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„Słowackie rzeczowniki w zdaniach i wyrażeniach” to nowoczesna publikacja prezentująca praktyczne
zastosowanie rzeczowników na przykładowych zdaniach i wyrażeniach zaczerpniętych ze słowackiej
literatury i prasy.
Słownik został opracowany w oparciu o najnowsze osiągnięcia leksykografii, dzięki czemu znakomicie
uzupełnia podręczniki do nauki języka słowackiego i inne słowniki tego języka dostępne na rynku.
Zakres opracowania jest ograniczony jedynie możliwościami finansowymi wydawnictwa. Jeśli słownik
będzie cieszył się zainteresowaniem, to powstaną rozszerzone wydania oraz słowniki specjalistyczne.
Od 1.12.2011 publikacja została udostępniona bezpłatnie.

Dariusz Sieczkowski
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Adresa (f.) – adres (m.)
Adresa odosielateľa.
E-mailová adresa.
Firemná adresa.
Nadiktoval mi adresu.
Napísať na list adresu.
Pošlite to na túto adresu.
Prechodná adresa.
Presná adresa.
Spiatočná adresa.
Trvalá adresa.
Zmýliť si adresu.

Adres nadawcy.
Adres mailowy.
Adres firmy.
Podyktował mi adres.
Zaadresować list.
Proszę to przesłać pod ten adres.
Adres tymczasowy.
Dokładny adres.
Adres zwrotny.
Adres stały.
Pomylić adres. (również we frazeologii)

Agentúra (f.) – agencja
Agentúra pre rozvoj podnikania.
Informovala o tom agentúra Reuters.
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu.
Ratingová agentúra.
Tlačová agentúra.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Poinformowała o tym agencja Reutera.
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.
Agencja ratingowa.
Agencja prasowa.

Akcia (f.) – akcja (m.)
Akcia na doručiteľa.
Akcie klesajú.
Akcie klesli takmer o 10 percent.
Akcie stúpajú.
Akcie zažili pád.
Bojová akcia.
Investovať do akcií.
Kmeňová akcia.
Kúpiť akcie.
Mierová akcia.
Museli prerušiť akciu.
Obranná akcia.
Pátracia akcia.
Podpisová akcia
Predať akcie.
Princíp akcie a reakcie.
Prioritná akcia.
Turistická akcia.

Akcja na okaziciela.
Akcje spadają. (ceny akcji)
Akcje spadły prawie o 10 procent.
Akcje rosną. (ceny akcji)
Akcje zanotowały spadek.
Akcja bojowa.
Inwestować w akcje.
Akcja zwykła.
Kupić akcje.
Akcja pokojowa.
Musieli przerwać akcję.
Akcja obronna.
Akcja poszukiwawcza.
Akcja zbierania podpisów.
Sprzedać akcje.
Zasada akcji i reakcji.
Akcja uprzywilejowana.
Impreza turystyczna.

Anjel (m.) – anioł
Anjel strážca.
Anjel pokoja.
Anjel smrti.
Mesto anjelov.
Padlý anjel.

Anioł stróż.
Anioł pokoju.
Anioł śmierci.
Miasto aniołów.
Upadły anioł.

Atentát (m.) – zamach
Atentát na demokraciu.
Bol zapletený do príprav atentátu.
Neúspešný atentát.
Pokus o atentát.
Samovražedný atentát.
Spáchať atentát.
Teroristický atentát.

Zamach na demokrację.
Był zamieszany w przygotowania do zamachu.
Nieudany zamach.
Próba zamachu.
Zamach samobójczy.
Dokonać zamachu.
Zamach terrorystyczny.

Auto (n.) – samochód (m.)
Každý chce mať skvelé auto.
Nákladné auto.
O niekoľko minút potom odišiel na svojom aute.
Osobné auto.
Prišiel o novučičké auto.
Rozmlátil svoje auto.
Zastavil s autom na krajnici.
Zhoreli zaživa v autách.

Każdy chce mieć wspaniały samochód.
Samochód ciężarowy.
Kilka minut później odjechał swoim samochodem.
Samochód osobowy.
Stracił nowiuteńki samochód.
Rozbił swój samochód.
Zatrzymał samochód na poboczu.
Spłonęli żywcem w samochodach.
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Autobus (m.) – aubotus
Autobus narazil pri Berlíne do mostného piliera.
Autobus vchádzal na železničné priecestie.
Autobus zišiel z diaľnice.
Cestovať autobusom.
Diaľkový autobus.
Dnes ráno som prišiel do školy autobusom.
Dvojposchodový autobus.
Ešte neprišiel autobus.
Kĺbový autobus.
Nastúpil som na autobus.
Nízkopodlažný autobus.
Vysokopodlažný autobus.
Za oknami autobusu sa mihá krajina.
Zrážka vlaku s autobusom.

Pod Berlinem autobus uderzył w filar mostu.
Autobus wjeżdżał na przejazd kolejowy.
Autobus zjechał z autostrady.
Podróżować autobusem.
Autobus dalekobieżny.
Dzisiaj rano przyjechałem do szkoły autobusem.
Autobus piętrowy.
Autobus jeszcze nie przyjechał.
Autobus przegubowy.
Wsiadłem do autobusu.
Autobus niskopodłogowy.
Autobus wysokopodłogowy.
Za oknami autobusu przesuwa się krajobraz.
Zderzenie pociągu z autobusem.

Automobil (m.) – samochód
Chladiarenský automobil.
Továreň na automobily.
Dodávkový automobil.
Nákladný automobil.
Osobný automobil.
Terénny automobil.

Chłodnia. (Samochód)
Fabryka samochodów.
Samochód dostawczy.
Samochód ciężarowy.
Samochód osobowy.
Samochód terenowy.

Banka (f.) – bank (m.)
Investičná banka.
Muž vošiel do banky.
Najväčšia talianska banka.
Národná banka.
Pobočka banky.
Záväzky v bankách.

Bank inwestycyjny.
Mężczyzna wszedł do banku.
Największy włoski bank.
Bank Narodowy.
Filia/Oddział banku.
Wierzytelności bankowe.

Baňa (f.) – kopalnia
Baňa na síru.
Diamantová baňa.
Dotácie pre bane.
Pracovníci bane.
Robil v bani tridsať rokov.
Soľná baňa.
Strieborná baňa.
Uhoľná baňa.
V uránových baniach.
Výbuch v bani.
Zinková baňa.

Kopalnia siarki.
Kopalnia diamentów.
Dotacje dla kopalń.
Pracownicy kopalni.
Pracował w kopalni trzydzieści lat.
Kopalnia soli.
Kopalnia srebra.
Kopalnia węgla.
W kopalniach uranu.
Wybuch w kopalni.
Kopalnia cynku.

Bazén (m.) – basen
Krytý bazén.
Najväčší bazén na Slovensku.
Olympijský bazén.
Plávať v bazéne.
Plavci plávajú v bazéne.
Plavecký bazén.
Po daždi sa z parkoviska stáva bazén.
Prístavný bazén.
Termálny bazén.

Basen kryty.
Największy basen na Słowacji.
Basen olimpijski.
Pływać w/na basenie.
Pływacy pływają w basenie.
Pływalnia
Po deszczu parking zamienia się w basen.
Basen portowy.
Basen termalny.

Bilancia (f.) – bilans (m.)
Bilancia je desivá.
Celková bilancia obetí.
Doterajšia bilancia.
Obchodná bilancia.
Platobná bilancia.
Vyrovnaná bilancia.

Bilans jest przerażający.
Łączny bilans ofiar.
Dotychczasowy bilans.
Bilans handlowy.
Bilans płatniczy.
Wyrównany bilans.
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Bod (m.) – punkt (m.)
Bázický bod.
Bod na oblohe.
Bod obžaloby.
Dosiahnuť maximálny počet bodov.
Na každom z kontrolných bodov.
Orientačný bod.
Spoločný bod.
Stratiť bod.
Trestné body.
Uviaznuť na mŕtvom bode.
Vyhrať na body.
Záchytný bod.
Získať bod.

Punkt bazowy.
Punkt na niebie.
Punkt oskarżenia.
Uzyskać maksymalną liczbę punktów.
Na każdym z punktów kontrolnych.
Punkt orientacyjny.
Wspólny punkt.
Stracić punkt.
Punkty karne.
Utknąć w martwym punkcie.
Wygrać na punkty.
Punkt zaczepienia.
Zyskać/Otrzymać punkt.

Boj (m.) – walka (f.)
Boj na život a na smrť.
Boj o moc.
Boj o život.
Boj s časom.
Boj s nezamestnanosťou.
Boj so živlom.
Boj za mier.
Boj za slobodu.
Boj zblízka.
Boje pokračujú.
Padnúť v boji.
Politický boj.
Prebiehajú tvrdé boje.
Prehral boj s rakovinou lymfatických uzlín.
Ťažké boje.
Všetci sa pripravovali na boj.
Zviesť boj.

Walka na śmierć i życie.
Walka o władzę.
Walka o życie.
Walka z czasem.
Walka z bezrobociem.
Walka z żywiołem.
Walka o pokój.
Walka o wolność.
Walka wręcz.
Walki trwają.
Polec w walce.
Walka polityczna.
Trwają ciężkie walki.
Przegrał walkę z rakiem węzłów chłonnych.
Ciężkie walki.
Wszyscy przygotowywali się do walki.
Stoczyć walkę.

Bolesť (f.) – ból (m.)
Bolesť hlavy.
Bolesti svalov a kĺbov.
Cítiť bolesť.
Kričať od bolesti.
Plakať od bolesti.
Pôrodné bolesti.
Prudká bolesť
Tupá bolesť
Utíšiť bolesť.

Ból głowy.
Bóle mięśni i stawów.
Odczuwać ból.
Krzyczeć z bólu.
Płakać z bólu.
Bóle porodowe
Gwałtowny ból.
Tępy ból.
Uśmierzyć ból.

Bomba (f.) – bomba (m.)
Atómová bomba.
Časovaná bomba.
Kalorická bomba.
Kazetové bomby.
Kobaltová bomba.
Ktosi vykríkol, že vybuchla bomba.
Na chrbte nosia kyslíkové bomby.
Odpáliť bombu.
Podomácky vyrobená bomba.
Pri explózii bomby zomrelo 12 civilistov.
Vodíková bomba.
Výbuch bomby.

Bomba atomowa.
Bomba zegarowa.
Bomba kaloryczna.
Bomby kasetowe.
Bomba kobaltowa.
Ktoś krzyknął, że wybuchła bomba.
Na plecach niosą butle z tlenem.
Zdetonować bombę.
Bomba domowej produkcji.
W wybuchu bomby zginęło 12 cywilów.
Bomba wodorowa.
Wybuch bomby.

Bozk (m.) – pocałunek
Bozk na čelo.
Bozk na rozlúčku.
Bozk smrti.
Dlhý bozk na dobrú noc.
Francúzsky bozk.
Na tento bozk nikdy nezabudnem.
Vášnivý bozk.

Pocałunek w czoło.
Pocałunek na pożegnanie.
Pocałunek śmierci.
Długi pocałunek na dobranoc.
Francuski pocałunek.
Nigdy nie zapomnę tego pocałunku.
Namiętny pocałunek.
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Brat (m.) – brat
Bratov syn.
Čaká na správy o bratovi a otcovi.
Dvaja bratia sa pokúšali pomôcť mame.
Matkin brat.
Nasledoval osud svojho brata.
Nevlastný brat.
Otcov brat.
Pracuje vo firme svojho brata.
Rozlúčila sa s bratom.
Starší brat.
Vlastný brat.

Bratanek.
Czeka na wiadomości o bracie i ojcu.
Dwaj bracia próbowali pomóc mamie.
Wujek.
Podzielił los swojego brata.
Brat przyrodni.
Stryj.
Pracuje w firmie swojego brata.
Pożegnała się z bratem.
Starszy brat.
Brat rodzony.

Breh (m.) – brzeg
Breh rieky.
Chodiť po brehu.
Na brehu rieky.
O chvíľu vystúpia na druhom brehu.
Piesočnatý breh.
Pri brehu kotvia lode.
Priraziť k brehu.
Rieky sa vyliali z brehov.
Tichá voda brehy myje.
Voda vystúpila z brehov.

Brzeg rzeki.
Chodzić po brzegu.
Na brzegu rzeki.
Za chwilę wysiądą na drugim brzegu.
Piaszczysty brzeg.
Przy brzegu cumują statki.
Przybić do brzegu.
Rzeki wylały z brzegów.
Cicha woda brzegi rwie.
Woda wystąpiła z brzegów.

Budova (f.) – budynek (m.)
Budova pošty.
Budova sa začala triasť.
Chvíľu mi trvalo, kým som našiel tú správnu budovu.
Explózia zničila budovy v okruhu stoviek metrov.
Jedna zo štyroch budov.
Podpaľovať budovy.
Sedemposchodová budova.

Budynek poczty.
Budynek zaczął się trząść.
Znalezienie właściwego budynku zajęło mi chwilę.
Eksplozja zniszczyła budynki w promieniu setek
metrów.
Jeden z czterech budynków.
Podpalać budynki.
Siedmiopiętrowy budynek.

Budúcnosť (f.) – przyszłość
Blízka budúcnosť.
Budúcnosť národa.
Čaká ťa skvelá budúcnosť.
Ďaleká budúcnosť.
Myslia na budúcnosť.
Myslieť na budúcnosť.
Plány do budúcnosti.
Treba sa pozerať do budúcnosti.
Výhľady do budúcnosti.

Bliska przyszłość.
Przyszłość narodu.
Czeka cię wspaniała przyszłość.
Daleka przyszłość.
Myślą o przyszłości.
Myśleć o przyszłości.
Plany na przyszłość.
Trzeba patrzeć w przyszłość.
Perspektywy na przyszłość.

Byt (m.) – mieszkanie (n.)
Byt nám už bol malý.
Družstevný byt.
Dvojizbový byt.
Kľúče od bytu.
Slnečný byt.
Sporiť na byt.
V byte bola tma.
V prenajatom byte.
Vlastný byt.
Vybehla som z bytu.
Vyšiel som z bytu.

Mieszkanie było już dla nas za małe.
Mieszkanie spółdzielcze.
Mieszkanie dwupokojowe.
Klucze do mieszkania.
Słoneczne mieszkanie.
Oszczędzać na mieszkanie.
W mieszkaniu było ciemno.
W wynajętym mieszkaniu.
Mieszkanie własnościowe.
Wybiegłam z mieszkania.
Wyszedłem z mieszkania.

Cena (f.) – 1. cena 2. nagroda
Cena nesedí.
Ceny klesajú.
Ceny menia stravovacie návyky.
Ceny stúpajú.
Ceny vyššie ako u nás.
Dobrá kvalita za dobrú cenu.
Dumpingová cena.

Cena się nie zgadza.
Ceny spadają.
Ceny zmieniają nawyki żywieniowe.
Ceny rosną.
Ceny wyższe niż u nas.
Dobra jakość za dobrą cenę.
Cena dumpingowa.
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Dvíhať ceny.
Hlavná cena.
Kúpiť pod cenu.
Maloobchodná cena.
Má to cenu zlata.
Nízke ceny.
Nobelova cena.
Premrštené ceny.
Prudký nárast cien.
Rast cien.
Stúpajúce ceny.
Treba rátať s ďalším rastom cien.
Vecná cena.
Všetko je v cene.
Vyvolávacia cena.
Za cenu vlastného zdravia.
Za každú cenu.
Za nijakú cenu.
Za zlomok ceny.
Zjednávanie cien.
Zníženie cien.
Zvýšenie cien.
Život bez partnera nemá cenu.

Podnosić ceny.
Nagroda główna.
Kupić poniżej wartości.
Cena detaliczna.
To ma wagę złota.
Niskie ceny.
Nagroda Nobla.
Wygórowane ceny.
Gwałtowny wzrost cen.
Wzrost cen.
Rosnące ceny.
Trzeba się liczyć z dalszym wzrostem cen.
Nagroda rzeczowa.
Wszystko jest w cenie.
Cena wywoławcza.
Za cenę (własnego) zdrowia.
Za wszelką cenę.
Za żadną cenę.
Za ułamek ceny.
Targowanie się.
Obniżka cen.
Podwyżka cen.
Życie bez partnera nie ma sensu.

Cesta (f.) – 1. droga, szosa 2. podróż 3. szlak (m.)
Asfaltová cesta.
Cesta bola nepriechodná.
Cesta do cudziny .
Cesta k sláve.
Cesta lietadlom.
Cesta na vrchol.
Cesta po mori.
Cesta vlakom.
Cestou späť.
Dieťa je na ceste.
Diplomatickou cestou.
Dýchacie cesty.
Hodvábna cesta.
Hovoriť z cesty.
Ísť svojou cestou.
Ísť vlastnou cestou.
Je to na dobrej ceste.
Mierová cesta.
Mliečna cesta.
Močové cesty.
Nová cesta životom.
Poľná cesta.
Postaviť sa niekomu do cesty.
Pri ceste do šatne ho vulgárne urážali.
Raziť si cestu.
Svadobná cesta.
Ukázať niekomu cestu.
Úradnou cestou.
Vo vetre a snehu stál uprostred cesty.
Všetky cesty vedú do Ríma.
Vydať sa na dlhú cestu.
Zlatá stredná cesta.
Zlý stav ciest.

Szosa asfaltowa.
Droga była nieprzejezdna.
Podróż zagraniczna.
Droga do sławy.
Podróż samolotem
Droga na szczyt.
Podróż drogą morską.
Podróż pociągiem.
W drodze powrotnej.
Dziecko jest w drodze.
Na drodze dyplomatycznej.
Drogi oddechowe.
Jedwabny Szlak.
Mówić od rzeczy.
Iść swoją drogą.
Iść własną drogą.
To jest na dobrej drodze.
Droga pokojowa.
Droga Mleczna.
Drogi moczowe.
Nowa droga życia.
Droga polna.
Stanąć komuś na drodze.
W drodze do szatni wulgarnie go obrażali.
Torować sobie drogę.
Podróż poślubna.
Pokazać komuś drogę.
Na drodze urzędowej.
Na wietrze i śniegu stał na środku drogi.
Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
Wyruszyć w długą podróż.
Złoty środek.
Zły stan dróg.

Cieľ (m.) – 1. cel 2. meta (f.)
Bomby zasiahli vojenské ciele.
Cieľ cesty.
Cieľ práce.
Cieľ svätí prostriedky.
Cieľ života.
Dobehnúť do cieľa.
Doraziť do cieľa.

Bomby trafiły w cele wojskowe.
Cel podróży.
Cel pracy.
Cel uświęca środki.
Cel życia.
Dobiec do mety.
Dotrzeć do celu/mety.
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Dosiahnuť vytýčený cieľ.
Dôjsť do cieľa.
Chodiť bez cieľa.
Minúť sa cieľa.
Pohyblivý cieľ.
Politické ciele.
Postaviť (si) (za) cieľ.
Pozemné ciele.
Prejsť cieľom.
Prísť do cieľa.
Strieľať do cieľa.
Vedecké ciele.
Zasiahnuť cieľ.

Osiągnąć wyznaczony cel.
Dojść/Dojechać do mety.
Chodzić bez celu.
Minąć się z celem.
Ruchomy cel.
Cele polityczne.
Postawić (sobie) (za) cel.
Cele lądowe.
Przejść/Przejechać przez metę.
Dojechać do mety.
Strzelać do celu.
Cele naukowe.
Trafić w cel.

Cigareta (f.) – papieros (m.)
Denne vyfajčí škatuľku cigariet.
Fajčiť cigarety.
Ohorok z cigarety.
Páchatelia na jeho tele hasili cigarety.
Zapáliť si cigaretu.
Žiadne cigarety.

Codziennie wypala paczkę papierosów.
Palić papierosy.
Niedopałek papierosa.
Sprawcy gasili na jego ciele papierosy.
Zapalić papierosa.
Żadnych papierosów.

Čas (m.) – czas
Budúci čas.
Čas letí.
Čas plynie.
Čas sa vliekol.
Čas sú peniaze.
Letný čas.
Márniť čas.
Mať dosť času.
Minulý čas.
Mrhať čas.
Na neurčitý čas.
Na určitý čas.
Nadišiel čas.
Nájsť si čas.
Nemať čas pre niekoho.
Odrátavať čas.
Presný čas.
Preteky s časom.
Prítomný čas.
Strácať čas.
Stredoeurópsky čas.
Trávenie voľného času.
Už je čas vstávať.
V čase žatvy.
V poslednom čase.
Voľný čas.
Všetko má svoj čas.
Z času na čas.
Za dávnych čias.
Zlé časy.
Zub času.

Czas przyszły.
Czas leci.
Czas płynie.
Czas się wlókł.
Czas to pieniądz.
Czas letni.
Marnować czas.
Mieć dość czasu.
Czas przeszły.
Trwonić czas.
Na czas nieokreślony.
Na czas określony.
Nadszedł czas.
Znaleźć czas.
Nie mieć czasu dla kogoś.
Odliczać czas.
Dokładny czas.
Wyścig z czasem.
Czas teraźniejszy.
Tracić czas.
Czas środkowoeuropejski.
Spędzanie wolnego czasu.
(Już) Czas wstawać.
W czasie żniw.
W ostatnim czasie.
Wolny czas.
Wszystko w swoim czasie.
Od czasu do czasu.
W dawnych czasach.
Złe czasy.
Ząb czasu.

Číslo (n.) – 1. numer (m.) 2. liczba (f.)
Celé číslo.
Číslo domu.
Číslo izby.
Číslo menšie než nula.
Jednotné číslo.
Kladné číslo.
Množné číslo.
Nepárne číslo.
Pomýliť číslo.
Poštové smerovacie číslo.
Prirodzené číslo.

Liczba całkowita.
Numer domu.
Numer pokoju.
Liczba mniejsza od zera.
Liczba pojedyncza.
Liczba dodatnia.
Liczba mnoga.
Liczba nieparzysta.
Pomylić numer.
Kod pocztowy
Liczba naturalna.
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Prvé číslo nového časopisu.
Racionálne číslo.
Reálne číslo.
Smerové číslo.
Šťastné čísla.
Telefónne číslo.
Téma číslo jeden.
V predošlom čísle.
Záporné číslo.

Pierwszy numer nowego czasopisma.
Liczba wymierna.
Liczba rzeczywista.
Numer kierunkowy.
Szczęśliwe liczby.
Numer telefonu.
Temat numer jeden.
W poprzednim numerze.
Liczba ujemna.

Človek (m.) – człowiek
Demonštranti sú prevažne mladí ľudia.
Chorí a starší ľudia.
Ľudia ma spoznávajú na ulici.
Ľudia nestihli zachrániť takmer nič.
Ľudia nevedia, čo ich čaká.
Ľudia sa nemohli dovolať svojim blízkym.
Ľudia sa nezdravo stravujú.
Ľudia sú všade.
Ľudia vyšli do ulíc.
Mnohí ľudia nestihli utiecť pred ohňom.
Nemajú nárok nazývať sa ľuďmi.
Ozval sa v ňom človek.
Prišli obyčajní ľudia.
Spoznávanie nových ľudí.
To je náš človek.
Žiť ako človek.

Demonstrujący to przeważnie młodzi ludzie.
Chorzy i starsi ludzie.
Ludzie rozpoznają mnie na ulicy.
Ludzie nie zdążyli niemal niczego uratować.
Ludzie nie wiedzą, co ich czeka.
Ludzie nie mogli się dodzwonić do swoich bliskich.
Ludzie niezdrowo się odżywiają.
Ludzie są wszędzie.
Ludzie wyszli na ulice.
Wielu ludzi nie zdążyło uciec przed ogniem.
Nie mają prawa nazywać siebie ludźmi.
Odezwał się w nim człowiek.
Przyszli zwykli ludzie.
Poznawanie nowych ludzi.
To nasz człowiek.
Żyć jak człowiek.

