šokirala sve.     Prawda wszystkich zszokowała. 
Istinu  govoreći.      Prawdę mówiąc. 
Nije htjela čuti istinu .     Nie chciała usłyszeć prawdy. 
Otkriti istinu .      Wyjawić prawdę. 
Reći istinu .      Powiedzieć prawdę. 
Znam samo da sam govorio istinu .    Wiem tylko, że mówiłem prawdę. 
 
Istraga (f.)  – śledztwo (n.) 
Interna istraga .      Wewnętrzne śledztwo. 
Istraga  je u tijeku.     Trwa śledztwo. 
Meñunarodna istraga .     Międzynarodowe śledztwo. 
Provesti istragu .      Przeprowadzić śledztwo. 
U interesu istrage .     Ze względu na dobro śledztwa. 
 
Istraživanje (n.)  – badanie, badania  
Istraživanje  je potvrdilo hipotezu.    Badania potwierdziły hipotezę. 
Istraživanje  je provedeno na 750 parova.   Badanie przeprowadzono na 750 parach. 
Plan istraživanja .     Plan badań. 
Predmet istraživanja .     Przedmiot badań. 
Rezultati raznih istraživanja .    Wyniki różnych badań. 
Trogodišnje istraživanje .     Trzyletnie badania. 
Znanstveno istraživanje .     Badanie naukowe. 
 
Izbor (m.)  – wybór  
Datum održavanja izbora .     Data wyborów. 
Drugi krug izbora .     Druga tura wyborów. 
Izbor  novog predsjednika.     Wybór nowego prezydenta. 
Izbor  partnera.      Wybór partnera. 
Izbori  u Grčkoj.      Wybory w Grecji. 
Izlazak na izbore  u Brazilu je obvezan.   W Brazylii udział w wyborach jest obowiązkowy. 
Lokalni izbori .      Wybory samorządowe. 
Pobjednik izbora .     Zwycięzca wyborów. 
Pogrešan izbor .      Niewłaściwy wybór. 
Prijevremeni izbori .     Przedterminowe wybory. 
Raspisati nove izbore .     Rozpisać nowe wybory. 
Stranka je pobijedila na parlamentarnim izborima .  Partia zwyciężyła w wyborach parlamentarnych. 
U prvom krugu izbora .     W pierwszej turze wyborów. 
 
Izgled (m.)  – 1. wygląd 2. perspektywa (f.)  
Biti bez izgleda .      Być bez perspektyw. 
Grafički izgled .      Szata graficzna. 
Mladoliki izgled .      Młody wygląd. 
Suditi ljude po izgledu .     Oceniać ludzi po wyglądzie. 
Vanjski izgled .      Wygląd zewnętrzny. 
 
Izlaz (m.)  – wyjście (n.)  
Izbori nisu jedini izlaz .     Wybory nie są jedynym wyjściem. 
Izlaz iz krize.      Wyjście z kryzysu. 
Izlaz iz teške situacije.     Wyjście z ciężkiej sytuacji. 
Nema izlaza .      Nie ma wyjścia. 
Nisu imali drugog izlaza .     Nie mieli innego wyjścia. 
Nužni izlaz .      Wyjście awaryjne. 
Stražnji izlaz .      Tylne wyjście. 
 
Izlazak (m.)  – 1. wyjście (n.) 2. wschód  
Datum izlaska .      Data wydania. 
Izlazak  iz krize.      Wyjście z kryzysu. 
Izlazak  sunca.      Wschód słońca. 
Nakon izlaska  iz zatvora.     Po wyjściu z więzienia. 
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Izlet (m.)  – wycieczka (f.)  
Besplatni izlet  u London.     Bezpłatna wycieczka do Londynu. 
Ići na izlet .      Jechać na wycieczkę. 
Izlet  u nepoznato.     Wycieczka w nieznane. 
Jednodnevni izlet .     Jednodniowa wycieczka. 
Kamo na izlet ?      Dokąd na wycieczkę? 
Razredni izlet .      Wycieczka klasowa. 
Sljedeći sam dan provela na izletu .    Następny dzień spędziłam na wycieczce. 
Školski izlet .      Wycieczka szkolna. 
 
Izložba (f.)  – wystawa   
Izložba  golubova.     Wystawa gołębi. 
Izložba  pasa.      Wystawa psów. 
Izložba  se može pogledati do...    Wystawę można obejrzeć do... 
Posjetiti izložbu .      Odwiedzić wystawę. 
Priredila je više od 80 izložbi .    Zorganizowała ponad 80 wystaw. 
Putujuća izložba .      Wystawa wędrowna. 
Tematska izložba .     Wystawa tematyczna. 
 
Iznenañenje (n.)  – zaskoczenie (n.), niespodzianka (f.)   
Faktor iznenañenja .     Czynnik zaskoczenia. 
Ovo nije nikakvo iznenañenje .    To nie jest żadna niespodzianka. 
Pozitivno iznenañenje .     Pozytywne zaskoczenie. 
Prirediti veliko iznenañenje .    Sprawić wielką niespodziankę 
 
Izvor (m.)  – źródło (n.) 
Izvor  informacije.      Źródło informacji. 
Izvor  prihoda.      Źródło dochodu. 
Izvor  rijeke.      Źródło rzeki. 
Izvor  vitamina.      Źródło witamin. 
Kako doznajemo iz neslužbenih izvora ...   Jak dowiedzieliśmy się z nieoficjalnych źródeł... 
Povijesni izvor .      Źródło historyczne. 
Vladin izvor .      Źródło rządowe. 
 
Jezero (m.)  – jezioro 
Bacati u jezero .      Wrzucać do jeziora. 
Isušeno jezero  otkrilo selo nakon 46 godina.  Wysuszone jezioro odsłoniło wieś po 46 latach. 
Kaspijsko jezero .      Morze Kaspijskie. 
Labuñe jezero .      Jezioro Łabędzie. 
U jezeru  nema riba.     W jeziorze nie ma ryb. 
Umjetno jezero .      Sztuczne jezioro. 
Viktorijino jezero .      Jezioro Wiktorii. 
 
Jezik (m.)  – język 
Djela su mu prevedena na 35 jezika .   Jego dzieła przetłumaczono na 35 języków. 
Držati jezik  za zubima.     Trzymać język za zębami. 
Imati dlake na jeziku .     Mieć cięty język. 
Imati neopran jezik .     Mieć niewyparzony język. 
Imati oštar jezik .      Mieć ostry język. 
Istraživanje jezika .     Badanie języka. 
Izumrli jezik .      Język wymarły. 
Lomiti jezik .      Mówić łamanym językiem. 
Materinji jezik .      Język ojczysty. 
Mlatiti jezikom .      Mleć językiem/ozorem. 
Naći zajednički jezik  s kim.    Znaleźć z kimś wspólny język. 
Navrh jezika  mi je.     Mam to na końcu języka. 
Nepoznavanje jezika .     Brak znajomości języka. 
On je talent za jezike .     Ma talent do języków. 
Osobine jezika .      Cechy języka. 
Poznavanje engleskog jezika .    Znajomość języka angielskiego. 
Programski jezik .      Język programowania. 
Službeni jezik .      Język urzędowy. 
Stručni jezik .      Język specjalistyczny. 
Što na srcu, to na jeziku .     Co na sercu, to na języku. 
Svrbi ga jezik .      Świerzbi go język. 
Ugristi se za jezik .     (fraz.) Ugryźć się w język. 
Vući za jezik  koga.     Ciągnąć kogoś za język. 
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Juha (f.)  – zupa 
Bistra juha .      Rosół. 
Juha  iz vrećice.       Zupa z torebki. 
Juha  od gljiva.      Zupa grzybowa. 
Juha  od graha.      Zupa fasolowa. 
Juha  od krumpira.     Zupa ziemniaczana. 
Juha  od leće.      Soczewica. 
Juha  od povrća.      Zupa jarzynowa. 
Juha  od rajčice.      Zupa pomidorowa. 
Mesna juha .      Zupa mięsna. 
Riblja juha .      Zupa rybna 
 
Kalendar (m.)  – kalendarz 
Dimnjačarski kalendar .     Kalendarz kominiarski. 
Džepni kalendar .      Kalendarz kieszonkowy. 
Gregorijanski kalendar .     Kalendarz gregoriański. 
Julijanski kalendar .     Kalendarz juliański. 
Lunarni kalendar .      Kalendarz księżycowy. 
Solarni kalendar .      Kalendarz słoneczny. 
Zidni kalendar .      Kalendarz ścienny. 
 
Kamen (m.)  – kamień 
Kamen  do kamena  palača.    Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. 
Kamen  smutnje.      Kość niezgody. 
Kamen  temeljac.      Kamień węgielny. 
Nije ostao ni kamen  na kamenu .    Nie został kamień na kamieniu. 
Pao mu je kamen  sa srca.     Spadł mu kamień z serca. 
Tko tebe kamenom , ty na njega kruhom.   Kto na ciebie kamieniem, ty na niego chlebem. 
Tvrd kao kamen .      Twardy jak kamień 
 
Kanal (m.)  – kanał 
Diplomatski kanal .     Kanał dyplomatyczny. 
Kanal  spaja dva mora.     Kanał łączy dwa morza. 
Melioracijski kanal .     Kanał melioracyjny. 
Prokopati kanal .      Przekopać kanał. 
Televizijski kanal .     Kanał telewizyjny. 
Umjetni kanal .      Sztuczny kanał. 
  
Karijera (f.)  – kariera 
Klupska karijera .      Kariera klubowa. 
Kraj karijere .      Koniec kariery. 
Napraviti karijeru .     Zrobić karierę. 
Politička karijera .      Kariera polityczna. 
Poslovna karijera .     Kariera zawodowa. 
Reprezentativna karijera .     Kariera reprezentacyjna. 
Znanstvena karijera .     Kariera naukowa. 
 
Karta (f.)  – 1. bilet (m.) 2. mapa 3. karta 
Auto-karta .      Mapa samochodowa./ Atlas samochodowy. 
Automat za karte .      Automat biletowy. 
Dnevna karta .      Bilet całodniowy. 
Fizička karta .      Mapa fizyczna. 
Hvala bogu što imam kartu  sa sobom.   Dzięki Bogu mam ze sobą mapę. 
Internetska karta .     Mapa internetowa. 
Jednodnevna karta .     Bilet jednodniowy./ Bilet całodniowy. 
Karta  svijeta.      Mapa świata. 
Karta  u jednom smjeru.     Bilet w jedną stronę. 
Karta  za drugi razred.     Bilet drugiej klasy. 
Karte  se mogu kupiti na blagajnama.   Bilety można kupić w kasach. 
Mjesečna karta .      Bilet miesięczny. 
Naplata karte .      Opłata za bilet. 
Počela je pretprodaja karata  za film...   Rozpoczęła się przedsprzedaż biletów na film... 
Pojedinačna karta .      Bilet jednorazowy. 
Pokazati na karti .     Pokazać na mapie. 
Politička karta .      Mapa polityczna. 
Poništiti kartu .      Skasować bilet. 
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Povratna karta .      Bilet powrotny.  
Pretplatna karta .      Bilet abonamentowy. 
Provjeravati kartu .     Sprawdzać bilet. 
Staviti karte  na stol.     Wyłożyć karty na stół. 
Tjedna karta .      Bilet tygodniowy. 
Topografska karta .     Mapa topograficzna. 
Valjanost karte .      Ważność biletu. 
Vinska karta .      Karta napojów. 
Vozna karta .      Bilet. 
Zemljopisna karta.     Mapa geograficzna. 
 
Kat (m.)  – piętro (n.) 
Autobus na kat .      Autobus piętrowy. 
Gorio je stan na drugom katu .    Paliło się mieszkanie na drugim piętrze. 
Na trećem katu .      Na trzecim piętrze. 
Neboder od 26 katova .     Dwudziestosześciopiętrowy drapacz chmur. 
Oblačni kat .       Piętro chmur. 
Zdanje od 88 katova .     Osiemdziesięcioośmiopiętrowy budynek. 
 
Kava (f.)  – kawa 
Crna kava .      Kawa czarna. 
Hrvatski proizvoñači kave .     Chorwaccy producenci kawy. 
Instant kava .       Kawa rozpuszczalna. 
Jaka kava .      Mocna kawa. 
Kava  će poskupjeti 20 posto.    Kawa podrożeje o 20 procent. 
Kava  s mlijekom.       Kawa z mlekiem. 
Kultura ispijanja kave .     Kultura picia kawy. 
Ledena kava .      Kawa mrożona. 
Piti kavu .      Pić kawę. 
Ponudio mi je kavu .     Zaproponował mi kawę. 
Popili su samo jednu kavu .    Wypili tylko jedną kawę. 
Pozvati na kavu .      Zaprosić na kawę. 
Pristaviti kavu .      Nastawić na kawę. 
Proizvodnja kave .     Produkcja kawy. 
Prošle godine proizveli su 30 tona kave .   W ubiegłym roku wyprodukowali 30 ton kawy. 
Šalica kave .      Filiżanka kawy. 
 
Kazalište (n.)  – teatr (m.) 
Amatersko kazalište .     Teatr amatorski. 
Dječje kazalište .      Teatrzyk dziecięcy. 
Eksperimentalno kazalište .    Teatr eksperymentalny. 
Ići u kazalište .      Iść do teatru. 
Narodno kazalište .     Teatr narodowy. 
 
Kazna (f.)  – kara 
Doživotna kazna  zatvora.     Kara dożywotniego więzienia. 
Istek kazne .      Upływ kary. 
Izdržavati kaznu .      Odbywać karę. 
Kazna  od dvije minute.     (sport.) Kara dwóch minut. 
Kazna  od pet minuta.     (sport.) Kara pięciu minut. 
Novčana kazna .      Kara pieniężna. 
Odslužiti kaznu .      Odsiedzieć karę. 
Služiti kaznu .      Odbywać karę. 
Smrtna kazna .      Kara śmierci. 
Sud izrekao je smrtnu kaznu .    Sąd orzekł karę śmierci. 
Umanjiti kaznu .      Złagodzić karę. 
Zatvorska kazna .      Kara więzienia. 
 
Kino (n.)  – kino 
Bila sam u kinu .      Byłam w kinie. 
Hajmo u kino .      Chodźmy do kina. 
Ići u kino .      Iść do kina. 
Pozvati u kino .      Zaprosić do kina. 
U kinima  od 7. kolovoza.     W kinach od 7 sierpnia. 
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Kiša (f.)  – deszcz (m.) 
Često su padale kiše .     Padały częste deszcze. 
Kisela kiša .      Kwaśny deszcz. 
Kiša  metaka.      Grad kul. 
Kiša  meteora.      Deszcz meteorów. 
Kiša  sa snijegom.      Deszcz ze śniegiem. 
Ledena kiša .       Mżawka. 
Obilna kiša .      Obfite deszcze. 
Prolazna kiša .      Przelotny deszcz. 
 
Klju č (m.) – klucz 
Francuski klju č.      Klucz francuski. 
Klju č od sobe.      Klucz do pokoju. 
Klju č uspjeha.      Klucz do sukcesu. 
Klju čevi  od auta.      Kluczyki do samochodu. 
Križni klju č.      Klucz krzyżowy. 
Okrenuti klju č u bravi.     Przekręcić klucz w zamku. 
Po klju ču.      Według klucza. (według kryterium) 
 
Klupa (f.)  – ława, ławka 
Klupa  za rezervne igrače.     Ławka rezerwowych. 
Magareća klupa .      Ośla ławka. 
Sijedjeti u zadnjoj klupi .     Siedzieć w ostatniej ławce. 
Sjediti na klupi .      Siedzieć na ławce. 
Sjeo je na optuženičku klupu .    Zasiadł na ławie oskarżonych. 
Sjesti u školsku klupu .     Usiąść w ławie/ławce szkolnej. 
Trenerska klupa .      Ławka trenerska. 
 
Knjiga (f.)  – książka 
Bijela knjiga .      Biała księga. 
Čitati knjigu .      Czytać książkę. 
Džepna knjiga .      Książka kieszonkowa. (o formacie) 
Guinnessova knjiga  rekorda.    Księga rekordów Guinessa. 
Izdati knjigu .      Wydać książkę. 
Izišla je još jedna knjiga  na tu temu.   Wyszła jeszcze jedna książka na ten temat.  
Knjiga  godine.      Książka roku. 
Knjiga  je skoro gotova.     Książka jest prawie gotowa.  
Knjiga  žalosti.      Księga kondolencyjna. 
Napisao je dvadesetak knjiga .    Napisał dwadzieścia książek. 
Njegova zadnja knjiga .     Jego ostatnia książka. 
Odlagati knjigu .      Odkładać książkę. 
Sajam knjige .      Targi książki. 
 
Knjižnica (f.)  – biblioteka 
Digitalna knjižnica .     Biblioteka cyfrowa. 
Gradska knjižnica .     Biblioteka miejska. 
Javna knjižnica .      Biblioteka publiczna. 
Nacionalna knjižnica .     Biblioteka Narodowa.  
Sveučilišna knjižnica .     Biblioteka uniwersytecka. 
Školska knjižnica .     Biblioteka szkolna. 
Znanstvena knjižnica .     Biblioteka naukowa. 
 
Kolega (m.)  – kolega 
Jedan od mojih kolega .     Jeden z moich kolegów. 
Kolega  s posla.      Kolega z pracy. 
Ne pišem o kolegama  i ne komentiram njihove tekstove. Nie piszę o kolegach i nie komentuję ich tekstów.  
Netko od kolega .      Któryś z kolegów. 
Pričam s malo starijim kolegama .    Rozmawiam z trochę starszymi kolegami. 
 
Kolodvor (m.)  – dworzec 
Autobusni kolodvor .     Dworzec autobusowy. 
Glavni kolodvor .      Dworzec główny. 
Kolodvor  ima 44 perona.     Dworzec ma 44 perony. 
Teretni kolodvor .     Dworzec towarowy. 
Željeznički kolodvor .     Dworzec kolejowy. 
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Komisija (f.)  – komisja 
Ispitna komisija .      Komisja egzaminacyjna. 
Istražna komisija .     Komisja śledcza. 
Komisija  za vrijednosne papire.    Komisja Papierów Wartościowych. 
Liječnička komisija .     Komisja lekarska. 
Predsjednik komisije .     Przewodniczący komisji. 
Tročlana komisija .     Trzyosobowa komisja. 
 
Konj (m.)  – koń 
Frka konja .      Parskanie koni. 
Frktanje konja .      Parskanie koni. 
Konj  mu je bio sav u pjeni i blatu.    Koń jego całkiem był pokryty pianą i błotem. 
Konj  za vuču.      Koń pociągowy. 
Nilski konj .      Hipopotam. 
Pognati konja .      Popędzić konia. 
Rzanje konja .      Rżenie koni. 
Topot konja  pomiješao se sa zveketom metala.  Tętent koni zmieszał się z szczękiem żelaza. 
Trojanski konj .      Koń trojański 
Vodeni konj .      Hipopotam. 
 
Kontrola (f.)  – kontrola 
Carinska kontrola .     Kontrola celna. 
Doping kontrola .      Kontrola antydopingowa. 
Ići na kontrolu .      Iść na kontrolę. 
Gubiti kontrolu .      Tracić kontrolę. 
Kontrola  putovnica.     Kontrola paszportowa. 
Preuzeti kontrolu .     Przejąć kontrolę. 
Radarska kontrola .     Kontrola radarowa. 
Staviti požar pod kontrolu .    Opanować pożar. 
 
Korak (m.)  – krok 
Diplomatski korak .     Krok dyplomatyczny. 
Korak  do naslova.     Krok od tytułu. 
Korak  naprijed.      Krok do przodu. 
Korak  natrag.      Krok w tył. 
Mediji idu i korak  dalje.     Media idą o krok dalej. 
Napraviti prvi korak .     Zrobić pierwszy krok. 
Naše tržište još nije zrelo za taj korak .   Nasz rynek jeszcze nie dojrzał do tego kroku. 
Plesni korak .      Krok taneczny. 
Poduzeti korake .      Przedsięwziąć kroki./ Podjąć kroki. 
Prvi koraci .      Pierwsze kroki. 
Ubrzati korak .      Przyspieszyć kroku. 
 
Kosa (f.)  – włosy (m.pl.) 
Boja za kosu .       Farba do włosów. 
Bujna kosa .       Bujne włosy. 
Četka za kosu .      Szczotka do włosów. 
Gel za kosu .      Żel do włosów. 
Gumica za kosu .      Gumka do włosów. 
Gusta kosa .      Gęste włosy. 
Kovrčava kosa .      Kręcone włosy. 
Masna kosa .      Tłuste włosy. 
Osijedjela kosa .      Posiwiałe włosy. 
Puštati kosu .      Zapuszczać włosy. 
Regenerator za kosu .     Odżywka do włosów. 
Sjajna kosa .      Lśniące włosy. 
Svijetla kosa .      Jasne włosy. 
Tamna kosa .      Ciemne włosy. 
Učvršćivač za kosu .     Pianka do włosów. 
 
Kost (f.)  – kość 
Čeona kost .      Kość czołowa. 
Čunasta kost .      Kość łódeczkowata. 
Gležanjska kost .      Kość skokowa. 
Goljenična kost .      Kość piszczelowa. 
Graškasta kost .      Kość groszkowata. 
Jagodična kost .      Kość jarzmowa. 
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Ključna kost .      Obojczyk. 
Kost  i koža.      Skóra i kość. 
Kost  razdora.      Kość niezgody. 
Nosna kost .      Kość nosowa. 
Promrznuti do kostiju .     Przemarznąć do szpiku kości. 
Preponska kost .      Kość łonowa. 
Ramena kost .      Kość ramienna. 
Slonova kost.      Kość słoniowa. 
Suzna kost .      Kość łzowa. 
Tjemena kost .      Kość ciemieniowa. 
Vjetar ulazi u kosti .     Wiatr przejmuje/przenika do szpiku kości. 
Zatiljna kost .      Kość potyliczna. 
 
Kraj (m.)  – 1. koniec. 2 kres, schyłek. 
Do kraja  života.      Do końca życia. 
Kraj  karijere.      Koniec kariery. 
Krpati kraj  s krajem .     (fraz.) Wiązać koniec z końcem. 
Na drugom kraju  svijeta.     Na drugim końcu świata. 
Nisu izdržali do kraja .     Nie wytrzymali do końca. 
Privesti kraju .      Doprowadzić do końca. 
Tjedan se bližio kraju .     Tydzień zbliżał się do końca. 
 
Kredit (m.)  – kredyt 
Beskamatni kredit .     Nieoprocentowany kredyt. 
Brzi kredit .      Szybki kredyt./Chwilówka. 
Gotovinski kredit .     Kredyt gotówkowy. 
Kratkoročni kredit .     Kredyt krótkoterminowy. 
Kredit   u švicarskim francima.    Kredyt w frankach szwajcarskich. 
Otplaćivati kredit .     Spłacać kredyt. 
Otplatiti kredit .      Spłacić kredyt. 
Potrošački kredit .     Kredyt konsumencki. 
Studentski kredit .     Kredyt studencki. 
 
Krema (f.)  – krem (m.) 
Hidratantna krema .     Krem nawilżający. 
Hranjiva krema .      Krem odżywczy. 
Krema  za brijanje.     Krem do golenia. 
Krema  za masnu kožu.     Krem do cery tłustej. 
Krema  za ruke.      Krem do rąk. 
Krema  za suhu kožu.     Krem do cery suchej. 
Noćna krema .      Krem na noc. 
Zaštitna krema .      Krem ochronny. 
 