Daň (f.) – podatek (m.)
Daň z pozemkov.
Daň z pridanej hodnoty (DPH).
Daň z príjmu.
Krátenie dane.
Odvádzať dane.
Platia dane a vychovávajú deti.
Platiť daň.
Po odrátaní dane.
Spotrebná daň.
Výška dane.

Podatek gruntowy.
Podatek od wartości dodanej (VAT).
Podatek dochodowy.
Oszustwo podatkowe.
Odprowadzać podatki.
Płacą podatki i wychowują dzieci.
Płacić podatek.
Po odliczeniu podatku.
Akcyza.
Wysokość podatku.

Dav (m.) – tłum
Dav kričí čoraz viac.
Dav si našiel vinníka.
Davy ľudí.
Davy turistov z celej Európy.
Dav vtrhol do budovy.
Po hodine sa dav rozchádza.
Rozvášnený dav.
Rozzúrený dav obkľúčil policajnú stanicu.

Tłum coraz bardziej krzyczy.
Tłum znalazł (sobie) winnego.
Tłumy ludzi.
Tłumy turystów z całej Europy.
Tłum wtargnął do budynku.
Po godzinie tłum się rozchodzi.
Rozwścieczony tłum.
Rozwścieczony tłum otoczył posterunek policji.

Dážď (f.) – deszcz
Dlhotrvajúce intenzívne dažde.
Chystá sa na dážď.
Kvapky dažďa.
Obdobie dažďov.
Prudké dažde.
Prvý deň bez dažďa.
Rásť ako huby po daždi.
Spustil sa dážď.
Dostať sa z dažďa pod odkvap.

Długotrwałe intensywne deszcze.
Zbiera się na deszcz.
Kropla deszczu.
Pora deszczowa.
Gwałtowne deszcze.
Pierwszy dzień bez deszczu.
Rosnąć jak grzyby po deszczu.
Zaczęło padać.
Wpaść z deszczu pod rynnę.
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Dcéra (f.) – córka
Bála sa, že už nikdy neuvidí svoju dcéru.
Bratova dcéra.
Dcéry dospeli.
Jeho dcéra je v Amerike.
Krstná dcéra.
Moja dcéra zomierala.
Najmladšia dcéra.
Nemohla som sa dcére dovolať.
Nevlastná dcéra.
Sestrina dcéra.
Strata jedinej dcéry.

Bała się, że już nigdy nie zobaczy swojej córki.
Bratanica.
Córki dorosły.
Jego córka jest w Ameryce.
Chrześniaczka.
Moja córka umierała.
Najmłodsza córka.
Nie mogłam dodzwonić się do córki.
Pasierbica.
Siostrzenica.
Strata jedynej córki.

Deň (m.) – dzień
Aj zajtra je deň.
Bežný deň.
Bude to trvať niekoľko dní.
Deň ako každý iný.
Deň matiek.
Deň narodenia
Deň nezávislosti.
Druhý deň všetko poprel.
Jeho dni sú zrátané.
Na tento deň sme čakali roky.
Nechváľ deň pred večerom.
Po niekoľkých dňoch.
Pracovný deň.
Pred desiatimi dňami.
Predposledný augustový deň.
Prežiť (ťažký) deň.
Slnečný, teplý deň.
Svadobný deň.
Sviatočný deň.
Týždeň má 7 dní.
Vo dne v noci.
Z jedného dňa na druhý.
Za bieleho dňa.
Zo dňa na deň.

Jutro też jest dzień.
Zwykły dzień.
Potrwa to kilka dni.
Dzień jak każdy inny.
Dzień Matki.
Dzień urodzenia/narodzin.
Dzień Niepodległości.
Na drugi dzień wszystkiemu zaprzeczył.
Jego dni są policzone.
Na ten dzień czekaliśmy latami.
Nie chwal dnia przed zachodem słońca.
Po kilku dniach
Dzień roboczy.
Dziesięć dni temu.
Przedostatni dzień sierpnia.
Przeżyć (ciężki) dzień.
Słoneczny, ciepły dzień.
Dzień ślubu.
Dzień świąteczny.
Tydzień ma 7 dni.
W dzień i w nocy.
Z dnia na dzień.
W biały dzień.
Z dnia na dzień.

Dielo (n.) – dzieło
Dielo podpaľačov.
Dielo skazy.
Literárne dielo.
Stredoveké dielo anonymného rytiera.
Vystavené diela.

Dzieło podpalaczy.
Dzieło zniszczenia.
Dzieło literackie.
Średniowieczne dzieło anonimowego rycerza.
Wystawione dzieła.

Dieťa (n.) – dziecko
Bola normálnym zdravým dieťaťom.
Deťom rozdával cukríky.
Dieťa skončilo v miestnom sirotinci.
Epidémia obezity u detí.
Chcem druhé dieťa.
Mať dieťa.
Matka s dieťaťom.
Najviac trpia deti.
Nikdy nemali deti.
Opustené deti.
Plakať ako malé dieťa.
Tešil som sa ako malé dieťa.
V cele plakal ako dieťa.
Veľké dieťa.
Výchova detí.
Vychovávať dieťa.

Była normalnym, zdrowym dzieckiem.
Rozdawał dzieciom cukierki.
Dziecko skończyło w miejscowym sierocińcu.
Epidemia otyłości u dzieci.
Chcę drugie dziecko.
Mieć dziecko.
Matka z dzieckiem.
Najbardziej cierpią dzieci.
Nigdy nie mieli dzieci.
Opuszczone dzieci.
Płakać jak małe dziecko.
Cieszyłem się jak małe dziecko.
W celi płakał jak dziecko.
Duże dziecko.
Wychowanie dzieci.
Wychowywać dziecko.
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Divadlo (n.) – teatr (m.)
Bábkové divadlo.
Divadlo je v centre mesta.
Divadlo nehrá.
Hudobné divadlo.
Ísť do divadla.
Národné divadlo.
Ochotnícke divadlo.
Pod javiskom divadla.
Pouličné divadlo.

Teatr lalek.
Teatr znajduje się w centrum miasta.
Teatr jest nieczynny.
Teatr muzyczny.
Iść do teatru.
Teatr Narodowy.
Teatr amatorski.
Pod sceną teatru.
1. Teatr uliczny 2. Przedstawienie uliczne.

Dlh (m.) – dług
Fiktívny dlh.
Mám uňho dlh.
Má obrovské dlhy.
Narobila si dlhy.
Obsluha dlhu.
Odpustiť dlh.
Ostali len dlhy.
Pomaly spláca dlhy.
Štátny dlh.
Upadnúť do dlhov.
Vymáhanie dlhu.

Fikcyjny dług.
Mam u niego dług.
Ma ogromne długi.
Narobiła długów.
Obsługa długu.
Umorzyć dług.
Zostały tylko długi.
Powoli spłaca długi.
Dług państwowy.
Popaść w długi.
Windykacja długu.

Doba (f.) – 1. czas (m.) 2. epoka 3. okres (m.)
Doba bronzová.
Doba železná.
Jazdná doba.
Ľadová doba.
Môže to trvať dlhšiu dobu.
Príliš krátka doba.
Skúšobná doba.
V poslednej dobe.

Epoka brązu.
Epoka żelaza.
Czas przejazdu.
Epoka lodowcowa.
Może to potrwać dłuższy czas.
Zbyt krótki czas.
Okres próbny.
W ostatnim czasie.

Dôchodok (m.) – emerytura (f.)
Dostávať dôchodok.
Invalidný dôchodok.
Odchod do predčasného dôchodku.
Odísť do dôchodku.
Poberať dôchodok.
Skorší odchod do starobného dôchodku.
Vyplácať dôchodok.

Dostawać emeryturę.
Renta.
Przejście na wcześniejszą emeryturę.
Przejść na emeryturę.
Pobierać emeryturę.
Wcześniejsze przejście na emeryturę.
Wypłacać emeryturę.

Dom (m.) – dom
Bála sa vychádzať z domu.
Biely dom.
Bol v zadnej časti domu.
Celý deň je doma.
Dom módy.
Domy nemajú kúpeľne ani tečúcu vodu.
Chodiť z domu do domu.
Kultúrny dom.
Mali sme krásny dom so psami a so záhradou.
Nech si zametá pred vlastným domom.
Obchodný dom.
Pán domu.
Pokosiť trávu okolo domu.
Radový dom.
Rodinný dom.
Sedieť doma.
Stavajú vysoké a úzke domy.
Stavať dom.
Strecha domu.
Väčšinu času trávil doma.
Vlastník domu.
Vôbec nevychádza z domu.
Všade dobre, doma najlepšie.

Bała się wychodzić z domu.
Biały Dom.
Był w tylnej części domu.
Cały dzień jest w domu.
Dom mody.
Domy nie mają łazienek ani bieżącej wody.
Chodzić od domu do domu.
Dom kultury.
Mieliśmy piękny dom z psami i ogrodem.
Niech pozamiata przed własnym progiem.
Dom handlowy.
Pan domu.
Skosić trawę wokół domu.
Domek szeregowy.
Dom rodzinny/jednorodzinny.
Siedzieć w domu.
Budują wysokie i wąskie domy.
Budować dom.
Dach domu.
Większość czasu spędzał w domu.
Właściciel domu.
W ogóle nie wychodzi z domu.
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
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Zabarikádovali sa doma.
Zobudiť celý dom.
Žiť ďaleko od domu.

Zabarykadowali się w domu.
Obudzić cały dom.
Żyć daleko od domu.

Doska (f.) – płyta
Koliesková doska.
Kontinentálna doska.
Oceánska doska.
Palubná doska.
Pamätná doska.
Rozvodná doska.
Záchodová doska.

Deskorolka
(geol.) Płyta kontynentalna.
(geol.) Płyta oceaniczna.
Deska rozdzielcza.
Tablica pamiątkowa.
Tablica rozdzielcza.
Deska klozetowa.

Dovolenka (f.) – 1. urlop (m.) 2 . wczasy (pl.t.)
Dovolenka pri mori.
Materská dovolenka.
Na túto dovolenku budú dlho spomínať.
Trávili spoločné dovolenky.
Tráviť dovolenku v Poľsku.
Žiadať o dovolenku.

Wczasy nad morzem.
Urlop macierzyński.
Te wczasy będą długo wspominać.
Wspólnie spędzali wczasy.
Spędzać urlop w Polsce.
Prosić o urlop.

Duch (m.) – duch
Ani ducha niet.
Dobrý duch.
Duchovia námorníkov.
Duch svätý.
Hodina duchov.
Mesto duchov.
V zrúcaninách strašia duchovia.
Vyháňanie duchov.
Vyzerala ako duch.
Zlý duch.

Ani żywej duszy.
Dobry duch.
Duchy marynarzy.
Duch Święty.
Godzina duchów.
Miasto duchów.
W ruinach straszą duchy.
Wypędzanie duchów.
Wyglądała jak duch.
Zły duch.

Dvere (pl.t.) – drzwi
Buchnúť dverami.
Bytové dvere.
Druhé poschodie, prvé dvere vpravo.
Dvere do izby.
Muž stál pri dverách.
Nápis na dverách.
Oceľové dvere.
Útočník sa snažil otvoriť dvere.
Vchodové dvere.
Za zatvorenými dverami.
Zámka na dverách
Zamknúť dvere.
Zatváral som ľuďom dvere pred nosom.
Zatvoriť dvere.

Trzasnąć drzwiami.
Drzwi do mieszkania.
Drugie piętro, pierwsze drzwi na prawo.
Drzwi do pokoju.
Mężczyzna stał przy drzwiach.
Napis na drzwiach.
Stalowe drzwi.
Napastnik próbował otworzyć drzwi.
Drzwi wejściowe.
Za zamkniętymi drzwiami.
Zamek w drzwiach.
Zamknąć drzwi. (na klucz)
Zamykałem ludziom drzwi przed nosem.
Zamknąć drzwi.

Elektráreň (f.) – elektrownia
Atómová elektráreň.
Poľsko potrebuje nové elektrárne.
Stavať nové elektrárne.
Sú proti stavbe elektrárne.
V elektrárni došlo k ďalšiemu výbuchu.
Väčšina je proti elektrárni.
Vodná elektráreň.

Elektrownia jądrowa.
Polska potrzebuje nowych elektrowni.
Budować nowe elektrownie.
Są przeciwko budowie elektrowni.
W elektrowni doszło do kolejnego wybuchu.
Większość jest przeciwko elektrowni.
Elektrownia wodna.

Električka (f.) – tramwaj (m.)
Cestovať električkou.
Električky musia dať prednosť chodcovi.
Stojí metro, električky aj trolejbusy.
V sobotu sa električka zrazila s autom.
Vodič električky.
Zastávka električky.
Zrážka električiek.

Jechać tramwajem.
Tramwaje muszą ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
Stoi metro, tramwaje i trolejbusy.
W sobotę tramwaj zderzył się z samochodem.
Motorniczy.
Przystanek tramwajowy.
Zderzenie tramwajów.
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Energia (f.) – energia
Elektrická energia.
Kinetická energia.
Potenciálna energia.
Slnečná energia.
Tepelná energia.
Tuky sú zdrojom energie.
Vodná energia.
Zákon zachovania energie.

Energia elektryczna.
Energia kinetyczna.
Energia potencjalna.
Energia słoneczna.
Energia cieplna.
Tłuszcze są źródłem energii.
Energia wodna.
Zasada zachowania energii.

Farba (f.) – 1. barwa, kolor (m.) 2. farba
Farba hlasu.
Farba očí.
Farba pleti.
Farba pokožky.
Hájiť národné farby.
Látka bez farby.
Olejové farby.
S ním môj svet dostal farbu.
Výber farieb nie je náhodný.

Barwa głosu.
Kolor oczu.
Kolor skóry.
Kolor skóry.
Bronić barw narodowych.
Bezbarwna substancja.
Farby olejne.
Z nim mój świat nabrał rumieńców.
Wybór kolorów nie jest przypadkowy.

Film (m.) – film
Cena pre najlepší film.
Dlhometrážny film.
Do kín prichádza film...
Do kín vstupuje film...
Film prichádza do kín.
Film roka.
Film v pôvodnom znení.
Hlavná hrdinka filmu.
Hrať vo filme.
Krátkometrážny film.
Kreslený film.
Nakrútiť film.
Pozerať film.
Premietať film v kinách.
Trojrozmerný film.
Víťazný film vyhral v šiestich kategóriách.
Zhliadnuť film.

Nagroda dla najlepszego filmu.
Film długometrażowy.
Do kin wchodzi film...
Film wchodzi na ekrany kin.
Film wchodzi do kin.
Film roku.
Film w wersji oryginalnej.
Główna bohaterka filmu.
Grać w filmie.
Film krótkometrażowy.
Film rysunkowy./Kreskówka.
Nakręcić film.
Oglądać film.
Wyświetlać film w kinach.
Film trójwymiarowy.
Zwycięski film wygrał w sześciu kategoriach.
Obejrzeć film.

Firma (f.) – firma
Firma stavila na menšie reštaurácie.
Naša firma má okolo päťsto zamestnancov.
Otvoriť vlastnú firmu.
Prejsť do konkurenčnej firmy.
Založiť si vlastnú firmu.

Firma postawiła na mniejsze restauracje.
Nasza firma ma około pięciuset pracowników.
Otworzyć własną firmę.
Przejść do konkurencyjnej firmy.
Założyć własną firmę.

Fľaša (f.) – butelka
Fľaša vodky.
Na prilbách hokejistov pristávali fľaše.
Plastové fľaše.
Rozbité fľaše.
Zápalná fľaša.

Butelka wódki.
Na kaskach hokeistów lądowały butelki.
Plastikowe butelki.
Rozbite butelki.
Butelka zapalająca.

Fond (m.) – fundusz
Akciový fond.
Dlhopisový fond.
Dôchodkový fond.
Knižničný fond.
Podielový fond.
Vyvážený fond.
Zmiešaný fond.

Fundusz akcji.
Fundusz obligacji.
Fundusz emerytalny.
Księgozbiór.
Fundusz udziałowy.
Fundusz zrównoważony.
Fundusz mieszany.
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Hlas (m.) – głos
Bol obdarovaný výnimočným hlasom.
Farba hlasu.
Hlas krvi.
Hlas ľudu.
Hlas rozumu.
Hlas zvonov.
Kupovanie hlasov.
Poslúchať hlas srdca.
Pozdvihnúť hlas proti niekomu.
Prerátanie hlasov.
Rátať hlasy.
Sčítavanie hlasov.
Schváliť väčšinou hlasov.
Spoznali ma podľa hlasu.
Vnútorný hlas.
Zvýšiť hlas.

Został obdarowany wyjątkowym głosem.
Barwa głosu.
Zew krwi.
Głos ludu.
Głos rozsądku.
Głos dzwonów.
Kupowanie głosów.
Słuchać głosu serca.
Podnieść głos na kogoś.
Przeliczenie głosów.
Liczyć głosy.
Liczenie głosów.
Uchwalić większością głosów.
Poznali mnie po głosie.
Głos wewnętrzny.
Podnieść głos.

Hlava (f.) – głowa
Bolí ho hlava.
Hlava alebo znak.
Hlava rodiny.
Hlava štátu.
Hlavou stenu neprerazíš.
Hlavu hore!
Je o hlavu vyšší.
Mať niečoho vyše hlavy.
Nemal som hlavu na učenie.
Nemať strechu nad hlavou.
Neveriacky krúti hlavou.
Od hlavy ryba smrdí.
Strkať hlavu do piesku.
Sťať hlavu.
Strieľal hlava-nehlava.
Točí sa mu hlava.
Viac hláv, viac rozumu.
Vypísať cenu na niečiu hlavu.
Zadebnená hlava.
Zachovať hladnú hlavu.

Boli go głowa.
Orzeł albo/czy reszka.
Głowa rodziny.
Głowa państwa.
Głową muru nie przebijesz.
Głowa do góry!
Jest o głowę wyższy.
Mieć czegoś powyżej uszu.
Nie miałem głowy do nauki.
Nie mieć dachu nad głową.
Z niedowierzaniem kręci głową.
Ryba psuje się od głowy
Chować głowę w piasek.
Ściąć głowę.
Strzelał na oślep.
Kręci mu się w głowie.
Co dwie głowy, to nie jedna.
Wypisać nagrodę za czyjąś głowę.
Zakuty łeb.
Zachować zimną krew.

Hmla (f.) – mgła
Hmla padá.
Hmla sa dvíha.
Hustá hmla.
Nepreniknuteľná hmla.
Ranná hmla.
V hustej hmle.
Zatiahnutý hmlou.

Mgła opada.
Mgła się podnosi.
Gęsta mgła.
Nieprzenikniona mgła.
Poranna mgła.
W gęstej mgle.
Spowity mgłą.

Hodina (f.) – 1. godzina 2. zegar (m.) 3. lekcja
Deň má 24 hodín.
Dve eurá za hodinu.
Hodina a pol.
Hodina pravdy.
Hodina slovenčiny.
Chodí na hodiny angličtiny.
Je desať hodín dopoludnia.
Je presne 12 hodín.
Kilometer za hodinu.
Koľko je hodín?
Majú otvorené 24 hodín denne.
Neskorá nočná hodina.
Odbila jeho posledná hodina.
Po hodine je po všetkom.
Po vyše troch hodinách.
Prídem o hodinu.
Rozvrh hodín.

Dzień ma 24 godziny.
Dwa euro za godzinę.
Półtorej godziny.
Godzina prawdy.
Lekcja języka słowackiego.
Chodzi na lekcje języka angielskiego.
Jest dziesiąta rano.
Jest dokładnie dwunasta.
Kilometr na godzinę.
Która godzina?
Mają otwarte przez całą dobę.
Późna godzina nocna.
Wybiła jego ostatnia godzina.
Po godzinie/ Za godzinę będzie po wszystkim.
Po ponad trzech godzinach.
Przyjdę za godzinę.
Plan lekcji.
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Rýchlosť 100 km za hodinu.
Tri štvrte hodiny.
V popoludňajších hodinách.
V troskách prežila vyše sto hodín.
Vo večerných hodinách.
Vstávať o hodinu skôr.
Vyučovacia hodina.

Prędkość 100 km na godzinę.
Czterdzieści pięć minut.
W godzinach popołudniowych.
Pod gruzami przeżyła ponad sto godzin.
W godzinach wieczornych.
Wstawać godzinę wcześniej.
Godzina lekcyjna.

Hodnota (f.) – wartość
Bankovky v rôznych hodnotách.
Daň z pridanej hodnoty (DPH).
Hodnota eura oproti japonskému jenu.
Hodnota na čiernom trhu.
Hodnota tovaru.
Peniaze strácajú svoju hodnotu.
Pokles hodnoty akcií.
Umelecká hodnota.
Vedecká hodnota.
Výživná hodnota.

Banknoty o/w różnych nominałach.
Podatek od wartości dodanej (VAT).
Wartość euro w stosunku do japońskiego jena.
Wartość na czarnym rynku.
Wartość towaru.
Pieniądze tracą swoją wartość.
Spadek wartości akcji.
Wartość artystyczna.
Wartość naukowa.
Wartości odżywcze.

Hora (f.) – góra
Bol na horách.
Chlap ako hora.
Chodiť do hôr.
Ísť sa lyžovať do hôr.
Láska hory prenáša.
Najvyššia hora Afriky.
Sľubovať hory-doly.
Učarovali mu hory.
Vybral sa do hôr.
Vysoká hora.
Za horami za dolami.
Zbožňoval hory.

Był w górach
Chłop jak dąb.
Chodzić w góry.
Jechać w góry na narty.
Miłość przenosi góry.
Najwyższa góra Afryki.
Obiecywać gruszki na wierzbie.
Oczarowały go góry.
Wybrał się w góry.
Wysoka góra.
Za górami, za lasami.
Ubóstwiał góry.

Hosť (m.) – gość
Bol čestným hosťom.
Budeme mať hostí.
Hostia prehrali.
Hotelový hosť.
Kúpeľný hosť.
Nezvaný hosť.
Osemsto pozvaných hostí.
Pozvaní hostia.
Pozvať si hosťa.
Stály hosť.
Svadobní hostia.
Vyše tisíc oficiálnych hostí.

Był gościem honorowym.
Będziemy mieli gości.
(sport.) Goście przegrali.
Gość hotelowy.
Kuracjusz.
Nieproszony gość.
Ośmiuset zaproszonych gości.
Zaproszeni goście.
Zaprosić gościa.
Stały gość.
Goście weselni.
Ponad tysiąc oficjalnych gości.

Hotel (m.) – hotel
Cítila som sa ako v päťhviezdičkovom hoteli.
Hotely praskajú vo švíkoch.
Lacný hotel.
Majiteľ malého hotela.
Majiteľka hotela.
Najškaredšie hotely sveta.
Niektoré hotely neprijímajú hostí.
Nocľah v hoteli.
Päťhviezdičkový hotel.
Pracovníci hotelov boli neúprosní.
Raňajkovať v hoteli.
Recepčný hotela.
Trojhviezdičkový hotel.
Ubytovať sa v hoteli.
Väčšina hotelov je len pre miestnych.
Zaregistrovať sa v hoteli.

Czułam się jak w pięciogwiazdkowym hotelu.
Hotele pękają w szwach.
Tani hotel.
Właściciel małego hotelu.
Właścicielka hotelu.
Najbrzydsze hotele świata.
Niektóre hotele nie przyjmują gości.
Nocleg w hotelu.
Pięciogwiazdkowy hotel.
Pracownicy hoteli byli nieubłagani.
Jeść śniadanie w hotelu.
Recepcjonista hotelu.
Trzygwiazdkowy hotel.
Zakwaterować się w hotelu.
Większość hoteli jest tylko dla miejscowych.
Zameldować się w hotelu.

- 15 -

Hra (f.) – 1. gra 2. zabawa
Divadelná hra.
Hazardná hra.
Hra mačky s myšou.
Hra na schovávačku.
Hra s ohňom.
Hra svetla a tieňov.
Hra v karty.
Hrať dvojakú hru.
Chlieb a hry.
Je to len hra.
Naša hra sa zlepšila.
Nemožno meniť pravidlá hry.
Postavenie mimo hry.
Pyramídová hra.
Rozhlasová hra.
Spoločenská hra.
Veršovaná hra.
Zimné olympijské hry.

Sztuka teatralna./ Przedstawienie teatralne.
Gra hazardowa.
Zabawa w kotka i myszkę.
Zabawa w chowanego.
Igranie z ogniem.
Gra światła i cieni.
Gra w karty.
Prowadzić podwójną grę.
Chleb i igrzyska.
To tylko gra/zabawa.
Nasza gra się poprawiła.
Nie można zmieniać reguł gry.
(sport.) Spalony.
Piramida.
Słuchowisko.
Gra towarzyska.
Wierszowisko.
Zimowe igrzyska olimpijskie.

Hranica (f.) – 1.granica 2. stos (m.)
Hranica medzi nebom a zemou.
Hranica medzi životom a smrťou.
Námorná hranica.
Neďaleko maďarských hraníc.
Prekračoval hranice slušnosti.
Prekročiť hranice.
Štátna hranica.
Tesne pred súmrakom prekračujeme hranicu.
Upáliť niekoho na hranici.
Veková hranica.
Zatvorené hranice.

Granica między niebem a ziemią.
Granica między życiem a śmiercią.
Granica morska.
Niedaleko granicy z Węgrami.
Przekraczał granice przyzwoitości.
Przekroczyć granicę.
Granica państwa.
Tuż przed zmrokiem przekraczamy granicę.
Spalić kogoś na stosie.
Granica wiekowa.
Zamknięte granice.

Hrdina (m.) – bohater
Cez noc sa stal hrdinom.
Hlavní hrdinovia tureckej telenovely.
Hlavný hrdina.
Hrdina pretekov.
Kladný hrdina.
Kolektívny hrdina.
Mohol som byť hrdinom.
Národný hrdina.
Nepokladám sa za hrdinu.
Považovaný za národného hrdinu.
Robiť (zo seba) hrdinu.
Stať sa hrdinom.
Stratili sme veľkého hrdinu.

W ciągu nocy został bohaterem.
Główni bohaterowie tureckiej telenoweli.
Główny bohater.
Bohater wyścigu/wyścigów.
Pozytywny bohater.
Bohater zbiorowy.
Mogłem być bohaterem.
Bohater narodowy.
Nie uważam się za bohatera.
Uważany za bohatera narodowego.
Robić z siebie bohatera.
Zostać bohaterem.
Straciliśmy wielkiego bohatera.

Hudba (f.) – muzyka
Festival poľskej hudby.
Hudba budúcnosti.
Inštrumentálna hudba.
Klasická hudba.
Koncert vážnej hudby.
V byte mala hrať hlasná hudba.
Vážna hudba.

Festiwal polskiej muzyki.
Melodia przyszłości.
Muzyka instrumentalna.
Muzyka klasyczna.
Koncert muzyki poważnej.
W mieszkaniu miała grać głośna muzyka.
Muzyka poważna.

Chlieb (m.) – chleb
Čerstvý chlieb.
Čí chlieb ješ, toho pieseň spievaj.
Krajec chleba.
Biely chlieb.
Čierny chlieb.
Chlieb a hry.
Majú na chlieb.
Peceň chleba.

Świeży chleb.
Kto czyj chleb je, tego piosenkę śpiewa.
Kromka chleba.
Biały chleb.
Ciemny chleb.
Chleb i igrzyska.
Mają na chleb.
Bochenek chleba.
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Piecť chlieb.
Pšeničný chlieb.
Vítať chlebom a soľou.
Zarábať na chlieb.
Žiť o chlebe a vode.

Piec chleb.
Chleb pszenny.
Witać chlebem i solą.
Zarabiać na chleb.
Żyć o chlebie i wodzie.

.

Choroba (f.) – choroba
Crohnova choroba.
Choroba šialených kráv.
Choroba z ožiarenia.
Choroba z povolania.
Lekári vylúčili iné choroby.
Nevyliečiteľná choroba.
Sľubujú úľavu a vyliečenie chorôb.
Staroba – choroba.
Ťažká choroba.
Nevyliečiteľná choroba.
Duševná choroba.
Pohlavná choroba.
Morská choroba.

Choroba Crohna.
Choroba wściekłych krów.
Choroba popromienna.
Choroba zawodowa.
Lekarze wykluczyli inne choroby.
Nieuleczalna choroba.
Obiecują ulgę i wyleczenie chorób.
Starość nie radość.
Ciężka choroba.
Nieuleczalna choroba.
Choroba umysłowa/psychiczna.
Choroba weneryczna.
Choroba morska.

Chrípka (f.) – grypa
Dostať chrípku.
Chrípka môže byť veľmi nebezpečná.
Nebezpečný vírus prasacej chrípky.
Nedoliečená chrípka.
Prasacia chrípka.
Príznaky chrípky.
Strach z vtáčej chrípky.
Vtáčia chrípka.
Vyležať chrípku.

Złapać grypę.
Grypa może być bardzo niebezpieczna.
Niebezpieczny wirus świńskiej grypy.
Niedoleczona grypa.
Świńska grypa.
Objawy grypy.
Strach przed ptasią grypą.
Ptasia grypa.
Wyleżeć grypę.

Chvíľa (f.) – chwila
Len na chvíľu.
Na poslednú chvíľu.
Od prvej chvíle.
Od tejto chvíle.
Prežili sme nádherné chvíle.
Prežili sme toľko krásnych chvíľ.
Prežívať ťažké chvíle.
Prišla jeho chvíľa.
Trpké chvíle.
V poslednej chvíli.
Vrátiť sa o chvíľu.
Vyčkával na svoju chvíľu.

Tylko na chwilę.
Na ostatnią chwilę.
Od pierwszej chwili.
Od tej chwili.
Przeżyliśmy wspaniałe chwile.
Przeżyliśmy tyle pięknych chwil.
Przeżywać ciężkie chwile.
Nadeszła jego chwila.
Gorzkie chwile.
W ostatniej chwili.
Wrócić za chwilę.
Czekał na swoją chwilę.

Chyba (f.) – 1. błąd (m.) 2. wada (f.)
Bola to moja chyba.
Čia je to chyba?
Chyba charakteru.
Chyba materiálu.
Jeho písomka bola sama chyba.
Mať chyby.
Na chybách sa človek učí.
Nikto nie je bez chyby.
Opraviť chybu.
Optická chyba.
Pravopisná chyba.
Pri prvom aj druhom góle sme spravili chyby.
Priznal svoju chybu.
Srdcová chyba.
Tlačová chyba.
Učiť sa na vlastných chybách.
Urobil som chybu.
Urobiť chybu.

To był mój błąd.
Czyj to błąd?
Wada charakteru.
Wada materiału.
W jego pracy (pisemnej) roiło się od błędów.
Mieć wady.
Człowiek uczy się na błędach.
Nikt nie jest doskonały.
Naprawić błąd.
Aberracja optyczna.
Błąd ortograficzny.
Przy pierwszym i drugim golu popełniliśmy błędy.
Przyznał się do błędu.
Wada serca.
Chochlik drukarski.
Uczyć się na (własnych) błędach.
Popełniłem błąd.
Zrobić błąd/ Popełnić błąd.
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Ihrisko (n.) – boisko
Detské ihrisko.
Dopravné ihrisko.
Futbalové ihrisko.
Golfové ihrisko.
Na ihrisku na druhej strane ulice kričia deti.
Prišiel na ihrisko v 87. min.
Tenisové ihrisko.
Vybehnúť na ihrisko.

Plac zabaw.
Miasteczko komunikacyjne.
Boisko piłkarskie.
Pole golfowe.
Na boisku po drugiej stronie ulicy krzyczą dzieci.
Wszedł na boisko w 87 minucie.
Kort tenisowy.
Wybiec na boisko.

Informácia (f.) – informacja
Detailné informácie.
Genetická informácia.
Hodnoverné informácie.
Poďakoval sa mi za informáciu.
Podľa našich informácií.
Podľa skorších informácií.
Poskytnúť informácie.
Potvrdiť si informáciu.
Pôvodné informácie hovorili o....
Protichodné informácie.
Snažili sa získať nejaké informácie.
Teória informácií.
V médiách sa objavila informácia, že...

Szczegółowe informacje.
Informacja genetyczna.
Wiarygodne informacje.
Podziękował mi za informację.
Według naszych informacji.
Według wcześniejszych informacji.
Udzielić informacji.
Potwierdzić informację.
Pierwsze informacje mówiły o...
Sprzeczne informacje.
Próbowali uzyskać jakieś informacje.
Teoria informacji.
W mediach pojawiła się informacja, że...

Izba (f.) – pokój (m.)
Číslo izby.
Detská izba.
Dvere do izby.
Dvojposteľová izba.
Izba s výhľadom na more.
Izba so sprchou.
Izby na prenájom.
Kľuč od izby.
Mali sme málo izieb.
Obývacia izba.
Podkrovná izba.
Priestranná izba.
Slnečná izba.
Stál som v izbe.
Tmavá izba.
Uvoľniť izbu.
V izbe stojí stôl.
V luxusnej hotelovej izbe.
Voľné izby.

Numer pokoju.
Pokój dziecięcy.
Drzwi do pokoju.
Pokój dwuosobowy.
Pokój z widokiem na morze.
Pokój z prysznicem.
Pokoje do wynajęcia.
Klucz do pokoju.
Mieliśmy (za) mało pokoi.
Salon./ Pokój dzienny.
Pokój na poddaszu.
Przestronny pokój.
Słoneczny pokój.
Stałem w pokoju.
Ciemny pokój.
Opuścić pokój.
W pokoju stoi stół.
W luksusowym pokoju hotelowym.
Wolne pokoje.

Jazero (n.) – jezioro
Azúrové jazero.
Kúpať sa v jazere.
Na jazere sa nachádza zopár malých ostrovčekov.
Ostrovčeky uprostred malých jazier.
Umelé jazero.
V chladných vodách zamrznutého jazera.
Zmrznuté rieky a jazerá.

Lazurowe jezioro.
Kąpać się w jeziorze.
Na jeziorze znajduje się kilka małych wysepek.
Wysepki pośrodku małych jezior.
Sztuczne jezioro.
W chłodnych wodach zamarzniętego jeziora.
Zamarznięte rzeki i jeziora.

Jazyk (m.) – język
Cudzí jazyk.
Čo na srdci, to na jazyku.
D(áv)ať si pozor na jazyk.
Držať jazyk za zubami.
Hovorí siedmimi jazykmi.
Materinský jazyk.
Mlieť jazykom.
Románske jazyky.
Slovanské jazyky.
Slovenský jazyk.
Spisovný jazyk.

Język obcy.
Co na sercu, to na języku.
Uważać na język/słowa./ Liczyć się ze słowami.
Trzymać język za zębami.
Mówi w siedmiu językach.
Język ojczysty.
Mleć ozorem.
Języki romańskie.
Języki słowiańskie.
Język słowacki.
Język literacki.
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Svrbí ho jazyk.
Učiť sa cudzie jazyky.
Vie tri svetové jazyky.

Świerzbi go język.
Uczyć się języków obcych.
Zna trzy światowe języki.

Kameň (m.) – kamień
Byť medzi dvoma (mlynskými) kameňmi.
Hádzali po nich kamene.
Hodiť kameň do vody.
Kameň mudrcov.
Kameň úrazu.
Mať srdce z kameňa.
Mlynský kameň.
Na dohodenie kameňom.
Náhrobný kameň.
Neostal kameň na kameni.
Obličkový kameň.
Padla kosa na kameň.
Potknúť sa o kameň.
Skúšobný kameň.
Spadol mi kameň zo srdca.
Tvrdý ako kameň.
Uholný kameň.
Vzácne kamene.
Základný kameň.
Zavesiť si kameň na krk.
Zubný kameň.

Znajdować się między młotem a kowadłem.
Rzucali w nich kamieniami.
Wrzucić kamień do wody.
Kamień filozoficzny.
Kość niezgody.
Mieć serce z kamienia.
Kamień młyński.
Na rzut kamieniem./ Na wyciągnięcie ręki.
Kamień nagrobny.
Nie został kamień na kamieniu.
Kamień nerkowy.
Trafiła kosa na kamień.
Potknąć się o kamień.
Kamień probierczy.
Spadł mi kamień z serca.
Twardy jak skała.
Kamień węgielny.
Kamienie szlachetne.
Kamień węgielny.
Przywiązać sobie kamień u szyi.
Kamień nazębny.

Kanál (m.) – kanał
Distribučný kanál.
Morský kanál.
Odpadový kanál.
Plavebný kanál.
Športový kanál.
Televízny kanál.
Voda z umelého kanála.

Kanał dystrybucji.
Kanał morski.
Ściek.
Kanał żeglugowy.
Kanał sportowy. (stacja telewizyjna)
Kanał telewizyjny.
Woda ze sztucznego kanału.

Kariéra (f.) – kariera
Jeho ženu celkom pohltila kariéra.
Na vrchole kariéry.
Nádherný koniec kariéry.
Politická kariéra.
Po sedemnástich rokoch úspešnej kariéry.
Profesionálna kariéra.
Robiť kariéru.
Sólová kariéra.
Ukončiť kariéru.
Umelecká kariéra.
Začal sólovú kariéru.

Jego żonę całkowicie pochłonęła kariera.
Na szczycie kariery.
Wspaniały koniec kariery.
Kariera polityczna.
Po siedemnastu latach udanej kariery.
Kariera zawodowa.
Robić karierę.
Kariera solowa.
Zakończyć karierę.
Kariera artystyczna.
Rozpoczął karierę solową.

Karta (f.) – karta
Červená karta.
Debetná karta.
Grafická karta.
Hrať (v) karty.
Kreditná karta.
Miešať karty.
Pamäťová karta.
Platobná karta.
Sieťová karta.
Zelená karta.
Zvuková karta.
Zrútiť sa ako domček z karát.

Czerwona kartka.
Karta debetowa.
Karta graficzna.
Grać w karty.
Karta kredytowa.
Tasować karty.
Karta pamięci.
Karta płatnicza.
Karta sieciowa.
Zielona karta.
Karta dźwiękowa.
Runąć jak domek z kart.
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Katastrofa (f.) – katastrofa
Ekologická katastrofa.
Humanitárna katastrofa.
Katastrofa situáciu len zhoršila.
Letecká katastrofa.
Zachránili svet pred katastrofou.
Živelná katastrofa.

Katastrofa ekologiczna.
Katastrofa humanitarna.
Katastrofa tylko pogorszyła sytuację.
Katastrofa lotnicza.
Uratowali świat przed katastrofą.
Klęska żywiołowa.

Káva (f.) – kawa
Biela káva.
Čierna káva.
Desať eur za malú šálku kávy.
Instantná káva.
Káva s mliekom.
Káva s troškou mlieka.
Milióny zrniečok kávy.
Piť kávu.
Pražená káva.
Prestávka na kávu.
Silná káva.
Turecká káva.
Väčšina svetovej produkcie kávy.
Viedenská káva.
Zrnková káva.

Kawa z mlekiem.
Czarna kawa.
Dziesięć euro za małą filiżankę kawy.
Kawa rozpuszczalna.
Kawa z mlekiem.
Kawa z odrobiną mleka.
Miliony ziarenek kawy.
Pić kawę.
Kawa palona.
Przerwa na kawę.
Mocna kawa.
Kawa po turecku.
Większość światowej produkcji kawy.
Kawa po wiedeńsku.
Kawa ziarnista.

Kaviareň (f.) – kawiarnia
Hore je kaviareň.
Internetová kaviareň.
Ľudia v panike utekali do neďalekej kaviarne.
Práve vychádzal z kaviarne.
V luxusných kaviarňach.

Na górze znajduje się kawiarnia.
Kawiarenka internetowa.
Ludzie w panice uciekali do pobliskiej kawiarni.
Właśnie wychodził z kawiarni.
W luksusowych kawiarniach.

Kľúč (m.) – klucz
Francúzsky kľúč.
Kľúče od auta.
Kľúče od bytu.
Kľúče od trezoru.
Kľúč k úspechu.
Krížový kľúč.
Notový kľúč.
Podarilo sa nájsť kľúče.
Zobral jej kľúče od auta aj peniaze.
Zväzok kľúčov.

Klucz francuski.
Kluczyki do samochodu.
Klucze do mieszkania.
Klucze do sejfu.
Klucz do sukcesu.
Klucz krzyżowy.
Klucz nutowy.
Udało się znaleźć klucze.
Zabrał jej klucze do samochodu i pieniądze.
Pęk kluczy.

Kňaz (m.) – ksiądz
49 pútnikov, medzi nimi deti aj traja kňazi.
Kňazi v kláštoroch.
Poľské médiá píšu o troch kňazoch.
Poľskí kňazi.
Smrť mnícha a kňaza.

49 pielgrzymów, wśród nich dzieci i trzej księża.
Księża w klasztorach.
Polskie media piszą o trzech księżach.
Polscy księża.
Śmierć mnicha i księdza.

Kniha (f.) – książka
Béžová kniha.
Čítať knihy.
Hotelová kniha.
Kniha má vyjsť 26. októbra.
Kniha pre mládež.
Knihy padali z poličiek.
Krst knihy.
Na obale knihy.
Objemná kniha.
Obracať listy v knihe.
Svoj čin opísal v knihe.
Triedna kniha.
Viesť knihy.
Vydať knihu.

Beżowa księga.
Czytać książki.
Księga hotelowa.
Książka ma wyjść 26 października.
Książka dla młodzieży.
Książki spadały z półek.
Chrzest książki.
Na okładce książki.
Opasła książka.
Wertować kartki książki.
Swój czyn opisał w książce.
Dziennik (klasowy).
Prowadzić księgi.
Wydać książkę.
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Komisia (f.) – komisja
Člen komisie.
Komisia pre cenné papiere.
Skúšobná komisia.
Ústredná volebná komisia.
Vyšetrovacia komisia.
Zasadanie komisie.

Członek komisji.
Komisja Papierów Wartościowych.
Komisja egzaminacyjna.
Centralna komisja wyborcza.
Komisja śledcza.
Posiedzenie komisji.

Konanie (n.) – postępowanie
Konkurzné konanie.
Prijímacie konanie.
Rozvodové konanie.
Správne konanie.
Súdne konanie.
Trestné konanie.

Postępowanie upadłościowe.
Postępowanie rekrutacyjne.
Postępowanie rozwodowe.
Postępowanie administracyjne.
Postępowanie sądowe.
Postępowanie karne.

Konflikt (m.) – konflikt
Dostať sa s niekým do konfliktu.
Eskalácia konfliktu.
Konflikt záujmov.
Medzinárodný konflikt.
Ozbrojený konflikt.
Vnútorný konflikt.

Popaść w konflikt z kimś.
Eskalacja konfliktu.
Konflikt interesów.
Konflikt międzynarodowy.
Konflikt zbrojny.
Konflikt wewnętrzny.

Koniec (m.) – koniec
Blížiť sa ku koncu.
Desať minút pred koncom zápasu.
Dotiahnuť do konca.
Koniec prestávky.
Na druhom konci mesta.
Od začiatku do konca.
Palica má dva konce.
Šťastný koniec.
Za koniec stredoveku pokladá rok 1526.
Začiatok konca.

Zbliżać się do końca.
Dziesięć minut przed końcem meczu.
Doprowadzić do końca.
Koniec przerwy.
Na drugim końcu miasta.
Od początku do końca.
(Każdy) Kij ma dwa końce.
Szczęśliwy koniec/Happy end.
Za koniec średniowiecza uważa się rok 1526.
Początek końca.

Kontrola (f.) – kontrola
Dostať požiar pod kontrolu.
Kontroly na hraniciach.
Mať kontrolu nad niečím.
Opätovne získať kontrolu.
Pasová kontrola.
Pravidelne chodiť na kontroly.
Prevziať kontrolu.
Vymkol sa spod kontroly.

Opanować pożar.
Kontrole na granicach.
Mieć nad czymś kontrolę.
Odzyskać kontrolę.
Kontrola paszportowa.
Regularnie chodzić na kontrole.
Przejąć kontrolę.
Wymknął się spod kontroli.

Kostol (m.) – kościół
Barokový kostol.
Chodiť do kostola.
Návšteva kostola.
Postaviť nový kostol.
Vyrastajú nové kostoly a mešity.
Zhromažďujú sa pri ruinách kostolov.

Barokowy kościół.
Chodzić do kościoła.
Wizyta w kościele.
Wybudować nowy kościół.
Wyrastają nowe kościoły i meczety.
Gromadzą się przy ruinach kościołów.

Krajina (f.) – 1. kraj (m.) 2. krajobraz (m.)
Arabské krajiny odsúdili násilie.
Hornatá krajina.
Írsko bolo jednou z najchudobnejších krajín.
Krajina sa zmieta v chaose.
Krajina vychádzajúceho slnka.
Nezaujímavá krajina.
Rozvojové krajiny.
Slobodná krajina.
Slovensko je krásna krajina.
Vycestovať z krajiny.
Za oknami autobusu sa mihá krajina.
Žiadna krajina ho nechce.

Kraje arabskie potępiły przemoc.
Kraj/Teren/Obszar górzysty.
Irlandia była jednym z najbiedniejszych krajów.
Kraj pogrążył się w chaosie.
Kraj wschodzącego słońca.
Nieciekawy kraj.
Kraje rozwijające się.
Wolny kraj.
Słowacja to piękny kraj.
Opuścić kraj./Wyjechać z kraju.
Za oknami autobusu przesuwa się krajobraz.
Żaden kraj go nie chce.
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Krém (m.) – krem
Krém na holenie.
Krém na opaľovanie.
Krém na topánky.
Krém na tvár.
Krém po opaľovaní.
Nočný krém.
Ochranný opaľovací krém.
Vanilkový krém.

Krem do golenia.
Krem do opalania.
Krem do butów./ Pasta do butów.
Krem do twarzy.
Balsam po opalaniu.
Krem na noc.
Krem z filtrem przeciwsłonecznym.
Krem waniliowy.

Kríza (f.) – kryzys (m.)
Bytová kríza.
Finančná kríza.
Hospodárska kríza.
Humanitárna kríza.
Kríza je väčšia, ako sa zdalo.
Kríza sa ich netýka.
Kríza sa prehlbuje.
Kríza stredného veku.
Kríza zažehnaná.
Politická kríza.

Kryzys mieszkaniowy.
Kryzys finansowy.
Kryzys gospodarczy.
Kryzys humanitarny.
Kryzys jest większy niż się wydawało.
Kryzys ich nie dotyczy.
Kryzys się pogłębia.
Kryzys wieku średniego.
Kryzys zażegnany.
Kryzys polityczny.