Krevet (m.)  – łóżko (n.) 
Bračni krevet .      Łóżko małżeńskie. 
Doručak u krevet .     Śniadanie do łóżka. 
Izvalila sam se na krevet .     Zwaliła się na łóżko. 
Napraviti krevet .      Pościelić łóżko. 
Odvukla ga je u krevet .     Zaciągnęła go do łóżka. 
Ostati u krevetu .      Zostać w łóżku. 
Poljski krevet .      Łóżko polowe. 
Prostrijeti krevet .      Pościelić łóżko. 
Sreli smo se i završili u krevetu .    Spotkaliśmy się i skończyliśmy w łóżku. 
Ustati iz kreveta .      Wstać z łóżka. 
 
Kriza (f.)  – kryzys (m.) 
Gospodarska kriza .     Kryzys gospodarczy. 
Izaći iz krize .      Wyjść z kryzysu. 
Izvući iz krize .      Wyciągnąć z kryzysu. 
Kriza  srednjih godina.     Kryzys wieku średniego. 
Plinska kriza .      Kryzys gazowy. 
Politička kriza .      Kryzys polityczny. 
Posljedice krize .      Skutki kryzysu. 
Službeni početak krize .     Oficjalny początek kryzysu. 
Unatoč krizi .      Mimo kryzysu. 
Uzroci financijskih kriza .     Przyczyny kryzysów finansowych. 
Veza je u krizi .      Związek przechodzi kryzys. 
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Krov (m.)  – dach 
Bez krova  nad glavom.     Bez dachu nad głową. 
Dva dana je plutao na ostatku krova .   Dwa dni dryfował na kawałku dachu. 
Izgorjele kuće bez krovova .    Spalone domy bez dachów. 
Krov  je prokišnjavao.     Dach przeciekał. 
Krov  svijeta.      (fraz.) Dach świata. 
Krovovi  su bili crni i čañavi.    Dachy były czarne i zakopcone. 
Opasnost od urušavanja krova .    Niebezpieczeństwo zawalenia się dachu. 
Srušio se je krov .     Zawalił się dach. 
Uhvatio sam se za komad krova  i to me spasilo.  Złapałem kawałek dachu i to mnie uratowało. 
Vatra je progutala krov .     Ogień strawił dach. 
 
Kruh (m.)  – chleb 
Bijeli kruh .      Biały chleb. 
Crni kruh .      Chleb ciemny. 
Dali su mi samo pljesniv kruh .    Dali mi tylko spleśniały chleb. 
Hljeb kruha .      Bochenek chleba. 
Kriška kruha .      Kromka chleba. 
Tko tebe kamenom, ty na njega kruhom .   Kto na ciebie kamieniem, ty na niego chlebem. 
Zaraditi za kruh .      Zarobić na chleb. 
 
Krv (f.)  – krew  
Cirkulacija krvi .      Obieg krwi. 
Izgubio sam puno krvi .     Straciłem mnóstwo krwi. 
Konj arapske krvi .     Arab. 
Krv  će teći na potoke.     Krew będzie lała się strumieniami. 
Krv  mu je išla iz usta.     Z ust leciała mu krew. 
Ležala je u lokvi krvi .     Leżała w kałuży krwi. 
Omastiti ruke krvlju .     Splamić ręce krwią. / Mieć krew na rękach. 
Pala je krv .      Polała się krew. 
Posvuda krv .      Wszędzie krew. 
Potekla je krv .      Polała się krew. 
Prijeći u krv .      Wejść w krew. 
Proliti krv .      Przelać krew. 
To mu je u krvi .      Ma to we krwi. 
Ući u krv .      Wejść w krew. 
 
Kuća (f.) – dom (m.) 
Aukcijska kuća.      Dom aukcyjny. 
Bijela kuća.      Biały Dom. 
Često nije kod kuće.     Często nie ma go w domu. 
Gradnja nove kuće.     Budowa nowego domu. 
Investicijska kuća.     Dom inwestycyjny. 
Kad sam se vratila kući, nije ga bilo.   Kiedy wróciłam do domu, nie było go. 
Modna kuća.      Dom mody. 
Nedovršena kuća.      Niedokończony dom. 
Obiteljska kuća.      Dom jednorodzinny. 
Ostati kod kuće.      Zostać w domu. 
Povratak kuće.      Powrót do domu. 
Pričekao je da se djevojka vrati kući s posla.  Poczekał, aż dziewczyna wróci z pracy do domu. 
Pustiti u kuću.      Wpuścić do domu. 
Razišli su se kućama.     Rozeszli się do domów. 
Rekla je da će doći kući.     Powiedziała, że przyjdzie do domu. 
Ući u kuću.      Wejść do domu. 
Uspjeli su pobjeći iz plamteće kuće.   Udało im się uciec z płonącego domu. 
Židovi se nisu pomaljali iz svojih kuća.   Żydzi nie wychylali się wcale ze swych domostw. 
 
Lanac (m.)  – 1. łańcuch 2. sieć (f.) 
Hranidbeni lanac .     Łańcuch pokarmowy.  
Lanac  sreće.      1. Łańcuszek szczęścia. 2. Piramida finansowa. 
Lanac  supermarketa.     Sieć supermarketów. 
Razbijen lanac  pedofila.     Rozbito siatkę pedofilów. 
Trgovački lanac .      Sieć handlowa. 
 
 
 



 - 28 - 

Lavina (f.)  – lawina 
Lavina  je zatrpala jedanaest osoba.   Lawina zasypała jedenaście osób. 
Lavine  su se obrušile na dva sela visoko u planinama. Lawiny zeszły na dwie wioski wysoko w górach. 
Opasnost od lavina .     Zagrożenie lawinowe. 
Spašeni ispod lavine .     Uratowani spod lawiny. 
Strmoglavila se je lavina .     Zeszła lawina. 
U lavinama  poginulo pet osoba.    Pięć osób zginęło pod lawinami/w lawinach. 
 
Laž (f.)  – kłamstwo (n.) 
90% filma je čista laž.     90% filmu to czyste kłamstwo. 
Detektor laži .      Wykrywacz kłamstw. 
Priznao je laž.      Przyznał się do kłamstwa. 
U laži  su kratke noge.     Kłamstwo ma krótkie nogi. 
Uhvatiti u laži .      Przyłapać na kłamstwie. 
Živjeti u laži .      Żyć w kłamstwie. 
 
Led (m.)  – lód 
Europa okovana ledom .     Europa skuta lodem. 
Hokej na ledu .      Hokej na lodzie. 
Kockica leda .      Kostka lodu. 
Led  debljine jednog metra.    Lód o grubości jednego metra. 
Probiti led .      Przełamać lody. 
Santa leda .      Kra. 
Sloj leda .      Warstwa lodu. 
Strugalica za led .      Skrobaczka do lodu. 
 
Let (m.)  – lot 
Domaći let .      Lot krajowy. 
Charter let .      Lot czarterowy. 
Moj let  nije bio otkazan.     Mój lot nie został odwołany. 
Ograničen broj letova .     Ograniczona liczba lotów. 
Ostali letovi .      Pozostałe loty. 
Otkazati let .      Odwołać lot. 
Promijeniti let .      Przełożyć lot. 
Raspored letova .      Rozkład lotów. 
Skijaški letovi .      Loty narciarskie. 
Sljedeći let .      Następny lot. 
Tehnika leta .      Technika lotu. 
 
Lice (n.)  – twarz (f.) 
Blage crte lica .      Łagodne rysy twarzy. 
Čovjek bez lica .      Człowiek bez twarzy. 
Čovjek s više lica .     Człowiek o wielu twarzach. 
Drugo lice  recesije.     Drugie oblicze recesji. 
Ima veseo izraz lica .     Ma wesoły wyraz twarzy. 
Konjsko lice .       Końska twarz. 
Lice  mu je odavalo junaštvo i ponos.   Twarz jego potężna zwiastowała powagę i dumę. 
Lice  s naslovnice.     Twarz z okładki. 
Na licu  joj je sinula sreća.     Na jej twarzy zabłysło szczęście. 
Namjesnik pogleda i lice  mu se razvedri.   Namiestnik spojrzał i twarz mu się rozjaśniła. 
Njezino divno lice  sinulo je kao sunce poslije bure.  Jej śliczne oblicze zabłysło jakoby słońce po burzy. 
Okruglo lice .      Twarz okrągła. 
Pokazati svoje pravo lice .     Pokazać swoją prawdziwą twarz. 
Poznato lice .      Znana twarz. 
Požutjelo lice .      Pożółkła twarz. 
Pravilne crte lica .      Regularne rysy twarzy. 
Preminula je na licu  mjesta.    Zginęła na miejscu. 
Sama nova lica .      Same nowe twarze. 
Suhonjavo lice .      Szczupła twarz. 
Trokutasto lice .      Twarz trójkątna. 
 
Lije čnik (m.)  – lekarz 
Brodski lije čnik .      Lekarz pokładowy. 
Lije čnici  bez granica.     Lekarze bez Granic. 
Lije čnici  nisu znali što mi je.    Lekarze nie wiedzieli, co mi jest. 
Lije čnici  su morali amputirati noge.   Lekarze musieli amputować nogi. 
Obiteljski lije čnik .     Lekarz rodzinny. 
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Lijek (m.)  – lek 
Izdaci za lijekove .     Wydatki na leki. 
Lijek  za mršavljenje je opasan za srce.   Lek na odchudzanie jest niebezpieczny dla serca. 
Miris lijekova .      Zapach leków. 
Prepisati lijek .      Przepisać lek. 
Uzimati lijekove .      Przyjmować leki, zażywać leki. 
 
Linija (f.)  – linia 
Autobusna linija .      Linia autobusowa. 
Dnevna linija .      Linia dzienna. 
Ići linijom  manjeg otpora.     Iść linią najmniejszego oporu. 
Isprekidana linija .     Linia przerywana. 
Linija  fronte.      Linia frontu. 
Linija  gola.      Linia bramkowa. 
Linija  je zauzeta.      Linia zajęta. 
Napadačka linija .     (sport.) Linia ataku. 
Noćna linija .      Linia nocna. 
Ostanite na liniji .      Proszę czekać. 
Telefonska linija .      Linia telefoniczna. 
Vatrena linija .      Linia ognia. 
 
Ljestvica (f.)  – 1. tabela 2. ranking (m.) 
Bez promjena na vrhu teniskih ljestvica .   Bez zmian na szczytach rankingów tenisowych. 
Brescia je pretposljednja na ljestvici .   Brescia jest przedostatnia w tabeli. 
Ljestvica  američkog tjednika Forbes.   Ranking amerykańskiego tygodnika Forbes. 
Ljestvica  bez većih promjena.    W tabeli bez większych zmian. 
Ljestvica  hitova.      Lista przebojów. 
Pala je na osmo mjesto ljestvice .    Spadła na ósme miejsce w tabeli. 
Richterova ljestvica .     Skala Richtera. 
Top ljestvica .      Lista przebojów. 
 
Ljubav (f.)  – miłość 
Brak iz ljubavi .      Małżeństwo z miłości. 
Fali mi ljubav .      Brakuje mi miłości. 
Izjavljivati ljubav .      Wyznawać miłość. 
Ljubav  je nešto drugo.      Miłość to co innego. 
Ljubav  košta.      Miłość kosztuje. 
Ljubav  na prvi pogled.     Miłość od pierwszego wejrzenia. 
Ljubav  prema domovini.     Miłość do ojczyzny. 
Majčinska ljubav .     Matczyna miłość. 
Nesretna ljubav .      Nieszczęśliwa miłość. 
Pijan od ljubavi .      Pijany miłością. 
Platonska ljubav .      Miłość platoniczna. 
Spolna ljubav .      Miłość płciowa. 
Topli zraci ljubavi .     Ciepłe promienie miłości. 
Zaslijepljeni ljubavlju .      Zaślepieni miłością. 
 
Logor (m.)  – obóz 
Izbjeglički logor .      Obóz dla uciekinierów. 
Koncentracijski logor .     Obóz koncentracyjny. 
Opisuje pakao koji je proživio u logorima .   Opisuje piekło przeżyte w obozach. 
Preživio sam rat i logor .     Przeżyłem wojnę i obóz. 
Radni logor .      Obóz pracy. 
Zarobljenički logor .     Obóz jeniecki. 
 
Lopta (f.)  – piłka 
Meč-lopta .      Piłka meczowa. 
Oduzeo mu je loptu .     Odebrał mu piłkę. 
Posjeda lopte .      (sport.) Posiadanie piłki. 
Poslao je loptu  kroz noge vratara.    Posłał piłkę między nogami bramkarza. 
S tom se loptom  ne da igrati.    Tą piłką nie da się grać. 
Zlatna lopta .      Złota Piłka. 
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Luka (f.)  – port (m.) 
Brod plovi prema luci .     Statek płynie w kierunku/w stronę portu. 
Naftna luka .      Port naftowy. 
Sigurna luka .      Bezpieczna przystań. 
Ribarska luka .      Port rybacki. 
Trajektna luka .       Port promowy./Przystań promowa. 
Tvrtka upravlja s 22 terminala u 16 luka  diljem svijeta. Firma zarządza 22 terminalami w 16 portach na  
        całym świecie. 
Zračna luka .      Port lotniczy./Lotnisko. 
 
Mačka  (f.)  – kot (m.)  
Angorska mačka.     Kot angorski. 
Divlja mačka.       Żbik. 
Igrati se mačke i miša.     Bawić się w kotka i myszkę. 
Kad mačke nema miševi se vesele.    Gdy kota nie ma, myszy harcują. 
Kao pas i mačka.      Jak pies z kotem. (żyją ze sobą) 
Kupiti mačku  u vreći.     Kupić kota w worku. 
Mačka ima devet života.     Kot ma dziewięć żyć. 
Osjećati se kao prebijena mačka.    (fraz.) Czuć się jak zbity pies. 
Sijamska mačka.      Kot syjamski. 
 
Magla  (f.)  – mgła  
Advektivna magla .     Mgła adwektywna. 
Časkom ih zakloniše magla  i noć.    (lit.) Wkrótce okryły ich tuman i noc. 
Gusta magla .      Gęsta mgła. 
Magla  da ju možeš nožem rezati.    Mgła (tak gęsta), że można ją kroić nożem. 
Magla  i sunce stvaraju prekrasne prizore.   Mgła i słońce tworzą śliczne widoki. 
Magla  iznad jezera.     Mgła nad jeziorem. 
Magla  se rasula, obale se jasno vidjele.   (lit.) Mgła opadła, brzegi zarysowały się wyraźnie. 
Magla  se je razišla.     Mgła się rozeszła. 
Magla  smanjuje vidljivost.     Mgła ogranicza/zmiejsza/obniża widoczność. 
Podigla se je magla .     Mgła się podniosła. 
Prva jesenja magla .     Pierwsza jesienna mgła. 
Spustila se je magla .     Zeszła mgła. 
S vlažnih livada dizala se bijela magla .   (lit.) Z wilgotnych łąk wstały białe mgły. 
Vidjeti kao kroz maglu .     Widzieć jak przez mgłę. 
 
Majka  (f.)  – mama, matka  
Majka Božja.      Matka Boska. 
Majka  je umrla u poroñaju.    Matka zmarła przy porodzie. 
Majka  joj je prostitutka.     Jej mama jest prostytutką. 
Majka  priroda.      Matka natura. 
Postala je majka .      Została matką. 
Samohrana majka .     Samotna matka. 
 
Medalja  (f.)  – medal (m.)  
Brončana medalja .     Brązowy medal. 
Druga strana medalje .     Druga strona medalu. 
Nosilac medalje .      Medalista. 
Osvojiti medalju .      Zdobyć medal. 
Srebrna medalja .      Srebrny medal. 
Zlatna medalja .      Złoty medal. 
 
Metak  (m.)  – kula (f.), pocisk, nabój 
Dobio je pet metaka .     Dostał pięć kul. 
Do posljednjeg metka .     Do ostatniej kuli. 
Kiša metaka .      Grad kul. 
Meci  su počeli fijukati oko nas.    Kule zaczęły świstać wokół nas. 
Meci  zvižde sa svih strana.    Kule świszczą ze wszystkich stron. 
Zalutali metak .      Zabłąkana kula. 
Zlatni metak .      Złoty strzał. (Śmiertelna dawka u narkomanów) 
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Metar  (m.)  – metr  
Krojački metar .      Metr krawiecki. 
Kubični metar .      Metr sześcienny. 
Metar  po metar .      Metr po metrze. 
Od bolnice nas je dijelilo samo par stotina metara .  Od szpitala dzieliło nas tylko kilkaset metrów. 
Petstotinjak metara  zračne linije.    Pięćset metrów w linii powietrznej/prostej. 
Pola metra .      Pół metra. 
Sedam eura po četvornome metru .    Siedem euro za metr kwadratowy. 
Stotinjak metara  dalje potegao je na minu.   Sto metrów dalej nadepnął na minę. 
 
Ministar  (m.)  – minister  
Ministar  bez lisnice.     Minister bez teki. 
Ministar  financija.     Minister finansów. 
Ministar  poljoprivrede.     Minister rolnictwa. 
Ministar  pravosuña.     Minister sprawiedliwości. 
Ministar  unutarnjih poslova.    Minister spraw wewnętrznych. 
Novi ministri  počinju raditi već danas.   Nowi ministrowie już dziś rozpoczną pracę. 
Riječ je o ministrima  rada, gospodarstva  i poljoprivrede. Mowa o ministrach pracy, gospodarki i rolnictwa. 
Smjena ministara .     Wymiana ministrów. 
 
Mir  (m.)  – 1. spokój 2. pokój  
Kućni mir .      Mir domowy. 
Daj mi mira .      Daj mi spokój. 
Društveni mir .      Pokój społeczny. 
Organizatori pozivaju na mir .    Organizatorzy proszą o spokój. 
Pusti me na miru .     Zostaw mnie w spokoju. 
Simbol slobode i mira .     Symbol wolności i pokoju. 
Sklopiti mir .      Zawrzeć pokój.  
Trajan mir .      Trwały pokój. 
 
Mirovina  (f.)  – emerytura  
Invalidska mirovina .     Renta inwalidzka. 
Obiteljska mirovina .     Renta rodzinna. 
Odlazak u mirovinu .     Przejście na emeryturę. 
Otići u mirovinu .      Przejść na emeryturę. 
Otišao je u zasluženu mirovinu .    Przeszedł na zasłużoną emeryturę. 
Pravo na mirovinu .     Prawo do emerytury. 
Prijevremena mirovina .      Przedwczesna emerytura. 
Starosna mirovina .     Emerytura. 
 
Misao  (f.)  – myśl  
Bježe mi misli .      Nie mogę zebrać myśli. 
Crne misli .      Czarne myśli. 
Misao  dana.      Myśl dnia. 
Misao  vodilja.      Myśl przewodnia. 
Misli  su mu bile na drugome mjestu.   Myśli jego szły w inną stronę. 
Samoubilačke misli .     Samobójcze myśli. 
 
Miš (m.)  – mysz (f.)  
Domaći miš .      Mysz domowa. 
Gol kao crkveni miš .     Biedny jak mysz kościelna. 
Igrati se mačke i miša .     Bawić się w kotka i myszkę. 
Problem pokretanja riješila sam s nekoliko klikova mišem . Problem rozwiązałam kilkoma kliknięciami myszki. 
Šumski miš .      Mysz leśna. 
Tresla se brda rodio se miš .    Z dużej chmury mały deszcz. 
 
Mjesec  (m.)  – 1. miesiąc 2. Księżyc  
Hitovi mjeseca .      Hity miesiąca. 
Jupiterov mjesec .     Księżyc Jowisza. 
Kalendarski mjesec .     Miesiąc kalendarzowy. 
Medeni mjesec .      Miesiąc miodowy. 
Mladi mjesec .      Nów. 
Mjesec  dana.      Miesiąc. 
Nepunih dva mjeseca  kasnije.    Niecałe dwa miesiące później. 
Pun Mjesec .      Pełnia. 
Senzacija mjeseca .     Sensacja miesiąca. 
U prvih pet mjeseci .     W pierwszych pięciu miesiącach. 
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Mjesto (n.)  – miejsce  
Čekala me je na dogovorenom mjestu .   Czekała na mnie w umówionym miejscu. 
Javno mjesto .      Miejsce publiczne. 
Mjesto  radnje filma.     Miejsce akcji filmu. 
Mjesto  za sjedenje.     Miejsce siedzące. 
Mjesto  za stajanje.     Miejsce stojące. 
Parkirno mjesto .      Miejsce parkingowe. 
Radno mjesto .      Miejsce pracy. 
Treće mjesto .      Trzecie miejsce. 
Zauzeti drugo mjesto .     Zająć drugie miejsce. 
 
Mladost (f.)  – młodość  
Druga mladost .      Druga młodość. 
Eliksir mladosti .      Eliksir młodości. 
Mladost  je prošla.     Młodość minęła. 
Nije u prvoj mladosti .     Nie jest pierwszej młodości. 
Rana mladost .      Wczesna młodość. 
Vitamin mladosti .     Witamina młodości. 
 
Mlijeko (n.)  – mleko 
Čaša toplog mlijeka .     Szklanka ciepłego mleka. 
Godišnje proizvede 80.000 litara mlijeka .   Rocznie wyprodukuje 80 000 litrów mleka. 
Kravlje mlijeko .      Krowie mleko. 
Mlijeko  je bilo mnogo skuplje.    Mleko było dużo droższe. 
Mlijeko  od riže.      Mleko ryżowe. 
Mlijeko  od soje.      Mleko sojowe. 
Ovčje mlijeko .      Owcze mleko. 
Proizvoñač kozjeg mlijeka .    Producent koziego mleka. 
Vruće mlijeko .      Gorące mleko. 
Zemlja meda i mlijeka .     Kraina mlekiem i miodem płynąca. 
 
More (n.)  – morze 
Jadransko more .      Morze Adriatyckie. 
Kristalno čisto more .     Krystalicznie czyste morze. 
Kuća pokraj mora .     Dom nad morzem. 
Kupanje u moru .      Kąpiel w morzu. 
More  problema.      Morze problemów. 
Ognjeno more .      Morze ognia. 
Otvoreno more .      Otwarte morze. 
Portugalci se hlade u moru .    Portugalczycy chłodzą się w morzu. 
Plodovi mora .      Owoce morza. 
Preko sedam gora, preko sedam mora .    Za siedmioma górami, za siedmioma lasami. 
Sredozemno more .     Morze Śródziemne. 
Uzburkano more .      Wzburzone morze. 
 
Most (m.)  – most 
Most  preko rijeke Krapine.     Most nad rzeką Krapiną. 
Oštećene su mnoge ceste, mostovi  i luke.   Uszkodzonych jest wiele dróg, mostów i portów. 
Pontonski most .      Most pontonowy. 
Porušiti sve mostove  za sobom.    Spalić za sobą wszystkie mosty. 
Prošli su most  nad opkopom.    Przeszli przez most na fosie. 
Viseći most .      Most wiszący. 
Željeznički most .      Most kolejowy. 
Zračni most .      Most powietrzny. 
 
Mozak (m.)  – mózg 
Imati ptičji mozak .     Mieć ptasi móżdżek. 
Izljev krvi u mozak .     Wylew krwi do mózgu. 
Mali mozak .      Móżdżek. 
Marihuana uništava mozak .    Marihuana niszczy mózg. 
Mozak  operacije.      Mózg operacji. (ktoś, kto za nią stoi) 
Pranje mozga .      Pranie mózgu. 
Srednji mozak .      Śródmózgowie. 
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Mrak (m.)  – mrok, zmrok, ciemność (f.) 
Mrak  neosvijetljenih ulica.     Mrok nieoświetlonych ulic. 
Pao je mrak .      Zapadł zmrok. 
Pod okriljem mraka .     Pod osłoną ciemności. 
Prije zore u šumu, poslije mraka  u bazu.   Przed świtem do lasu, po zmroku do bazy. 
 