Krok (m.) – krok
Držať hubu a krok.
Krok dopredu/vpred.
Krok za krokom.
Na každom kroku.
Neistý krok.
Nepremyslený krok.
Počul som vzďaľujúce sa kroky.
Podniknúť kroky.
Pridať do kroku.
Spomaliť krok.
Tanečný krok.
Urobiť prvý krok.
Zašiel o krok ďalej.
Zrýchlila som krok.

Siedzieć cicho i robić swoje.
Krok do przodu.
Krok po kroku.
Na każdym kroku.
Niepewny krok.
Nieprzemyślany krok.
Usłyszałem oddalające się kroki.
Przedsięwziąć/Podjąć kroki.
Przyspieszyć kroku.
Zwolnić kroku.
Krok taneczny.
Zrobić pierwszy krok.
Poszedł (o) krok dalej.
Przyspieszyłam kroku.

Krv (f.) – krew
Darca krvi.
Má to v krvi.
Modrá krv.
Odoberať krv.
Odobrať krv.
Otrava krvi.
Predstavil som si, ako ležím v mláke krvi.
Tečie ti krv z nosa.
Transfúzia krvi.
Zastavovať krv.
Zloženie krvi.

Krwiodawca.
Ma to we krwi.
Błękitna krew.
Pobierać krew.
Pobrać krew.
Sepsa.
Wyobraziłem sobie, jak leżę w kałuży krwi.
Leci ci krew z nosa.
Transfuzja krwi.
Tamować krew.
Skład krwi.

Kyselina (f.) – kwas (m.)
Kyselina mliečna.
Kyselina mravčia.
Kyselina octová.
Kyselina sírová.
Kyselina soľná.

Kwas mleczny.
Kwas mrówkowy.
Kwas octowy.
Kwas siarkowy.
Kwas solny.

Ľad (m.) – lód
Krajina večného ľadu.
Ľad sa prelomil.
Ľad sa topí.
Prelomiť ľady.
Topenie ľadu.
Vrátiť sa na ľad.
Vrstva ľadu.

Kraina wiecznego lodu.
Lód się załamał.
Lód się topi.
Przełamać lody.
Topnienie lodu.
Wrócić na lód.
Warstwa lodu.
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Láska (n.) – miłość
Byť zaslepený láskou.
Hľadať lásku.
Hniezdočko lásky.
Láska cez internet.
Láska hory prenáša.
Láska na celý život.
Láska na prvý pohľad.
Mať šťastie v láske.
Našla som lásku, ktorú som dlho hľadala.
Neopätovaná láska.
Nešťastná láska.
Platonická láska.
Prvá láska.
Stará láska nehrdzavie.
Veľká láska.
Všetci si zaslúžime lásku.
Vyznávať lásku.

Być zaślepionym miłością.
Szukać miłości.
Gniazdko miłości.
Miłość przez internet.
Miłość przenosi góry.
Miłość na całe życie.
Miłość od pierwszego wejrzenia.
Mieć szczęście w miłości.
Znalazłam miłość, której długo szukałam.
Nieodwzajemniona miłość.
Nieszczęśliwa miłość.
Platoniczna miłość.
Pierwsza miłość.
Stara miłość nie rdzewieje.
Wielka miłość.
Wszyscy zasługujemy na miłość.
Wyznawać miłość.

Lekár (m.) – lekarz
Je v starostlivosti lekárov.
Lekári mu nedávali nijakú šancu.
Lekári robili, čo sa dalo.
Lekári rodinu pripravili na najhoršie.
Lekári sú na mieste.
Lekári vylúčili iné choroby.
Lekárom sa ich nepodarilo zachrániť.
Lodný lekár.
Navštíviť lekára.
Odporúčania lekárov.
Poradiť sa s lekárom.
Posudkový lekár.
Privolaný lekár mohol skonštatovať už iba smrť.
Ringový lekár.
Zájsť k lekárovi.
Zubný lekár.

Jest pod opieką lekarzy.
Lekarze nie dawali mu żadnych szans.
Lekarze robili, co się dało.
Lekarze przygotowali rodzinę na najgorsze.
Lekarze są na miejscu.
Lekarze wykluczyli inne choroby.
Lekarzom nie udało się ich uratować.
Lekarz okrętowy/pokładowy.
Pójść do lekarza.
Zalecenia lekarzy.
Skonsultować się z lekarzem.
Lekarz orzecznik.
Wezwany lekarz mógł już tylko stwierdzić zgon.
Lekarz ringowy.
Pójść do lekarza.
Dentysta.

Les (m.) – las
Dažďový les.
Ihličnatý les.
Les šumí.
Listnatý les .
Lužný les.
Nekontrolované vyrubovanie lesov.
Oheň zničil päť hektárov lesa.
V šoku a panike utiekli do lesa.
V Tatrách zhorelo pol hektára lesa.
Výlet do lesa.
Zmiešaný les.

Las deszczowy.
Las iglasty.
Las szumi.
Las liściasty.
Las łęgowy.
Niekontrolowany wyrąb lasów.
Ogień zniszczył pięć hektarów lasu.
W szoku i panice uciekli do lasu.
W Tatrach spłonęło pół hektara lasu.
Wycieczka do lasu.
Las mieszany.

Letisko (n.) – lotnisko
Cieľom útoku bolo miestne letisko.
Kontrola na letisku trvá dlhšie ako obvykle.
Na letisko sa doviezli taxíkom.
Na letisku nepristáli žiadne vrtuľníky.
Na letisku pristálo lietadlo.
Pristáť na inom letisku.
Uviazol na letisku.
Uzavrieť letisko.
Vojenské letisko.
Zobrali si taxík na letisko.

Celem ataku było miejscowe lotnisko.
Kontrola na lotnisku trwa dłużej niż zwykle.
Na lotnisko dojechali taksówką.
Na lotnisku nie wylądowały żadne śmigłowce.
Na lotnisku wylądował samolot.
Wylądować na innym lotnisku.
Utknął na lotnisku.
Zamknąć lotnisko.
Lotnisko wojskowe.
Wzięli taksówkę na lotnisko.
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Lietadlo (n.) – samolot (m.)
Do lietadiel vojde približne 130 ľudí.
Dopravné lietadlo.
Dostať sa z lietadla.
Lietadlá leteli prázdne.
Lietadlo pristáva.
Lietadlo sa stratilo z radarov.
Lietadlo štartuje.
Nadzvukové lietadlo.
Na palube lietadla.
Nastúpiť do lietadla.
Prenajímať lietadlá od konkurencie.
Súkromné lietadlo.

Do samolotów zmieści się około 130 osób.
Samolot transportowy.
Wydostać się z samolotu.
Samoloty leciały puste.
Samolot ląduje.
Samolot zniknął z radarów.
Samolot startuje.
Samolot ponaddźwiękowy.
Na pokładzie samolotu.
Wsiąść do samolotu.
Wynajmować samoloty od konkurencji.
Prywatny samolot.

Linka (f.) – linia
Horúca linka.
Linka bola obsadená.
Linka dôvery.
Linka na výrobu.
Mať niekoho na linke.
Nočná linka.
Pevná linka.
Tiesňové linky.
Volať na pevnú linku.
Zákaznícka linka.

Gorąca linia.
Linia była zajęta.
Telefon zaufania.
Linia produkcyjna.
Mieć kogoś na linii.
Linia nocna.
Telefon stacjonarny.
Telefony alarmowe.
Dzwonić na telefon stacjonarny.
Biuro (o)Obsługi (k)Klienta.

List (m.) – 1. list 2. akt 3. liść
Ďakovný list.
Doporučený list.
Dostávať listy s podozrivým bielym práškom.
List na rozlúčku.
List odoslaný z väzby.
Motivačný list .
Napísať list.
Roznášať listy.
Sobášny list.
Súkromné listy a denníky kráľovskej rodiny.
Úmrtný list.
Úradný list.
Anonymný list.
Otvorený list.
Poslať list poštou.
Rodný list.
Záručný list.
Dať list do obálky.

List dziękczynny.
List polecony.
Dostawać listy z podejrzanym białym proszkiem.
List pożegnalny.
List wysłany z aresztu.
List motywacyjny.
Napisać list.
Roznosić listy.
Akt ślubu.
Prywatne listy i dzienniki rodziny królewskiej.
Akt zgonu.
Pismo.
Anonimowy list./Anonim.
List otwarty.
Wysłać list pocztą.
Akt urodzenia.
Karta gwarancyjna.
Włożyć list do koperty.

Lístok (m.) – bilet
Cestoval trolejbusom bez platného lístka.
Cestovný lístok.
Detský lístok.
Hlasovací lístok.
Jedálny lístok.
Lístok z úschovne.
Medzištátny lístok.
Mesačný lístok.
Nápojový lístok.
Nočný lístok.
Palubný lístok.
Platný lístok.
Predplatný lístok.
Prestupný lístok.
Preukázať sa lístkom.
Sieťový lístok.
Týždenný lístok.
V kabáte zavraždenej našli lístok z metra.
Základný lístok.
Zľavnený lístok.

Jechał trolejbusem bez ważnego biletu.
Bilet.
Bilet dla dziecka.
Karta do głosowania.
Karta dań.
Pokwitowanie z przechowalni.
Bilet międzynarodowy.
Bilet miesięczny.
Karta napojów.
Bilet nocny.
Karta pokładowa.
Ważny bilet.
Bilet okresowy.
Bilet przesiadkowy.
Okazać bilet.
Bilet sieciowy.
Bilet tygodniowy.
W płaszczu zamordowanej znaleźli bilet z metra.
Bilet zwykły.
Bilet ulgowy.
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Loď (f.) – statek (m.), okręt (m.)
Lietadlová loď.
Loď vypláva.
Nastúpiť na loď.
Oceánska loď.
Piráti uniesli loď.
Vesmírna loď.
Vojnová loď.
Výletná loď.
Osobná loď.
Nákladná loď.
Loď stroskotala.
Kozmická loď.

Lotniskowiec.
Statek wypływa/odpływa.
Wejść na pokład statku.
Transatlantyk.
Piraci porwali statek.
Statek kosmiczny.
Okręt wojenny.
Statek wycieczkowy.
Statek pasażerski.
Statek towarowy.
Statek się rozbił.
Statek kosmiczny.

Lož (f.) – kłamstwo (n.)
Detektor lži.
Dobré a zlé lži.
Lož má krátke nohy.
Mediálne lži.
Osvienčimská lož.
Tisíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou.
Vyšetrenie na detektore lži.

Wykrywacz kłamstw.
Dobre i złe kłamstwa.
Kłamstwo ma krótkie nogi.
Kłamstwa medialne.
Kłamstwo oświęcimskie.
Kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą.
Badanie na wykrywaczu kłamstw.

Majetok (m.) – majątek
Družstevný majetok.
Hnuteľný majetok.
Nehnuteľný majetok.
Prehrať majetok.
Prísť o majetok.
Rozdelenie spoločného majetku.
Súkromný majetok.
Verejný majetok.
Zdediť majetok.

Majątek spółdzielni.
Mienie ruchome./Majątek ruchomy.
Mienie nieruchome./Majątek nieruchomy.
Przegrać majątek.
Stracić majątek.
Podział wspólnego majątku.
Mienie prywatne./Majątek prywatny.
Mienie publiczne.
Odziedziczyć majątek.

Majiteľ (m.) – właściciel
Auto má nového majiteľa.
Majiteľ odhadol škodu na 200 eur.
Nezodpovedný majiteľ.
Predchádzajúci majiteľ.
Vydával za majiteľa herne.
Zmeniť majiteľa.

Samochód ma nowego właściciela.
Właściciel oszacował szkodę na 200 euro.
Nieodpowiedzialny właściciel.
Poprzedni właściciel.
Podawał się za właściciela salonu gier.
Zmienić właściciela.

Majster (m.) – mistrz
Dielo neznámeho majstra.
Hodinársky majster.
Liga majstrov.
Majster pera.
Majster republiky.
Majster slova.
Majster štetca.
Majster v rozprávaní.
Majster začal vo veľkom štýle.
Stali sa majstrami sveta.
Trojnásobný majster sveta.
Zmenový majster.

Dzieło nieznanego mistrza.
Zegarmistrz.
Liga Mistrzów.
Mistrz pióra.
Mistrz kraju.
Mistrz słowa.
Mistrz pędzla.
Mistrz opowiadania.
Mistrz zaczął w wielkim stylu.
Zostali mistrzami świata.
Trzykrotny mistrz świeta.
Mistrz zmiany.

Manželstvo (n.) – małżeństwo
Každé tretie manželstvo sa končí rozvodom.
Manželstvo sa rozpadlo.
Naše manželstvo prežíva krušné obdobie.
Rozpad manželstva.
Šťastné manželstvo.
Vyhlásenie neplatnosti manželstva.
Zmiešané manželstvo.

Co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem.
Małżeństwo rozpadło się.
Nasze małżeństwo przeżywa trudny okres.
Rozpad małżeństwa.
Szczęśliwe małżeństwo.
Unieważnienie małżeństwa.
Małżeństwo mieszane.
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Mäso (n.) – mięso
Baranie mäso.
Bravčové mäso.
Červené mäso.
Diviačie mäso.
Hovädzie mäso.
Hydinové mäso.
Jahňacie mäso.
Obchod s bielym mäsom.
Pečené mäso.
Pikantné kúsky mäsa.
Srnčie mäso.
Šľachovité mäso.
Šťavnaté mäso.
Teľacie mäso.
Údené mäso.
Údiť mäso.

Baranina.
Wieprzowina.
Czerwone mięso.
Mięso z dzika.
Wołowina.
Drób.
Jagnięcina.
Handel żywym towarem.
Pieczeń.
Pikantne kawałki mięsa.
Sarnina.
Żylaste mięso.
Soczyste mięso.
Cielęcina.
Mięso wędzone.
Wędzić mięso.

Matka (f.) – matka
Krstná matka.
Matka Božia.
Matka príroda.
Nevlastná matka.
Slobodná matka.
Starostlivá matka.
Stať sa matkou.
Zo dňa na deň opustila ich matka.

Matka chrzestna.
Matka Boska.
Matka natura.
Macocha.
Samotna matka.
Troskliwa matka.
Zostać matką.
Z dnia na dzień opuściła ich matka.

Medaila (f.) – medal (m.)
Bojovať o medaily.
Bronzová medaila.
Máme šancu na medailu.
Nikdy sa nevrátil bez medaily.
Pamätná medaila.
Strieborná medaila.
Vybojovať si olympijskú medailu.
Zlatá medaila.

Walczyć o medale.
Brązowy medal.
Mamy szansę na medal.
Nigdy nie wrócił bez medalu.
Pamiątkowy medal.
Srebrny medal.
Wywalczyć medal olimpijski.
Złoty medal.

Meno (n.) – 1. imię 2. nazwisko 3. opinia (f.)
Dievčenské meno.
Falošné meno.
Kazia nám dobré meno.
Meno prezradiť nechcel.
Meno sa nám zapáčilo.
Nazvať pravým menom.
Podobnosť mien.
Podstatné meno.
Prídavné meno.
Rezervácia na meno...
Umelecké meno.
V mene zákona.
Výber mena pre dieťa.

Nazwisko panieńskie.
Fałszywe imię/nazwisko.
Psują nam dobre imię.
Nie chciał zdradzić nazwiska.
Imię nam się spodobało.
Nazywać rzeczy po imieniu.
Zbieżność nazwisk.
Rzeczownik.
Przymiotnik.
Rezerwacja na nazwisko...
Pseudonim artystyczny.
W imieniu prawa.
Wybór imienia dla dziecka.

Mesto (n.) – miasto
Historický stred mesta.
Hlavné mesto.
Jeden zo stoviek parkov v meste.
Kapské Mesto.
Krajské mesto.
Mesto anjelov.
Mesto duchov.
Mesto v meste.
Názov mesta pochádza z čias Vikingov.
Okresné mesto.
Ovládnuť mesto.
Pod vodou sa ocitla tretina mesta.
Prechádzali sa po meste.

Zabytkowe centrum miasta.
Stolica.
Jeden z setek parków w mieście.
Kapsztad.
Miasto wojewódzkie.
Miasto aniołów.
Miasto duchów.
Miasto w mieście.
Nazwa miasta pochodzi z czasów Wikingów.
Miasto powiatowe.
Opanować miasto.
Pod wodą znalazła się jedna trzecia miasta.
Spacerowali po mieście.
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Priemyselné mesto.
Prímorské mesto.
Prístavné mesto.
Regensburg je krásne mesto.
Rozdelené mesto.
Študoval v českom hlavnom meste.
V baníckom meste.
Vo veľkom meste.

Miasto przemysłowe.
Nadmorskie miasto.
Miasto portowe.
Ratyzbona to piękne miasto.
Podzielone miasto.
Studiował w stolicy Czech.
W górniczym mieście.
W dużym/wielkim mieście.

Meter (m.) – metr
Krajčírsky meter.
Kubický meter.
Lavína bola široká sto metrov.
Meter za sekundu.
Na ploche 55 štvorcových metrov.
O niekoľko metrov ďalej.

Metr krawiecki.
Metr sześcienny.
Lawina miała szerokość stu metrów.
Metr na sekundę.
Na powierzchni 55 metrów kwadratowych.
Kilka metrów dalej.

Miesto (n.) – miejsce
Miesto na sedenie.
Miesto na státie.
Na mieste bola iba jedna sanitka.
Na rovnakom mieste a v rovnakom čase.
Niet tu miesta pre strach a diskrimináciu.
Parkovacie miesto.
Skončiť na druhom mieste.
To je moje obľúbené miesto.
Vytvárať pracovné miesta.

Miejsce siedzące.
Miejsce stojące.
Na miejscu była tylko jedna karetka.
W tym samym miejscu i w tym samym czasie.
Nie ma tu miejsca na strach i dyskryminację.
Miejsce parkingowe.
Skończyć na drugim miejscu.
To moje ulubione miejsce.
Tworzyć miejsca pracy.

Minister (n.) – minister
Minister bez portefeuille.
Minister obrany.
Minister vnútra.
Minister zahraničia.
Minister životného prostredia.
Otvorený list ministrovi.

Minister bez teki.
Minister obrony narodowej.
Minister spraw wewnętrznych.
Minister spraw zagranicznych.
Minister środowiska.
List otwarty do ministra.

Ministerstvo (n.) – ministerstwo
Hovorkyňa ministerstva.
Ministerstvo financií.
Ministerstvo kultúry.
Ministerstvo pre mimoriadne situácie.
Ministerstvo spravodlivosti.
Ministerstvo vnútra.
Ministerstvo zahraničia.
Ministerstvo zdravotníctva.
Riadila päť ministerstiev.

Rzeczniczka prasowa ministerstwa.
Ministerstwo finansów.
Ministerstwo kultury.
Ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych.
Ministerstwo sprawiedliwości.
Ministerstwo spraw wewnętrznych.
Ministerstwo spraw zagranicznych.
Ministerstwo zdrowia.
Kierowała pięcioma ministerstwami.

Minulosť (f.) – przeszłość
Chyby minulosti.
Lacný plyn je minulosť.
Minulosť, prítomnosť, budúcnosť.
Návrat do minulosti.
Patrí minulosti.
Spomienky na minulosť.
Stopy dávnej minulosti.
Zabudnúť na minulosť.

Błędy przeszłości.
Tani gaz to przeszłość.
Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.
Powrót do przeszłości.
Należy do przeszłości.
Wspomnienia z przeszłości.
Ślady dawnej przeszłości.
Zapomnieć o przeszłości.

Minúta (f.) – minuta
Dve minúty pred koncom prvého polčasu.
Je o päť minút dvanásť.
Lejak trval len niekoľko desiatok minút.
Minúta po minúte.
Päť strán za minútu.
Prešlo pätnásť minút.
V priebehu dvoch minút.
V priebehu pár minút.
Za každú začatú minútu.

Dwie minuty przed końcem pierwszej połowy.
(fraz.) Jest za pięć dwunasta.
Ulewa trwała tylko kilkadziesiąt minut.
Minuta po minucie.
Pięć stron na minutę.
Minęło piętnaście minut.
W ciągu dwóch minut.
W ciągu kilku minut.
Za każdą rozpoczętą minutę.
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Mlieko (n.) – mleko
Kozie mlieko.
Plakať nad rozliatym mliekom.
Piť mlieko.
Prevariť mlieko.
Fľaškové mlieko.
Kokosové mlieko.
Oplývať medom a mliekom.
Čerstvé mlieko.
Plnotučné mlieko.
Polotučné mlieko.
Mlieko je dôležitým zdrojom vápnika.
Alergia na mlieko.
Neznášanlivosť mlieka.
Po vypití mlieka.
Sušené mlieko.
Materské mlieko.
Kravské mlieko.
Sójové mlieko.
Ovčie mlieko.

Kozie mleko.
Płakać nad rozlanym mlekiem.
Pić mleko.
Przegotować mleko.
Mleko w butelce.
Mleko kokosowe.
Płynąć mlekiem i miodem.
Świeże mleko.
Mleko pełnotłuste.
Mleko półtłuste.
Mleko jest ważnym źródłem wapnia.
Alergia na mleko.
Nietolerancja na mleko.
Po wypiciu mleka.
Mleko w proszku.
Mleko matki.
Krowie mleko.
Mleko sojowe.
Owcze mleko.

Moc (f.) – władza
Boj o moc.
Má neobmedzenú moc.
Moc prírody.
Politická moc.
Prevzatie moci diktátorom.
Prevziať moc.
Ujať sa moci.
Upevnenie moci.
Vyššia moc.

Walka o władzę.
Ma nieograniczoną władzę.
Siła natury.
Władza polityczna.
Przejęcie władzy przez dyktatora.
Przejąć władzę.
Objąć władzę.
Umocnienie władzy.
Siła wyższa.

More (n.) – morze
7 600 metrov nad morom.
Búrka na mori.
Do mora vytiekli milióny litrov ropy.
Dovolenka pri mori.
Kúpeľ v mori.
More je rozbúrené.
More sa upokojuje.
More sa vlní.
More se vzdúva.
Odísť na more.
Plavba po mori.
Plaviť sa po mori.
Plody mora.
Rozbúrené more.
Šíre more.
Únik ropy do mora.
Výhľad na more.

7600 metrów nad poziomem morza.
Sztorm.
Do morza wyciekły miliony litrów ropy.
Wczasy nad morzem.
Kąpiel w morzu.
Morze jest wzburzone.
Morze się uspokaja.
Morze faluje.
Morze się burzy.
Odpłynąć/wypłynąć na morze.
Rejs po morzu.
Płynąć po morzu.
Owoce morza.
Wzburzone morze.
Szerokie morze/Otwarte morze.
Wyciek ropy do morza.
Widok na morze.

Most (m.) – most
Lietadlá bombardujú cesty a mosty.
Most cez rieku.
Most samovrahov.
Oprava ciest a mostov.
Padací most.
Povedať z mosta do prosta.
Stavať mosty.
Voda poškodila dva mosty.
Vzdušný most.
Železničný most.

Samoloty bombardują drogi i mosty.
Most nad rzeką.
Most samobójców.
Naprawa dróg i mostów.
Most zwodzony.
Powiedzieć prosto z mostu.
Budować mosty.
Woda uszkodziła dwa mosty.
Most powietrzny.
Most kolejowy.
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Mreža (f.) – krata
Čaká ho pobyt za mrežami.
Návrat spoza mreží.
Posadiť za mreže.
Sedieť za mrežami.
Spoza mreží.
Vrátiť sa za mreže.
Zomrieť za mrežami.

Czeka go pobyt za kratkami.
Powrót zza krat.
Wsadzić za kratki.
Siedzieć za kratami/kratkami.
Zza krat.
Wrócić za kratki.
Umrzeć za kratkami.

Muž (m.) – 1. mężczyzna 2. mąż
Môj muž pije.
Môj prvý muž bol alkoholik.
Muž zákona.
Muži napravo, ženy naľavo.
O záhadnom mužovi sa toho veľa nevie.
Odľúbila jej muža.
Zrelý muž.

Mój mąż pije.
Mój pierwszy mąż był alkoholikiem.
Stróż prawa.
Mężczyźni w prawo, kobiety w lewo.
O zagadkowym mężczyźnie niewiele wiadomo.
Odbiła jej męża.
Dojrzały mężczyzna.

Nádej (f.) – nadzieja
Byť plný nádeje.
Dlhé roky som sa zobúdzal s nádejou.
Iskierka nádeje.
Mys dobrej nádeje.
Nádej na víťazstvo.
Nádej zomiera posledná.
Nedávali nám žiadnu nádej.
Nestrácal nádej.
Pre nich už nie je žiadna nádej.
Sklamať niečie nádeje.
Stratiť (poslednú) nádej.
Vkladajú do nás veľké nádeje.

Być pełnym nadziei.
Przez długie lata budziłem się z nadzieją.
Iskierka nadziei.
Przylądek Dobrej Nadziei.
Nadzieja na zwycięstwo.
Nadzieja umiera ostatnia.
Nie dawali nam żadnej nadziei.
Nie tracił nadziei.
Nie ma już dla nich żadnej nadziei.
Zawieść czyjeś nadzieje.
Stracić (ostatnią) nadzieję.
Wiążą z nami duże nadzieje.

Náhoda (f.) – przypadek (m.)
Ani náhodou.
Nebola to náhoda.
Nešťastná náhoda.
Vďaka náhode.
Zhoda náhod.

W żadnym wypadku.
To nie był przypadek.
Nieszczęśliwy wypadek.
Dzięki przypadkowi.
Zbieg okoliczności.

Napätie (n.) – napięcie
Medzinárodné napätie.
Napätie medzi Slovákmi a Maďarmi.
Napätie na trhoch.
Napätie sa zvyšuje/rastie/stúpa.
S napätím počúvať.
Stupňujúce sa napätie.
Vysoké napätie.
Zdroj napätia.

Międzynarodowe napięcie.
Napięcie między Słowakami i Węgrami.
Napięcie na rynkach.
Napięcie rośnie.
Słuchać w napięciu.
Rosnące napięcie.
Wysokie napięcie.
Źródło napięcia.

Národ (m.) – naród
Budúcnosť národa.
Elita národa.
Organizácia Spojených národov.
Pastiersky národ.
Prejav k národu.
Republika oboch národov.
Sťahovanie národov.

Przyszłość narodu.
Elita narodu.
Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Pasterski naród.
Orędzie do narodu.
Rzeczpospolita Obojga Narodów.
Wędrówka ludów.

Nástroj (m.) – 1. narzędzie (n.) 2 . instrument
Dychový nástroj.
Hrať na hudobnom nástroji.
Hudobný nástroj.
Nástroj propagandy.
Nástroj vydierania.
Plechový nástroj.
Sláčikový nástroj.
Strunový nástroj.

Instrument dęty.
Grać na instrumencie muzycznym.
Instrument muzyczny.
Narzędzie propagandy.
Narzędzie szantażu.
Instrument blaszany.
Instrument smyczkowy.
Instrument strunowy.
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Nemocnica (f.) – szpital (m.)
Dovolali sme sa do miestnej nemocnice.
Fakultná nemocnica.
Jej najlepšia kamoška skončila v nemocnici.
Ležať v nemocnici.
Mohli navštíviť svoje deti v nemocnici.
Previezť do nemocnice.
Zostali v dvoch nemocniciach.

Dodzwoniliśmy się do miejscowego szpitala.
Szpital uniwersytecki.
Jej najlepsza koleżanka skończyła w szpitalu.
Leżeć w szpitalu.
Mogli odwiedzić swoje dzieci w szpitalu.
Przewieźć do szpitala.
Zostali w dwóch szpitalach.

Návrat (m.) – powrót
Chystajú sa na návrat.
Návrat do civilizácie.
Návrat domov.
Návrat k práci
Návrat k tradícii.
Návrat na trón.
Po návrate z nemocnice.
Uvažuje nad návratom.

Przygotowują się do powrotu.
Powrót do cywilizacji.
Powrót do domu.
Powrót do pracy.
Powrót do tradycji.
Powrót na tron.
Po powrocie ze szpitala.
Rozważa powrót./Zastanawia się nad powrotem.

Návštěva (f.) – wizyta
Moja prvá a posledná návšteva.
Návšteva nórskeho kráľa.
Návšteva pápeža v Česku.
Nečakaná návšteva.
Neohlásená návšteva.
Pracovná návšteva.
Prerušiť návštevu.
Prišli k nám na návštevu.

Moja pierwsza i ostatnia wizyta.
Wizyta norweskiego króla.
Wizyta papieża w Czechach.
Nieoczekiwana wizyta.
Niezapowiedziana wizyta.
Wizyta robocza.
Przerwać wizytę.
Przyszli do nas z wizytą.

Názor (m.) – pogląd, zdanie (n.)
Podľa môjho názoru.
Pretláčať vlastný názor.
Prudká výmena názorov.
Svoj názor si nechám pre seba.
Vyjadriť svoj názor.
Za svoje názory sedela vo väzení.
Zmenil názor, keď videl fotografiu.

Moim zdaniem.
Forsować własne zdanie.
Gwałtowna wymiana zdań.
Swoje zdanie zostawię dla siebie.
Wyrazić swoje zdanie.
Za swoje poglądy siedziała w więzieniu.
Zmienił zdanie, kiedy zobaczył fotografię.

Nebezpečenstvo (n.) – niebezpieczeństwo
Byť v nebezpečenstve.
Hrozí mi nebezpečenstvo.
Lavínové nebezpečenstvo.
Na vlastné nebezpečenstvo.
Nemalo by hroziť žiadne nebezpečenstvo.
Smrteľné nebezpečenstvo.
Vystavili ich nebezpečenstvu.

Być w niebezpieczeństwie.
Grozi mi niebezpieczeństwo.
Zagrożenie lawinowe.
Na własne ryzyko.
Nie powinno grozić żadne niebezpieczeństwo.
Śmiertelne niebezpieczeństwo.
Narazili ich na niebezpieczeństwo.

Nebo (n.) – niebo
Byť (ako) v siedmom nebi.
Medzi nebom a zemou.
Nocujú pod šírym nebom.
Pod holým nebom.
Vládnuť nebu.
Vynášať (až) do neba.
Zniesol by jej modré z neba.

Być w siódmym niebie.
Między niebem a ziemią.
Nocują pod gołym niebem.
Pod gołym niebem.
Panować na niebie. (o siłach lotniczych)
Wynosić pod niebiosa.
Przychyliłby jej nieba.

Nehnuteľnosť (f.) – nieruchomość
Ceny nehnuteľností padli.
Investície do nehnuteľností.
Klientov lákajú nižšie ceny nehnuteľností.
Najradšej investuje do nehnuteľností.
Trh s nehnuteľnosťami.

Ceny nieruchomości spadły.
Inwestycje w nieruchomości.
Klientów przyciągają niższe ceny nieruchomości.
Najchętniej inwestuje w nieruchomości.
Rynek nieruchomości.
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Nehoda (f.) – wypadek (m.)
Dopravná nehoda.
K nehode došlo v utorok krátko po 22.00.
Miesto nehody.
Reťazová nehoda.
Spôsobiť nehodu.
Účastník nehody.
Zapríčiniť nehodu.

Wypadek drogowy.
Do wypadku doszło we wtorek tuż po 22.
Miejsce wypadku.
Karambol.
Spowodować wypadek.
Uczestnik wypadku.
Spowodować wypadek

Necht (m.) – paznokieć
Dlhé nechty.
Držať sa zubami-nechtami.
Jej jedinou zbraňou boli vždy nechty.
Lak na nechty.
Obhrýzať si nechty.
Pilník na nechty.
Strihanie nechtov.
Zarastanie nechtov.
Zlomený necht.

Długie paznokcie.
Trzymać się rękami-nogami.
Jej jedyną bronią zawsze były paznokcie.
Lakier do paznokci.
Obgryzać paznokcie.
Pilnik do paznokci.
Obcinanie paznokci.
Wrastanie paznokci.
Złamany paznokieć.

Nepriateľ (m.) – wróg
Keď ani smrť nie je nepriateľ.
Náš najväčší nepriateľ.
Nepriateľ číslo jeden.
Nepriateľ môjho nepriateľa.
Nepriateľ žien.
Poraziť nepriateľa.
Skrytý nepriateľ.
Verejný nepriateľ.
Zmiasť nepriateľa.

Kiedy nawet śmierć nie jest wrogiem.
Nasz największy wróg.
Wróg numer jeden.
Wróg mojego wroga.
Wróg kobiet.
Pokonać wroga.
Ukryty wróg.
Wróg publiczny.
Zmylić wroga.

Nezamestnanosť (f.) – bezrobocie (n.)
Boj s nezamestnanosťou.
Miera nezamestnanosti.
Nárast nezamestnanosti.
Nezamestnanosť prakticky neexistovala.
Nezamestnanosť rastie.
Nezamestnanosť začala stúpať.
Pokles nezamestnanosti.
Údaje o nezamestnanosti.
Vysoká nezamestnanosť.

Walka z bezrobociem.
Stopa bezrobocia.
Wzrost bezrobocia.
Praktycznie nie było bezrobocia.
Bezrobocie rośnie.
Bezrobocie zaczęło rosnąć.
Spadek bezrobocia.
Dane o bezrobociu.
Wysokie bezrobocie.

Noc (m.) – noc
Bezsenná noc.
Hviezdnatá noc.
Pod rúškom noci.
Prebdené noci.
Služba v noci.
Spať celú noc.
Spomína na sobotňajšiu noc.
Tmavá noc.
Túlať sa po nociach.
Veľká noc.

Bezsenna noc.
Gwiaździsta noc.
Pod osłoną nocy.
Nieprzespane noce.
Dyżur nocny.
Spać całą noc.
Wspomina sobotnią noc.
Ciemna noc.
Włóczyć się po nocach.
Wielkanoc.

Noha (f.) – noga
Bolia ma nohy.
Byť celý deň na nohách.
Byť jednou nohou v hrobe.
Dala si nohu na nohu.
Hádzať niekomu polená pod nohy.
Je to hore nohami.
Lož má krátke nohy.
Moja noha ta viac nevkročí.
Noha stola.
Nohy si necítiť.
Pes má štyri nohy.
Ploché nohy.

Bolą mnie nogi.
Być (przez) cały dzień na nogach.
Być jedną nogą w grobie.
Założyła nogę na nogę.
Rzucać komuś kłody pod nogi.
To jest do góry nogami.
Kłamstwo ma krótkie nogi.
Moja noga tu więcej nie postanie.
Noga stołu.
Nie czuć nóg.
Pies ma cztery nogi.
Płaskostopie.
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Vstať ľavou nohou.
Vziať nohy na plecia.
Žiť na veľkej nohe.

Wstać lewą nogą.
Wziąć nogi za pas.
Żyć na wysokiej stopie.

Nos (m.) – nos
Dlhý nos.
Dýchať nosom.
Kvapky do nosa.
Mumlanie si popod nos.
Orlí nos.
Pchať nos do cudzích záležitostí.
Špárať sa v nose.
Tečie ti krv z nosa.
Ťahať niekoho za nos.
Uchmatnúť spred nosa.
Zatvorila mu dvere pred nosom.

Długi nos.
Oddychać przez nos.
Krople do nosa.
Mruczenie pod nosem.
Orli nos.
Wpychać nos w nie swoje sprawy.
Dłubać w nosie.
Leje ci się krew z nosa.
Wodzić kogoś za nos.
Sprzątnąć sprzed nosa.
Zamknęła mu drzwi przed nosem.

Obdobie (n.) – 1. okres (m.) 2. pora (f.)
Dovolenkové obdobie.
Funkčné obdobie.
Medzivojnové obdobie.
Obdobie dažďov.
Obdobie sucha.
Ročné obdobie.
Skúškové obdobie.
Skúšobné obdobie.
Štyri ročné obdobia.

Okres urlopowy.
Kadencja.
Dwudziestolecie międzywojenne.
Pora deszczowa.
Pora sucha.
Pora roku.
Sesja egzaminacyjna.
Okres próbny.
Cztery pory roku.

Obeť (f.) – ofiara
Celková bilancia obetí.
Je možné, že počet obetí bude stúpať.
Najprv sa svojej obeti vyhrážal smrťou.
Neboli zaznamenané obete.
Nepoznali totožnosť obete.
Obete nemali šancu.
Obete na životoch.
Obete si vyberal náhodne.
Počet obetí nie je známy.
Pomohli obetiam a potrestali vinníkov.
Snažili sa pomôcť obetiam.
Spočítať obete.

Łączny bilans ofiar.
Możliwe, że liczba ofiar wzrośnie.
Najpierw swojej ofierze groził śmiercią.
Nie zanotowano ofiar.
Nie znali tożsamości ofiary.
Ofiary nie miały szans.
Ofiary w ludziach.
Ofiary wybierał przypadkowo.
Liczba ofiar nie jest znana.
Pomogli ofiarom i ukarali winnych.
Próbowali pomóc ofiarom.
Policzyć ofiary.

Obchod (m.) – 1. handel 2. sklep 3. interes.
Chodiť po obchodoch.
Ísť do obchodu.
Medzinárodný obchod.
Obchod s ľuďmi.
Obchod so suvenírmi.
Obchody idú skvele.
Obchody praskajú vo švíkoch.
Stánky a obchody ponúkajú široký sortiment.
Urobiť dobrý obchod.
V sobotu je väčšina obchodov zavretá.
Zlý obchod.

Chodzić po sklepach.
Iść do sklepu.
Handel międzynarodowy.
Handel ludźmi.
Sklep z pamiątkami.
Interesy idą świetnie.
Sklepy pękają w szwach.
Stoiska i sklepy oferują szeroki asortyment.
Zrobić dobry interes.
W sobotę większość sklepów jest nieczynna.
Zły interes.

Obloha (f.) – niebo (n.)
Bezoblačná obloha.
Bod na oblohe.
Na nočnej oblohe.
Na večernej oblohe.
Pozorovať oblohu.
Zatiahnutá obloha.

Bezchmurne niebo.
Punkt na niebie.
Na nocnym niebie.
Na wieczornym niebie.
Obserwować niebo.
Zachmurzone niebo.
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Obžaloba (f.) – oskarżenie (n.)
Ako vyplýva z obžaloby...
Hlavný svedok obžaloby.
Oslobodiť spod obžaloby.
Prokurátor nevzniesol obžalobu.

Jak wynika z oskarżenia...
Główny świadek oskarżenia.
Oczyścić z zarzutów.
Prokurator nie wniósł oskarżenia.

Odpor (m.) – 1. opór 2. niechęć (f.), wstręt, odraza (f.)
Cesta najmenšieho odporu.
Hnutie odporu.
Klásť odpor.
Naraziť na odpor.
Nekládol odpor a spolupracoval.
Nestretli sa so žiadnym odporom.
Odpor vzduchu.
Vzbudzovať odpor.

Droga najmniejszego oporu.
Ruch oporu.
Stawiać opór.
Natrafić na opór.
Nie stawiał oporu i współpracował.
Nie natrafili na żaden opór.
Opór powietrza.
Budzić wstręt.

Okno (n.) – okno
Chcel ujsť cez okno.
Chýbajú okná aj dvere.
Jedno okno je pootvorené.
Peniaze išli na nové okná.
Porozbíjať okná.
Pozatvárať okná.
Vyhadzovať peniaze oknom.
Vymeniť okná.
Vypadol z okna.
Z okien vypadli sklá.

Chciał uciec przez okno.
Brakuje okien i drzwi.
Jedno okno jest uchylone.
Pieniądze poszły na nowe okna.
Porozbijać okna.
Pozamykać okna.
Wyrzucać pieniądze w błoto/przez okno (rzad.)
Wymienić okna.
Wypadł z okna.
Z okien wypadły szyby.

Odpoveď (f.) – odpowiedź
Ani on nepozná všetky odpovede.
Čakať na odpoveď.
Do 30 dní by mala prísť odpoveď.
Kladná odpoveď.
Správna odpoveď.
Záporná odpoveď.

Nawet on nie zna wszystkich odpowiedzi.
Czekać na odpowiedź.
Do 30 dni powinna przyjść odpowiedź.
Pozytywna odpowiedź.
Poprawna odpowiedź.
Negatywna odpowiedź.

Oheň (m.) – ogień
Báť sa niečoho ako ohňa.
Dať ruku do ohňa za niekoho.
Hneď je oheň na streche.
Hrať sa s ohňom.
Krst ohňom.
Mnohí ľudia nestihli utiecť pred ohňom.
Oheň zničil päť hektárov lesa.
Ohňom a mečom.
Olympijský oheň.
Prilievanie oleja do ohňa.

Bać się czegoś jak ognia.
Dać sobie rękę uciąć za kogoś.
Awantura wisi w powietrzu.
Igrać z ogniem.
Chrzest bojowy.
Wielu ludzi nie zdążyło uciec przed ogniem.
Ogień zniszczył pięć hektarów lasu.
Ogniem i mieczem.
Znicz olimpijski.
Dolewanie oliwy do ognia.

Oko (n.) – oko
Čierne oči.
Čo oči nevidia, to srdce nebolí.
Hľadieť smrti do očí.
Klamať do očí.
Kruhy pod očami.
Kurie oko.
Mať beľmo na očiach.
Mať klapky na očiach.
Mať oči všade.
Medzi štyrmi očami.
Morské oko.
Neverila som vlastným očiam.
Obe planéty budú viditeľné voľným okom.
Oči bolia.
Oči slzia
Oko na polievke.
Oko siete.
Oko za oko, zub za zub.

Czarne oczy.
Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.
Patrzeć śmierci w oczy.
Kłamać w (żywe) oczy.
Podkrążone oczy.
Odcisk.
Mieć bielmo na oczach.
Mieć klapki na oczach.
Mieć oczy szeroko otwarte.
W cztery oczy.
Morskie oko.
Nie wierzyłam własnym oczom.
Obie planety będą widoczne gołym okiem.
Oczy bolą.
Oczy łzawią.
Oko w zupie.
Oko sieci.
Oko za oko, ząb za ząb.
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Otvárať oči.
Padnúť niekomu do oka.
Povedať do očí.
Pozrieť sa do očí.
Smiať sa niekomu do očí.
So zaviazanými očami.
Strach má veľké oči.
Tŕň v oku.
Vidieť na vlastné oči.
Volské oko.
Vrana vrane oko nevykole.

Otwierać oczy.
Wpaść komuś w oko.
Powiedzieć (prosto) w oczy.
Spojrzeć w oczy.
Śmiać się komuś w oczy.
Z zawiązanymi oczami.
Strach ma wielkie oczy.
Cierń w oku.
Widzieć na własne oczy.
Jajko sadzone.
Kruk krukowi oka nie wykole.

Okolnosť (f.) – okoliczność
Mimoriadne okolnosti.
Poľahčujúce okolnosti.
Všetko závisí od okolností.
Za normálnych okolností.
Za priaznivých okolností.
Za zvláštnych okolností.

Nadzwyczajne okoliczności.
Okoliczności łagodzące.
Wszystko zależy od okoliczności.
W normalnych okolicznościach.
W sprzyjających okolicznościach.
W szczególnych okolicznościach.

Okuliare (pl.t.) – okulary
Nasadiť si okuliare.
Ochranné okuliare.
Pozerať (sa) na niečo cez ružové okuliare.
Slnečné okuliare.
Spadli jej okuliare a nevedela ich nájsť.
Zabudol si vziať okuliare.
Zváračské okuliare.

Założyć okulary.
Okulary ochronne.
Patrzeć na coś przez różowe okulary.
Okulary przeciwsłoneczne.
Spadły jej okulary i nie mogła ich znaleźć.
Zapomniał wziąć okulary.
Okulary ochronne dla spawaczy.

Omša (f.) – msza
Po skončení omše.
Slávnostná omša.
Slúžiť omšu.
Smútočná omša.
Svätá omša.
Zádušná omša.

Po zakończeniu mszy.
Uroczysta msza.
Odprawiać mszę.
Msza żałobna.
Msza święta.
Msza zaduszna.

Osoba (f.) – osoba
Fyzická osoba.
Infikovaná osoba.
Pokiaľ ide o moju osobu...
Právnická osoba.
Preprava osôb.
Sklamala som sa len v jednej osobe.

Osoba fizyczna.
Zarażona osoba.
Jeśli chodzi o moją osobę...
Osoba prawna.
Przewóz osób.
Zawiodłam się tylko na jednej osobie.

Ostrov (m.) – wyspa (f.)
Epicentrum bolo pri ostrove Nias.
Jeden zo stoviek ostrovov a ostrovčekov.
Havajské ostrovy.
Kurilské ostrovy.
Marshallove ostrovy.
Na východnom pobreží ostrova.
Ostrov pokladov.
Ostrovy žijú z turizmu.
Sopečný ostrov.
Západne od ostrova.
Zelený ostrov.

Epicentrum znajdowało się niedaleko wyspy Nias.
Jedna z setek wysp i wysepek.
Hawaje.
Kuryle.
Wyspy Marshalla.
Na wschodnim wybrzeżu wyspy.
Wyspa skarbów.
Wyspy żyją z turystyki.
Wyspa wulkaniczna.
Na zachód od wyspy.
Zielona wyspa. (Irlandia)

Osud (m.) – los
Irónia osudu.
Nasledoval osud svojho brata.
Nespravodlivý osud.
Ponechať svojmu osudu.
Spečatiť niečí osud.
Tragický osud.
Zmieriť sa s osudom.

Ironia losu.
Podzielił los swojego brata.
Niesprawiedliwy los.
Pozostawić na pastwę losu.
Przypieczętować czyjś los.
Tragiczny los.
Pogodzić się z losem.

- 34 -

Otras (m.) – wstrząs
Otrasy a vlny spôsobili značné škody.
Otrasy boli citeľné v Malajzii a Singapure.
Otras mozgu.
Otrasy na morskom dne.
Otrasy smrti.
Sekundárne otrasy.

Wstrząsy i fale spowodowały znaczne szkody.
Wstrząsy były odczuwalne w Malezji i Singapurze.
Wstrząs mózgu.
Wstrząsy na dnie morza.
Wstrząsy śmierci.
Wstrząsy wtórne.

Otázka (f.) – 1. pytanie (n.) 2. kwestia (f.)
Je to iba otázka času.
Je to otázka života a smrti.
Klásť otázku.
Natíska sa otázka.
Nechcela odpovedať na otázku.
Odpovedal na otázku.
Písomná otázka.
Položiť otázku.
Rečnícka otázka.
Sociálna otázka.
Súťažná otázka.
Vyriešiť otázku.
Zahrnúť niekoho otázkami.

To tylko kwestia czasu.
To kwestia/sprawa życia i śmierci.
Zadawać pytanie.
Nasuwa się pytanie.
Nie chciała odpowiedzieć na pytanie.
Odpowiedział na pytanie.
Pytanie pisemne.
Zadać pytanie.
Pytanie retoryczne.
Kwestia społeczna.
Pytanie konkursowe.
Rozwiązać kwestię.
Zasypać kogoś pytaniami.