Mreža (f.)  – 1. sieć 2. siatka 
Autocestna mreža .     Sieć autostrad. 
Distribucijska mreža .     Sieć dystrybucji. 
Društvena mreža .     Portal społecznościowy. 
Kanalizacijska mreža .     Sieć kanalizacyjna. 
Mobilna mreža .      Sieć telefonii komórkowej. 
Mreža tramvajskih linija.     Sieć linii tramwajowych. 
Pedofilska mreža .     Siatka pedofilów. 
Prodajna mreža .      Sieć sprzedaży. 
Ribarska mreža .      Sieć rybacka. 
Špijunska mreža .      Siatka szpiegowska. 
Teniska mreža .      Siatka tenisowa. 
Unutar mreže .      Wewnątrz sieci. 
Vodovodna mreža .     Sieć wodociągowa. 
 
Mržnja (f.)  – nienawiść 
Krv je  pala  izmeñu  njih i izrasla mržnja .   Krew padła między nich i nienawiść wyrosła. 
Mržnja  meñu navijačima.     Nienawiść między kibicami. 
Mržnja  prema samome sebi.    Nienawiść do samego siebie. 
Osjećati mržnju .      Odczuwać nienawiść. 
Pogled pun mržnje .     Spojrzenie pełne nienawiści. 
Rasna mržnja .      Nienawiść na tle rasowym. 
Strah i mržnja .      Strach i nienawiść. 
U sebi ne nosim mržnju .     Nie noszę w sobie nienawiści. 
Zaslijepljen mržnjom .     Zaślepiony nienawiścią. 
 
Muškarac  (m.)  – mężczyzna  
Dva muškarca  i dvije žene.    Dwaj mężczyźni i dwie kobiety. 
Muškarac  s nožem u rukama.    Mężczyzna z nożem w rękach. 
Muškarac  zarañuje a žena je kod kuće.   Mężczyzna zarabia, a kobieta jest w domu. 
Muškarci  su s Marsa, a žene s Venere.   Mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus. 
Najstariji muškarac  na svijetu.    Najstarszy mężczyzna na świecie. 
Naoružana skupina muškaraca .    Grupa uzbrojonych mężczyzn. 
Nezreo muškarac .     Niedojrzały mężczyzna. 
U Hrvatskoj je predebelo 80 posto muškaraca .  W Chorwacji 80 procent mężczyzn ma nadwagę. 
 
Muzej  (m.)  – muzeum (n.)  
Arheološki muzej .     Muzeum archeologii. 
Etnografski muzej .     Muzeum etnograficzne. 
Kustos muzeja .      Kustosz muzeum. 
Muzej  suvremene umjetnosti.    Muzeum sztuki współczesnej. 
Muzej  za umjetnost i obrt.     Muzeum sztuki i rzemiosła. 
Najveći muzej  u svijetu.     Największe muzeum na świecie. 
Tehnički muzej .      Muzeum techniki. 
 
Nada  (f.)  – nadzieja  
Biti pun nade  u...      Pokładać nadzieję w... 
Ima nade .      Ma nadzieję. 
Izgubiti svaku nadu .     Stracić wszelką nadzieję. 
Krijepeći nadom .      Krzepić nadzieją. 
Nada se je ugasila.     Nadzieja zgasła. 
Sve manje nade  za...     Coraz mniej nadziei na... 
To mi je jedina nada .     To moja jedyna nadzieja. 
Tračak nade .      Błysk nadziei. 
Zadnja nada .      Ostatnia nadzieja. 
 
Nagrada  (f.)  – nagroda  
Boriti se za nagradu .     Walczyć o nagrodę. 
Nobelova nagrada .     Nagroda Nobla. 
Novčana nagrada .     Nagroda pieniężna. 
Posebna nagrada .     Nagroda specjalna. 
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Naočale  (pl.t.)  – okulary  
3D naočale.      Okulary 3D. 
Dječje naočale.      Okulary dziecięce. 
Gledati kroz ružičaste naočale.    Patrzeć przez różowe okulary. 
Nositi naočale.      Nosić okulary. 
Sunčane naočale.     Okulary przeciwsłoneczne. 
Zaštitne naočale.      Okulary ochronne. 
 
Napad  (m.)  – atak  
Guverner je za napad  optužio talibane.   Gubernator oskarżył Talibów o atak. 
Islamisti preuzeli su odgovornost za napad .  Islamiści przyznali się do ataku. 
Izvesti napad .      Przeprowadzić atak. 
Napad  epilepsije.      Atak padaczki. 
Napad  je najbolja obrana.     Najlepszą obroną jest atak. 
Neuspjeli napad .      Nieudany atak. 
Odbiti napad .      Odeprzeć atak. 
Raketni napad .      Atak rakietowy. 
Sjeverna Koreja prijeti napadom .    Korea Północna grozi atakiem. 
Spriječiti pokušaj napada .     Udaremnić próbę ataku. 
Teroristički napad .     Atak terrorystyczny. 
Topnički napad .      Atak artyleryjski. 
 
Nasilje  (n.)  – przemoc (f.)  
Društvo odbacuje nasilje .     Społeczeństwo odrzuca przemoc. 
Eskalacija nasilja .     Eskalacja przemocy. 
Fizičko nasilje .      Przemoc fizyczna. 
Nasilje  u školama.     Przemoc w szkołach. 
Obiteljsko nasilje .     Przemoc domowa. 
Spirala nasilja .      Spirala przemocy. 
 
Naslov  (m.)  – tytuł   
Borba za naslov .      Walka o tytuł. 
Branitelj naslova .     Obrońca tytułu. 
Korak do naslova .     Krok od tytułu. 
Naslov  knjige.      Tytuł książki. 
Naslov  prvaka.      Tytuł mistrza. 
Obraniti naslov .      Obronić tytuł. 
Osvojiti naslov .      Zdobyć tytuł. 
 
Nebo  (n.)  – niebo   
Biti na devetom nebu .     Być w siódmym niebie. 
Meci paraju noćno nebo .     Kule prują nocne niebo. 
Na nebu  ni oblačka.     Na niebie ani chmurki. 
Nebo  je bilo već tamno.     Niebo było już ciemne. 
Pod vedrim nebom .     Pod gołym niebem. 
Svjetlost se gasila sve više na nebu  i na zemlji.  Blaski gasły coraz bardziej na niebie i na ziemi. 
Vedro nebo .       Pogodne niebo. 
Zvijezde su sinule na nebu .    (lit.) Gwiazdy zamigotały na niebie. 
 
Nekretnina  (f.)  – nieruchomość   
Agent za promet nekretnina .    Agent nieruchomości. 
Balon cijena nekretnina .     Bańka cen nieruchomości.  
Imperij nekretnina .     Imperium nieruchomości. 
Prosječna cijena nekretnina .    Średnia cena nieruchomości. 
Tržište nekretnina .     Rynek nieruchomości. 
 
Neprijatelj  (m.)  – wróg   
Brojnost neprijatelja .     Liczebność wroga. 
Nema ni traga od neprijatelja .    Nie ma ani śladu wroga. 
Najveći neprijatelj .     Największy wróg. 
Neprijatelj  broj jedan.     Wróg numer jeden. 
Neprijatelj  je nas opkolio.     Wróg nas otoczył. 
Neprijatelj  napada.     Wróg atakuje. 
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Nesreća  (f.) – wypadek (m.), katastrofa, tragedia   
Crni niz nesre ća.      Czarna seria wypadków. 
Godišnjica nesre će.     Rocznica katastrofy. 
Nesreća na radnom mjestu.    Wypadek w miejscu pracy. 
Prometna nesre ća.     Wypadek drogowy. 
Slučajna nesreća.     Nieszczęśliwy wypadek. 
Tragična nesre ća.     Tragiczny wypadek. 
Zrakoplovna nesreća.     Katastrofa lotnicza. 
Željeznička nesre ća.     Katastrofa kolejowa. 
 
Nezaposlenost  (f.)  – bezrobocie (n.)   
Naknada za nezaposlenost .    Zasiłek dla bezrobotnych. 
Nezaposlenost  je veća od 13 posto.   Bezrobocie wynosi ponad 13 procent. 
Rast nezaposlenosti .     Wzrost bezrobocia. 
Stopa nezaposlenosti .     Stopa bezrobocia. 
 
Noć (f.) – noc   
Cijelu noć sam učio.     Uczyłem się całą noc. 
Duboka noć.      Głęboka noc. 
Laku noć!      Dobranoc! 
Nakon neprospavane noći.    Po nieprzespanej nocy. 
Namjesnik nije mogao zaspati ove noći.   (lit.) Namiestnik tej nocy usnąć nie mógł. 
Noć muzeja.      Noc muzeów. 
Novogodišnja noć.     Noc sylwestrowa. 
Pala je noć.      Zapadła noc. 
Polarna noć.      Noc polarna. 
Prije no što nastupi noć, sve će se znati.   Nim noc nastanie, będzie wszystko wiadomo. 
 
Noga (f.)  – noga   
Bacati klipove pod noge .     Rzucać kłody pod nogi. 
Biti na nogama .      Być na nogach. 
Gubiti tlo pod nogama .     Tracić grunt pod nogami. 
Ići na noge .      Iść na nogach. 
Izdale su me noge .     Nogi odmówiły mi posłuszeństwa. 
Jednom nogom  u grobu.     Jedną nogą w grobie. 
Jedva je stajao na nogama .    Ledwo stał na nogach. 
Padati s nogu .      Padać z nóg. 
U laži su kratke noge .     Kłamstwo ma krótkie nogi. 
Ustati na lijevu nogu .     Wstać lewą nogą. 
Živjeti na visokoj nozi .     Żyć na wysokiej stopie. 
 
Nogomet (m.)  – piłka nożna   
Američki nogomet .     Futbol amerykański. 
Hram nogometa .      Świątynia piłki nożnej. 
Igrati nogomet .      Grać w piłkę nożną. 
Mali nogomet .      Piłka halowa. 
Trenirao je nogomet .     Trenował piłkę nożną. 
 
Nokat (m.)  – paznokieć   
Aceton za nokte .      Zmywacz do paznokci. 
Grickalica za nokte .     Cążki do paznokci. 
Lak za nokte .      Lakier do paznokci. 
Pilica za nokte .      Pilnik do paznokci. 
Slomljeni nokat .      Złamany paznokieć. 
Turpijica za nokte .     Pilnik do paznokci. 
 
Nos (m.)  – nos   
Dizati nos .      Zadzierać nosa. 
Imati koga u nosu .     Mieć kogoś w nosie. 
Kapi za nos .      Krople do nosa. 
Ne vidjeti dalje od nosa .     Nie widzieć dalej niż czubek własnego nosa. 
Orlovski nos .      Orli nos. 
Slomljeni nos .      Złamany nos. 
Uzeti ispred nosa .     Sprzątnąć sprzed nosa. 
Vući za nos .      Wodzić za nos. 
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Novac (m.)  – pieniądz , pieniądze    
Dobro znaš da novac  nije problem.    Dobrze wiesz, że pieniądze to nie problem. 
Kovati novac .      Bić pieniądze. 
Napraviti novac .      Zrobić pieniądze (na czymś). (wzbogacić się) 
Ne može se živjeti bez novca .    Nie da się żyć bez pieniędzy. 
Ne znati kamo s novcem .     Nie wiedzieć, co z pieniędzmi. 
Nedostaje novca .     Brakuje pieniędzy. 
Optjecajni kovani novac .     Monety obiegowe. 
Ostati bez novca .     Zostać bez pieniędzy. 
Pljačkaši su ukrali veću količinu novca .   Bandyci ukradli większą kwotę pieniędzy. 
Podići novac .      Pobrać pieniądze. 
Pohotan na novac .     Łasy na pieniądze. 
Promijeniti novac .     Wymienić pieniądze. 
Sitan novac .      Drobne. 
Trka za novcem .      Pogoń za pieniędzmi. 
Uhićen je prilikom primopredaje novca .   Został zatrzymany podczas przekazania pieniędzy. 
Uplatiti novac .      Wpłacić pieniądze. 
 
Novinar (m.)  – dziennikarz     
Konferencija za novinare .     Konferencja prasowa. 
Nije htio razgovarati s novinarima .    Nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. 
Nova generacija sportskih novinara .   Nowe pokolenie dziennikarzy sportowych. 
U 2010. poginulo je 105 novinara .    W 2010 roku zginęło 105 dziennikarzy. 
 
Nož (m.)  – nóż     
Čekali su naše vojnike sa sjekirama i noževima .  Czekali na naszych żołnierzy z siekierami i nożami. 
Ići po nož .      Iść pod skalpel. 
Jedan od noževa .     Jeden z noży. 
Kirurški nož .      Skalpel. 
Oštrica noža .      Ostrze noża. 
Zabiti nož  u leña.      Wbić nóż w plecy. 
 
Obala (f.)  – 1. brzeg (m.) 2. wybrzeże (n.)  
Desna obala .      Prawy brzeg. 
Izbaciti na obalu .      Wyrzucić na brzeg. 
Lijeva obala .      Lewy brzeg. 
Magla se je rasula, obale   se jasno vidjele.   (lit.) Mgła opadła, brzegi zarysowały się wyraźnie. 
Morska obala .      Brzeg morza. 
Na lijevoj obali .      Na lewym brzegu. 
Na obalama  rijeke Save.     Na brzegach rzeki Sawy. 
Na obalama  Sule šuštale su goleme šume.   Nad brzegami Suły szumiały ogromne lasy. 
Pri svjetlosti vatre, koja je gorjela na obali .   Przy świetle ognia palącego się nad brzegiem. 
Prišli su obali .      Zbliżyli się do brzegu. 
Riječna obala .      Brzeg rzeki. 
Vatra se na obali  stala brzo izmicati.   (lit.) Ogień na brzegu począł oddalać się szybko. 
 
Obećanje (n.)  – obietnica (f.) 
Dati obećanje .      Złożyć obietnicę. 
Ispuniti obećanje .     Spełnić obietnicę. 
Obećanje  o visokoj zaradi.    Obietnica wysokiego zarobku. 
Pusta obećanja .      Puste obietnice. 
Svečano obećanje .     Uroczysta obietnica. 
 
Obitelj (f.)  – rodzina 
Glavni hranitelj obitelji .     Główny żywiciel rodziny. 
Kraljevska obitelj .      Rodzina królewska. 
Na zahtjev obitelji .      Na wniosek rodziny. 
Napustiti obitelj .      Opuścić rodzinę. 
Obitelj  je više od papira.     Rodzina to coś więcej niż papierek. 
Obitelj  s puno djece.      Rodzina wielodzietna. 
Odrastao je u brojnoj obitelji .    Wyrastał w licznej/wielodzietnej rodzinie. 
Osnivanje obitelji .     Założenie rodziny. 
Vladini programi pomogli su mnogim obiteljima .  Programy rządowe pomogły wielu rodzinom. 
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Oblak (m.)  – chmura (f.) 
Biti s glavom u oblacima .     Nosić głowę w chmurach. 
Crni oblak .      Czarna chmura. 
Kišan oblak .      Chmura deszczowa. 
Oblaci  su prekrili sunce.     Chmury zasłoniły/zakryły słońce. 
Oblak  vulkanskog pepela.     Chmura popiołu wulkanicznego. 
Prolom oblaka .      Oberwanie chmury. 
Radioaktivni oblak .     Chmura radioaktywna. 
Raznijeti oblake .      Przegnać chmury. (o wietrze) 
 
Oblik (m.)  – forma (f.), kształt (m.) 
Glagolski oblik .       Forma czasownikowa. 
NASA otkrila novi oblik  života.    NASA odkryła nową formę życia. 
Oblik  datoteke.      Format pliku. 
Osnovni oblik .      Podstawowa forma. 
Promijeniti oblik .      Zmienić kształt. 
Zemlja ima oblak  kugle.     Ziemia ma kształt kuli. 
 
Obveznica (f.)  – obligacja 
Desetogodišnja obveznica .    Obligacja dziesięcioletnia. 
Državna obveznica .     Obligacja skarbowa. 
Izdati obveznicu .      Wyemitować obligację. 
Izdavati obveznice .     Wydawać obligacje. 
Municipalna obveznica .     Obligacja komunalna. 
Tržište obveznica .     Rynek obligacji. 
 
Odgovor (m.)  – odpowiedź (f.) 
Davati odgovor  na pitanje.    Udzielać odpowiedzi na pytanie. 
Odgovor  je jednostavan.     Odpowiedź jest prosta. 
Pismeni odgovor .     Odpowiedź pisemna. 
Traganje za odgovorom  na pitanje.   Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie. 
Tražiti odgovor .       Szukać odpowiedzi. 
Usmeni odgovor .     Odpowiedź ustna. 
 
Odgovornost (f.)  – odpowiedzialność  
Društvo s ograničenom odgovornoš ću.   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Kaznena odgovornost .     Odpowiedzialność karna. 
Moralna odgovornost .     Moralna odpowiedzialność. 
S punom odgovornoš ću.     Z pełną odpowiedzialnością. 
 
Odluka (f.)  – decyzja  
Donijeti odluku .      Podjąć decyzję. 
Gol odluke .      Decydujący gol. 
Ishitrena odluka .      Pochopna decyzja. 
Konačna odluka .      Ostateczna decyzja. 
Odluka  je pala      Decyzja zapadła. 
Samovoljna odluka .     Samowolna decyzja. 
Sudska odluka .      Decyzja sądu. 
 
Odnos (m.)  – stosunek  
Gospodarski odnosi .     Stosunki gospodarcze. 
Prekinuti diplomatske odnose .    Zerwać stosunki dyplomatyczne. 
Radni odnos .      Stosunek pracy. 
Spolni odnos .      Stosunek płciowy. 
Sve lošiji odnosi  Hrvatske i Slovenije.   Coraz gorsze stosunki między Chorwacją i  
        Słowenią. 
U odnosu  na lani.     W porównaniu do ubiegłego roku. 
Uspostaviti diplomatske odnose .    Nawiązać stosunki dyplomatyczne. 
 
Oko (n.)  – oko  
Bježi mi s očiju .      Zejdź mi z oczu. 
Izbiti oko .      Wybić oko. 
Kose oči.      Skośne oczy. 
Lagati u oči.      Kłamać w żywe oczy. 
Namjesnik nije mogao odvojiti oči od nje.    Namiestnik oczu nie mógł od niej oderwać. 
Ne pustiti koga s oka .     Nie spuścić kogoś z oczu. 
Ne vjerovati svojim očima .    Nie wierzyć własnym oczom. 
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Oči slatke kao med.     Oczy słodkie jak miód. 
Oči u oči.      Oko w oko. 
Oko  za oko , zub za zub.     Oko za oko, ząb za ząb. 
Pogledati ispod oka .     Spojrzeć spod łba. 
Praznik za oko .      Uczta dla oczu. 
Vrana vrani oči ne vadi.     Kruk krukowi oka nie wykole. 
Zapeti za oko  kome.     Wpaść komuś w oko. 
 
Okus (m.)  – smak  
Gorak okus .      Gorzki smak. 
Ima isti okus .      Ma taki sam smak. 
Osjetilo okusa .      Zmysł smaku. 
Razlikuju se po boji i okusu .    Różnią się kolorem i smakiem. 
Sladak okus .      Słodki smak. 
Slan okus .      Słony smak. 
U različitim okusima .     W różnych smakach. 
 
Oluja (f.)  – burza  
Grmljavinska oluja .     Burza z piorunami. 
Nadolazi oluja .      Zbliża się burza. 
Oluja  s grmljavinom.     Burza z piorunami. 
Pješčana oluja .      Burza piaskowa. 
Snježna oluja .      Burza śnieżna. 
Solarna oluja .      Burza słoneczna. 
 
Opasnost (f.)  – niebezpieczeństwo (n.) , zagrożenie (n.) 
Biti u smrtnoj opasnosti .     Być w śmiertelnym niebezpieczeństwie. 
Nema neposredne opasnosti .    Nie grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo. 
Nije u životnoj opasnosti .     Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 
Opasnost  od lavina.     Zagrożenie lawinowe. 
Opasnost  od urušavanja krova.    Niebezpieczeństwo zawalenia się dachu. 
 
Oružje (n.)  – broń (f.)  
Biološko oružje .      Broń biologiczna. 
Kemijsko oružje .      Broń chemiczna. 
Krijumčar oružja .      Przemytnik broni. 
Nedozvoljeno posjedovanje oružja .   Nielegalne posiadanie broni. 
Nuklearno oružje .     Broń atomowa. 
Oružje  nije pronañeno.     Nie znaleziono broni. 
Oružje  za masovno uništenje.    Broń masowej zagłady. 
Pljačkaši su zaprijetili oružjem  službenicima banke.  Napastnicy zagrozili bronią pracownikom banku. 
Položiti oružje .      Złożyć broń. 
Proizvoñač oružja .     Producent broni. 
Protuoklopno oružje .     Broń przeciwpancerna. 
Skladište oružja .      Magazyn broni. 
Trgovac oružjem .     Handlarz bronią. 
Uzeti oružje .      Odebrać broń. 
Vatreno oružje .      Broń palna. 
Zveckanje oružja .     Szczęk broni. 
 
Osiguranje (n.)  – ubezpieczenie  
Kasko osiguranje .     Ubezpieczenie auto casco. 
Mirovinsko osiguranje .     Ubezpieczenie emerytalne. 
Osiguranje  imovine.     Ubezpieczenie mienia/majątku. 
Osiguranje  kućanstva.     Ubezpieczenie gospodarstwa domowego. 
Polica osiguranja .     Polisa ubezpieczeniowa. 
Socijalno osiguranje .     Ubezpieczenie społeczne. 
Zdravstveno osiguranje .    Ubezpieczenie zdrowotne. 
Životno osiguranje .     Ubezpieczenie na życie. 
 
Osjećaj (m.)  – uczucie (n.), odczucie (n.) 
Nikada nije izražavala svoje osje ćaje.   Nigdy nie wyrażała swoich uczuć. 
Osjećaj krivnje.      Poczucie winy. 
Osjećaj manje vrijednosti.     Poczucie niższości. 
Osjećaj usamljenosti.     Poczucie osamotnienia. 
Osjećaj za humor.     Poczucie humoru. 
Prolazni osje ćaj.      Przelotne uczucie. 
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Sakriti svoje osje ćaje.     Ukryć swoje uczucia. 
Svoje osjećaje nije skrivao.    Nie ukrywał swoich uczuć. 
 
Osmijeh (m.)  – uśmiech   
Čudan osmijeh  preleti preko neznančevih tankih usana. Dziwny jakiś uśmiech przeleciał po cienkich  

wargach nieznajomego. 
Glupi osmijeh .      Głupi uśmiech. 
Osmijeh  otvara sva vrata.     Uśmiech otwiera wszystkie drzwi. 
Prijateljski osmijeh .     Przyjacielski uśmiech. 
Slatki osmijeh .      Słodki uśmiech. 
 
Osoba (f.)  – osoba   
Fizička osoba .      Osoba fizyczna. 
Javna osoba .      Osoba publiczna. 
Jedna je osoba  lakše ozlijeñena.    Jedna osoba została lekko ranna. 
Oštećena osoba .      Poszkodowana osoba./ Poszkodowany. 
Poznata osoba .      Znana osoba. 
Pravna osoba .      Osoba prawna. 
Tri su osobe  poginule.     Trzy osoby zginęły. 
 
Otac (m.)  – ojciec   
Kakav otac  takav sin.     Jaki ojciec, taki syn. 
Osvetiti smrt oca .      Pomścić śmierć ojca. 
Otac  je bio glava obitelji.     Ojciec był głową rodziny. 
Po drugi puta je postao otec .    Po raz drugi został ojcem. 
Samohrani otac .      Samotny ojciec. 
Sveti Otac .      Ojciec Święty. 
 