Otec (m.) – ojciec
Aký otec, taký syn.
Čaká na správy o bratovi a otcovi.
Je otcom šiestich synov a dvoch dcér.
Krstný otec.
Na žiadosť otca dieťaťa.
Nevlastný otec.
Otec bol alkoholik.
Otec ho zapísal do školy karate.
Otec mi strašne chýba.
Otec národa.
Starostlivý otec.
Svätý Otec.
Z otca na syna.

Jaki ojciec, taki syn.
Czeka na wiadomości o bracie i ojcu.
Jest ojcem sześciu synów i dwóch córek.
Ojciec chrzestny.
Na wniosek ojca dziecka.
Ojczym.
Ojciec był alkoholikiem.
Ojciec zapisał go do szkoły karate/na karate.
Strasznie brakuje mi ojca.
Ojciec narodu.
Troskliwy ojciec.
Ojciec Święty.
Z ojca na syna.

Páchateľ (m.) – sprawca
Dvaja maskovaní páchatelia.
Neznámy páchateľ.
Ozbrojený a maskovaný páchateľ.
Páchateľovi hrozí pokuta.
Páchateľovi sa podarilo ujsť.

Dwaj zamaskowani sprawcy.
Nieznany sprawca.
Uzbrojony i zamaskowany sprawca.
Sprawcy grozi mandat.
Sprawcy udało się uciec.

Paluba (f.) – pokład (m.)
Dolná paluba.
Horná paluba.
Krytá paluba.
Otvorená paluba.
Skočili cez palubu.
Stredná paluba.
Vystúpiť na palubu.

Dolny pokład.
Górny pokład.
Kryty pokład.
Otwarty pokład.
Wyskoczyli za burtę.
Środkowy pokład.
Wejść na pokład.

Pamäť (f.) – pamięć
Jedna udalosť mu utkvela v pamäti.
Mať deravú pamäť.
Mať dobrú pamäť.
Má vynikajúcu pamäť.
Operačná pamäť.
Strácať pamäť.
Vštepiť si do pamäti.
Vypadlo mi to z pamäti.

Jedno wydarzenie utkwiło mu w pamięci.
Mieć dziurawą pamięć.
Mieć dobrą pamięć.
Ma świetną pamięć.
Pamięć operacyjna.
Tracić pamięć.
Wbić sobie do głowy.
Wypadło mi to z głowy.
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Panika (f.) – panika
Ľudia v panike utekali do neďalekej kaviarne.
Ľudí sa zmocnila panika.
Na trhoch vládne panika.
Vyvolávať paniku.
Zabrániť panike.
Zavládol zmätok a panika.

Ludzie w panice uciekali do pobliskiej kawiarni.
Ludzi ogarnęła panika.
Na rynkach panuje panika.
Wywoływać panikę.
Zapobiec panice.
Zapanował chaos i panika.

Papier (m.) – papier
Burza cenných papierov.
Cenné papiere.
Kancelársky papier.
Má na všetko papiere.
Na papieri to tak vyzeralo.
Papier zo zošita.
Toaletný papier.
Zabaliť do papiera.
Zdrap papiera.

Giełda papierów wartościowych.
Papiery wartościowe.
Papier biurowy.
Na wszystko ma papiery.
Na papierze to tak wyglądało.
Kartka z zeszytu.
Papier toaletowy.
Zapakować w papier.
Świstek papieru.

Park (m.) – park
Jeden zo stoviek parkov v meste.
Národný park.
Park kultúry a oddychu.
Počas prechádzok v parku.
Prechádzka v parku.
Správa parku.
Vozňový park.
Zábavný park.

Jeden z setek parków w mieście.
Park narodowy.
Park kultury i wypoczynku.
Podczas spacerów w parku.
Spacer po parku.
Zarząd parku.
Tabor
Park rozrywki.

Parkovisko (n.) – parking (m.)
Na parkovisku v centre mesta.
Parkovisko pri panelákoch.
Platené parkovisko.
Podzemné parkovisko.
Strážené parkovisko.
Školské ihrisko slúži ako parkovisko.

Na parkingu w centrum miasta.
Parking przy blokach/pod blokami.
Parking płatny.
Parking podziemny.
Parking strzeżony.
Boisko szkolne służy jako parking.

Peniaze (m.pl) – pieniądze
Čas sú peniaze.
Drobné peniaze.
Falošné peniaze.
Chýbajú nám peniaze.
Kovové peniaze.
Mať veľa peňazí.
Neľutuje peniaze.
Nemal žiadne peniaze.
Odkladať si peniaze.
Papierové peniaze.
Peniaze išli na nové okná.
Peniaze sme dali do obálky.
Peniaze strácajú svoju hodnotu.
Peniaze u nich doma nikdy nechýbali.
Počítať peniaze.
Potrebovali čoraz viac peňazí.
Požičiavať peniaze.
Pranie špinavých peňazí.
Prichádzať o peniaze.
Uložiť peniaze.
Ušli bez peňazí.
Vkladať peniaze.
Vrátiť požičané peniaze.
Vyberať peniaze.
Vydať všetky peniaze.
Za málo peňazí málo muziky.
Zarobené peniaze.
Zarobil veľké peniaze.
Zostal bez peňazí a nemal čo jesť.

Czas to pieniądz.
Drobne./ Drobniaki.
Fałszywe pieniądze.
Brakuje nam pieniędzy.
Bilon.
Mieć dużo pieniędzy.
Nie żałuje pieniędzy.
Nie miał żadnych pieniędzy.
Odkładać pieniądze.
Banknoty.
Pieniądze poszły na nowe okna.
Pieniądze daliśmy do koperty.
Pieniądze tracą swoją wartość.
Pieniędzy u nich w domu nigdy nie brakowało.
Liczyć pieniądze.
Potrzebowali coraz więcej pieniędzy.
Pożyczać pieniądze.
Pranie brudnych pieniędzy.
Tracić pieniądze.
Wpłacić pieniądze.
Uciekli bez pieniędzy.
Wpłacać pieniądze.
Zwrócić pożyczone pieniądze.
Wypłacać pieniądze.
Wydać wszystkie pieniądze.
Jaka płaca, taka praca.
Zarobione pieniądze.
Zarobił duże pieniądze.
Został bez pieniędzy i nie miał co jeść.
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Pes (m.) – pies
Mal rád šach a svojho psa.
Pohrýzol ho pes.
Pes, ktorý breše, nehryzie.
Psy brešú, ale karavána ide ďalej.
Svorka psov.
Túlavý pes.
Verný ako pes.

Kochał szachy i swojego psa.
Pogryzł go pies.
Pies, który dużo szczeka, nie gryzie.
Psy szczekają, karawana idzie dalej.
Wataha psów.
Bezpański pies.
Wierny jak pies.

Pieseň (f.) – pieśń, piosenka
Ľúbostná pieseň.
Ľudová pieseň.
Nahrať pieseň.
Na plátne bežia slová piesní.
Piesne o láske.
Pochodová pieseň.
Sentimentálna pieseň.
Skladať piesne.
Spievajú náboženské piesne.
Spievať pieseň.
Text piesne.
Víťazná pieseň.

Pieśń/Piosenka miłosna.
Pieśń/Piosenka ludowa.
Nagrać piosenkę.
Na ekranie lecą słowa piosenki.
Piosenki o miłości.
Pieśń/Piosenka marszowa.
Pieśń/Piosenka sentymentalna.
Komponować piosenki.
Śpiewają piosenki/pieśnie religijne.
Śpiewać piosenkę.
Tekst piosenki.
Zwycięska piosenka.

Plač (m.) – płacz
Bolo mi do plaču.
Dieťa prišlo domov s plačom.
S plačom ho prosila o pomoc.
Smiech a plač.
Usedavý plač.
Vyšla od pána doktora s plačom.

Chciało mi się płakać.
Dziecko przyszło do domu z płaczem.
Z płaczem prosiła go o pomoc.
Śmiech i płacz.
Szloch.
Wyszła od pana doktora z płaczem.

Plameň (m.) – płomień
Dom stojí v plameňoch.
Plamene hltali ich dom.
Po oblohe tancujú zelené plamene polárnej žiary.
Slabý plameň sviečky.
Smrť v plameňoch.

Dom stoi w płomieniach.
Płomienie trawiły ich dom.
Po niebie tańczą zielone płomienie zorzy polarnej.
Słaby płomień świeczki.
Śmierć w płomieniach.

Plán (m.) – plan
Cestovný plán.
Mal plno plánov.
Mierový plán.
Plán bol taký jednoduchý, až bol geniálny.
Plány do budúcnosti.
Plán stavby.
Uskutočniť plán.

Plan podróży.
Miał mnóstwo planów.
Plan pokojowy.
Plan był tak prosty, że aż genialny.
Plany na przyszłość.
Plan budowy.
Zrealizować plan.

Plat (m.) – płaca (f.), pensja (f.)
Nespokojnosť s platom.
Platy nie sú také, aké im sľubovali.
Štrnásty plat.
Trinásty plat.
Základný plat.
Zmraziť platy.
Zrážka z platu.

Niezadowolenie z płacy/pensji.
Płace nie są takie, jakie im obiecywali.
Czternasta pensja.
Trzynasta pensja./Trzynastka
Płaca podstawowa.
Zamrozić płace.
Potrącenie z wypłaty.

Pláž (f.) – plaża
Chodiť na pláž.
Mestská pláž.
Na španielskej pláži.
Najkrajšia pláž na svete.
Piesočnatá pláž.
Pozrite sa na tú pláž!
Prekrásne pláže lákajú množstvo ľudí.
Privátna pláž.
Vyvaľoval sa na pláži.

Chodzić na plażę.
Plaża miejska.
Na hiszpańskiej plaży.
Najpiękniejsza plaża na świecie.
Piaszczysta plaża.
Spójrzcie na tę plażę!
Przepiękne plaże przyciągają mnóstwo ludzi.
Prywatna plaża.
Wylegiwał się na plaży.
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Plyn (m.) – gaz
Dodávky plynu.
Jedovatý plyn.
Kúriť plynom.
Plyn priniesol smrť.
Pridať plyn.
Slzotvorný plyn.
Šetriť plynom.
Výbuch plynu.
Zemný plyn.

Dostawy gazu.
Trujący gaz.
Ogrzewać gazem.
Gaz przyniósł śmierć.
Dodać gazu.
Gaz łzawiący.
Oszczędzać gaz.
Wybuch gazu.
Gaz ziemny.

Pocit (m.) – poczucie (n.), uczucie (n.)
Aký je to pocit?
Pocit menejcennosti.
Pocit únavy.
Pocit viny.
Zmiešané pocity.

Jakie to uczucie?
Poczucie niższej wartości.
Uczucie zmęczenia.
Poczucie winy.
Mieszane uczucia.

Počasie (n.) – pogoda (f.)
Aké bude počasie?
Pekné počasie.
Počasie sa zlepšuje.
Predpoveď počasia.
Rozmary počasia.
Slnečné počasie.
Veterné počasie.
Za každého počasia.

Jaka będzie pogoda?
Ładna/Piękna pogoda.
Pogoda się poprawia.
Prognoza pogody.
Kaprysy pogody.
Słoneczna pogoda.
Wietrzna pogoda.
W każdej pogodzie.

Počítač (m.) – komputer
Dôchodcovia sa učia pracovať s počítačom.
Nechať počítač ísť.
Počítač mrzne.
Policajti zabavili počítače.
Pomalý počítač.
Práca s počítačom môže zabiť.
Sedieť za počítačom.
Vreckový počítač.

Emeryci uczą się pracować z komputerem.
Zostawić włączony komputer.
Komputer się zawiesza.
Policjanci skonfiskowali komputery.
Powolny komputer.
Praca przy komputerze może zabić.
Siedzieć przy komputerze.
Palmtop.

Podmienka (f.) – warunek (m.)
Dobré pracovné podmienky.
Hygienické podmienky.
Klásť podmienky.
Má len jedinú podmienku.
Platové podmienky.
Pod podmienkou, že...
Podmienky boli neporovnateľné.
Podmienky garancie.
Poveternostné podmienky.
Pracovné podmienky.
Všeobecné poistné podmienky.
Za podmienky, že prestane piť.
Zmluvné podmienky.

Dobre warunki pracy.
Warunki sanitarne.
Stawiać warunki.
Ma tylko jeden warunek.
Warunki płacowe.
Pod warunkiem, że...
Warunki były nieporównywalne.
Warunki gwarancji.
Warunki atmosferyczne.
Warunki pracy.
Ogólne warunki ubezpieczenia.
Pod warunkiem, że przestanie pić.
Warunki umowy.

Pohľad (m.) – 1. spojrzenie (n.) 2. pogląd
Hrôzostrašný pohľad.
Je to poznať na prvý pohľad.
Láska na prvý pohľad.
Na pohľad.
Na ten pohľad nikdy nezabudnem.
Nenávistný pohľad.
Omdlieva pri pohľade na krv.
Spýtavý pohľad.
Úchvatný pohľad.
Vrhol pohľad na...
Vtačí pohľad.
Z môjho pohľadu.
Zvodný pohľad.

Makabryczny widok.
Widać to na pierwszy rzut oka.
Miłość od pierwszego wejrzenia.
Pozornie./ Z pozoru.
Nigdy nie zapomnę tego widoku.
Spojrzenie pełne nienawiści.
Mdleje na widok krwi.
Badawcze spojrzenie.
Urzekający/Czarujący widok.
Rzucił spojrzenie na...
Widok z lotu ptaka.
Z mojego punktu widzenia.
Uwodzicielskie/Zalotne spojrzenie.
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Pohyb (m.) – ruch
Nedostatok pohybu.
Otáčavý pohyb.
Pozorne sledoval každý náš pohyb.
Prudký pohyb rukou.
Rotačný pohyb.
Rovnomerne zrýchlený pohyb.

Brak ruchu.
Ruch obrotowy.
Uważnie śledził każdy nasz ruch.
Gwałtowny ruch ręką.
Ruch obrotowy.
Ruch jednostajnie przyspieszony.

Poistenie (n.) – ubezpieczenie
Cestovné poistenie.
Havarijné poistenie.
Poistenie batožiny.
Poistenie liečebných nákladov.
Poistenie majetku.
Poistenie zahrňuje...
Povinné zmluvné poistenie.
Sociálne poistenie.
Úrazové poistenie.
Životné poistenie.

Ubezpieczenie turystyczne.
Ubezpieczenie autocasco.
Ubezpieczenie bagażu.
Ubezpieczenie od kosztów leczenia.
Ubezpieczenie majątkowe.
Ubezpieczenie obejmuje...
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie społeczne.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
Ubezpieczenie na życie.

Pokoj (m.) – spokój
Dať (svätý) pokoj.
Deň pracovného pokoja.
Len pokoj!
Nechať na pokoji.
Nedá mu to pokoja.
Oáza pokoja.
Oznámenie o rušení nočného pokoja.
Pokoj pred búrkou.
Pokoj svedomia.
Teleso v stave pokoja.
Zachovať pokoj.

Dać (święty) spokój.
Dzień wolny od pracy.
Tylko spokojnie.
Zostawić w spokoju.
Nie da mu to spokoju.
Oaza spokoju.
Zgłoszenie zakłócania ciszy nocnej.
Cisza przed burzą.
Spokój sumienia.
Ciało w stanie spoczynku.
Zachować spokój.

Pokus (m.) – 1. próba (f.) 2. eksperyment.
Došlo k pokusu o prevrat.
Metoda pokusu a omylu.
Nevydarený pokus.
Pokus o prekonanie rekordu.
Pokus o vraždu.
Pokusy na zvieratách.
Prvý aj posledný pokus.
Strelecký pokus.
To stojí za pokus.
Úspešný pokus.
Vyšetrovací pokus.

Doszło do próby przewrotu/zamachu stanu.
Metoda prób i błędów.
Nieudana próba.
Próba pobicia rekordu.
Usiłowanie zabójstwa.
Eksperymenty na zwierzętach.
Pierwsza i ostatnia próba.
(sport.) Próba strzału.
Warto spróbować.
Udana próba.
Eksperyment śledczy.

Policajt (m.) – policjant
Českí policajti našli telo.
Mestský policajt.
Na uliciach hliadkujú ozbrojení policajti.
Policajti bez uniforiem.
Policajti legitimujú takmer každého.
Policajti so štítmi a zbraňami.
Policajti v civile.
Zlodej áut natrafil na policajta v civile.

Czescy policjanci znaleźli ciało.
Strażnik miejski.
Ulice patrolują uzbrojeni policjanci.
Nieumundurowani policjanci.
Policjanci legitymują prawie każdego.
Policjanci z tarczami i bronią.
Policjanci w cywilu.
Złodziej samochodów trafił na policjanta w cywilu.

Polícia (m.) – policjant
Hliadka mestskej polície.
Kriminálna polícia.
Polícia má zviazané ruky.
Polícia vypočula podozrivých.
Polícii sa ho podarilo chytiť.
Privolať políciu.
Tajná polícia.
Vojenská polícia.

Patrol straży miejskiej.
Policja kryminalna.
Policja ma związane ręce.
Policja przesłuchała podejrzanych.
Policji udało się go złapać.
Wezwać policję.
Tajna policja.
Żandarmeria wojskowa.

- 39 -

Polievka (f.) – zupa
Cibuľová polievka.
Horúca polievka.
Kuracia polievka.
Rybacia polievka.
Variť polievku.
Zeleninová polievka.
Zemiaková polievka.

Zupa cebulowa.
Gorąca zupa.
Rosół z kury.
Zupa rybna.
Gotować zupę.
Zupa jarzynowa.
Zupa ziemniaczana.

Politika (f.) – polityka
Monetárna politika.
Nemali s politikou nič spoločné.
Personálna politika.
Platová politika.
Pliesť náboženstvo do politiky.
Politika ma nikdy nezaujímala.
Politika si vyžaduje kompromisy.
Politika ústupkov.
Pštrosia politika.
Spoločná poľnohospodárska politika.
Vnútorná politika.
Zahraničná politika.

Polityka monetarna.
Nie mieli nic wspólnego z polityką.
Polityka kadrowa.
Polityka płacowa.
Mieszać religię do polityki.
Polityka nigdy mnie nie interesowała.
Polityka wymaga kompromisów.
Polityka ustępstw.
Strusia polityka.
Wspólna polityka rolna.
Polityka wewnętrzna.
Polityka zagraniczna.

Pomoc (f.) – pomoc
Do Líbye dorazila potravinová pomoc.
Humanitárna pomoc.
Peňažná pomoc.
Poskytnúť pomoc.
Priateľská pomoc.
Prisľúbil pomoc vo výške milióna libier.
Prísť niekomu na pomoc.
Privolať pomoc.
Prvá pomoc.
Vládna pomoc.

Do Libii dotarła pomoc żywnościowa.
Pomoc humanitarna.
Pomoc pieniężna.
Udzielić pomocy.
Przyjacielska pomoc.
Obiecał pomoc w wysokości miliona funtów.
Przyjść komuś z pomocą.
Wezwać pomoc.
Pierwsza pomoc.
Pomoc rządowa.

Poplatok (m.) – opłata (f.)
Koncesionárske poplatky.
Poplatok za parkovanie.
Poplatok za vedenie účtu.
Prístavné poplatky.
Storno poplatok.
Vyberať poplatky.
Zrušenie poplatkov.

Abonament rtv.
Opłata parkingowa.
Opłata za prowadzenie rachunku.
Opłaty portowe.
Opłata za anulowanie rezerwacji.
Pobierać opłaty.
Zlikwidowanie opłat.

Poriadok (m.) – 1. porządek 2. rozkład 3. regulamin
Abecedný poriadok.
Cestovný poriadok.
Letový poriadok.
Pozrieť sa do cestovného poriadku.
Právny poriadok.
Prepravný poriadok.
Spoločenský poriadok.
Študijný poriadok.
Trestný poriadok.
Udržiavať poriadok.
Urobiť poriadok.
Verejný poriadok.
Zachovať poriadok.
Zavádzať nové poriadky.
Zaviesť nové poriadky.

Porządek alfabetyczny./ Kolejność alfabetyczna.
Rozkład jazdy.
Rozkład lotów.
Zajrzeć do rozkładu jazdy.
Porządek prawny.
Regulamin przewozów.
Porządek społeczny.
Regulamin studiów.
Kodeks Karny.
Utrzymywać porządek.
Zaprowadzić porządek.
Porządek publiczny.
Zachować porządek.
Wprowadzać/Zaprowadzać nowe porządki.
Zaprowadzić nowe porządki.

Poschodie (n.) – piętro (n.)
Bývam na štrnástom poschodí.
Dom má štyri poschodia.
Druhé poschodie, prvé dvere vpravo.
Susedka, ktorá býva o poschodie vyššie.
Utiekla na poschodie.

Mieszkam na czternastym piętrze.
Dom ma cztery piętra.
Drugie piętro, pierwsze drzwi na prawo.
Sąsiadka, która mieszka piętro wyżej.
Uciekła na piętro.
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Posteľ (f.) – łóżko (n.)
Byť pripútaný na posteľ.
Je dobrý v posteli.
Ľahnúť si do postele.
Ležať na smrteľnej posteli.
Nedokázal vstať z postele.
Nemocničná posteľ.
Nie je potrebné ležať v posteli mnohé týždne.
Poschodová posteľ.
Skladacia posteľ.
Vodná posteľ.

Być przykutym do łóżka.
Jest dobry w łóżku.
Położyć się do łóżka.
Leżeć na łożu śmierci.
Nie potrafił wstać z łóżka.
Łóżko szpitalne.
Nie trzeba leżeć w łóżku przez wiele tygodni.
Łóżko piętrowe.
Łóżko składane.
Łóżko wodne.

Postup (m.) – 1. awans 2. sposób, metoda (f.), proces 3. postęp
Postup do baráže.
Awans do barażu.
Postup do semifinále.
Awans do półfinału.
Postupom času.
Z postępem czasu
Postup prác.
Postęp prac/robót.
Spečatiť postup.
Przypieczętować awans.
Technologický postup.
Proces technologiczny.
Výrobný postup.
Proces produkcyjny.
Zabezpečiť si priamy postup.
Zapewnić sobie bezpośredni awans.
Povodeň (f.) – powódź
Jarná povodeň.
Katastrofálne povodne.
Mesto postihnuté povodňou.
Ochrana pred povodňami.
Slovensku hrozia povodne.
Vzhľadom k povodniam.

Wiosenna powódź.
Katastrofalne powodzie.
Miasto dotknięte powodzią.
Ochrona przeciwpowodziowa.
Słowacji grożą powodzie.
Ze względu na powodzie.

Povstalec (m.) – powstaniec
Lietadlá zaútočili na pozície povstalcov.
Povstalci majú niekoľko starších lietadiel.
Povstalci sa museli stiahnuť.
Vojsko sa pridalo k povstalcom.
Vystupovali ako ľavicoví povstalci.

Samoloty zaatakowały pozycje powstańców.
Powstańcy posiadają kilka starszych samolotów.
Powstańcy musieli się wycofać.
Wojsko przyłączyło się do powstańców.
Podawali się za lewicowych powstańców.

Požiar (m.) – pożar
Hasiť požiar.
Lesný požiar.
Niektoré z požiarov majú na svedomí podpaľači.
Pri požiari sa nikto nezranil.
Vojenský požiar.
Vypukol požiar.

Gasić pożar.
Pożar lasu.
Niektóre z pożarów mają na sumieniu podpalacze.
W pożarze nikt nie został ranny.
Pożoga wojenna.
Wybuchł pożar.