Otok (m.)  – wyspa (f.)   
Farski otoci .      Wyspy Owcze. 
Filipini leže na sedam tisuća otoka .   Filipiny leżą na siedmiu tysiącach wysp. 
Kanarski otoci .      Wyspy Kanaryjskie. 
Koraljni otok .      Wyspa koralowa. 
Na malom otoku  u arhipelagu.    Na małej wyspie w archipelagu. 
Nenaseljeni otok .     Bezludna wyspa. 
U središnjem dijelu otoka .     W środkowej części wyspy. 
Vulkanski otok .      Wyspa wulkaniczna. 
 
Otpad (m.)  – śmieci (n.pl.)   
Divlje odlagalište otpada .     Dzikie wysypisko śmieci. 
Industrijski otpad .     Odpady przemysłowe. 
Kemijski otpad .      Odpady chemiczne. 
Opasan otpad .      Niebezpieczne odpady. 
Radioaktivni otpad .     Odpady radioaktywne. 
Razdvajati otpad .     Segregować śmieci. 
 
Otpor (m.)  – opór    
Ići linijom manjeg otpora .     Iść linią najmniejszego oporu. 
Otpor  je bio kratak.     Opór był krótki. 
Pokret otpora .      Ruch oporu. 
Simbol otpora .      Symbol oporu. 
Slomiti otpor .      Złamać/Przełamać opór. 
U slučaju najmanjega otpora ...    W przypadku najmniejszego oporu... 
 
Pakao (m.)  – piekło (n.)   
Bio je to pakao .      To było piekło. 
Dobrodošli u pakao .     Witajcie w piekle. 
Izmeñu raja i pekla .     Między rajem a/i piekłem 
Opisuje pakao  koji je proživio u logorima.   Opisuje piekło przeżyte w obozach. 
Pomislio sam da sam u paklu .    Pomyślałem, że jestem w piekle. 
Preživjeli su pakao .     Przeżyli piekło. 
Prošao sam pravi pakao .     Przeszedłem prawdziwe piekło. 
Put prema paklu .      Droga do piekła. 
Život u paklu .      Życie w piekle. 
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Paluba (f.)  – pokład (m.)   
Baciti preko palube .     Wyrzucić za burtę. 
Brod ima 15 paluba.     Statek ma 15 pokładów. 
Gornja paluba .      Górny pokład. 
Na 16 paluba  smješteno je 1275 kabina.   Na 16 pokładach znajduje się 1275 kajut. 
Paluba  za automobile.     Pokład samochodowy. 
Ulaznica na palubu .     Karta pokładowa. 
 
Pamćenje (n.)  – pamięć (f.)  
Dobro pamćenje .     Dobra pamięć. 
Fotografsko pamćenje .     Fotograficzna pamięć. 
Kratkoročno pamćenje .     Pamięć krótkotrwała. 
Loše pamćenje .      Słaba pamięć. 
Problemi s pamćenjem .     Problemy z pamięcią. 
Vježbati pamćenje .     Ćwiczyć/Trenować pamięć. 
Vrlo dobro pamćenje .     Bardzo dobra pamięć. 
 
Papir (f.)  – papier    
Bezvrijedni papir .     Bezwartościowy papier. 
Papiri  su letjeli sa stolova.     Papiery zlatywały ze stołów. 
Rekli su mi da je to bezvrijedan papir .   Powiedzieli mi, że to bezwartościowy papier. 
Rola papira .      Rolka papieru. 
Tigar od papira .      Papierowy tygrys. 
Toaletni papir .      Papier toaletowy. 
Vrijednosni papiri .     Papiery wartościowe. 
 
Panika (f.)  – panika    
Izbila je panika .      Wybuchła panika. 
Nije me uhvatila panika .     Nie wpadłem w panikę. 
Panika  čini svoje.     Panika robi swoje. 
Panika  zbog sumnje u ptičju gripu.    Panika z powodu podejrzenia ptasiej grypy. 
Strah i panika .      Strach i panika. 
Upasti u paniku .      Wpaść w panikę. 
 
Par (m.)  – para (f.)   
Bit će krasan par .     Dobrana będzie z nich para. 
Bračni par .      Para małżeńska. 
Par čizama.      Para butów. 
Par rukavica.      Para rękawiczek. 
Plesni par .      Para taneczna. 
 
Park (m.)  – park (f.)   
Engleski park .      Park angielski. 
Francuski park .      Park francuski. 
Nacionalni park .      Park narodowy. 
Šetala sam parkom .     Spacerowałam po parku. 
Tehnološki park .      Park technologiczny. 
Trčale smo vesele po parku .    Biegałyśmy wesoło po parku. 
U obližnjem parku .     W pobliskim parku. 
 
Parkiralište (n.)  – parking (m.) 
Besplatno parkiralište .     Parking bezpłatny. 
Stajao je na parkiralištu  ispred kuće.   Stał na parkingu przed domem. 
Čuvano parkiralište .     Parking strzeżony. 
Na praznom parkiralištu .     Na pustym parkingu. 
Parkiralište  kod bazena.     Parking przy basenie. 
 
Pas (m.)  – pies 
Istući kao psa .      Zbić jak psa. 
Kao pas  i mačka.      Jak pies z kotem. (żyją ze sobą) 
Lavež pasa .      Ujadanie psów. 
Morski pas .      Rekin. 
Mrzim pse .      Nienawidzę psów. 
Pas koji laje ne grize.     Pies, który dużo szczeka, nie gryzie. 
Policijski pas .      Pies policyjny. 
Psi  rata.       Psy wojny. 
Vjeran kao pas .      Wierny jak pies. 
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Pepeo (m.)  – popiół 
Posipati glavu pepelom .     (fraz.) Posypać głowę popiołem.  
Razbiti u prah i pepeo .     Rozbić w proch i pył. 
Urna s pepelom .      Urna z prochami. 
Uskrsnuti iz pepela .     Powstać z popiołów. 
Vulkanski pepeo .      Popiół/pył wulkaniczny. 
Zbog vulkanskog pepela .     Z powodu popiołu/pyłu wulkanicznego. 
 
Pijesak (m.)  – piasek 
Bacati kome pijesak  u oči.    (fraz.) Rzucać/Sypać komuś piaskiem w oczy. 
Bijeli pijesak .      Biały piasek. 
Graditi na pijesku .     Budować zamki na piasku. 
Gurati glavu u pijesak .     Chować głowę w piasek. 
Morski pijesak .      Piasek morski. 
Odbojka na pijesku .     Siatkówka plażowa. 
Pustinjski pijesak .     Piasek pustynny. 
Vreća s pijeskom .     Worek z piaskiem. 
 
Pismo (n.)  – list (m.)   
Anonimno pismo .     Anonimowy list. 
Cenzura pisama .      Cenzura korespondencji. 
Napisala je pismo  od četiri stranice.   Napisała list na cztery strony. 
Oproštajno pismo .     List pożegnalny. 
Otvoreno pismo .      List otwarty. 
Pismo  bez potpisa.     List bez podpisu. 
Pismo  se je završavalo uvjeravanjem o stalnoj ljubavi. List kończył się zapewnieniami o stałej miłości. 
Poslao je prijeteće pismo .     Wysłał list z pogróżkami. 
Preporučeno pismo .     List polecony. 
Primiti pismo .      Odebrać list. 
Prioritetno pismo .     List priorytetowy. 
 
Pivo (n.)  – piwo   
Crno pivo .      Piwo ciemne. 
Krigla piva .      Kufel piwa. 
Pivo  od ñumbira.      Piwo imbirowe. 
Pivo  u limenci.      Piwo w puszce. 
Svijetlo pivo .      Piwo jasne. 
Točeno pivo .      Piwo lane. 
 
Pitanje (n.)  – pytanie   
Lukavo pitanje .      Podchwytliwe pytanie. 
Pitanje  od milijun (kuna).     Pytanie za milion (złotych). 
Pitanje  vremena.      Kwestia czasu. 
Ponoviti pitanje .      Powtórzyć pytanie. 
Retoričko pitanje .     Pytanie retoryczne. 
Samo je pitanje  vremena.     To tylko kwestia czasu. 
Traganje za odgovorom na pitanje .   Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie. 
 
Pjesma (f.)  – piosenka   
Najbolje pjesme .      Najlepsze piosenki. 
Napisati pjesmu .      Napisać piosenkę. 
Ne mogu tu pjesmu  slušati.    Nie mogę słuchać tej piosenki. 
Otpjevala je pjesmu .     Zaśpiewała piosenkę. 
Pisanje pjesama .      Pisanie piosenek. 
Stara pjesma .      Stara śpiewka. 
 
Plan (m.)  – plan   
Donijeti plan .      Zatwierdzić plan. 
Dugoročni plan .      Plan długoterminowy. 
Kovati plan .      Obmyślać plan. 
Petogodišnji plan .     Plan pięcioletni. 
Plan  grada.      Plan miasta. 
Plan  razvoja.      Plan rozwoju. 
Plan  za vikend.      Plan na weekend. 
Poslovni plan .      Biznesplan. 
Prvi plan .      Pierwszy plan. 
Stavljen u plan .      Zaplanowany. 



 - 42 - 

 
Planet (m.)  – planeta (f.)   
Astronomi su otkrili planet .    Astronomowie odkryli planetę. 
Budućnost planeta .     Przyszłość planety. 
Crveni planet .      Czerwona planeta. 
Patuljasti planet .      Planeta karłowata. 
 
Plaža (f.)  – plaża 
Jedna od najljepših hrvatskih plaža .   Jedna z najlepszych chorwackich plaż. 
Kamenita plaža .      Plaża kamienna. 
Na hrvatskima plažama .     Na chorwackich plażach. 
Nudistička plaža .      Plaża nudystów. 
Odlazak na plažu .     Wyjście na plażę. 
Pješčana plaža .      Piaszczysta plaża. 
U usporedbi s ostalim plažama .    W porównaniu z pozostałymi plażami. 
 
Ples (m.)  – 1. taniec 2. bal 
Krabuljni ples .      Bal kostiumowy. 
Erotski ples .      Taniec erotyczny. 
Društveni ples .      Taniec towarzyski. 
Mrtvački ples .      Taniec śmierci. 
Ples  sa zvijezdama.     Taniec z gwiazdami. 
Ritualni ples .      Rytualny taniec. 
Škola plesa .      Szkoła tańca. 
Tečajevi plesa .      Kursy tańca. 
Trbušni ples .      Taniec brzucha. 
Zamoliti za ples .      Poprosić do tańca. 
 
Plin (m.)  – gaz 
Bojni plin .      Gaz bojowy. 
Otrovan plin .       Trujący gaz. 
Plemeniti plin .      Gaz szlachetny. 
Prirodni plin .      Gaz ziemny. 
Puštati plinove .      Puszczać gazy/wiatry. 
Spremnik plina .      Zbiornik gazu. 
Staklenički plin .      Gaz cieplarniany. 
Testirati uzorke na prisutnost plinova .   Testować próbki na obecność gazów. 
Zalihe plina .      1. Złoża gazu. 2. Zapasy gazu. 
Zemni plin .      Gaz ziemny. 
 
Pljačka (f.)  – napad (m.), rabunek (m.), rozbój (m.)   
Neki od njih su potvrdili sudjelovanje u pljačkama .  Niektórzy z nich potwierdzili udział w napadach. 
Pljačka u Zagrebu.     Napad w Zagrzebiu. 
Pokušao je spriječiti plja čku  banke.   Próbował udaremnić napad na bank. 
Policija je potvrdila kako nitko prilikom plja čke nije ozlijeñen. Policja potwierdziła, że podczas napadu nikt nie  

został ranny. 
Scenarij za film o plja čkama  banaka.   Scenariusz filmu o napadach na banki. 
Slična se plja čka dogodila u ožujku.   Do podobnego napadu doszło w marcu. 
Smjela pljačka.      Zuchwały napad. 
Treća pljačka u posljednja dva mjeseca.   Trzeci napad w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. 
 
Ploča (f.) – 1. płyta 2. tablica   
Drvena plo ča.      Płyta drewniana. 
Kamena ploča.      Płyta kamienna. 
Gramofonska ploča.     Płyta gramofonowa. 
Matična plo ča.      Płyta główna. 
Nadgrobna plo ča.     Płyta nagrobna. 
Odgovarati pred plo čom .     Odpowiadać przy tablicy. 
Oglasna ploča.      Tablica ogłoszeń. 
Osnovna ploča.      Płyta główna. 
Spomen- ploča.      Tablica pamiątkowa. 
Šahovska ploča.      Szachownica. 
Školska plo ča.      Tablica. 
Tektonska plo ča.      Płyta tektoniczna. 
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Pobjeda (f.)  – zwycięstwo (n.)   
Dan pobjede .      Dzień zwycięstwa. 
Možemo biti zadovoljni pobjedom .    Możemy być zadowoleni ze zwycięstwa. 
Najvažnija je pobjeda .     Najważniejsze jest zwycięstwo. 
Pobjeda  ili smrt.      Zwycięstwo albo śmierć. 
Pobjeda  oporbe u Irskoj.     Zwycięstwo opozycji w Irlandii. 
Simbol pobjede .      Symbol zwycięstwa. 
Zaslužena pobjeda  Čilea.     Zasłużone zwycięstwo Chile. 
 
Počinitelj (m.)  – sprawca   
Nepoznati počinitelj .     Nieznany sprawca. 
Počinitelj  je pobjegao.     Sprawca uciekł. 
Policija traga za počiniteljima .    Policja poszukuje sprawców. 
Ući u trag počiniteljima .     Wpaść na trop sprawców. 
Za počiniteljima  se traga.     Trwają poszukiwania sprawców. 
 
Podatak (m.)  – dane (pl.t.)   
Falsificirati podatke .     Fałszować dane. 
Na osnovi tih podataka ...      Na podstawie tych danych... 
Prema najnovijim podacima .    Według najnowszych danych. 
Prema zadnjim podacima .    Według ostatnich danych. 
Prijenos podataka .     Transmisja danych. 
Prikupljanje podataka .     Zbieranie danych. 
Razmjena podataka .     Wymiana danych. 
Statistički podaci .     Dane statystyczne. 
 
Poduzeće (m.) – przedsiębiorstwo    
Malo poduze će.      Małe przedsiębiorstwo. 
Poduzeće-kći.      Spółka córka. 
Poduzeće-majka.     Spółka matka. 
Pogrebno poduze će.     Zakład pogrzebowy. 
Srednje poduze će.     Średnie przedsiębiorstwo.   
Trgovačko poduze će.     Przedsiębiorstwo handlowe. 
 
Pogled (m.)  – 1. spojrzenie (n) 2. poglądy (m.pl.)   
Baciti pogled  na što.     Rzucić na coś okiem. 
Činilo mu se i da vidi strašne poglede .   Zdawało mu się, że widzi groźne spojrzenia. 
Ispitivački pogled .     Badawcze spojrzenie. 
Izmjeriti pogledom .     Zmierzyć wzrokiem. 
Konzervativan pogled .     Konserwatywne poglądy. 
Na prvi pogled .      Na pierwszy rzut oka. 
Tužan pogled .      Smutny spojrzenie. 
Veseo pogled .      Wesołe spojrzenie. 
 
Pogreška (f.)  – błąd (m.)   
Napraviti pogrešku .     Popełnić błąd. 
Nije uočila pogrešku .     Nie zauważyła błędu. 
Pogreška  pilota.      Błąd pilota. 
Pogreška  u mjerenju.     Błąd pomiaru. 
Ponavljati pogreške  iz prošlosti.    Powtarzać błędy z przeszłości. 
Taktička pogreška .     Błąd taktyczny. 
 
Pojas (m.)  – 1. pas 2. strefa (f.)   
Crni pojas .      Czarny pas. 
Obalni pojas .      Pas wybrzeża. 
Pojas  Gaze.      Strefa Gazy. 
Pojas  nevinosti.      Pas cnoty. 
Pojas  zapadnih vjetrova.     Strefa wiatrów zachodnich. 
Pojas  za spašavanje.     Koło ratunkowe. 
Sigurnosni pojas .     Pas bezpieczeństwa. 
Uski pojas  kopna.     Wąski pas lądu. 
Vezati pojaseve .      Zapinać pasy. 
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Pokop (m.)  – pogrzeb   
Dan pokopa .      Dzień pogrzebu. 
Državni pokop .      Pogrzeb państwowy. 
Na prvom pokopu  sam plakao.    Na pierwszym pogrzebie płakałem. 
Pokop  bit će održan u utorak.    Pogrzeb odbędzie się we wtorek. 
Pravo na pokop .      Prawo do pogrzebu. 
 
Policija (f.)  – policja   
Kordon policije .      Kordon policji. 
Kriminalistička policija .     Policja kryminalna. 
Pogranična policija .     Straż graniczna. 
Policija  ga je uspjela uhiti.     Policji udało się go złapać. 
Policija  je odgovorila suzavcem.    Policja odpowiedziała gazem łzawiącym. 
Policija  je prekoračila ovlasti.    Policja przekroczyła uprawnienia. 
Policija  je pucala u prosvjednike.    Policja strzelała do protestujących. 
Policija  moli grañane za pomoć.    Policja prosi mieszkańców o pomoc. 
Policija  ne može ništa napraviti.    Policja nie może nic zrobić. 
Policija  nije gubila vrijeme.     Policja nie traciła czasu. 
Ponovno je završio u rukama policije .   Ponownie skończył w rękach policji. 
Prema policiji  poletjela je boca.    W stronę policji poleciała butelka. 
Proveo je noć u policiji .     Spędził noc na policji. 
Vojna policija .      Żandarmeria wojskowa. 
 
Politika (f.)  – polityka   
Financijska politika .     Polityka finansowa. 
Monetarna politika .     Polityka monetarna. 
Politika  cijena.      Polityka cenowa. 
Savjetnik za vanjsku politiku .    Doradca ds. polityki zagranicznej. 
Socijalna politika .     Polityka społeczna. 
 
Poljubac (m.)  – pocałunek   
Francuski poljubac .     Francuski pocałunek. 
Judin poljubac .      Pocałunek Judasza. 
Poljubac  smrti.      Pocałunek śmierci. 
Prvi poljubac .      Pierwszy pocałunek. 
Put od poljupca  do kreveta.    Droga od pocałunku do łóżka. 
Vrući poljubac .      Gorący pocałunek. 
 
Položaj (m.)  – pozycja (f.) 
Bili su na položajima  više od 24 sata.   Byli na pozycjach ponad 24 godziny. 
Povlašten položaj .     Uprzywilejowana pozycja. 
Sjedeći položaj .      Pozycja siedząca. 
Vratio sam se na svoj položaj .    Wróciłem na swoją pozycję. 
Zauzeti položaj .      Zająć pozycję. 
 
Pomo ć (f.) – pomoc   
Dodatna pomo ć.      Dodatkowa pomoc. 
Dolazila je pomo ć.     Nadchodziła pomoc. 
Hitna pomo ć.      Pogotowie ratunkowe. 
Kirgistan je zatražio rusku pomo ć.    Kirgistan poprosił Rosję o pomoc. 
Konzularna pomo ć.     Pomoc konsularna. 
Liječnička pomo ć.     Pomoc lekarska. 
Medicinska pomo ć.     Pomoc medyczna. 
Nema pomo ći.      Nie da się nic zrobić. 
Pritekao mu je u pomo ć.      Przyszedł mu z pomocą. 
Prva pomo ć.      Pierwsza pomoc. 
U pomo ć!  Pomocy! 
Uz pomoc  Božju.  Z boską pomocą. 
Zatražiti pomo ć.      Poprosić o pomoc. 
 
Ponos (m.)  – duma (f.)   
Lice mu je odavalo junaštvo i ponos .   Twarz jego potężna zwiastowała powagę i dumę. 
Nacionalni ponos .     Duma narodowa. 
Njezina kći s ponosom  govori o majci.   Jej córka z dumą mówi o matce. 
Ovi ljudi su ponos  Hrvatske.    Ci ludzie są dumą Chorwacji. 
Ponos  i predrasude.     Duma i uprzedzenia. 
Razlog za ponos .     Powód do dumy. 
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Ponuda (f.)  – 1. oferta 2. propozycja 3. podaż 
Dati ponudu .      Złożyć ofertę. 
Gastronomska ponuda  vrlo je bogata.   Oferta gastronomiczna jest bardzo bogata. 
Javna ponuda .      Oferta publiczna. 
Najbolja ponuda .      Najlepsza oferta. 
Odbiti ponudu .      Odrzucić propozycję. 
Ponuda  vrijedi do...     Oferta ważna do... 
Posebna ponuda .     Oferta specjalna. 
Specijalna ponuda .     Oferta specjalna. 
Turistička ponuda .     Oferta turystyczna. 
Zakon ponude  i potražnje.    Prawo popytu i podaży. 
 
Porez (m.)  – podatek    
Podići poreze .      Podnieść podatki. 
Porez  na darove.      Podatek od darowizny. 
Porez  na dobit.      Podatek dochodowy od osób prawnych. 
Porez  na dodanu vrijednost.    Podatek od wartości dodanej. 
Porez  na dohodak.     Podatek dochodowy. 
Porez  na nasljedstva.     Podatek od spadku. 
Povrat poreza .      Zwrot podatku. 
Preplaćeni porez .     Nadpłacony podatek. 
Uvoñenje novog poreza .     Wprowadzenie nowego podatku. 
Zemlja niskih poreza .     Kraj niskich podatków. 
 
Posao (m.)  – praca (f.)   
Biti na poslu .      Być w pracy. 
Bolje plaćen posao .     Lepiej płatna praca. 
Ići na posao .      Iść do pracy. 
Je u potrazi za poslom .     Poszukuje pracy.  
Moji prvi razgovori za posao .    Moje pierwsze rozmowy kwalifikacyjne. 
Molba za posao .      Podanie o pracę. 
Naći posao .      Znaleźć pracę. 
Ostala je bez posla .     Została bez pracy. 
Posao  je izgubilo nekoliko desetaka tisuća osoba.  Pracę straciło kilkadziesiąt tysięcy osób. 
Posao  snova.      Praca marzeń. 
Sajam poslova .      Targi Pracy. 
Sezonski posao .      Praca sezonowa. 
Sizifov posao .      Syzyfowa praca. 
Steve i njegovi kolege imaju sve manje posla .  Steve i jego koledzy mają coraz mniej pracy. 
Traženje posla .      Poszukiwanie pracy. 
Voljeti svoj posao .     Kochać swoją pracę. 
 
Posjet (m.)  – wizyta (f.)   
Dan za posjete .      Dzień widzeń. (W więzieniu) 
Jučer sam došla u posjet  sinu.    Wczoraj poszłam odwiedzić syna. 
Najaviti posjet .      Zapowiedzieć wizytę.   
Otkazati posjet .      Odwołać wizytę. 
Premijer skratio je službeni posjet  Americi.   Premier skrócił oficjalną wizytę  w Ameryce. 
Radni posjet .      Wizyta robocza. 
 
Postupak (m.)  – postępowanie (n.)   
Disciplinski postupak .     Postępowanie dyscyplinarne. 
Dokazni postupak .     Postępowanie dowodowe. 
Pripremni postupak .     Postępowanie przygotowawcze. 
Razredben postupak .     Rekrutacja. 
 
Pošta (f.)  – poczta   
Avionska pošta .      Poczta lotnicza. 
Djelatnici pošte  nisu pružali otpor.    Pracownicy poczty nie stawiali oporu. 
Elektronička pošta .     Poczta elektroniczna. 
Neželjena pošta .      Niechciana poczta./ Spam. 
Raznijeti poštu .      Roznieść pocztę. 
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Potraga (n.)  – 1. poszukiwanie 2. poszukiwania (n.pl.) 
Potraga  je bila bez rezultata.    Poszukiwania nie przyniosły rezultatów. 
Potraga  se nastavlja.     Poszukiwania trwają. 
Potraga  za srećom.     Poszukiwanie szczęścia. 
U potrazi  sa samim sobom.    W poszukiwaniu samego siebie. 
U potrazi  za boljim životom.    W poszukiwaniu lepszego życia. 
 
Potres (m.)  – 1. wstrząs 2. trzęsienie ziemi   
Potres  magnitude 6,5 prema Richteru.   Trzęsienie ziemi o sile 6,5 stopnia w skali Richtera. 
Potres  mozga.      Wstrząs mózgu. 
Sekundarni potresi .     Wstrząsy wtórne. 
Zgrade mogu izdržati potres .    Budynki mogą wytrzymać trzęsienie ziemi. 
 
Povijest (f.)  – historia (f.)   
Najveći skandal u povijesti  biciklizma.   Największy skandal w historii kolarstwa. 
Ovo su najgori rezultati u povijesti .    To (są) najgorsze wyniki w historii. 
Povijest  bolesti.      Historia choroby. 
Prvi put u povijesti .     Po raz pierwszy w historii. 
Smetlište povijesti .     Śmietnik historii. 
Ući u povijest .      Przejść do historii. 
 
Poziv (m.)  – 1. zaproszenie (n.) 2. wezwanie (n.)   
Doći na poziv .      Stawić się na wezwanie. 
Dolazni poziv .      Rozmowa przychodząca. 
Odlazni poziv .      Rozmowa wychodząca. 
Poziv  na sud.      Wezwanie do sądu. 
Poziv  u vojsku.      Powołanie do wojska. 
Prihvatiti poziv .      Przyjąć zaproszenie. 
 
Požar (m.)  – pożar   
Borba protiv požara .     Walka z pożarami. 
Buknuo je požar .      Wybuchł pożar. 
Dojava o požaru .      Zgłoszenie o pożarze. 
Dva velika šumska požara .    Dwa duże/wielkie pożary lasu. 
Požar  je stavljen pod nadzor.    Pożar został opanowany. 
Požar  u tvornici.      Pożar w fabryce. 
Požari  su izbili širom grada.    W całym mieście wybuchły pożary. 
U požarima  u Rusiji su poginula 21 osoba.   W pożarach w Rosji zginęło 21 osób. 
Ugasiti požar .      Ugasić pożar. 
Uzrok požara  još nije poznat.    Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. 
 
Pravo (n.)  – prawo   
Biti u pravu .      Mieć rację. 
Dati kome za pravo .     Przyznać komuś rację. 
Izborno pravo .      Prawo wyborcze. 
Kneževsko pravo .     Prawo książęce. 
Ljudska prava .      Prawa człowieka. 
Obiteljsko pravo .      Prawo rodzinne. 
Pravo  glasovanja.     Prawo głosu. 
Pravo  na azil.      Prawo do azylu. 
Radno pravo .      Prawo pracy. 
Studirati pravo .      Studiować prawo. 
Stvarno pravo .      Prawo rzeczowe. 
Trgovačko pravo .     Prawo handlowe. 
 
Predsjednik (m.)  – 1. przewodniczący 2. prezydent   
Administracija američkog predsjednika .   Administracja amerykańskiego prezydenta. 
Izbor novog predsjednika .    Wybór nowego prezydenta. 
Predsjednik  uprave.     Przewodniczący zarządu. 
Predsjednik  vlade.     Premier. 
 
Presuda (f.)  – wyrok (m.)   
Donijeti presudu .      Wydać wyrok. 
Nepravomoćna presuda .     Nieprawomocny wyrok. 
Pravomoćna presuda .     Prawomocny wyrok. 
Presuda  će biti donesena.     Wyrok zostanie wydany. 
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Prijatelj (m.)  – przyjaciel   
Imati prijatelje .      Mieć przyjaciół. 
Kućni prijatelj .      Przyjaciel domu. 
Nije mogao preboljeti smrt prijatelja .   Nie mógł przeboleć śmierci przyjaciela. 
Obiteljski prijatelj .     Przyjaciel rodziny. 
Prijatelj  pod navodnicima.     Pseudoprzyjaciel. 
Stalan krug prijatelja .     Stałe grono przyjaciół. 
U krugu obitelji i prijatelja .     W gronie rodziny i przyjaciół. 
 
Prijateljica (f.)  – przyjaciółka    
Nikada neću zaboraviti moju malu prijateljicu .  Nigdy nie zapomnę mojej małej przyjaciółki. 
Pronašla sam novu prijateljicu .    Znalazłam nową przyjaciółkę. 
S mojom najboljom prijateljicom .    Z moją najlepszą przyjaciółką. 
Ti si mi prijateljica .     Jesteś moją przyjaciółką. 
 
Priča (f.) – 1. opowiadanie (n.) 2. historia (f.) 3. bajka   
Bapske pri če.      Babskie gadanie. 
Duga je to priča.      To długa historia. 
Istinita pri ča.      Prawdziwa historia. 
Još jedna priča o lakomislenosti i naivnosti ljudi.  Jeszcze jedna opowieść o lekkomyślności i  

naiwności ludzi. 
Novinska pri ča.      Kaczka dziennikarska. 
Priče za malu djecu.     Bajki dla małych dzieci. 
U trenutku kad počinje naša pri ča...   W chwili gdy rozpoczyna się powieść nasza... 
 
Prilika (f.)  – okazja   
Dobra prilika .      Dobra partia. (o partnerze) 
Drugom prilikom .     Przy innej okazji. 
Ne smijemo promašivati toliko prilika .   Nie możemy marnować tylu okazji. 
Nigerija je imala odličnu priliku  u 30. minuti.   Nigeria miała świetną okazję w 30 minucie. 
Prilika  za pogodak.     Okazja do zdobycia bramki. 
Žaliti za propuštenim prilikama .    Żałować zmarnowanych okazji. 
 
Pritvor (m.)  – areszt   
Jednomjesečni pritvor .     Miesięczny areszt. 
Istražni pritvor .      Areszt śledczy. 
Kućni pritvor .      Areszt domowy. 
Narediti pritvor .      Zastosować areszt. 
Produljiti pritvor .      Przedłużyć areszt. 
Pustiti iz pritvora .     Zwolnić z aresztu. 
 
Problem (m.)  – problem   
Alkoholizam sve veći problem     Alkoholizm jest coraz większym problemem. 
Bježati od problema .     Uciekać od problemów. 
Društveni problem .     Problem społeczny. 
Imam problema  s vidom.     Mam problemy ze wzrokiem. 
Imati mnogo problema .     Mieć dużo problemów. 
Irska ima sve veće financijske probleme .   Irlandia ma coraz większe problemy finansowe. 
Nepremostiv problem .     Problem nie do przejścia. 
Poznam taj problem .     Znam ten problem. 
Riješiti problem .      Rozwiązać problem. 
 
Prodaja (f.)  – sprzedaż   
Biti na prodaju .      Być na sprzedaż. 
Nije na prodaju .      Nie na sprzedać. 
Novi broj u prodaji .     Nowy numer już w sprzedaży. 
Odluka o prodaji .     Decyzja o sprzedaży. 
Porast prodaje .      Wzrost sprzedaży. 
 
Proizvodnja (f.)  – produkcja   
Domaća proizvodnja .     Produkcja krajowa. 
Industrijska proizvodnja .     Produkcja przemysłowa. 
Masovna proizvodnja .     Produkcja masowa. 
Obustaviti proizvodnju .     Wstrzymać produkcję. 
Proizvodnja  hrane je sve skuplja.    Produkcja żywności jest coraz droższa. 
U svim sektorima poljoprivredne proizvodnje .  We wszystkich sektorach produkcji rolniczej. 
Uložio je milijun dolara u proizvodnju .   Zainwestował milion dolarów w produkcję. 
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Prolje će (n.) – wiosna (f.)   
Jedna lasta ne čini prolje ća.    Jedna jaskółka wiosny nie czyni. 
Poslije su stale padati bujne kiše koje su naviještale prolje će. Później jęły padać obfite, zapowiadające wiosnę  

deszcze. 
Prolje će usred zime.     Wiosna w środku zimy. 
Prolje će života.      Wiosna życia. 
U prolje će.      Wiosną. 
U zraku se osjećao dah prolje ća.    W powietrzu tchnęła wiosna. 
 
Promet (m.)  – 1.ruch 2. obrót   
Pad prometa .      Spadek obrotów. 
Policija je blokirala promet  u oba smjera.   Policja zablokowała ruch w obu kierunkach. 
Štrajk poremetio promet .     Strajk spowodował utrudnienia w ruchu. 
Teretni promet .      Ruch towarowy. 
Turistički promet .     Ruch turystyczny. 
Uključivanje u promet .     Włączanie się do ruchu. 
Ukupni promet .      Łączny obrót. 
Željeznički promet .     Ruch kolejowy. 
Zračni promet .      Ruch powietrzny. 
 
Prostor (m.)  – przestrzeń (f.)   
Javni prostor .       Przestrzeń publiczna. 
Kazneni prostor .      Pole karne. 
Ničiji prostor .      Ziemia niczyja. 
Zračni prostor .      Przestrzeń powietrzna. 
Zrakoprazni prostor .     Próżnia. 
 
Prosvjed (m.)  – protest   
Diljem svijeta prosvjedi  protiv Izraela.   Na całym świecie protesty przeciwko Izraelowi. 
Nakon sedam dana prosvjeda .    Po siedmiu dniach protestów. 
Prosvjed  je završen nešto prije ponoći.   Protest zakończył się przed północą. 
Prosvjed  održan je u obližnjem Frankfurtu.   Protest odbył się w pobliskim Frankfurcie. 
Prosvjed  otkazan.     Protest odwołany. 
Prosvjed  radnika.     Protest pracowników. 
Prosvjed  se privodi kraju.     Protest zbliża się do końca. 
Prosvjed  željezničara.     Protest kolejarzy. 
Prosvjed , u kojemu je sudjelovalo oko tisuću ljudi.  Protest, w którym brało udział około tysiąca osób. 
Prosvjedi  u osam hrvatskih gradova.   Protesty  w ośmiu chorwackich miastach. 
U nedjeljnom protuvladinom prosvjedu .   W niedzielnym proteście antyrządowym. 
U znak prosvjeda .     Na znak protestu. 
 
Prozor (m.)  – okno (n.)   
Baciti kroz prozor .     Wyrzucić przez okno. 
Gledati kroz prozor .     Patrzeć przez okno. 
Otvoriti prozor .      Otworzyć okno. 
Paziti kroz prozor .     Patrzeć przez okno. 
Pritvoriti prozor .      Przymknąć okno. 
Prozor  u svijet.      Okno na świat. 
Stol kod prozora .      Stół przy oknie. 
Vikao je da su se prozori  tresli.    Wrzeszczał, aż szyby w oknach dzwoniły. 
 
Prst (m.)  – palec   
Hodati na prstima .     Chodzić na palcach. 
Lizati prste .      Palce lizać 
Otisci prstiju .      Odciski palców. 
Pokazati srednji prst .     Pokazać środkowy palec. 
Poznavati u prste .     Znać jak własną kieszeń. 
Sam kao prst .      Sam jak palec. 
Sisati iz prsta .      Wyssać z palca. 
 
Ptica (f.)  – ptak (m.)   
Nad ponorom vreva ptica .     Nad otchłanią wrzask ptactwa. 
Niti jedna ptica  se nije čula.    Nie było słychać ani jednego ptaka. 
Noćna ptica .      Nocny marek. 
Ove zime ptice  nisu grakćući letjele prema Poljskoj.   Owej zimy ptactwo nie ciągnęło z wrzaskiem ku  

Rzeczypospolitej. 
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Ptica  selica.      Ptak wędrowny. 
Ptice  su opružile vratove.     Ptaki powyciągały szyje. 
Punjena ptica .      Wypchany ptak. 
Seoba ptica .       Wędrówka ptaków. 
Silovita je ptica  nagnala već jato da se podigne u vis. Dzielny ptak zmusił już tymczasem stado do  

podniesienia się w górę. 
 
Put (m.)  – 1. droga (f.), szlak  2. podróż (f.) 3. raz   
Biti na putu  do čega.     Być na drodze do czegoś. (np. sukcesu) 
Ići svojim putem .      Iść swoją drogą. 
Nekoliko puta  pokušao ju je nazvati.   Kilka razy próbował się do niej dodzwonić. 
Nije prvi put .      Nie pierwszy raz. 
Ovo mi je prvi put .     To mój pierwszy raz. 
Pripreme za put .      Przygotowania do podróży. 
Prvi put  u životu.      Po raz pierwszy w życiu. 
Put  ka slavi.      Droga do sławy. 
Razgovarati putem  mobitela.    Rozmawiać przez komórkę. 
Sutradan su rano nastavili put .     Nazajutrz rano wyruszyli w dalszą drogę.  
Svi putevi  vode u Rim.     Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. 
 
Putnik (m.)  – podróżny, podróżnik, pasażer   
Otprava putnika .      Punkt odpraw. 
Prava putnika .      Prawa pasażera. 
Slijepi putnik .      Pasażer na gapę. 
Trgovački putnik .     Komiwojażer. 
Vremenski putnik .     Podróżnik w czasie. 
  
Račun (m.)  – 1. rachunek 2. rachunek, konto (n.)   
Brak iz računa .      Małżeństwo z rozsądku. 
Broj računa .      Numer konta. 
Imali su neraščišćene račune .    Mieli niewyrównane rachunki. 
Imati račune  (s kim).     Mieć (z kimś) porachunki.  
Izravnati (s kim) račune .     Wyrównać (z kimś)rachunki.  
Pokvariti kome račune .     Pokrzyżować komuś plany. 
Raditi za svoj račun .     Pracować na swój/własny rachunek. 
Tekući račun .      Konto osobiste. 
U omotnici je bio račun  za kolovoz.    W kopercie był rachunek za sierpień. 
 
Rad (m.)  – praca (f.)   
Diplomski rad .      Praca dyplomowa. 
Fizički rad .       Praca fizyczna. 
Godine rada .      Staż pracy./ Lata pracy. 
Izvoñač radova .      Wykonawca prac. 
Naporan rad .      Ciężka praca. 
Pravo na rad .      Prawo do pracy. 
Praznik rada .      Święto Pracy. 
Pripremni radovi .      Prace przygotowawcze. 
Prodavati svoje radove .     Sprzedawać swoje prace. 
Rad na crno.      Praca na czarno. 
Rad u podzemlju.      Praca pod ziemią. 
Teški rad .      Ciężka praca. 
Tržište rada .      Rynek pracy. 
Umni rad .      Praca umysłowa. 
 
Rat (m.)  – wojna (f.)   
Biti na rubu rata .      Być na skraju wojny. 
Bratoubilački rat .      Bratobójcza wojna. 
Dijete rata .      Dziecko wojny. 
Grañanski rat .      Wojna domowa. 
Hladni rat .      Zimna wojna. 
Izrael i Turska korak do rata .    Izrael i Turcja krok od wojny. 
Obramben rat .      Wojna obronna. 
Oslobodilački rat .      Wojna wyzwoleńcza. 
Otvoreni rat .      Otwarta wojna. 
Plinski rat .      Wojna gazowa. 
Preživio je tri rata .     Przeżył trzy wojny. 
Preživjeti rat .      Przeżyć wojnę. 
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Pripremali smo se za rat .     Przygotowywaliśmy się do wojny. 
Proglasiti kraj rata .     Ogłosić koniec wojny. 
Prvi put od završetka rata .     Po raz pierwszy od zakończenia wojny. 
Rat huligana i policije.     Wojna chuliganów z policją. 
Rat je bio već počeo.     Wojna była już rozpoczęta. 
Rat je završio.      Wojna się skończyła. 
Ratovi  zvijezda.      Gwiezdne wojny. 
 
Razgovor (m.)  – rozmowa (f.)   
Dolazak sluge prekinuo je daljnji razgovor .   Wejście sługi przerwało dalszą rozmowę.  
Ispis telefonskih razgovora .    Billing. 
Razgovor  je trajao veoma kratko.    Rozmowa trwała bardzo krótko. 
Razgovor  sa samim sebom.    Rozmowa ze samym sobą. 
Razgovori  trajali su cijeli tjedan.    Rozmowy/Negocjacje trwały cały tydzień. 
Razgovor  u četiri oka.     Rozmowa w cztery oczy. 
Telefonski razgovor .     Rozmowa telefoniczna. 
 
Razlog (m.)  – powód, przyczyna (f.)   
Govorio je o razlozima  svañe.    Mówił o powód kłótni. 
Nema razloga  za paniku.     Nie ma powodów do paniki. 
Nema razloga  za zabrinutost.    Nie ma powodów do zmartwień. 
Razloge  samo oni znaju.     Przyczyny znają tylko oni. 
Razlog razvoda .      Przyczyna/Powód rozwodu.  
Razlog  za ponos.     Powód do dumy. 
Razlog  za veselje.     Powód do radości. 
Veselost mu je imala i druge razloge .   Wesołość jego miała i inne powody. 
 
Razred (m.)  – klasa (f.)   
Biznis razred .      Klasa biznes. 
Drugi razred .      Druga klasa. 
Ide u prvi razred  osnovne škole.    Chodzi do pierwszej klasy szkoły podstawowej.  
Pred cijelim razredom .     Przed całą klasą. 
Prvi razred .      Pierwsza klasa. 
Semantički razred .     Klasa semantyczna. 
Turistički razred .      Klasa turystyczna. 
U višim razredima  osnovnih škola.    W starszych klasach szkół podstawowych. 
 
Razlika (f.)  – różnica   
Koja je razlika ?      Jaka jest różnica? 
Razlika  je ogromna.     Różnica jest ogromna. 
Razlika  u godinama.     Różnica wieku. 
Razlika  u kvaliteti.     Różnica w jakości. 
Samo dva boda razlike .     Tylko dwa punkty różnicy. 
Temperaturna razlika .     Różnica/Różnice temperatur. 
Visinska razlika .      Różnica wysokości. 
 
Reakcija (f.)  – reakcja   
Lančana reakcija .     Reakcja łańcuchowa. 
Nikada nije vidio tako žestoku reakciju .   Nigdy nie widział tak gwałtownej reakcji. 
Podsvjesna reakcija .     Podświadoma reakcja. 
Prekasna reakcija .     Spóźniona reakcja. 
 
Rekord (m.)  – rekord   
Guinnessova knjiga rekorda .    Księga rekordów Guinessa. 
Izjednačiti rekord .     Wyrównać rekord. 
Oboriti rekord .      Pobić rekord. 
Osobni rekord .      Rekord życiowy. 
Postaviti rekord .      Ustanowić rekord. 
Prijašnji rekord  bio je za stupanj niži.   Poprzedni rekord było o stopień niższy. 
Rekord  skakaonice.     Rekord skoczni. 
Srušiti rekord .      Pobić rekord. 
Svjetski rekord .      Rekord świata. 
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Riba (f.)  – ryba   
Od glave riba  smrdi.     Ryba psuje się od głowy. 
Slatkovodna riba .      Ryba słodkowodna. 
U jezeru nema riba .     W jeziorze nie ma ryb. 
Uginula riba .      Śnięta ryba. 
Zdrav kao riba .      Zdrów jak ryba. 
 
Riječ (f.) – 1. słowo (n.) 2. mowa (f.)    
Drugim rije čima .      Innymi słowy. 
Igra riječi.      Gra słów. 
Nježne rije či.       Czułe słówka. 
Održati rije č.      Dotrzymać słowa. 
Reći posljednju rije č.     Powiedzieć ostatnie słowo. 
Te su rije či odmah djelovale.    Słowa te miały natychmiastowy skutek. 
Tvorba rije či.      Słowotwórstwo. 
Viteška rije č.       Rycerskie słowo. 
Vjerovati na riječ.     Wierzyć na słowo. 
 
Rijeka (f.)  – rzeka    
Izvor rijeke .      Źródło rzeki. 
Jedna od dvije najduže rijeke  na Zemlji.   Jedna z dwóch najdłuższych rzek na Ziemi. 
Na obalama rijeke  Save.     Na brzegach rzeki Sawy. 
Na zaleñenoj rijeci .     Na zamarzniętej rzece. 
Nabujala rijeka .      Wezbrana rzeka. 
Pritok rijeke .      Dopływ rzeki. 
Rijeka  se je izlila iz korita.     Rzeka wystąpiła z koryta. 
Rijeke  se nisu ledile.     Rzeki nie zamarzały. 
Rijeke  su bile prepune riba i vodenih ptica.   Rzeki roiły się rybą i ptactwem wodnym.  
Rijeke  su osigurali nasipima.    (lit.) Rzeki ujęto groblami. 
 
Rizik (m.)  – ryzyko (n.)    
Povećan rizik .      Podwyższone ryzyko. 
Preuzeti na sebe rizik .     Wziąć ryzyko na siebie. 
Rizik  bi bio prevelik.     Ryzyko byłoby zbyt duże. 
Rizik  od raka debelog crijeva.    Ryzyko raka jelita grubego. 
Rizik  se je isplatio.     Ryzyko się opłaciło. 
 
Rješenje (n.)  – rozwiązanie    
Jedino moguće rješenje .     Jedyne możliwe rozwiązanie. 
Privremeno rješenje .     Tymczasowe rozwiązanie. 
Pronaći rješenje .      Znaleźć rozwiązanie. 
Teško je naći rješenje .     Trudno znaleźć rozwiązanie. 
 
Roditelj (m.)  – rodzic 
Odgovorni roditelji .     Odpowiedzialni rodzice. 
Odseliti se od roditelja .     Wyprowadzić się od rodziców. 
Ostao sam bez roditelja .     Zostałem bez rodziców. 
Pričala sam mu o svojim roditeljima .   Opowiadałam mu o swoich rodzicach. 
Roditelji  se su rastali.     Rodzice się rozwiedli. 
Roditelji  su sve prijavili policiji.    Rodzice o wszystkim powiadomili policję. 
 
Rok (m.)  – termin 
Civilni vojni rok .      Zastępcza służba wojskowa. 
Ispitni rok .      Termin egzaminu/egzaminacyjny. 
Popravni rok .      Termin poprawkowy. 
Rok  je istekao.      Termin minął/upłynął. 
Rok  nije prekoračen.     Termin nie został przekroczony. 
Vojni rok .      Zasadnicza służba wojskowa. 
Završiti u rekordnom roku .    Zakończyć w rekordowym terminie. 
 
Roman (m.)  – powieść (f.) 
Kriminalistički roman .     Powieść kryminalna. 
Ljubavni roman .      Powieść obyczajowa. 
Obiteljski roman .      Powieść rodzinna. 
Povijesni roman .      Powieść historyczna. 
Psihološki roman .     Powieść psychologiczna. 
Pustolovni roman .     Powieść przygodowa. 



 - 52 - 

Roman  je doživio sedam izdanja.    Powieść doczekała się siedmiu wydań. 
Roman -rijeka.      Powieść-rzeka. 
Suvremeni roman .     Powieść współczesna. 
 
Rudnik (m.)  – kopalnia (f.) 
Otvoreni rudnik       Kopalnia odkrywkowa. 
Rudnik  bakra.      Kopalnia miedzi. 
Rudnik  dijamanata.     Kopalnia diamentów. 
Rudnik  soli.      Kopalnia soli. 
Rudnik  urana.      Kopalnia uranu. 
Rudnik  zlata.      Kopalnia złota. 
 