Práca (f.) – praca
Aká práca, taká pláca.
Bez práce nie sú koláče.
Duševná práca.
Ísť do práce.
Je bez práce viac ako rok.
Majú pred sebou veľa práce.
Mať plné ruky práce.
Mať veľa práce.
Nájsť si novú prácu.
Nedocenená práca.
Odišiel ráno do práce.
Počet ľudí bez práce.
Prácu zmeniť nemienim.
Prísť o prácu.
Situácia na trhu práce.
Sporné body novely Zákonníka práce.
Sústrediť sa na prácu.
Ťažká práca.
Telesná práca.
To mi veľmi uľahčilo prácu.
Vyhodiť z práce.

Jaka praca, taka płaca.
Bez pracy nie ma kołaczy.
Praca umysłowa.
Iść do pracy.
Jest bez pracy ponad rok.
Mają przed sobą dużo pracy.
Mieć pełne ręce roboty.
Mieć dużo pracy.
Znaleźć nową pracę.
Niedoceniona praca.
Poszedł rano do pracy.
Liczba osób bez pracy.
Nie zamierzam zmieniać pracy.
Stracić pracę.
Sytuacja na rynku pracy.
Sporne punkty nowelizacji Kodeksu Pracy
Skupić się na pracy.
Ciężka praca.
Praca fizyczna.
To mi bardzo ułatwiło pracę.
Wyrzucić z pracy.
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Prach (m.) – 1. kurz 2. pył
Kozmický prach.
Ovzdušie je znečistené prachom.
Rádioaktívny prach.
Strelný prach.
Všade bol dym a prach.
Utrieť prach.

Pył kosmiczny.
Powietrze jest zanieczyszczone pyłem.
Pył radioaktywny.
Proch strzelniczy.
Wszędzie był dym i kurz.
Zetrzeć kurz./ Kurze.

Pravda (f.) – prawda
Bojovať za pravdu.
Čo je pravda, to je pravda.
Dať za pravdu.
Na tom je kus pravdy.
Nebyť ďaleko od pravdy.
Nehovorí vždy pravdu.
Povedať pravdu.
Pozrieť sa pravde do očí.
Pravda oči kole.
Pravda pravdivá.
Pravda pravdúca.
Pravda vyšla najavo.
Skrývanie pravdy.
Svätá pravda.
Svedkovia vypovedajú pravdu.
To nie je pravda.
Trpká pravda.

Walczyć o prawdę.
Co prawda, to prawda.
Przyznać rację.
Jest w tym trochę prawdy.
Być blisko prawdy
Nie zawsze mówi prawdę.
Mówić prawdę./ Powiedzieć prawdę.
Spojrzeć prawdzie w oczy.
Prawda w oczy kole.
Najprawdziwsza prawda.
Najprawdziwsza prawda.
Prawda wyszła na jaw.
Ukrywanie prawdy.
Święta prawda.
Świadkowie zeznają prawdę.
To nieprawda.
Gorzka prawda.

Právo (n.) – prawo
Bojovať za svoje práva.
Mestské práva.
Nepísané právo.
Právo je na vašej strane.
Právo na obhajobu a spravodlivý proces.
Právo na súkromie.
Právo nevypovedať.
Predkupné právo.
Zaujímajú ma ľudské práva.

Walczyć o swoje prawa.
Prawa miejskie.
Niepisane prawo.
Prawo jest po waszej stronie.
Prawo do obrony i sprawiedliwego procesu.
Prawo do prywatności.
Prawo do odmowy składania zeznań.
Prawo pierwokupu.
Interesują mnie prawa człowieka.

Predaj (m.) – sprzedaż (f.)
Internetový predaj.
Mať niečo na predaj.
Predaj vo veľkom.
Riaditeľ predaja.
Splátkový predaj.
Veľkoobchodný predaj.

Sprzedaż internetowa.
Mieć coś na sprzedaż.
Sprzedaż hurtowa.
Dyrektor sprzedaży.
Sprzedaż na raty.
Sprzedaż hurtowa.

Preukaz (m.) – legitymacja (f.)
Čitateľský preukaz.
Očkovací preukaz.
Preukaz totožnosti.
Študentský preukaz.
Vodičský preukaz.
Žiacky preukaz.

Legitymacja czytelnika.
Świadectwo szczepienia.
Dowód tożsamości.
Legitymacja studencka.
Prawo jazdy.
Legitymacja szkolna.

Prezident (m.) – prezydent
Americký prezident v Prahe.
Bývalý český prezident.
Kandidovať za prezidenta.
O rok budú Rusi voliť prezidenta.
Poliaci pochovali tragicky zosnulého prezidenta.
Policajný prezident.
Prezident klubu.
Stal sa prvým bieloruským prezidentom.
Záporný názor na prezidenta má 66 percent respondentov.
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Amerykański prezydent w Pradze.
Były czeski prezydent.
Kandydować na prezydenta.
Rosjanie będą za rok wybierali prezydenta.
Polacy pochowali tragicznie zmarłego prezydenta.
Komendant Główny Policji.
Prezes klubu.
Został pierwszym białoruskim prezydentem.
Negatywne zdanie o prezydencie ma 66 procent
respondentów.

Priateľ (m.) – przyjaciel.
Boli sme priatelia.
Jeho najlepším priateľom bol syn prisťahovalcov.
Nájsť priateľov.
Nikdy nevideli jeho rodinu ani priateľov.
Prišiel som o najlepšieho priateľa.
Rodinný priateľ.
Verný priateľ.
V núdzi poznáš priateľa.

Byliśmy przyjaciółmi.
Jego najlepszym przyjacielem był syn imigrantów.
Znaleźć przyjaciół.
Nigdy nie widzieli jego rodziny ani przyjaciół.
Straciłem najbliższego przyjaciela.
Przyjaciel rodziny.
Wierny przyjaciel.
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

Príbeh (m.) – historia (f.)
Nekonečný príbeh.
Nepravdivý príbeh.
Porozprávala svoj príbeh denníku.
Predával svoj príbeh.
Rozprávať príbeh.
Tento príbeh dopadol dobre.

Niekończąca się historia.
Nieprawdziwa historia.
Opowiedziała swoją historię dziennikowi.
Sprzedawał swoją historię.
Opowiadać historię.
Ta historia skończyła się dobrze.

Priechod (m.) – przejście (n.)
Hraničný priechod.
Na priechode svieti zelená.
Priechod pre chodcov.
Úzky priechod.

Przejście graniczne.
Na przejściu świeci zielone światło.
Przejście dla pieszych.
Wąskie przejście.

Priemysel (m.) – przemysł
Banský priemysel.
Ľahký priemysel.
Potravinársky priemysel.
Stavebný priemysel.
Strojársky priemysel.
Ťažký priemysel.

Przemysł górniczy.
Przemysł lekki.
Przemysł spożywczy.
Przemysł budowlany.
Przemysł maszynowy.
Przemysł cięzki.

Prístav (m.) – port
Cieľový prístav.
Domovský prístav.
Doplávať do prístavu.
Materský prístav.
Najvýznamnejší prístav vo východnej časti krajiny.
Námorný prístav.
Riečny prístav.
Rybársky prístav.
V starom prístave.
V tomto prístave akoby zastal čas.
Vplávať do prístavu.
Význam prístavu vzrástol počas vojny.

Port docelowy.
Port macierzysty.
Dopłynąć do portu.
Port macierzysty.
Najważniejszy port we wschodniej części kraju.
Port morski.
Port rzeczny.
Port rybacki.
W starym porcie.
W tym porcie jakby czas się zatrzymał.
Wpływać do portu.
Znaczenie portu wzrosło podczas wojny.

Problém (m.) – problem
Bagatelizovanie problémov.
Nikdy nemal problémy so zákonom.
Ostatní s tým nemajú problém.
Sociálny problém.
S tebou sú vždy problémy.

Bagatelizowanie problemów.
Nigdy nie miał problemów z prawem.
Pozostali nie mają z tym problemu.
Problem społeczny.
Z tobą zawsze są problemy.

Prst (m.) – palec
Mať prsty v únose.
Ne(po)hnúť ani prstom.
Odtlačky prstov.
Postaviť sa na prsty.
Rátať na prstoch.
Vycicať si niečo z prsta.
Ukazovať na niekoho prstom.

Maczać palce w porwaniu.
Nie ruszyć palcem.
Odciski palców.
Stanąć na palcach.
Liczyć na palcach.
Wyssać coś (sobie) z palca.
Pokazywać/Wskazywać na kogoś palcem.

Prúd (m.) – prąd
Dodávky prúdu boli obmedzené.
Morský prúd.
Plávať po prúde.
Plávať proti prúdu.

Dostawy prądu zostały ograniczone.
Prąd morski.
Płynąć z prądem.
Płynąć pod prąd.
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Pravidelne vypínali prúd na niekoľko hodín.
Proti prúdu.
Prúd ma strhol.
Prúd preteká.
Striedavý prúd.
Vírivý prúd.

Regularnie wyłączali prąd na kilka godzin.
Pod prąd.
Porwał mnie prąd.
Prąd płynie.
Prąd zmienny.
Prąd wirowy.

Rad (m.) – 1. kolejka (f.) 2. rząd 3. kolej 4. order
Dlhé rady v obchodoch s potravinami.
Kedy príde rad na mňa?
Ľudia čakali v dlhých radoch.
Ľudia stoja v rade na rozbitý autobus.
Obranný rad.
Opustil naše rady.
Postaviť sa do radu.
Prichádza na rad káva, čaj a cigarety.
Sedieť v druhom rade.
Stáť v rade.
Trpezlivo stáli v rade.
Tvorili sa obrovské rady.
Útočný rad.
Veriaci stáli v radoch na svätenú vodu.

Długie kolejki w sklepach spożywczych.
Kiedy przyjdzie kolej na mnie?
Ludzie czekali w długich kolejkach.
Ludzie stoją w kolejce do rozklekotanego autobusu.
Linia obrony.
Opuścił nasze szeregi
Stanąć w kolejce.
Przychodzi kolej na kawę, herbatę i papierosy.
Siedzieć w drugim rzędzie.
Stać w kolejce.
Cierpliwie stali w kolejce.
Tworzyły się ogromne kolejki.
Linia ataku.
Wierzący stali w kolejkach po wodę świeconą.

Rada (f.) – rada
Bezpečnostná rada.
Dala im niekoľko dobrých rád.
Dám ti dobrú radu.
Nevie si rady.
Otcovská rada.
Požiadať niekoho o radu.
Priateľská rada.
Rada ministrov.
Redakčná rada.
Riadim sa tvojimi radami.
Vedecká rada.

Rada Bezpieczeństwa.
Dała/Udzieliła im kilka dobrych rad.
Dam ci dobrą radę.
Nie potrafi sobie poradzić.
Ojcowska rada.
Poprosić kogoś o radę.
Przyjacielska rada.
Rada Ministrów.
Rada redakcyjna.
Kieruję się twoimi radami.
Rada naukowa.

Radosť (f.) – radość
Dôvody na radosť.
Dvojnásobná radosť.
Mať radosť.
Nefalšovaná radosť.
Óda na radosť.
Radosť sa zmenila na obrovské sklamanie.
Radosť zo života.
Úprimná radosť.
Urobiť niekomu radosť.
Veľká radosť.
Vyskakovať od radosti.

Powody do radości.
Podwójna radość.
Cieszyć się.
Niekłamana radość.
Oda do radości.
Radość zmieniła się w ogromny zawód.
Radość z życia.
Szczera radość.
Sprawić komuś przyjemność.
Wielka radość.
Skakać z radości.

Rastlina (f.) – roślina
Cievnaté rastliny.
Liečivá rastlina.
Nahosemenné rastlina.
Okrasná rastlina.
Semenné rastliny.
Úžitková rastlina.

Rośliny naczyniowe.
Roślina lecznicza.
Rośliny nagonasienne.
Roślina ozdobna.
Rośliny nasienne.
Roślina użytkowa.

Reakcia (f.) – reakcja
Alergická reakcia.
Blesková reakcia.
Čas reakcie.
Obranná reakcia.
Pozitívne reakcie divákov.
Reakcia na kritiku.
Reakcia publika.
Reťazová reakcia.
Vyvolať reakciu.

Reakcja alergiczna.
Błyskawiczna reakcja.
Czas reakcji.
Reakcja obronna.
Pozytywne reakcje widzów.
Reakcja na krytykę.
Reakcja publiczności.
Reakcja łańcuchowa.
Wywołać reakcję.
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Reforma (f.) – reforma
Dlho očakávané reformy.
Menová reforma.
Nedokázal odhadnúť dôsledky reforiem.
Reforma verejných financií.
Riešením sú reformy.
Uskutočniť reformu.

Długo oczekiwane reformy.
Reforma monetarna.
Nie potrafił przewidzieć konsekwencji reform.
Reforma finansów publicznych.
Rozwiązaniem są reformy.
Przeprowadzić reformę./ Zreformować.

Rekord (m.) – rekord
Lámať rekordy.
Osobný rekord.
Prekonať európsky rekord.
Rekord predaja.
Svetový rekord.
Utvoriť rekord.

Bić rekordy.
Rekord życiowy.
Pobić rekord Europy.
Rekord sprzedaży.
Rekord świata.
Ustanowić rekord.

Riaditeľ (m.) – dyrektor
Generálny riaditeľ .
Obchodný riaditeľ.
Odvolaný riaditeľ.
Okresný policajný riaditeľ.
Riaditeľ predaja.
Riaditeľ školy.
Riaditeľ teplárne zarába 3 800 eur.
Riaditelia firiem.
Umelecký riaditeľ.

Dyrektor generalny.
Dyrektor handlowy.
Odwołany dyrektor.
Komendant powiatowy policji.
Dyrektor sprzedaży.
Dyrektor szkoły.
Dyrektor ciepłowni zarabia 3800 euro.
Dyrektorzy firm.
Dyrektor artystyczny.

Rieka (f.) – rzeka
Breh rieki.
Celé okolie sa zmenilo na rieku.
Kontaminácia rieky.
Pili vodu z rieky a okolitých kanálov.
Plavba po rieke.
Plavba riekami a kanálmi na otvorené more.
Pri brehu rieky.
Rozvodnená rieka.
Uväznení riekou.
Zmrznuté rieky a jazerá.
Znečistená rieka.

Brzeg rzeki.
Cała okolica zamieniła się w rzekę.
Skażenie rzeki.
Pili wodę z rzeki i okolicznych kanałów.
Rejs po rzece.
Rejs po rzekach i kanałach na otwarte morze.
Przy brzegu rzeki.
Wezbrana rzeka.
Uwięzieni przez rzekę.
Zamarznięte rzeki i jeziora.
Zanieczyszczona rzeka.

Riziko (n.) – ryzyko
Niesť riziko.
Nízke riziko.
Obmedziť riziko.
Posunutie rizika.
Robiť niečo na vlastné riziko.
Väčšie riziko.
Vždy je nejaké riziko.
Zobral na seba riziko.

Ponosić ryzyko.
Niskie ryzyko.
Ograniczyć ryzyko.
Przesunięcie ryzyka.
Robić coś na własne ryzyko.
Większe ryzyko.
Zawsze jest jakieś ryzyko.
Wziął na siebie ryzyko.

Rodič (m.) – rodzic
Býva u rodičov.
Najviac času trávil u starých rodičov.
Prišiel o oboch rodičov.
Rodičia sa ju snažili zoceliť.
So súhlasom rodičov.
Starí rodičia.
Zmenil sa po rozvode rodičov.
Zomretí rodičia.

Mieszka u rodziców.
Najwięcej czasu spędzał u dziadków.
Stracił oboje rodziców.
Rodzice próbowali ją zahartować.
Za zgodą rodziców.
Dziadkowie.
Zmienił się po rozwodzie rodziców.
Zmarli/Nieżyjący rodzice.

Rodina (f.) – rodzina
Bezdetná rodina.
Blízka rodina.
Ďaleká rodina.
Hlava rodiny.
Je čiernou ovcou rodiny.
Jeho rodina je z toho rozčarovaná.

Bezdzietna rodzina.
Bliska rodzina.
Daleka rodzina.
Głowa rodziny.
Jest czarną owcą rodziny.
Jego rodzina jest tym rozczarowana.
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Kráľovská rodina.
Najbližšia rodina.
Nikdy nevideli jeho rodinu ani priateľov.
Päťčlenná rodina.
Početná rodina.
Pochádza z dobrej rodiny.
Pri stole sedí celá rodina.
Rodiny s malými deťmi žijú vedľa feťákov.
Rozhádané rodiny.
V paneláku býva štyridsať rodín.
Všetko pre rodinu.
Založiť si rodinu.

Rodzina królewska.
Najbliższa rodzina.
Nigdy nie widzieli jego rodziny ani przyjaciół.
Pięcioosobowa rodzina.
Liczna rodzina.
Pochodzi z dobrej rodziny.
Przy stole siedzi cała rodzina.
Rodziny z małymi dziećmi żyją obok ćpunów.
Skłócone/Zwaśnione rodziny.
W bloku mieszka czterdzieści rodzin.
Wszystko dla rodziny.
Założyć rodzinę.

Rok (m.) – rok
Akademický rok.
Budúci rok.
Byť sto rokov za opicami.
Chodili sme spolu viac ako pol roka.
Kalendárny rok.
Mať dva roky.
Minulý rok.
Najlepší debut za posledné roky.
O niekoľko rokov.
O päť rokov neskôr.
Odvtedy uplynulo už takmer 20 rokov.
Raz do roka.
Raz za uhorský rok.
Rok narodenia.
Rok prešiel rýchlo.
Roky mladosti.
Spoznali sa pred jedenástimi rokmi v Berlíne.
Svetelný rok.
Školský rok.
Študentské roky.
V polovici deväťdesiatych rokov.
V predchádzajúcich rokoch.
V tomto kalendárnom roku.
Vo svojich 62 rokoch vyzerala na päťdesiat.
Začiatkom deväťdesiatych rokov.
Z roka na rok.

Rok akademicki.
Przyszły rok.
Być sto lat za małpami.
Chodziliśmy ze sobą ponad pół roku.
Rok kalendarzowy.
Mieć dwa lata.
Miniony/ubiegły rok.
Najlepszy debiut ostatnich lat.
Za kilka lat.
Pięć lat później.
Od tego czasu minęło już niemal 20 lat.
Raz w roku.
Raz na ruski rok.
Rok urodzenia.
Rok szybko minął/przeleciał.
Lata młodości.
Poznali się jedenaście lat temu w Berlinie.
Rok świetlny.
Rok szkolny.
Studenckie lata.
W połowie lat dziewięćdziesiątych.
W poprzednich latach.
W tym roku kalendarzowym.
W wieku 62 lat wyglądała na pięćdziesiąt.
Na początku lat dziewięćdziesiątych.
Z roku na rok.

Román (m.) – powieść (f.)
Adaptácia románu.
Autobiografický román.
Didaktický román.
Dobrodružný román.
Fantastický román.
Historický román.
Pikareskný román.
Román zo súčasnosti.
Satirický román.
Sentimentálny román.
Sociálny román.
Tendenčný román.

Adaptacja powieści.
Powieść autobiograficzna.
Powieść dydaktyczna.
Powieść przygodowa.
Powieść fantastyczna.
Powieść historyczna
Powieść łotrzykowska.
Powieść współczesna.
Powieść satyryczna.
Powieść sentymentalna.
Powieść społeczna.
Powieść tendencyjna.

Rozdiel (m.) – różnica (f.)
Doplatiť rozdiel.
Klimatické rozdiely.
Matka nikdy nerobila rozdiel medzi deťmi.
Medzi nimi je iba ročný rozdiel.
Rozdiel medzi najnižšou a najvyššou cenou.
Rozdiel spočíval v tom, že...
Sociálne rozdiely.
Vekový rozdiel.
Výškový rozdiel.

Dopłacić różnicę.
Różnice klimatyczne.
Matka nigdy nie robiła różnicy między dziećmi.
Między nimi jest tylko rok różnicy.
Różnica między najniższą a najwyższą ceną.
Różnica polegała na tym, że...
Różnice społeczne.
Różnica wieku.
Różnica wysokości.
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Rozhodca (m.) – sędzia
Fanúšikovia obliali rozhodcu.
Hlavný rozhodca.
Ringový rozhodca.
Rozhodca odpískal ofsajd.
Rozhodcovia gól neuznali.
Snažili sa opľuť rozhodcu.

Kibice oblali sędziego.
Sędzia główny.
Sędzia ringowy.
Sędzia odgwizdał spalonego.
Sędziowie nie uznali gola.
Próbowali opluć sędziego.

Rozhodnutie (n.) – decyzja (f.)
Chybné rozhodnutie.
Investičné rozhodnutie.
Konečné rozhodnutie.
Nebolo to ľahké rozhodnutie.
Odvolanie voči rozhodnutiu.
Odvolať sa proti rozhodnutiu.
Pokladal som to za najlepšie rozhodnutie.
Správne rozhodnutie.
Zadržanie vodičáku je na rozhodnutí policajta.

Błędna decyzja.
Decyzja inwestycyjna.
Ostateczna decyzja.
Nie była to łatwa decyzja.
Odwołanie od decyzji.
Odwołać się od decyzji.
Uważałem to za najlepszą decyzję.
Właściwa/Dobra decyzja.
O zatrzymaniu prawa jazdy decyduje policjant.

Rozlúčka (f.) – pożegnanie (n.)
Bez slova/slovka rozlúčky.
Na rad prišla rozlúčka s priateľmi.
Odišiel od nás náhle, bez rozlúčky.
Rozlúčka bola ťažká.
Symbolická rozlúčka.

Bez słowa pożegnania.
Przyszła kolej na pożegnanie z przyjaciółmi.
Odszedł od nas nagle, bez pożegnania.
Pożegnanie było trudne.
Symboliczne pożegnanie.

Rozsudok (m.) – wyrok
Napadnutý rozsudok.
Obhajcovia s rozsudkom nesúhlasia.
Odvolanie proti rozsudku.
Prísny rozsudok.
Rozsudok nie je právoplatný.
Rozsudok smrti.
Vynesení rozsudku.

Zaskarżony wyrok.
Obrońcy nie zgadzają się z wyrokiem.
Odwołanie od wyroku.
Surowy wyrok.
Wyrok nie jest prawomocny.
Wyrok śmierci.
Ogłoszenie wyroku.

Ruka (f.) – ręka
Do vlastných rúk.
Hlasovať zdvihnutím ruky.
Jemné ruky.
Mädliť si ruky.
Nahrávka sa dostala do rúk médií.
Neviditeľná ruka trhu.
Polícia má zviazané ruky.
Prevencia spočíva v umývaní rúk.
Ruky hore!
Mať plné ruky práce.
Priložiť ruku k dielu.
Mať čisté ruky.
Podať niekomu pomocnú ruku.
Odísť s prázdnymi rukami.
Sedieť so založenými rukami.
Mať niečo z prvej ruky.
Zdvihnúť na niekoho ruku.
Ruka ruku umýva.
Požiadať niekoho o ruku.
Byť na dosah ruky.
Byť v dobrých rukách.
Mať niečo po ruke.
Zlomil som si ruku.
Po vašej ľavej ruke.
Držali se za ruky.
Holými rukami.
Vládnuť tvrdou rukou.
Potrebuje pevnú ruku.
Vzal zákon do vlastných rúk.
Má obe ruky ľavé.
Som jeho pravá ruka.