Ruka (f.)  – ręka  
Biti na dohvat ruke .     Być na wyciągnięcie ręki. 
Dignuti ruku  na koga.     Podnieść na kogoś rękę. 
Ići od ruke do ruke .     Przechodzić z rąk do rąk. 
Imati pune ruke  posla.     Mieć pełne ręce roboty. 
Iz druge ruke .      Z drugiej ręki. 
Nositi na rukama  koga.     Nosić kogoś na rękach. 
Okrvaviti ruke .      Mieć krew na rękach. 
Otići praznih ruku .     Odejść z pustymi rękami. 
Pravilo desne ruke .     Reguła prawej ręki. 
Pružili smo si ruke .     Podaliśmy sobie ręce. 
Ruka  ruku  pere.      Ręka rękę myje. 
Ruke  su mu se znojile.     Ręce mu się pociły. 
Ruku  na srce.      Z ręką na sercu. 
Sa suzama u očima i cvijećem u rukama .   Ze łzami w oczach i kwiatami w rękach. 
Trljati ruke .      Zacierać ręce. 
 
Samoubojstvo (n.)  – samobójstwo 
Izvršiti samoubojstvo .     Popełnić samobójstwo. 
Kolektivno samoubojstvo .    Zbiorowe samobójstwo. 
Motiv samoubojstva  nije poznat.    Motyw samobójstwa jest nieznany. 
Motivi triju samoubojstava .    Motywy trzech samobójstw. 
Počiniti samoubojstvo .     Popełnić samobójstwo. 
Pokušaj samoubojstva .     Próba samobójcza. 
Političko samoubojstvo .     (fraz.) Polityczne samobójstwo. 
Raste broj samoubojstava .    Rośnie liczba samobójstw. 
Samoubojstvo  vješanjem.    Samobójstwo przez powieszenie się.  
Val samoubojstava .     Fala samobójstw. 
Zatvorenik je počinio samoubojstvo .   Więzień popełnił samobójstwo. 
 
San (m.)  – 1. sen 2. marzenie (n.)   
Kao kroz san .      Jak przez sen. 
Posao snova .      Praca marzeń. 
Putovanje iz snova .     Podróż marzeń. 
San ali java?      Jawa czy sen? 
Snovi  se ostvaruju.     Marzenia się spełniają. 
Spavati kamenim snom .     Spać kamiennym snem. 
Tonuti u san .      Zapadać w sen. 
Utonuti u san .      Zapaść w sen. 
Zaspati vječnim snom .     Zasnąć wiecznym snem. 
Zimski san .      Sen zimowy. 
Žena snova .      Kobieta marzeń. 
 
Sat (m.)  – 1. godzina (f.) 2. zegar, zegarek   
Biološki sat .      Zegar biologiczny. 
Bježati sa satova .      Uciekać z lekcji. 
Četvrt sata .      Kwadrans. 
Davati satove .      Udzielać korepetycji. 
Do kasnih sati       Do późnych godzin. 
Do sitnih sati .      Do wczesnych godzin. 
Markirati sa sata .      Uciekać z lekcji. 
Pješčani sat .      Klepsydra. 
Plinski sat .      Gazomierz. 
Pobjeći sa zadnjeg sata .     Uciec z ostatniej lekcji. 
Policijski sat .      Godzina policyjna. 
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Pomicanje kazaljki za jedan sat  naprijed.   Przesunięcie wskazówki o jedną godzinę do  
przodu. 

Ručni sat .      Zegarek na rękę. 
Sat mi ide naprijed.     Zegarek mi spieszy. 
Školski sat .      Godzina lekcyjna. 
Spavati na satu .      Spać na lekcji. 
Sunčani sat .      Zegar słoneczny. 
U kasnim poslijepodnevnim satima .   W późnych godzinach popołudniowych. 
U ranim večernjim satima .     We wczesnych godzinach wieczornych. 
U večernjim satima .     W godzinach wieczornych. 
Vodovodni sat .      Wodomierz. 
Zidni sat .      Zegar ścienny. 
 
Savjest (f.)  – sumienie (n.)   
Grize me savjest .     Gryzie mnie sumienie. 
Grižnja savjesti .      Wyrzuty sumienia. 
Imati koga na savjesti .     Mieć kogoś na sumieniu. 
Savjest  mi je čista.     Mam czyste sumienie. 
Sloboda savjesti .     Wolność sumienia. 
 
Savjet (m.)  – rada (f.), porada (f.), wskazówka (f.)   
Davati financijske savjete .     Udzielać porad finansowych. 
Koristan savjet .      Użyteczna rada. 
Pitati roditelje za savjet .     Pytać rodziców o radę. 
Pitati za savjet .      Pytać o radę. 
Prijateljski savjet .     Przyjacielska rada. 
 
Selo (n.)  – wieś (f.), wioska (m.)   
Globalno selo .      Globalna wioska. 
Mirno selo .      Spokojna wieś. 
Olimpijsko selo .      Wioska olimpijska. 
Rasti na selu .      Wyrastać na wsi. 
Selo  je malo i svi su se znali.    Wieś jest mała i wszyscy się znali. 
Spaliti selo .      Spalić wieś. 
U tom malom selu .     W tej małej wsi. 
 
Sestra (f.)  – siostra   
Braćo i sestre , pomolimo se!    Bracia i siostry, pomódlmy się! 
Časna sestra .      Zakonnica. 
Jedna od sestara .     Jedna z sióstr. 
Medicinska sestra .     Pielęgniarka. 
Starija sestra .      Starsza siostra. 
Stojim na ulici i razgovaram sa sestrom .   Stoję na ulicy i rozmawiam z siostrą. 
 
Sezona (f.)  – sezon (m.)   
Kazališna sezona .     Sezon teatralny. 
Kraj sezone .      Koniec sezonu. 
Ljetna sezona .      Sezon letni. 
Mrtva sezona .      Martwy sezon. 
Sezona  iz snova.      Sezon marzeń. 
Sezona  kiselih krastavaca.    Sezon ogórkowy. 
Skijaška sezona .      Sezon narciarski. 
Teška sezona .      Ciężki sezon. 
 
Sigurnost (f.)  – 1. bezpieczeństwo (n.) 2. pewność (f.)   
Energetska sigurnost .     Bezpieczeństwo energetyczne. 
Jamstvo sigurnosti .     Gwarancja bezpieczeństwa. 
Javna sigurnost .      Bezpieczeństwo publiczne. 
Nuklearna sigurnost .     Bezpieczeństwo atomowe. 
Osjećaj sigurnosti .     Poczucie bezpieczeństwa. 
Sigurnost  u sebe.     Pewność siebie. 
Službe sigurnosti .     Służby bezpieczeństwa. 
U strahu za vlastitu sigurnost .    Z obawy o własne bezpieczeństwo.  
Vijeće sigurnosti .     Rada Bezpieczeństwa. 
Za svaku sigurnost .     Na wszelki wypadek. / Dla pewności. 
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Sin (m.)  – syn   
Jučer sam došla u posjet sinu .    Wczoraj poszłam odwiedzić syna. 
Majka brani sina .      Matka broni syna. 
Mamin sin .      Maminsynek. 
Najstariji sin .      Najstarszy syn. 
Prepisati kuću na sina .     Przepisać dom na syna. 
Prvoroñeni sin .      Syn pierworodny. 
Razmetni sin .      Syn marnotrawny. 
Sin  iz prvog braka.     Syn z pierwszego małżeństwa 
 
Situacija (f.)  – sytuacja   
Bezizlazna situacija .     Sytuacja bez wyjścia. 
Biti u nezavidnoj situaciji .     Być w sytuacji nie do pozazdroszczenia. 
Dobro je znao kako reagirati u ovakvim situacijama .  Dobrze wiedział, jak reagować w takich sytuacjach. 
Izlaz iz teške situacije .     Wyjście z ciężkiej sytuacji. 
Krizna situacija .      Sytuacja kryzysowa. 
Ovisno o razvoju situacije .    W zależności od rozwoju sytuacji. 
Pogled na situaciju .     Spojrzenie na sytuację. 
Pratiti situaciju .      Obserwować sytuację. 
Prilagoditi se novoj situaciji .    Przystosować się do nowej sytuacji. 
Situacija  mijenja se iz sata u sat.    Sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. 
U nekim situacijama .     W niektórych sytuacjach. 
 
Sjena (f.)  – cień (m.)  
Bojati se svoje sjene .     Bać się własnego cienia. 
Kazalište sjena .      Teatr cieni. 
Sjena  sumnje.      Cień podejrzenia. 
Vlada u sjeni .      Gabinet cieni. 
Život u sjeni  Vezuva.     Życie w cieniu Wezuwiusza. 
 
Skok (m.)  – skok  
Duljina skoka .      Długość skoku. 
Imao je najduže skokove .     Miał najdłuższe skoki. 
Najduži skok .      Najdłuższy skok. 
Samoubilački skok .     Samobójczy skok. 
Skijaški skokovi .      Skoki narciarskie. 
Skok  u dalj.      Skok w dal 
Skok  u vis.      Skok wzwyż. 
 
Skupina (f.)  – grupa  
Ciljna skupina .      Grupa docelowa. 
Djelovali smo u skupinama  od 5-6 ljudi.   Działaliśmy w grupach po 5-6 osób. 
Dobna skupina .      Grupa wiekowa. 
Glumačka skupina .     Grupa aktorska. 
Pregovaračka skupina .     Grupa negocjacyjna. 
Radna skupina .      Grupa robocza. 
Skupina  njemačkih intelektualaca.    Grupa niemieckich intelektualistów. 
 
Slava (f.)  – sława  
Cijena slave .      Cena sławy. 
Pet minuta slave .      Pięć minut sławy. 
Put ka slavi .      Droga do sławy. 
Slava  kao iluzija.      Sława jako iluzja. 
Slava  kvari ljude.      Sława psuje ludzi. 
Steći slavu .      Zyskać sławę. 
Stručnjak svjetske slave .     Światowej sławy ekspert/specjalista. 
 
Sloboda (f.)  – wolność  
Biti na slobodi .      Być na wolności. 
Borba za slobodu .     Walka o wolność. 
Simbol slobode  i mira.     Symbol wolności i pokoju. 
Sloboda  ima svoju cijenu.     Wolność ma swoją cenę. 
Sloboda  izbora.      Wolność wyboru. 
Sloboda  savjesti.      Wolność sumienia. 
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Slučaj (m.)  – przypadek  
Beznadan slu čaj.     Beznadziejny przypadek. 
Igra slu čaja.      Zbieg okoliczności. 
Izoliran slu čaj.      Odosobniony przypadek. 
Puki slu čaj.      Zbieg okoliczności. 
Težak slu čaj.      Ciężki przypadek. (problematyczny) 
To je čist slu čaj.      To czysty przypadek. 
U krajnjem slučaju .     W najgorszym wypadku. 
Za svaki slu čaj.      Na wszelki wypadek. 
 
Sluh (m.)  – słuch   
Aparat za sluh .      Aparat słuchowy. 
Gubitak sluha .      Utrata słuchu. 
MP3 player može uništiti sluh .    Odtwarzacz mp3 może zniszczyć słuch. 
Oštećenje sluha .      Uszkodzenie słuchu. 
 
Smrt (f.)  – śmierć   
Anñeo smrti .       Anioł śmierci. 
Gledati smrti  u oči.     Patrzeć śmierci w oczy. 
Gospodar života i smrti .     Pan życia i śmierci. 
Herojska smrt.      Bohaterska śmierć. 
Klinička smrt .      Śmierć kliniczna. 
Konstatirati smrt .      Stwierdzić zgon. 
Od roñenja do smrti .     Od narodzin do śmierci. 
Osuñen na smrt  zbog ubojstva.    Skazany na śmierć za zabójstwo. 
Prijetiti smrću.      Grozić śmiercią. 
Smrti  se nikad nije bojao.     Nigdy nie bał się śmierci. 
 
Snaga (f.)  – siła   
Konjska snaga .      Koń mechaniczny. 
Nejednakost snaga .     Nierówność sił. 
Odnos snaga .      Stosunek sił. 
Osjetio je u sebi neku neznanu snagu .   Uczuł w sobie jakieś moce nieznane. 
Radna snaga .      Siła robocza. 
Ravnoteža snaga .     Równowaga sił. 
Sigurnosne snage .     Siły bezpieczeństwa. 
Stupiti na snagu .      Wejść w życie. 
Zajedničkim snagama .     Wspólnymi siłami. 
Zračne snage .      Siły powietrzne. 
 
Snijeg (m.)  – śnieg   
Efekt grude snijega .     Efekt kuli śnieżnej. 
Europa pod snijegom .     Europa pod śniegiem. 
Prvi ovogodišnji snijeg .     Pierwszy tegoroczny śnieg. 
Prvi snijeg .      Pierwszy śnieg. 
Sunce žeže, a snijeg  leži po poljima.   Słońce piecze, a śnieg leży na polach. 
U Škotskoj palo je 15 centimetara snijega .   W Szkocji spadło 15 centymetrów śniegu. 
Umjetni snijeg .      Sztuczny śnieg. 
Zemlja omekšala i zasijala vodom od istopljenog snijega . Ziemia rozmiękła i przeświecała wodą z roztopów. 
 
Soba (f.)  – pokój (m.)   
Broj sobe .      Numer pokoju. 
Dvokrevetna soba .     Pokój dwuosobowy. 
Gostinjska soba .      Pokój gościnny. 
Izišao sam iz sobe .     Wyszedłem z pokoju. 
Iznajmiti sobu .      Wynająć pokój. 
Jednokrevetna soba .     Pokój jednoosobowy. 
Napustiti sobu .      Opuścić pokój. 
Nije bilo nikoga u sobi .     W pokoju nikogo nie było. 
Slobodna soba .      Wolny pokój. 
Slobodnih soba  nema.     Brak wolnych pokoi. 
Soba  na drugom katu.     Pokój na drugim piętrze. 
Soba  s više kreveta.     Pokój wieloosobowy. 
Spavaća soba .      Sypialnia. 
Svitalo je i rumena svjetlost dokrade se u sobu .  Dniało - aż i różowe blaski wkradły się do komnaty.  
U hotelskoj sobi .      W pokoju hotelowym. 
U tišini svoje sobe .     W zaciszu swojego pokoju. 
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Sok (m.)  – sok (m.)   
Čaša soka .      Szklanka soku. 
Sok  od jabuke.      Sok jabłkowy. 
Sok  od mrkve.      Sok z marchewki. 
Sok  od naranče.      Sok pomarańczowy. 
Voćni sok .      Sok owocowy. 
 
Spol (m.)  – płeć (f.)   
Jaki spol .      Silna płeć. 
Lijepi spol .      Płeć piękna. 
Muški spol .      Płeć męska. 
Promjena spola .      Zmiana płci. 
Razlike meñu spolovima .     Różnice między płciami. 
Treći spol .      Trzecia płeć. 
Ženski spol .      Płeć żeńska. 
 
Sporazum (m.)  – porozumienie (n.)   
Mirovni sporazum .     Porozumienie pokojowe. 
Poštivati sporazum .     Przestrzegać porozumienia. 
Povijesni sporazum .     Historyczne porozumienie. 
Sklopiti sporazum .     Zawrzeć porozumienie. 
Sporazum  o nenapadanju.    Pakt o nieagresji. 
 
Srce (n.)  – serce   
Imati plemenito srce .     Mieć szlachetne serce. 
Ležati kome na srcu .     Leżeć komuś na sercu. 
Pao mu kamen sa srca .     Spadł mu kamień z serca. 
Primiti k srcu .      Wziąć sobie do serca. 
Puca mu srce .      Serce mu pęka. 
Razderati srce .      Rozdzierać serce. 
Srce  je počelo jače udarati.    Serce zaczęło bić mocniej. 
Srce  lupa poput bata.     Serce wali jak młot. 
Srce  mu je kucalo kao u zeca.    Serce mu biło jak młotem. 
Srce  mu je kucalo radosno.    Serce biło mu radośnie. 
 
Sreća (f.) – szczęście (n.)   
Bez treće nema sreće.     Do trzech razy sztuka. 
Bračna sreća.       Szczęście małżeńskie. 
Imao je puno sreće.      Miał mnóstwo szczęścia. 
Imati više sreće nego pameti.     Mieć więcej szczęścia niż rozumu. 
Kolo sreće se okreće.     Fortuna kołem się toczy. 
Krik sreće.       Okrzyk radości. 
Lanac sreće.       1. Łańcuszek szczęścia. 2. Piramida finansowa. 
Na licu joj je sinula sreća.      W jej twarzy zabłysło szczęście. 
Plakati od sreće.      Płakać ze szczęścia. 
Sreća ga je napustila.     Szczęście go opuściło. 
Sreća mi se osmjehnula.      Uśmiechnęło się do mnie szczęście. 
Sreća nije vječna.     Szczęście nie trwa wiecznie. 
Sreća u nesreći.       Szczęście w nieszczęściu. 
Sreća voli/prati hrabre.     Szczęście sprzyja odważnym. 
Sva sreća.       Całe szczęście. 
 
Stan (m.)  – mieszkanie (n.)   
Gorio je stan  na drugom katu.    Paliło się mieszkanie na drugim piętrze. 
Parkirati na cesti ispred stana .    Parkować na drodze przed mieszkaniem. 
Pretraženo je više stanova  i automobila.   Przeszukano wiele mieszkań i samochodów. 
Prodao je stan  i dao im 40.000 eura.   Sprzedał mieszkanie i dał im 40 000 euro. 
Spremiti stan .      Posprzątać mieszkanie. 
Stan  je lijep.      Mieszkanie jest piękne. 
Stan  zjapi prazan.     Mieszkanie zieje pustką. 
U iznajmljenom stanu .     W wynajętym mieszkaniu. 
U našem stanu  živio je netko drugi.   W naszym mieszkaniu żył ktoś inny. 
Unajmio sam stan .     Wynająłem mieszkanie. 
Unajmiti stan .      Wynająć mieszkanie. 
Većina stanova  već je iznajmljeno.    Większość mieszkań jest już wynajęta. 
Vlasnik stana .      Właściciel mieszkania. 
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Stanica (f.)  – stacja   
Benzinska stanica .     Stacja benzynowa. 
Istraživačka stanica .     Stacja badawcza. 
Meteorološka stanica .     Stacja meteorologiczna. 
Pogranična stanica .     Stacja graniczna. 
Policijska stanica .     Posterunek policji. 
Stanica  na zahtjev.     Przystanek na żądanie. 
Željeznička stanica .     Stacja kolejowa. 
 
Stanje (n.)  – stan (m.)   
Ekonomsko stanje.     Sytuacja gospodarcza. 
Izvanredno stanje .     Stan wyjątkowy. 
Krizno stanje .      Stan kryzysowy. 
Na Tajlandu izvanredno stanje .    Stan wyjątkowy w Tajlandii. 
Ratno stanje .      Stan wojenny./ Stan wojny. 
Stanje  mu se je počelo pogoršavati.   Jego stan zaczął się pogarszać. 
Stanje  na cestama.     Sytuacja na drogach. 
Zdravstveno stanje .     Stan zdrowia. 
 
Stol (m.)  – stół   
Kraj zidova manji stolovi , ormari i police.   Pod ścianami mniejsze stoły, komody i półki. 
Okrugli stol .      Okrągły stół. 
Prostrijeti stol .      Nakryć do stołu. 
Sjesti za stol .      Usiąść do stołu. 
Skrili smo se ispod stolova .    Schowaliśmy się pod stołami. 
Staviti karte na stol .     Wyłożyć karty na stół. 
Stol  istesan od prostih dasaka.    Stół sklecony z prostych desek. 
Stol  kod prozora.       Stół przy oknie. 
Stol  na terasi.      Stół na tarasie. 
Švedski stol .      Szwedzki stół. 
U sredini je stajao dugačak stol  na ukrštenim nogama. W pośrodku stał długi stół na krzyżowych nogach. 
Ustati od stola .      Wstać od stołu. 
Završiti na operacijskom stolu .    Skończyć na stole operacyjnym. 
 
Strah (m.)  – strach   
Biti u strahu .      Obawiać się. 
Drhtati od straha .     Trząść się ze strachu. 
Moje najgore strahove .     Moje najgorsze obawy. 
Pobijediti strah .      Pokonać strach. 
Strah  od konkurencije.     Strach przed konkurencją. 
Strah  za život.      Strach o życie. 
Svi žive u strahu .     Wszyscy żyją w strachu. 
U strahu  su velike oči.     Strach ma wielkie oczy. 
 
Stranka (f.)  – partia   
Izbaciti iz stranke .     Wykluczyć z partii. 
Nije član nikakve političke stranke .    Nie jest członkiem żadnej partii politycznej. 
Stranka  je ušla u parlament.    Partia weszła do parlamentu. 
Stranka  se je raspala.     Partia się rozpadła. 
 
Stvar (f.)  – 1. rzecz 2. sprawa   
Baciti stare stvari .     Wyrzucić stare rzeczy. 
Čudna stvar  i teška danas za razumijevanje.  Rzecz dziwna i trudna dziś do zrozumienia. 
Nazvati stvari  njihovim imenom    Nazwać rzeczy po imieniu. 
Ne miješati se u tuñe stvari .    Nie mieszać się w cudze sprawy. 
Osobne stvari .      Rzeczy osobiste. 
Stvar  je u tome, da...     Rzecz w tym, że... 
Stvar  koja ne podnosi odlaganje.    Sprawa niecierpiąca zwłoki. 
To nije moja stvar .     To nie moja sprawa. 
 
Studij (m.)  – studia (zw.pl.)   
Besplatan studij .      Bezpłatne studia. 
Diplomski studij .      Studia magisterskie uzupełniające. 
Izvanredni studij .      Studia wieczorowe./Studia zaoczne. 
Preddiplomski studij .     Studia licencjackie. 
Program studija .      Program studiów. 
Redovni studij .      Studia dzienne. 
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Sud (m.)  – sąd   
Dovesti pred sud .     Doprowadzić do sądu/przed sąd. 
Drugostupanjski sud .     Sąd drugiej instancji. 
Okružni sud .      Sąd okręgowy. 
Poziv na sud .      Wezwanie do sądu. 
Prekršajni sud .      Kolegium do spraw wykroczeń. 
Prijeki sud .      Sąd doraźny. 
Sud  časti.      Sąd koleżeński. 
Sud  je oduzeo dijete majci.    Sąd odebrał matce dziecko. 
Ustavni sud .      Trybunał Konstytucyjny. 
Vrhovni sud .      Sąd Najwyższy. 
 
Sukob (m.)  – 1. konflikt 2. starcie (n.)   
Isprovocirati sukob .     Sprowokować konflikt. 
Oružani sukob .      Konflikt zbrojny. 
Ratni sukob .      Konflikt wojenny. 
Strane u sukobu .     Strony konfliktu. 
Sukob  interesa.      Konflikt interesów. 
Sukob  sa zakonom.     Konflikt z prawem. 
Tragična bilanca sukoba .     Tragiczny bilans starć. 
Verbalni sukob .      Konflikt słowny. 
 
Sumnja (f.)  – 1. podejrzenie (n.) 2. wątpliwość    
Bez sumnje .      Bez wątpienia. 
Bez tračka sumnje .     Bez cienia wątpliwości. 
Osnovana sumnja .     Uzasadnione podejrzenie. 
Sjena sumnje .      Cień wątpliwości. 
Sumnja  je pala na Siriju.     Podejrzenie padło na Syrię. 
Sumnja  na svinjsku gripu.     Podejrzenie świńskiej grypy. 
Sumnja  u kazneno djelo.     Podejrzenie popełnienia przestępstwa. 
 
Sunce (n.)  – słońce   
Izbjegavanje dugog boravka na suncu .   Unikanie długiego przebywania na słońcu. 
Jasno kao sunce .     Jasne jak słońce. 
Opekotina od sunca .     Oparzenie słoneczne. 
Sunce  je baš zalazilo.     Słońce zachodziło właśnie. 
Sunce  žeže, a snijeg leži po poljima.   Słońce piecze, a śnieg leży na polach. 
Zalazak sunca .      Zachód słońca. 
Zemlja izlazećeg sunca .     Kraj wschodzącego słońca. 
 
Susret (m.)  – spotkanie (n.)   
Do slijedećeg susreta .     Do następnego spotkania. 
Izišao mu je u susret .     Wyszedł mu na spotkanie. 
Neformalni susret .     Nieformalne spotkanie. 
Prekinuti susret .      Przerwać spotkanie. 
Rezultati susreta  drugog kola.    Wyniki spotkań drugiej kolejki. 
Uzvratni susret .      Spotkanie rewanżowe. 
 
Sustav (m.)  – system, układ   
Administrator sustava .     Administrator systemu. 
Brojevni sustav .       System liczbowy. 
Koloidni sustav .      Układ koloidalny. 
Operacijski sustav .     System operacyjny. 
Politički sustav .      System polityczny 
Solarni sustav .      Układ Słoneczny 
Sunčev sustav .      Układ Słoneczny. 
Sustav  hlañenja.      System chłodzenia. 
 
Suza (f.)  – łza   
Buditi se sa suzama  u očima.    Budzić się ze łzami w oczach. 
Čist kao suza .      Czysty jak łza. 
Do suza  smijati se.     Śmiać się do łez. 
Krokodilske suze .     Krokodyle łzy. 
Radosne suze .      Łzy radości. 
Roniti suze .      Ronić łzy. 
Sa suzama  u očima.     Ze łzami w oczach. 
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Svaña (f.) – kłótnia   
Bračne svañe.      Kłótnie małżeńskie. 
Govorio je o razlozima svañe.    Mówił o przyczynach kłótni. 
Nije bilo nikakve velike svañe.    Nie było żadnej wielkiej kłótni. 
Svañe zbog novca.     Kłótnie o pieniądze. 
Svaña z partnerom.     Kłótnia z partnerem. 
 
Svijet (m.)  – świat   
Civiliziran svijet .      Cywilizowany świat. 
Misli da je pupak svijeta .     Myśli, że jest pępkiem świata. 
Na drugom kraju svijeta .     Na drugim końcu świata. 
Najbolji u svijetu .      Najlepszy na świecie. 
Promijeniti svijet .      Zmienić świat. 
Sav svijet .      Cały świat. 
Svijet  slavnih.      Świat sławnych. 
Venecija je najljepši grad na svijetu .   Wenecja to najpiękniejsze miasto na świecie. 
Zemlja trećeg svijeta .     Kraj trzeciego świata. 
 
Svjedok (m.)  – świadek   
Bog mi je svjedok .     Bóg mi świadkiem (mówię prawdę). 
Jedan od svjedoka .     Jeden ze świadków. 
Jehovini svjedoci .     Świadkowie Jehowy. 
Krunski svjedok .      Świadek koronny. 
Razgovori sa svjedocima .    Rozmowy ze świadkami. 
Saslušanje svjedoka .     Przesłuchanie świadków. 
 
Svjetlo (n.)  – światło   
Crveno svjetlo .      Czerwone światło. 
Dobiti  zeleno svjetlo .     Dostać zielone światło. (pozwolenie) 
Kratka svjetla .      Światła mijania. 
Osjetljiv na svjetlo .     Światłoczuły. 
Prošao je kroz crveno svjetlo .    Przejechał na czerwonym świetle. 
Snimka ugledala je svjetlo  dana.    Zdjęcie ujrzało światło dzienne. 
Svjetlo  na kraju tunela.     Światełko na końcu tunelu. 
Svjetla  za maglu.      Światła przeciwmgielne. 
Zeleno svjetlo .      Zielone światło. 
Žuto svjetlo       Żółte światło. 
 
Šetnja (f.)  – spacer (m.)   
Ići na šetnju .      Iść na spacer. 
Ići u šetnju .      Iść na spacer. 
Prosvjedna šetnja .     Marsz protestacyjny. 
Volio je duge šetnje .     Kochał długie spacery. 
Vratiti se sa šetnje .     Wrócić ze spaceru. 
 
Škola (f.)  – szkoła   
Ići u školu .      Iść do szkoły. 
Ljetna škola .      Szkoła letnia. 
Osnovna škola .      Szkoła podstawowa. 
Plesna škola .       Szkoła tańca. 
Problemi u školi .      Problemy w szkole. 
Škola  stranih jezika.     Szkoła języków obcych. 
Srednja škola .      Szkoła średnia. 
U Walesu je bilo zatvoreno više od 700 škola .  W Walii zamknięto ponad 700 szkół. 
Upisati se u školu .      Zapisać się do szkoły. 
Visoka škola .      Szkoła wyższa. 
Zatvorene su škole  i trgovine.    Zamknięte są szkoły i sklepy. 
 
Šteta (f.)  – szkoda, strata   
Ići u štetu .      Iść na straty. 
Materijalna šteta .      Straty materialne. 
Napraviti štetu .      Wyrządzić szkodę. 
Šteta  je golema.      Szkody/Straty są ogromne. 
Šteta  se mjeri u stotinama milijuna eura.   Straty liczone są w setkach milionów euro. 
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Štrajk (m.)  – strajk   
Opći štrajk .      Strajk generalny. 
Štrajk  glañu.       Strajk głodowy. 
Štrajk  javnih prijevoznika.     Strajk przewoźników publicznych. 
Štrajk  upozorenja.     Strajk ostrzegawczy. 
Štrajkovi  u Španjolskoj, Belgiji, Grčkoj.   Strajki w Hiszpanii, Belgii i Grecji. 
Zbog dvosatnog štrajka .     Z powodu dwugodzinnego strajku. 
 
Šuma (f.)  – las (m.)   
Crnogorična šuma .      Las iglasty. 
Kišna šuma .       Las deszczowy. 
Miješana šuma .       Las mieszany. 
Na obalama Sule šuštale su goleme šume .   Nad brzegami Suły szumiały ogromne lasy. 
Radnik u šumi .      Leśnik. 
Sad su šume  bile u cvatu.     Teraz lasy osypane były kwieciem.  
Strašne oči sijale su kao vučje oči u tamnoj šumi .  Straszne te oczy świeciły jak ślepie wilka w  

ciemnym borze. 
Šume  su se napunile uljištima.    Lasy zaroiły się pasiekami 
Ušli su u šumu .      Wjechali w las. 
 
Šutnja (f.)  – cisza, milczenie (n.)  
Duboka šutnja .      Głęboka cisza. 
Izborna šutnja .      Cisza wyborcza. 
Šutnja  je zlato.      Milczenie jest złotem. 
U ponoć počinje izborna šutnja .    O północy zacznie się cisza wyborcza. 
U zamjenu za šutnju .     W zamian za milczenie. 
Zavladala je šutnja .     Zapanowało milczenie. 
 
Tajna (f.)  – tajemnica   
Apsolutna tajna .      Ściśle tajne. 
Čuvati tajnu .      Strzec tajemnicy. 
Državna tajna .      Tajemnica państwowa. 
Javna tajna .      Tajemnica poliszynela. 
Otkriti tajnu .      Odkryć tajemnicę. 
Poslovna tajna .      Tajemnica handlowa. 
Sačuvati tajnu .      Dochować tajemnicy. 
Službena tajna .      Tajemnica służbowa. 
Tajna  dugovječnosti.     Tajemnica długowieczności. 
Tajna  uspjeha.      Tajemnica sukcesu. 
Tajno  je odnio u grob.     Tajemnicę zabrał do grobu. 
Upoznati tajnu .      Poznać tajemnicę. 
Vojna tajna .      Tajemnica wojskowa. 
 
Tečaj (m.)  – kurs   
Devizni tečaj.      Kurs dewizowy. 
Jezični tečaj.      Kurs językowy. 
Polaziti tečaj.      Chodzić na kurs. 
Rast tečaja dolara.     Wzrost kursu dolara. 
Srednji tečaj.      Średni kurs. 
Stabilan tečaj.      Stabilny kurs. 
Upisati se na tečaj.     Zapisać się na kurs. 
 
Televizija (f.)  – telewizja   
Državna televizija .     Telewizja państwowa. 
Gledati televiziju .     Oglądać telewizję. 
Kabelska televizija .     Telewizja kablowa. 
Javna televizija .      Telewizja publiczna. 
Raditi na televiziji .     Pracować w telewizji. 
Satelitska televizija .     Telewizja satelitarna. 
 
Tema (f.)  – temat (m.)   
Glavna tema .      Główny temat. 
Ovo je njegov prvi i posljednji intervju na ovu temu .  To jego pierwszy i ostatni wywiad na ten temat. 
Tema dana.      Temat dnia. 
Tema za razgovor.     Temat (do) rozmowy. 
Tema završnog rada.     Temat pracy dyplomowej. 
Vruća tema .      Gorący temat. 
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Temperatura (f.)  – temperatura   
Imati temperaturu .     Mieć temperaturę. 
Najviša temperatura .     Najwyższa temperatura. 
Niske temperature .     Niskie temperatury. 
Prosječna temperatura .     Średnia temperatura. 
Rekordna temperatura .     Rekordowa temperatura. 
Sobna temperatura .     Temperatura pokojowa. 
Temperatura  iznad ništice.    Temperatura powyżej zera. 
Temperatura  ispod ništice.    Temperatura poniżej zera. 
Temperatura  je pala za 20 stupnjeva.   Temperatura spadła do 20 stopni. 
Temperatura  zraka.     Temperatura powietrza. 
Tjelesna temperatura .     Temperatura ciała. 
Visoke temperature .     Wysokie temperatury. 
Zbog niskih temperatura .     Z powodu niskich temperatur. 
 
Tijelo (n.)  – ciało   
Balzam za tijelo .       Balsam do ciała. 
Dijelovi tijela .      Części ciała. 
Govor tijela .      Mowa ciała. 
Graña tijela .      Budowa ciała. 
Krvava tijela .      Zakrwawione ciała. 
Nebesko tijelo .      Ciało niebieskie. 
Zakopati tijelo .      Zakopać ciało. 
 
Tišina (f.)  – cisza   
Grobna tišina .      Grobowa cisza. 
Mir i tišina .      Cisza i spokój. 
Naokolo je vladala potpuna tišina .    Wokół panowała absolutna cisza. 
Nastala je potpuna tišina .     Zrobiła się cisza zupełna. 
Potpuna tišina .      Zupełna cisza. 
Tišinu  je dakle remetio samo udar valova o stijene.  Ciszę przerywał więc tylko huk fali o skały. 
U tišini  svoje sobe.      W zaciszu swojego pokoju. 
Zavladala je tišina .     Zapanowała cisza. 
Zlokobna tišina .      Złowroga cisza. 
 
Tjedan (m.)  – tydzień   
Dva tjedna  kasnije.     Dwa tygodnie później. 
Početkom tjedna .     Na początku tygodnia. 
Rezultati tek za dva tjedna .    Wyniki dopiero za dwa tygodnie. 
Samo je u prošlom tjednu  poginulo 25 osoba.  Tylko w ubiegłym tygodniu zginęło 25 osób. 
Tjedan  se je bližio kraju.     Tydzień zbliżał się do końca. 
 
Trag (m.)  – 1. ślad 2. trop   
Lažni trag .      Fałszywy trop. 
Na tijelu nije bilo nikakvih tragova  nasilja.   Na ciele nie było żadnych  śladów przemocy. 
Ni traga  ni glasa od koga.     Ani widu, ani słychu po kimś. 
Najstariji tragovi  naselja.     Najstarsze ślady osadnictwa. 
Tragovi  krvi.      Ślady krwi. 
Ući u trag  počiniteljima.     Wpaść na trop sprawców. 
U tragovima .      W śladowych ilościach. 
Zametati tragove .     Zacierać ślady. 
 
Trenutak (m.)  –  chwila (f.)   
Odlučan trenutak .     Decydująca chwila. 
Povijesni trenutak .     Historyczna chwila. 
Pravi trenutak .      Właściwa chwila. 
Prijelomni trenutak  njene karijere.    Przełomowa chwila w jej karierze. 
Teški trenuci .      Ciężkie chwile. 
Trenutak  nepažnje.     Chwila nieuwagi. 
U jednom trenutku .     W pewnym momencie. 
U posljednji trenutak .     W ostatniej chwili. 
U teškim trenucima .     W ciężkich chwilach. 
U trenutcima  čekanja.     W chwilach oczekiwania. 
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Trošak (m.)  –  koszt, wydatek   
Fiksni troškovi .      Koszty stałe. 
Liječnički troškovi .     Koszty leczenia. 
Nenadani troškovi .     Nieplanowane/Nieoczekiwane wydatki. 
O svome trošku .      Na własny koszt. 
Smanjenje troškova .     Zmniejszenie wydatków. 
Snositi troškove .      Ponosić wydatki. 
Srezati troškove .      Obciąć wydatki. 
Viši troškovi  života.     Wyższe koszty życia. 
 
Tržište (n.)  –  rynek (m.)   
Bikovo tržište .      Rynek byka. 
Crno tržište .      Czarny rynek. 
Intervencija na tržištu .     Interwencja na rynku. 
Medvjeñe tržište .      Rynek niedźwiedzia. 
Na crnom tržištu .     Na czarnym rynku. 
Pojaviti se na tržištu .     Pojawić się na rynku. 
Posljedice trendova na svjetskim tržištima .   Konsekwencje tendencji na rynkach światowych. 
Pristup tržištima .      Dostęp do rynków. 
Radno tržište .      Rynek pracy. 
Zasićenje tržišta .    Nasycenie rynku. 
 
Tvornica (f.)  –  fabryka   
Kemijska tvornica .     Zakłady chemiczne. 
Požar u tvornici .      Pożar w fabryce. 
Tvornica  čokolade.     Fabryka czekolady. 
Tvornica  snova.      Fabryka snów.  
Zatvaranje tvornica  i otpuštanje radnika.   Zamykanie fabryk i zwalnianie pracowników. 
 
Tvrtka (f.)  –  firma   
Domaća tvrtka .      Firma krajowa. 
Jedan od osnivača tvrtke .     Jeden z założycieli firmy. 
Mala tvrtka .      Mała firma. 
Naftna tvrtka .      Koncern naftowy. 
Obiteljska tvrtka .      Firma rodzinna. 
Sin osnivača tvrtke .     Syn założyciela firmy. 
Srednja tvrtka .      Średnia firma. 
Strana tvrtka .      Firma zagraniczna. 
Tvrtka  isplatit će svojim dioničarima dividendu.  Firma wypłaci dywidendę swoim akcjonariuszom. 
U Beču smo osnovali tvrtku .    W Wiedniu założyliśmy firmę. 
Uslužna tvrtka .      Firma usługowa. 
Zrakoplovna tvrtka .     Linie lotnicze. 
 
Učenik (m.)  –  uczeń   
Biti primjer učenicima .     Być przykładem dla uczniów. 
Dobar učenik .      Dobry uczeń. 
Kažu da je bio dobar učenik .    Mówią, że był dobrym uczniem. 
Odličan učenik .      Świetny uczeń. 
Učenik  iste škole.     Uczeń tej samej szkoły. 
Učenik  osmog razreda.     Uczeń ósmej klasy. 
Uzoran učenik .      Wzorowy uczeń. 
  
Udaljenost (f.)  –  odległość   
Na udaljenosti  nekoliko stotina metara.   W odległości kilkuset metrów. 
Udaljenost  izmeñu Mjeseca i Zemlje.   Odległość między Księżycem i Ziemią. 
Udaljenost  iznosi oko pedeset metara.   Odległość wynosi około pięćdziesięciu metrów. 
Udaljenost  je bila 700-800 metara.    Odległość wynosiła 700-800 metrów. 
 
Udio (m.)  –  udział   
Imatelj udjela .      Udziałowiec. 
Manjinski udio .      Mniejszościowy udział. 
Porast vrijednosti udjela .     Wzrost wartości udziałów. 
Prodati svoj udio .     Sprzedać swoje udziały. 
Tržišni udio .      Udział w rynku. 
Većinski udio .      Większościowy udział. 
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Uho (n.)  –  ucho   
Dopirati do ušiju .      Dochodzić do uszu. 
Klempave uši .      Odstające uszy. 
Magareće uši .      Ośle uszy. (w zeszycie) 
Srednje uho .      Ucho środkowe. 
Svi imaju slušalice na ušima .    Wszyscy mają słuchawki na uszach. 
Unutrašnje uho .      Ucho wewnętrzne. 
Vanjsko uho .      Ucho zewnętrzne. 
 
Ulica (f.)  –  ulica  
Baciti na ulicu .      Wyrzucić na ulicę. 
Čini mi se da ulica  nema kraja.    Wydaje mi się, że ulica nie ma końca. 
Shopping ulica .      Ulica handlowa. 
Svi na ulice !      Wszyscy na ulice! 
Završiti na ulici .      Skończyć na ulicy. 
 
Uloga (f.)  –  rola  
Epizodna uloga .      Rola epizodyczna. 
Glavna uloga .      Rola główna. 
Igrati glavnu ulogu .     Grać główną rolę. 
Naslovna uloga .      Rola tytułowa. 
Nezaboravna uloga .     Niezapomniana rola. 
Oscar za najbolju mušku ulogu .    Oscar za najlepszą rolę męską. 
Ostvariti ulogu .      Zagrać rolę. 
Spolna uloga .      Rola płciowa. 
Sporedna uloga .      Rola drugoplanowa. 
 
Umjetnost (f.)  –  sztuka  
Izopačena umjetnost .     Sztuka zdegenerowana. 
Kazališna umjetnost .     Sztuka teatralna. 
Likovna umjetnost .     Sztuki wizualne. 
Moderna umjetnost .     Sztuka nowoczesna. 
Povijest umjetnosti .     Historia sztuki. 
Suvremena umjetnost .     Sztuka współczesna. 
 
Uspjeh (m.)  –  1. sukces 2. powodzenie (n.)  
Cijena uspjeha .      Cena sukcesu. 
Ključ uspjeha .      Klucz do sukcesu. 
Najveći uspjeh  u karijeri.     Największy sukces w karierze. 
Postići uspjeh .      Osiągnąć sukces. 
Tajna uspjeha .      Tajemnica sukcesu. 
 
Uspomena (f.)  –  wspomnienie (n.)  
Gorke uspomene .     Gorzkie wspomnienia. 
Oživljavati uspomene .     Ożywiać wspomnienia. 
Teret uspomena .     Ciężar wspomnień. 
Užasne uspomene .     Koszmarne wspomnienia. 
Živa uspomena .      Żywe wspomnienie. 
 
Usta (pl.t.)  –  usta  
Bore oko usana .      Zmarszczki wokół ust. 
Čudan osmijeh preleti preko neznančevih tankih usana . Dziwny jakiś uśmiech przeleciał po cienkich  

wargach nieznajomego. 
Disati na usta .      Oddychać ustami. 
Od usta do usta .      Z ust do ust. 
Riječi su mu zamrle na usnama .    Słowa zamarły mu na ustach. 
Sa osmijehom na usnama .    Z uśmiechem na ustach. 
Usta  na usta .      Usta-usta. 
 
Utakmica (f.)  – mecz (m.), spotkanie (n.)   
Gledati utakmicu .     Oglądać mecz. 
Jedini gol na utakmici .     Jedyny gol spotkania. 
Nogometna utakmica .     Mecz piłkarski. 
Rezultati utakmica  26. kola.    Rezultaty spotkań 26 kolejki. 
Sudac je odsvirao kraj utakmice .    Sędzia odgwizdał koniec meczu. 
Uzvratna utakmica .     Mecz rewanżowy. 
 



 - 64 - 

Utrka (f.)  – wyścig (m.)   
Pet utrka  prije kraja sezone.    Pięć wyścigów przed końcem sezonu. 
Pobjednik utrke .      Zwycięzca wyścigu. 
Sutra je još jedna važna utrka .    Jutro jest jeszcze jeden ważny wyścig. 
Utrka  na 400 metara.     Bieg na 400 metrów. 
Utrka  s vremenom.     Wyścig z czasem. 
Utrka  u naoružanju.     Wyścig zbrojeń. 
 
Uvjet (m.)  – warunek   
Pod uvjetom  da...     Pod warunkiem, że... 
Radni uvjeti .      Warunki pracy. 
Tamo su najbolji uvjeti  za rad.    Tam są najlepsze warunki pracy. 
U Jakutsku vladaju ekstremni klimatski uvjeti .   W Jakucku panują ekstremalne warunki  

klimatyczne. 
U specifičnim radnim uvjetima .    W specyficznych warunkach pracy. 
U takvim uvjetima  nije lako raditi.    W takich warunkach nie jest łatwo pracować. 
Uz jedan uvjet .      Pod jednym warunkiem. 
Zbog loših vremenskih uvjeta .    Z powodu złych warunków pogodowych. 
 
Uzrok (m.)  – przyczyna (f.)   
Uzroci  financijskih kriza.     Przyczyny kryzysów finansowych. 
Uzrok  požara još nije poznat.    Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. 
Vjerojatni uzrok  smrti.     Prawdopodobna przyczyna śmierci. 
Za sada nema informacija o uzrocima .   W tej chwili nie ma informacji o przyczynach.  
 
Val (m.)  – fala (f.)   
Huka ljudskoga vala .     (lit.) Szum fali ludzkiej. 
Novi val  poskupljenja.     Nowa fala podwyżek. 
Val nasilja.      Fala przemocy. 
Val visok 10 metara.     Dziesięciometrowa fala. 
Val vrućine.      Fala upałów. 
Valovi  tsunamija.      Fale tsunami. 
Vrh vodnog vala .      Kulminacja fali powodziowej. 
Zeleni val .      Zielona fala. 
 
Vatra (f.)  – ogień (m.)   
Bojati se koga kao žive vatre .    Bać się kogoś jak ognia. 
Borba s vatrom .      Walka z ogniem. 
Doliti ulje na vatru .     Dolać oliwy do ognia. 
Grijati ruke nad vatrom .     Rozgrzewać ręce nad ogniem. 
Naći se izmeñu dvije vatre .    Znaleźć się między młotem a kowadłem. 
Nema dima bez vatre .     Nie ma dymu bez ognia. 
Olimpijska vatra .      Ogień olimpijski. 
Prekid vatre .      Wstrzymanie ognia. 
Razmjena vatre .      Wymiana ognia. 
Topnička vatra .      Ogień artyleryjski. 
Topovska vatra .      Ogień artyleryjski. 
Uzvratiti vatru .      Odpowiedzieć ogniem. 
Vatra  i voda.      Ogień i woda. 
Vatra  je progutala krov.     Ogień strawił dach. 
Vatra  se na obali stala brzo izmicati.   Ogień na brzegu począł oddalać się szybko. 
 
Večer (f.)  – wieczór (m.)   
Djevojačka večer.     Wieczór panieński. 
Momačka večer.      Wieczór kawalerski. 
Od jutra do večeri .     Od rana do wieczora. 
Provodili smo svaku večer zajedno.   Spędzaliśmy razem każdy wieczór. 
Te večeri  nikako nisam mogla zaspati.   Tego wieczoru nie mogłam zasnąć. 
 
Večera (f.)  – kolacja   
Otišli su na večeru .     Poszli na kolację. 
Posljednja večera.     Ostatnia wieczerza. 
Romantična večera.     Romantyczna kolacja. 
Spravljati večeru .     Przyrządzać kolację. 
Svečana večera.      Uroczysta kolacja. 
Večera uz svijeće.     Kolacja przy świecach. 
Večera za/u dvoje.     Kolacja dla dwojga. 
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Veza (f.) – 1. związek (m.) 2. połączenie (n.)   
Bračna veza.      Związek małżeński. 
Dajem vezu .      Łączę. 
Ionska veza.      Wiązanie jonowe. 
Krvna veza.      Więzy krwi. 
Naša veza nema budućnosti.    Nasz związek nie ma przyszłości. 
Uspostaviti vezu .       Nawiązać połączenie. 
Veza je prekinuta.     Połączenie zostało przerwane. 
Veza je u krizi.      Związek przechodzi kryzys. 
Zrakoplovna veza.     Połączenie lotnicze. 
 
Vijeće (n.) – rada (f.)   
Europsko vije će.      Rada Europy. 
Gradsko vije će.      Rada miejska. 
Krunsko vije će.       Rada koronna. 
Nacionalno vije će.     Rada Narodowa. 
Vijeće mudraca.      Rada mędrców. 
Vijeće sigurnosti.      Rada Bezpieczeństwa. 
 
Vijek (m.)  – wiek   
Dvadeseti vijek .      Dwudziesty wiek. 
Novi vijek .      Nowożytność. 
Srednji vijek .      Średniowiecze. 
Stari vijek .      Starożytność. 
Zlatni vijek .      Złoty wiek. 
 
Vikend (m.)  – weekend   
Ići na vikend .      Wyjechać na weekend. 
Kišni vikend .      Deszczowy weekend. 
Plan za vikend .      Plan na weekend. 
Produljeni vikend .     Długi weekend. 
Slobodni vikend .      Wolny weekend. 
Vikend  na moru.      Weekend nad morzem. 
 
Vino (n.)  – wino   
Arhivsko vino .      Wino archiwalne. 
Bijelo vino .      Białe wino. 
Čaša vina .      Kieliszek wina. 
Crno vino .      Czerwone wino. 
Jabučno vino .      Cydr./ Jabłecznik. 
Polosuho vino .      Wino półwytrawne. 
Stolno vino .      Wino stołowe. 
Suho vino .      Wino wytrawne. 
 
Vjenčanje (n.)  – ślub (m.)   
Ceremonija vjen čanja .     Ceremonia ślubna. 
Dan vjen čanja .      Dzień ślubu. 
Kraljevsko vjen čanje .     Ślub królewski. 
Odlagati vjen čanje .     Odkładać ślub. 
Pripreme za vjen čanje .     Przygotowania do ślubu. 
 
Vjetar (m.)  – wiatr   
Baciti novac u vjetar .     Wyrzucić pieniądze w błoto. 
Fijuk vjetra .      Szum wiatru. 
Hladan je vjetar  puhao od obližnjega ušća.   Zimny wiatr ciągnął od pobliskiego ujścia. 
Hladan vjetar  puše s rijeke.     Chłodny wiatr dochodzi od rzeki. 
Jak vjetar .      Silny wiatr. 
Ledeni vjetar .      Mroźny wiatr. 
Lepršati na vjetru .     Trzepotać na wietrze. 
Ljulja se poput šibe na vjetru .    (fraz.) Kołysze się jak trzcina na wietrze. 
U taj tren vjetar  je prestao puhati.    W tej chwili wiatr przestał wiać. 
Vjetar  divlje zviždao noću po ritovima.   Wiatr grywał dziko nocami na oczeretach. 
Vjetar  je prestao puhati.     Wiatr przestał wiać. 
Vjetar  je prestao.       Wiatr ucichł. 
Vjetar  zviždi, vesla pljuskaju jednoliko i žalosno.  Wiatr świstał, wiosła wydawały plusk jednostajny a  

smutny. 
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Vlada (f.)  – rząd (m.)   
Kriza vlade .      Kryzys rządowy. 
Oporba je formirala privremenu vladu .   Opozycja utworzyła rząd tymczasowy. 
Predsjednik vlade .     Premier. 
Prijelazna vlada .      Rząd tymczasowy. 
Sastaviti vladu .      Utworzyć rząd. 
Vlada  isključila je mogućnost pregovora.   Rząd wykluczył możliwość rozmów. 
Vlada  u sjeni.      Gabinet cieni. 
 
Vlak (m.)  – pociąg  
Bacile su se pod vlak .     Rzuciły się pod pociąg. 
Brzi vlak .      Pociąg pospieszny. 
Nijedan vlak  nije prometovao.    Ani jeden pociąg nie wyjechał na trasę. 
Putnički vlak .      Pociąg osobowy. 
Strojovoña vlaka .      Maszynista pociągu. 
Svi vlakovi  stajali 15 minuta.    Wszystkie pociągi stały 15 minut. 
Vlak  je izletio s tračnica.     Pociąg wykoleił się. 
Vlak  kasni.      Pociąg ma spóźnienie./ Pociąg jest opóźniony 
Vlak  koji je prevozio gorivo iskočio je iz tračnica.  Wykoleił się pociąg wiozący/przewożący paliwo. 
Vlak  od Beograda do Sofije.    Pociąg z Belgradu do Sofii. 
Vlak  smrti.      Pociąg śmierci. 
Vlakovi  su novi i čisti.     Pociągi są nowe i czyste. 
 
Vlasnik (m.)  – właściciel  
Dosadašnji vlasnik .     Dotychczasowy właściciel. 
Većinski vlasnik .      Właściciel większościowy. 
Vlasnik  automobila.     Właściciel samochodu. 
Vlasnik  je odmah pozvao policiju.    Właściciel natychmiast wezwał policję. 
Vlasnik  kafića.      Właściciel kawiarni. 
 
Vlast (f.)  – władza   
Birati vlast .      Wybierać władzę/władze. 
Izgubiti vlast  nad sobom.      Stracić panowanie nad sobą. 
Izvršna vlast .      Władza wykonawcza. 
Opseg vlasti .      Zakres władzy. 
Ostati na vlasti .      Pozostać przy władzy. 
Predati vlast .      Przekazać władzę. 
Sudska vlast .      Władza sądownicza. 
Zakonodavna vlast .     Władza ustawodawcza. 
 
Voda (f.)  – woda   
Bura u čaši vode .     Burza w szklance wody. 
Čaša vode .      Szklanka wody. 
Ispumpati vodu .       Wypompować wodę. 
Izvorska voda .       Woda źródlana. 
Kolonjska voda .       Woda kolońska. 
Mineralna voda .       Woda mineralna. 
Gazirana voda .      Woda gazowana. 
Piti vodu  u velikim količinama.     Pić wodę w dużych ilościach. 
Plitka voda .       Płytka woda. 
Po mirnoj vodi .       Po spokojnej wodzie. 
Pristaviti vodu .       Nastawić wodę. (w czajniku) 
Pustiti vodu .       Puścić wodę. 
Šum vode .       Szum wody. 
 
Vojska (f.)  – wojsko (n.), armia (f.)   
Ima bolju vojsku  i toga je svjestan.    Ma lepsze wojsko i jest tego świadomy. 
Moral vojske .      Morale wojska. 
Poziv u vojsku .      Powołanie do wojska. 
Razbiti vojsku .      Rozbić wojsko. 
Vojska  na ulicama Bangkoka.    Wojsko na ulicach Bangkoku. 
Vojska  nezaposlenih.     Armia bezrobotnych. 
Vojska  spasa.      Armia Zbawienia. 
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Vozač (m.) – kierowca   
15 vozača prošlo je kroz crveno svjetlo.   15 kierowców przejechało na czerwonym świetle. 
Profesionalni vozač.     Kierowca zawodowy. 
Snijeg je iznenadio vozače.    Śnieg zaskoczył kierowców. 
Spasio ga je vozač autobusa.    Uratował go kierowca autobusu. 
U Grčkoj štrajkaju vozači kamiona.    W Grecji strajkują kierowcy ciężarówek. 
 
Vozilo (n.)  – pojazd (m.)   
Izgubio je nadzor nad vozilom .    Stracił panowanie nad pojazdem. 
Oklopno vozilo .      Transporter opancerzony. 
Policijsko vozilo .      Radiowóz. 
Vatrogasno vozilo .     Samochód strażacki. 
 
Vožnja (f.)  – jazda (f.), przejazd (m.)   
Do Zagreba ima samo tri sata vožnje .   Do Zagrzebia ma tylko trzy godziny jazdy. 
Majstor brze vožnje .     Mistrz szybkiej jazdy. 
Prekinuti vožnju .      Przerwać podróż. 
Red vožnje .      Rozkład jazdy. 
Vožnja  košta 30 kuna.     Kurs kosztuje 30 kun. (taksówką) 
 
Vrata (pl.t.)  – drzwi    
Buljiti kao tele u šarena vrata .    Patrzeć jak cielę na malowane wrota. 
Mesti pred svojim vratima .    (fraz.) Zamiatać przed swoim progiem.  
Mjesto do vrata .      Miejsce przy drzwiach. 
Mladić se pojavio na vratima  susjedne odaje.  Pachołek ukazał się we drzwiach przyległej izby. 
Otključao je vrata .     Odemknął drzwi. 
Pokucati na vrata .     Zapukać do drzwi. 
Poljubiti vrata .      Pocałować klamkę. 
Prednja vrata .      Przednie drzwi. 
Pretinac u vratima .     Kieszeń drzwiowa. (w samochodzie) 
Stražnja vrata .      Tylne drzwi. 
To rekavši stiže do vrata .     To rzekłszy doszedł do drzwi. 
Tresnuti vratima .      Trzasnąć drzwiami. 
Zatvorila sam za sobom vrata  njezine sobe.   Zamknęłam za sobą drzwi jej pokoju. 
Zatvoriti vrata .      Zamknąć drzwi. 
 
Vrijednost (f.)  – wartość    
Energetska vrijednost .     Wartość energetyczna. 
Nutritivna vrijednost .     Wartość odżywcza. 
Pad vrijednosti .      Spadek wartości. 
Porez na dodanu vrijednost .    Podatek od wartości dodanej. 
Prehrambena vrijednost .     Wartość odżywcza. 
Procijeniti vrijednost .     Oszacować wartość. 
Rekordna vrijednost .     Rekordowa wartość. 
Ukupna vrijednost .     Łączna wartość. 
Vrijednost  investicije.     Wartość inwestycji. 
Životne vrijednosti .     Wartości życiowe. 
 
Vrijeme (n.)  – 1. czas (m.) 2. pogoda (f.)   
Doći ću ako budem imao vremena .    Przyjdę, jeśli będę miał czas. 
Gubiti vrijeme .      Tracić czas. 
Imati vremena  za sebe.     Mieć czas dla siebie. 
Nadoknaditi izgubljeno vrijeme .     Nadrobić stracony czas. 
Nije bilo vremena  za učenje.    Nie było czasu na naukę. 
Nisam imala vremena .     Nie miałam czasu. 
Pitanje vremena .      Kwestia czasu. 
Po mjesnom vremenu .     Czasu lokalnego. 
Prognostičari najavljuju promjenu vremena .   Meteorolodzy zapowiadają zmianę pogody. 
Prošlo je njegovo vrijeme .     Jego czas minął. 
Slobodno vrijeme .     Wolny czas. 
Stići na vrijeme .      Zdążyć na czas. 
Sve u svoje vrijeme .     Wszystko w swoim czasie. 
Takvo je vrijeme  došlo.     Takie czasy nadeszły. 
Teška vremena .      Ciężkie czasy. 
To su bila druga vremena .    To były inne czasy. 
U isto vrijeme .      W tym samym czasie. 
U kratkom vremenu .     W krótkim czasie. 
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U moje vrijeme .      W moich czasach. 
Ubiti vrijeme .      Zabić czas. 
Utrka s vremenom .     Wyścig z czasem. 
Vremena  prošla su u nepovrat.    Czasy przeszły i nie miały wrócić więcej. 
Vrijeme  je bilo lijepo.     Pogoda była piękna. 
Vrijeme  je za promjene.      Czas na zmiany. 
Za sve to vrijeme .     Przez cały ten czas. 
Zub vremena .      Ząb czasu. 
 
Vuk (m.)  – wilk 
Gladan kao vuk .      Głodny jak wilk. 
I vuk  sit i koza cijela.     Wilk syty i koza cała. 
Mi o vuku , a vuk na vrata.     O wilku mowa, a wilk tu. 
Noću je rzanje konja pratilo urlanje vukova .   Nocami rżenie koni wtórowało wyciom wilków. 
Sivi vuk .        Wilk szary. 
Trzao se je kao vuk  na lancu.    (lit.) Targał się jak wilk na łańcuchu 
 
Zabava (f.)  – zabawa, rozrywka 
Dobra zabava .      Dobra zabawa. 
Industrija zabave .     Przemysł rozrywkowy. 
Najvažnija je dobra zabava .    Najważniejsza jest dobra zabawa. 
U tijeku je najveća zabava  na svijetu.   Trwa największa zabawa na świecie. 
 
Zakon (m.)  – prawo (n.) 
Kazneni zakon .      Kodeks karny. 
Kršenje zakona .      Łamanie prawa. 
Ohmov zakon .      Prawo Ohma. 
Sukob sa zakonom .     Konflikt z prawem. 
Staviti izvan zakona .     Wyjąć spod prawa. 
Sve po zakonu .      Wszystko zgodnie z prawem. 
Zakon  gravitacije.     Prawo grawitacji. 
Zakon  jačega.      Prawo silniejszego. 
Zakon  očuvanja energije.     Zasada zachowania energii. 
Zakon ponude i potražnje.     Prawo popytu i podaży. 
 
Zapovjednik (m.)  – dowódca 
Kratko vrijeme bio sam mu zapovjednik .   Przez krótki czas byłem jego dowódcą. 
Vrhovni zapovjednik  oružanih snaga.   Najwyższy dowódca sił zbrojnych. 
Zamjenik zapovjednika .     Zastępca dowódcy. 
Zapovjednik  brigade.     Dowódca brygady. 
Zapovjednik  obrane grada.    Dowódca obrony miasta. 
 
Zastava (f.)  – flaga 
Bijela zastava .      Biała flaga. 
Olimpijska zastava .     Flaga olimpijska. 
Paljenje zastava .      Palenie flag. 
Ploviti pod zastavom .     Pływać pod banderą. 
Zastava  na pola koplja.     Flaga do połowy masztu. 
 
Zaštita (f.)  – ochrona 
Civilna zaštita .      Obrona Cywilna. 
Policijska zaštita .      Policyjna ochrona. 
Zaštita  okoliša.      Ochrona środowiska. 
Zaštita  privatnosti.     Ochrona prywatności. 
 
Zaštitar (m.)  – ochroniarz 
Radi kao zaštitar .     Pracuje jako ochroniarz. 
Šokirani zaštitari  ostali su na cesti.    Zszokowani ochroniarze zostali na drodze. 
Zaštitar  ih je molio da to ne čine.    Ochroniarz prosił ich, żeby tego nie robili. 
Zaštitar  nije stigao reagirati.    Ochroniarz nie zdążył zareagować. 
 
Zatvor (m.)  – więzienie (n.) 
Bijeg iz zatvora .      Ucieczka z więzienia. 
Istražni zatvor .      Areszt śledczy. 
Nekoliko mjeseci nakon što je izašao iz zatvora .  Kilka miesięcy po wyjściu z więzienia. 
Prenapučenost zatvora .     Przepełnienie więzień. 
Prenatrpan zatvor .     Przepełnione więzienie. 
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Tajni zatvor .      Tajne więzienie. 
Život u zatvoru .      Życie w więzieniu. 
 
Zemlja (f.)  – 1. ziemia 2. kraj (m.) 
30 tisuća ulagača iz svih zemalja  bivše Jugoslavije.  30 tysięcy inwestorów z wszystkich krajów byłej  
        Jugosławii. 
Laka mu zemlja .      Niech mu ziemia lekką będzie. 
Pet zemalja  s najvećim brojem radnih mjesta.  Pięć krajów z największą liczbą miejsc pracy. 
Propasti u zemlju  (od stida).    Zapaść się pod ziemię (ze wstydu). 
Sve zemlje  Tihog oceana.     Wszystkie kraje Oceanu Spokojnego. 
U razvijenim zemljama .     W krajach rozwiniętych. 
U zemlji  se raña sve manje djece.    W kraju rodzi się coraz mniej dzieci. 
Ujediniti zemlju .      Zjednoczyć kraj. 
Zapadni dio zemlje .     Zachodnia część kraju. 
Zemlja  je bila malo prijateljska i malo pristupačna.  Ziemia była mało gościnna i mało dostępna. 
Zemlja  je bila mjestimice plodna, a sloboda je mamila. Ziemia była miejscami żywna, a nęciła swoboda. 
Zemlja  trećeg svijeta.     Kraj trzeciego świata. 
 
Zima (f.)  – zima  
Blaga zima .      Łagodna zima. 
Najoštrija zima  u posljednjih šezdesetak godina.  Najostrzejsza zima od sześćdziesięciu lat. 
Oštra zima .      Ostra zima. 
Polarna zima .      Polarna/Arktyczna zima. 
Proljeće usred zime .     Wiosna w środku zimy. 
Sve oštrije zime .      Coraz ostrzejsze zimy. 
Zima  se vraća.      Zima wraca. 
 
Zmija (f.)  – wąż (m.)  
Golema zmija .      Ogromny wąż. 
Mozak zmija  je vrlo sličan ptičjem mozgu.   Mózg węży jest bardzo podobny do mózgu ptaków. 
Najotrovnija zmija  u Aziji.     Najbardziej jadowity wąż w Azji. 
Opasna zmija .      Niebezpieczny wąż. 
Ugriz zmije .      Ukąszenie węża. 
Zmija  je pobjegla iz terarija.    Wąż uciekł z terrarium. 
Zmija  otrovnica.      Jadowity wąż. 
 
Znak (m.)  – znak  
Horoskopski znak .     Znak zodiaku. 
Prometni znak .      Znak drogowy. 
Znakovi  izričitih naredbi.     Znaki zakazu i nakazu. 
Znakovi  obavijesti.     Znaki informacyjne. 
Znakovi  opasnosti.     Znaki ostrzegawcze. 
 
Znanje (n.)  – wiedza (f.)  
Bez mog znanja .      Bez mojej wiedzy. 
Dati do znanja .      Dać do zrozumienia. 
Stjecati znanje .      Zdobywać wiedzę. 
Sve ovisi o znanju .     Wszystko zależy od wiedzy. 
 
Znanost (f.)  – nauka 
Akademija znanosti .     Akademia Nauk. 
Popularizirati znanost .     Popularyzować naukę. 
Prirodne znanosti .     Nauki przyrodnicze. 
Profesor političkih znanosti .    Profesor nauk politycznych. 
 
Zona (f.)  – strefa  
Pješačka zona .      Deptak. 
Pogranična zona .     Pogranicze. 
Siva zona .      Szara strefa. 
Vremenska zona .     Strefa czasowa. 
Zona  ispadanja.      (sport.) Strefa spadkowa. 
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Zrak (m.)  – powietrze (n.)  
Baciti u zrak .      Wysadzić w powietrze. 
Idućih dana očekujemo daljnji porast temperature zraka . W następnych dniach oczekujemy dalszy wzrost  

temperatury powietrza. 
Onečišćenje zraka .     Zanieczyszczenie powietrze. 
Pucati u zrak .      Strzelać w powietrze. 
Stiže južina, a s njom topli zrak .    Przyjdzie odwilż, a z nią ciepłe powietrze. 
U taj mah strašan vrisak i urlik prolomi zrak .   W tej chwili wrzask straszny i wycie rozdarło  

powietrze. 
U zraku  se osjećao dah proljeća.    W powietrzu tchnęła wiosna. 
Udisao sam čisti zrak .     Wdychałem czyste powietrze. 
Visjeti u zraku .      (fraz.) Wisieć w powietrzu. 
 
Zrakoplov (m.)  – samolot  
Borbeni zrakoplov .     Samolot bojowy. 
Putnici ulaze u zrakoplov .     Podróżni/Pasażerowie wchodzą do samolotu. 
Putnički zrakoplov .     Samolot pasażerski. 
Srušiti zrakoplov .     Zestrzelić samolot. 
Teretni zrakoplov .     Samolot transportowy. 
Ući u zrakoplov .      Wsiąść do samolotu. 
Zrakoplov  će uskoro poletjeti.    Samolot wkrótce odleci. 
Zrakoplov  ruske proizvodnje.    Samolot rosyjskiej produkcji. 
 
Zub (m.)  – ząb  
Bijeli zubi .      Białe zęby.  
Četkica za zube .      Szczoteczka do zębów. 
Darovanome konju se zubi  ne gledaju.    Darowanemu koniu nie zagląda się w zęby. 
Izbiti zube .      Wybić zęby. 
Konac za zube .      Nić dentystyczna. 
Oko za oko, zub  za zub .     Oko za oko, ząb za ząb. 
Pranje zuba .      Mycie zębów. 
Pustiti kroz zube .      Wycedzić przez zęby. 
Sedam izbijenih zuba .     Siedem wybitych zębów.  
Škripati zubima .      Zgrzytać zębami. 
Štitnik za zube .      Ochraniacz na zęby. 
Zub  mudrosti.      Ząb mądrości. 
Zub  vremena.      Ząb czasu. 
 
Zvijezda (f.)  – gwiazda  
Filmska zvijezda .      Gwiazda filmowa. 
Nebo posuto zvijezdama .     Niebo posiane gwiazdami. 
Ratovi zvijezda .      Gwiezdne wojny. 
Roditi se pod sretnom zvijezdom .    Urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą. 
Zvijezda  padalica.     Spadająca gwiazda. 
Zvijezda  repatica.     Kometa. 
Zvijezda  se gasi.       Gwiazda wygasa. 
Zvijezde  su sinule na nebu.    Gwiazdy zamigotały na niebie. 
 
Žena (f.)  – kobieta 
Dvije sredovječne žene.     Dwie kobiety w średnim wieku. 
Muškarci su s Marsa, a žene s Venere.   Mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus. 
Ona je žena mog života.     Ona jest kobietą mojego życia. 
Pokušali smo pomoći toj mladoj ženi .   Próbowaliśmy pomóc tej młodej kobiecie. 
Voli žene, i žene vole njega.    Kocha kobiety, i kobiety kochają jego. 
Znao je sa ženama .     Znał się na kobietach. 
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Život (m.)  – życie (n.) 
Gospodar života  i smrti.     Pan życia i śmierci. 
Izgubiti život .      Stracić życie. 
Kratak život .      Krótkie życie. 
Miješati se u privatni život .    Mieszać się do prywatnego życia. 
Nema života  bez tebe.     Nie mogę żyć bez ciebie. 
Obiteljski život .      Życie rodzinne. 
Ostaje mu još samo nekoliko mjeseci života .  Zostało mu tylko kilka miesięcy życia. 
Platiti životom .      Przypłacić/Zapłacić życiem. 
Seksualni život .       Życie seksualne. 
Smisao života .      Sens życia. 
Stepa je uzavrela životom .    Step zawrzał życiem. 
Svakodnevni život .     Życie codzienne. 
Uništio mi je život .     Zniszczył mi życie. 
Voditi dvostruki život .      Prowadzić podwójne życie. 
Zajednički život .      Wspólne życie. 
Život  je počeo teći jednoliko.    Życie zaczęło płynąć jednostajnie. 
Život  u dvoje.      Życie we dwoje. 
 
Žrtva (f.)  – ofiara 
60 potvrñenih žrtava .     60 potwierdzonych ofiar. 
Dob i spol žrtava .      Wiek i płeć ofiar. 
Isplatiti odštetu obiteljima žrtava .     Wypłacić odszkodowanie rodzinom ofiar. 
Meñu žrtvama  su i žene i djeca.    Wśród ofiar są kobiety i dzieci. 
Udovica jedne od žrtava .     Wdowa po jednej z ofiar. 
Ukupan broj žrtava .      Łączna liczba ofiar. 
Većina žrtava  bili su mladi od 18 do 25 godina.  Większość ofiar to osoby w wieku od 18 do 25 lat. 
Žrtva  prevaranata.     Ofiara oszustów. 
 
 