Do rąk własnych.
Głosować przez podniesienie ręki.
Delikatne ręce.
Zacierać ręce.
Nagranie dostało się do (rąk) mediów.
Niewidzialna ręka rynku.
Policja ma związane ręce.
Profilaktyka polega na myciu rąk.
Ręce do góry!
Mieć pełne ręce roboty.
Przyłożyć rękę do dzieła.
Mieć czyste ręce.
Podać komuś pomocną dłoń.
Odejść z pustymi rękami.
Siedzieć z założonymi rękami.
Mieć coś z pierwszej ręki.
Podnieść na kogoś rękę.
Ręka rękę myje.
Poprosić kogoś o rękę.
Być na wyciągnięcie ręki.
Być w dobrych rękach.
Mieć coś pod ręką.
Złamałem sobie rękę.
Po waszej lewej ręce.
Trzymali się za ręce.
Gołymi rękami.
Rządzić twardą ręką.
Potrzebuje mocnej ręki.
Wziął prawo we własne ręce.
Ma dwie lewe ręce.
Jestem jego prawą ręką.
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Ryba (f.) – ryba
Americký ichtyológ opísal nový druh ryby.
Ani ryba, ani rak.
Cítim sa tu ako ryba vo vode.
Chytať ryby.
Malá ryba.
Mlčať ako ryba.
Nachytať ryby.
Na večeru bude ryba.
Od hlavy ryba smrdí.
Pobrežie s morom bohatým na ryby.
Ryby kladú ikry.
Uloviť rybu.
Veľká ryba.
Zdravý ako ryba.

Amerykański ichtiolog opisał nowy gatunek ryby.
Ni (to) pies, ni wydra.
Czuję się tutaj jak ryba w wodzie.
Łowić ryby.
(fraz.) Pionek./ Płotka.
Milczeć jak ryba.
Złowić ryby.
Na kolację będzie ryba.
Ryba psuje się od głowy.
Wybrzeże z morzem obfitującym w ryby.
Ryby składają ikrę.
Złowić rybę.
(fraz.) Gruba ryba.
Zdrów jak ryba.

Rýchlosť (f.) – szybkość, prędkość
Auto nabralo rýchlosť.
Kozmická rýchlosť.
Letová rýchlosť.
Neprimeraná rýchlosť.
Povolená rýchlosť.
Preradiť rýchlosť.
Priemerná rýchlosť.
Privysoká rýchlosť.
Rýchlosť procesora.
Rýchlosť svetla.
Rýchlosť vetra.
Spiatočná rýchlosť.
Uhlová rýchlosť.
Zaradiť prvú rýchlosť.
Závratnou rýchlosťou.

Samochód nabrał prędkości.
Prędkość kosmiczna.
Prędkość lotu.
Nadmierna prędkość.
Dozwolona prędkość.
Zmienić bieg.
Średnia prędkość.
Nadmierna prędkość.
Szybkość procesora.
Prędkość światła.
Prędkość wiatru.
Bieg wsteczny.
Prędkość kątowa.
Wrzucić pierwszy bieg.
Z zawrotną prędkością.

Samovražda (f.) – samobójstwo (n.)
Mnohí z nich sa pokúsili o samovraždu.
Niektorí vidia východisko v samovražde.
Pokus o samovraždu.
Pokúsil sa o samovraždu.
Spáchať samovraždu.
Šikanovanie môže viesť k samovražde.
Záhadná samovražda.

Wielu z nich usiłowało popełnić samobójstwo.
Niektórzy widzą wyjście w samobójstwie.
Próba samobójcza.
Próbował popełnić samobójstwo.
Popełnić samobójstwo.
Szykanowanie może prowadzić do samobójstwa.
Zagadkowe samobójstwo.

Sekunda (f.) – sekunda
Každé tri sekundy.
Meter za sekundu.
Niekoľko desiatok sekúnd pred pristátím.
O pár sekúnd bolo po všetkom.
Rozhodovali sekundy.
Stačilo zopár sekúnd nepozornosti.
Stotina sekundy.
Za niekoľko sekúnd.
Zlomok sekundy.

Co trzy sekundy.
Metr na sekundę.
Kilkadziesiąt sekund przed lądowaniem.
Po kilku sekundach było po wszystkim.
Decydowały sekundy.
Wystarczyło kilka sekund nieuwagi.
Jedna setna sekundy.
W ciągu kilku sekund.
Ułamek sekundy.

Sen (m.) – 1. sen 2. marzenie (n.)
Budiť sa zo sna.
Darček snov.
Kričí zo sna.
Mať zlý sen.
Nenaplnené sny.
Sen mužov.
Sen prvej lásky.
Splnený sen.
Splniť svoje sny.
Veriť snom.

Budzić się ze snu.
Prezent marzeń.
Krzyczy przez sen.
Mieć zły sen.
Niespełnione marzenia.
Marzenie mężczyzn.
Sen pierwszej miłości.
Spełnione marzenie.
Spełnić swoje marzenia.
Wierzyć w sny.
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Sestra (f.) – siostra
Nevlastná sestra.
Príbeh dvoch sestier.
Sestra je o dva roky mladšia ako ja.
Sestrin syn.
Sú ako sestry.
Urazil mi matku a sestru.
Vlastná sestra.
Zdravotná sestra.

Siostra przyrodnia.
Historia dwóch sióstr.
Siostra jest dwa lata młodsza ode mnie.
Siostrzeniec.
Są jak siostry.
Obraził moją matkę i siostrę.
Rodzona siostra.
Pielęgniarka.

Sezóna (f.) – sezon (m.)
Divadelná sezóna.
Hit sezóny.
Chrípková sezóna.
Letná sezóna.
Pred začiatkom sezóny.
Sezóna by mala byť kratšia.
Uhorková sezóna.
Zimná sezóna.

Sezon teatralny.
Hit sezonu.
Sezon grypowy.
Sezon letni.
Przed początkiem sezonu.
Sezon powinien być krótszy.
Sezon ogórkowy.
Sezon zimowy.

Sieť (f.) – sieć
Bezdrôtová sieť.
Distribučná sieť.
Elektrická sieť.
Sociálna sieť.
Rybárska sieť.
Špionážna sieť.
Teroristická sieť.
Železničná sieť.

Internet bezprzewodowy./ Sieć bezprzewodowa.
Sieć dystrybucji.
Sieć elektryczna.
Portal społecznościowy.
Sieć rybacka.
Siatka szpiegowska.
Siatka terrorystów.
Sieć kolejowa.

Sila (f.) – siła
Bezpečnostné sily.
Kúpna sila.
Mierové sily.
Moment sily.
Obdivoval som jej silu.
Odstredivá sila.
Opozičné sily.
Preskupiť svoje sily.
Sily verné líbyjskému vodcovi.
Sú len lacnou pracovnou silou.
Špeciálne sily.
Urobíme, čo je v našich silách.
Vládne sily.
Vypäl všetky sily.
Vzdušné sily.

Siły bezpieczeństwa.
Siła nabywcza.
Siły pokojowe.
Moment siły.
Podziwiałem jej siłę.
Siła odśrodkowa.
Siły opozycji.
Przegrupować (swoje) siły.
Siły wierne libijskiemu przywódcy.
Są tylko tanią siłą roboczą.
Siły specjalne.
Zrobimy, co w naszej mocy.
Siły rządowe.
Wytężył wszystkie siły.
Siły powietrzne.

Situácia (f.) – sytuacja
Byť pánom situácie.
Najhoršia situácia je na východe Slovenska.
Neuvedomovali si vážnosť situácie.
Po niekoľkých dňoch je už situácia pokojnejšia.
Situácia sa opakuje.
Situácia sa upokojila.
Zachrániť situáciu.
Zlepšenie situácie.
Zložitá situácia.
Zvládnuť situáciu.

Być panem sytuacji.
Najgorsza sytuacja jest na wschodzie Słowacji.
Nie byli świadomi powagi sytuacji.
Po kilku dniach sytuacja jest już spokojniejsza.
Sytuacja się powtarza.
Sytuacja się uspokoiła.
Uratować sytuację.
Poprawa sytuacji.
Skomplikowana sytuacja.
Opanować sytuację.

Sklo (n.) – 1. szkło 2. szyba (f.)
Čelné sklo.
Jedno sklo stojí až tritisíc eur.
Podarilo sa mi rozbiť sklá.
Predné sklo.
Z okien vypadli sklá.
Zadné sklo.
Zväčšovacie sklo.

Przednia szyba.
Jedna szyba kosztuje nawet trzy tysiące euro.
Udało mi się rozbić szyby.
Przednia szyba
Z okien wypadły szyby.
Tylna szyba.
Szkło powiększające.
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Skok (m.) – skok
Dĺžka skoku.
Rakúski reprezentanti v skokoch na lyžiach.
Skok do diaľky.
Skok do neznáma.
Skok do výšky.
Skok o žrdi.
Skoky na lyžiach.
Skok pod kolesá.
Skok z mosta.
Skok z okna.
Svetová rekordérka v skoku o žrdi.

Długość skoku.
Austriaccy reprezentanci w skokach narciarskich.
Skok w dal.
Skok w nieznane.
Skok wzwyż.
Skok o tyczce.
Skoki narciarskie.
Skok pod koła.
Skok z mostu.
Skok z okna.
Rekordzistka świata w skoku o tyczce.

Skupina (f.) – grupa
Finančná skupina.
Krvná skupina.
Mediálna skupina.
Naša skupina sa rozdelila na dve časti.
Primárna skupina.
Sociálna skupina.
Tanečná skupina.
Vyhrať skupinu.
Záujmová skupina.
Zločinecká skupina.

Grupa finansowa.
Grupa krwi.
Grupa medialna.
Nasza grupa podzieliła się na dwie części.
Grupa pierwotna.
Grupa społeczna.
Grupa taneczna.
Wygrać grupę.
Grupa interesów.
Grupa przestępcza.

Skúsenosť (f.) – doświadczenie (n.)
Mám len dobré skúsenosti.
Nemajú žiadne skúsenosti.
Osobná skúsenosť.
Podeliť sa o skúsenosti.
Poznať z vlastnej skúsenosti.
Výmena skúseností.

Mam tylko dobre doświadczenia.
Nie mają żadnego doświadczenia.
Osobiste doświadczenie.
Podzielić się doświadczeniami.
Znać z własnego doświadczenia.
Wymiana doświadczeń.

Skúška (f.) – 1. egzamin (m.) 2. test (m.) 3. próba
Maturitné skúšky.
Najnáročnejšia skúška.
Opravné skúšky.
Prijímacie skúšky.
Skúška dospelosti.
Skúška odvahy.
Skúška sirén.
Skúška trpezlivosti.
Štátna skúška.
Urobiť skúšku.
Vodičská skúška.
Zložiť skúšku.

Egzaminy maturalne.
Najtrudniejszy egzamin.
Egzaminy poprawkowe.
Egzaminy wstępne.
Egzamin dojrzałości.
Próba odwagi.
Próba syren.
Próba/Sprawdzian cierpliwości.
Egzamin państwowy.
Zdać egzamin.
Egzamin na prawo jazdy.
Zdać egzamin.

Sláva (f.) – sława
Byť na vrchole slávy.
Sláva mu vstúpila do hlavy.
Spomínať na časy najväčšej slávy.
Urobili objav, ktorý im priniesol slávu.
V časoch najväčšej slávy.
Zašlá sláva.

Być na szczycie sławy.
Woda sodowa/Sława uderzyła mu do głowy.
Wspominać czasy największej sławy.
Dokonali odkrycia, które przyniosło im sławę.
W czasach największej sławy.
Dawna/Miniona sława.

Slnko (n.) – słońce
Na ostrom slnku.
Nič nového pod slnkom.
Pozerať sa na západ slnka.
Slnko mi svietilo do tváre.
Slnko páli.
Slnko práve zapadlo.
Slnko sa predralo pomedzi mraky.
Slnko sa schovalo za oblaky.
V lúčoch slnka.
Východ slnka.
Západ slnka.

W ostrym słońcu.
Nic nowego pod słońcem.
Oglądać zachód słońca.
Słońce świeciło mi do twarzy.
Słońce piecze.
Słońce właśnie zaszło.
Słońce przebiło się przez chmury.
Słońce schowało się za chmury.
W promieniach słońca.
Wschód słońca.
Zachód słońca.
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Sloboda (f.) – wolność
Bojujeme za slobodu.
Deň daňovej slobody.
Dostať sa na slobodu.
Chcú demokraciu a slobodu.
Odsúdený na sedem rokov odňatia slobody.
Piráti zostávajú na slobode.
Rukojemníci sú už na slobode.
Sloboda slova.
Trest odňatia slobody.

Walczymy o wolność.
Dzień wolności podatkowej.
Wydostać się na wolność.
Chcą demokracji i wolności.
Skazany na siedem lat pozbawienia wolności.
Piraci pozostają na wolności.
Zakładnicy są już na wolności.
Wolność słowa.
Kara pozbawienia wolności.

Slon (m.) – słoń
Čudné správanie slonov.
Pracovať so slonmi.
Slon africký.
Slon indický.
Slon je priateľské a inteligentné zviera.
Slon medzi porcelánom.
Zvezenie na slonovi.

Dziwne zachowanie słoni.
Pracować ze słoniami.
Słoń afrykański.
Słoń indyjski.
Słoń to przyjazne i inteligentne zwierzę.
Słoń w składzie porcelany.
Przejażdżka na słoniu.

Slovo (n.) – słowo
Celý obrad sa obišiel bez slov.
Čestné slovo.
Dodržať slovo.
Dostať sa k slovu.
Hľadať vhodné slovo.
Hovorené slovo.
Inými slovami...
Jedným slovom...
Majster slova.
Mať posledné slovo.
Neostalo len pri slovách.
Nepamätám si ani slovo.
Neprehovoriť slova.
Nepustil ma k slovu.
Nikomu ani slovo!
Nové slovo.
Patrí mu rozhodujúce slovo.
Písané slovo.
Posledné slová, ktoré vyšli z jeho úst.
Prejsť od slov k činom.
Sloboda slova.
Slovom i písmom.
Stále opakovala jedno slovo.
Škoda slov.
Už nepovie ani slovo.
Vrátiť slovo.

Cała ceremonia obeszła się bez słów.
Słowo honoru.
Dotrzymać słowa.
Dojść do słowa.
Szukać odpowiedniego słowa.
Słowo mówione.
Innymi słowy.
Jednym słowem...
Mistrz słowa.
Mieć ostatnie słowo.
Nie skończyło się na słowach.
Nie pamiętam ani słowa.
Nie powiedzieć słowa.
Nie dopuścił mnie do słowa.
Nikomu ani słowa.
Nowe słowo.
Ma decydujące słowo.
Słowo pisane.
Ostatnie słowa, które wyszły z jego ust.
Przejść od słów do czynów.
Wolność słowa.
W mowie i piśmie. (znać język)
Ciągle powtarzała jedno słowo.
Szkoda słów.
Już nie powie ani słowa.
Cofnąć słowo/obietnicę.

Služba (f.) – 1. usługa 2. dyżur (m.) 3. służba
Agent špeciálnych služieb.
Balík služieb.
Bankové služby.
Kvalita poskytovaných služieb.
Podnik služieb.
Poskytovať služby.
Poštové služby.
Povinná vojenská služba.
Pracovať pre tajnú službu.
Služba v noci.
Spravodajské služby.
Tajné služby.
Úroveň služieb je nízka.
Vypovedať službu.
Základná vojenská služba.

Agent służb specjalnych.
Pakiet usług.
Usługi bankowe.
Jakość świadczonych usług.
Przedsiębiorstwo usługowe.
Świadczyć usługi.
Usługi pocztowe.
Obowiązkowa służba wojskowa.
Pracować dla tajnych służb.
Dyżur nocny.
Służby specjalne.
Tajne służby.
Poziom usług jest niski.
Odmówić posłuszeństwa.
Zasadnicza służba wojskowa.
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Slza (f.) – łza
Hovorí so slzami v očiach.
Každá slza má svoj príbeh.
Krokodílie slzy.
Krvavé slzy.
Nedovolím ti vidieť moje slzy.
Nie je čas na slzy.
Roniť slzy.
Slzy dojatia.
Slzy mi stekajú po tvári.
Slzy sa mu tisnú do očí.
Slzy sa tlačia do očí.
Slzy šťastia.
So slzami v očiach.
Údolie sĺz.
Úsmev cez slzy.

Mówi ze łzami w oczach.
Każda łza ma swoją historię.
Krokodyle łzy.
Krwawe łzy.
Nie pozwolę ci widzieć moich łez.
Nie czas na łzy.
Ronić łzy.
Łzy wzruszenia.
Łzy ciekną mi po twarzy.
Łzy cisną mu się do oczu.
Łzy cisną się do oczu.
Łzy szczęścia.
Ze łzami w oczach.
Padół łez.
Uśmiech przez łzy.

Smer (m.) – kierunek
Ide zlým smerom.
Literárny smer.
Smerom k hraniciam.
Smer vetra.
Smerom dolu.
Smerom hore.
Správny smer.
Zmeniť smer jazdy.

Idzie w złym kierunku.
Kierunek literacki.
W kierunku granicy/granic.
Kierunek wiatru.
Na dół.
W górę.
Dobry/Właściwy kierunek.
Zmienić kierunek jazdy.

Smiech (m.) – śmiech
Celá trieda vybuchla smiechom.
Dať sa do smiechu.
Padali sme od smiechu.
Plakal od smiechu.
Puknúť od smiechu.
Smiech a plač.
Umrieť od smiechu.
Zdržať sa smiechu.

Cała klasa wybuchła śmiechem.
Zacząć się śmiać.
Padaliśmy ze śmiechu.
Płakał ze śmiechu.
Pęknąć ze śmiechu.
Śmiech i płacz.
Umrzeć ze śmiechu.
Powstrzymać się od śmiechu.

Smrť (f.) – śmierć
Bledý ako smrť.
Boj na život a na smrť.
Fascinovaný smrťou.
Hrdinská smrť.
Klinická smrť.
Kým nás smrť nerozdelí.
Mesiac pred smrťou.
Náhla smrť.
Obchodník so smrťou.
Ortieľ smrti.
Priatelia na život a na smrť.
Rozsudok smrti.
Smrť čaká všade.
Smrť v plameňoch.
Továreň na smrť.
Tragická smrť.
Vyhrážali sa im smrťou.
Zahrávanie so smrťou.
Zápasiť so smrťou.

Blady jak śmierć.
Walka na śmierć i życie.
Zafascynowany śmiercią.
Bohaterska śmierć.
Śmierć kliniczna.
Dopóki nas śmierć nie rozłączy.
Miesiąc przed śmiercią.
Nagła śmierć.
Handlarz śmiercią.
Wyrok śmierci.
Przyjaciele na śmierć i życie.
Wyrok śmierci.
Śmierć czyha wszędzie.
Śmierć w płomieniach.
Fabryka śmierci.
Tragiczna śmierć.
Grozili im śmiercią.
Igranie ze śmiercią.
Walczyć ze śmiercią.

Sneh (m.) – śnieg
Napadlo 50 centimetrov snehu.
Odhŕňať sneh.
Po prvý raz v živote videl sneh.
Sneh padá.
Sneh sa topí.
Sneh sa začal roztápať.
Umelý sneh.
Večný sneh.

Spadło 50 centymetrów śniegu.
Odgarniać śnieg.
Po raz pierwszy w życiu widział śnieg.
Pada śnieg.
Śnieg topnieje.
Śnieg zaczął topnieć.
Sztuczny śnieg.
Wieczny śnieg.
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Sopka (f.) – wulkan (m.)
Jedna z najaktívnejších sopiek na svete.
Mohutná sopka.
Sopka sa hnevá.
Sopka sa prebudila.
Sopky vybuchla v auguste minulého roka.
V krajine je až 69 aktívnych sopiek.
Výbuch sopky.
Vyhasnutá sopka.

Jeden z najaktywniejszych wulkanów na świecie.
Potężny wulkan.
Wulkan się gniewa.
Wulkan się obudził.
Wulkan wybuchł w sierpniu ubiegłego roku.
W kraju jest aż 69 czynnych wulkanów.
Wybuch wulkanu.
Wygasły wulkan.

Spis (m.) – akta (zw.pl.)
Oboznámiť sa so spisom.
Prístup k spisom.
Spis mal dvadsať zväzkov.
Tajný spis.
Vyšetrovací spis.
Zaprášený spis.

Zapoznać się z aktami.
Dostęp do akt.
Akta miały dwadzieścia tomów.
Tajne akta.
Akta śledztwa.
Zakurzone akta.

Spánok (m.) – 1. sen 2. skroń (f.)
Hlboký spánok.
Nedostatok spánku
Nepokojný spánok.
Prebrať sa zo spánku.
Spánok je prirodzenou súčasťou nášho života.
V spánku dýchame pomalšie.
Zimný spánok.

Głęboki sen.
Brak snu.
Niespokojny sen.
Wybudzić się ze snu.
Sen jest naturalną częścią naszego życia.
Podczas snu wolniej oddychamy.
Sen zimowy.

Spoločnost (f.) – 1. spółka 2. społeczeństwo (n.) 3. towarzystwo (n.)
Akciová spoločnosť.
Spółka akcyjna.
Dcérska spoločnosť.
Spółka córka.
Dostal sa do zlej spoločnosti.
Wpadł w złe towarzystwo.
Farmaceutická spoločnosť.
Koncern farmaceutyczny.
Feudálna spoločnosť.
Społeczeństwo feudalne.
Industriálna spoločnosť.
Społeczeństwo przemysłowe.
Komanditná spoločnosť.
Spółka komandytowa.
Konzervatívna spoločnosť.
Konserwatywne społeczeństwo.
Konzumná spoločnosť.
Społeczeństwo konsumpcyjne.
Mával rád dámsku spoločnosť.
Lubił damskie towarzystwo.
Model spoločnosti.
Model społeczeństwa.
Na okraji spoločnosti.
Na marginesie społeczeństwa.
Obchodná spoločnosť.
Spółka handlowa.
Plavebná spoločnosť.
Towarzystwo żeglugowe.
Plynárenská spoločnosť.
Koncern gazowy.
Ropná spoločnosť.
Koncern naftowy.
Spoločnosť s ručením obmedzeným.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Veda o spoločnosti.
Nauka o społeczeństwie.
Verejná spoločnosť .
Spółka jawna.
Vyhýbať sa spoločnosti.
Unikać towarzystwa.
Vyšší stupeň rozvoja spoločnosti.
Wyższy stopień rozwoju społeczeństwa.
Spomienka (f.) – 1. wspomnienie (n.), wspomnienia (n.pl.) 2. pamiętnik (m.)
Mať na školu dobré spomienky.
Dobrze wspominać szkołę.
Písať spomienky.
Pisać pamiętnik.
Príkra spomienka.
Przykre wspomnienie.
Spomienky na minulosť.
Wspomnienia przeszłości.
Spomienka na mladosť.
Wspomnienie z młodości.
Spomienka z detstva.
Wspomnienie z dzieciństwa.
Správanie (n.) – zachowanie
Agresívne správanie.
Jeho správanie hraničí s paranojou.
Mal zhoršenú známku zo správania.
Pozoroval správanie svedkov.
Správanie fanúšikov.
Šokovalo ho správanie obvinených.

Agresywne zachowanie.
Jego zachowanie graniczy z paranoją.
Miał obniżoną ocenę z zachowania.
Obserwował zachowanie świadków.
Zachowanie kibiców.
Zszokowało go zachowanie oskarżonych.
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Srdce (n.) – serce
Má dobré srdce.
Mať zlomené srdce.
Spadol mi kameň zo srdca.
Srdce krváca.
Srdce bije.
Transplantácia srdca.
Srdce mu búcha.
Chytiť sa za srdce.
Vložiť do niečoho celé (svoje) srdce.
Srdce zvona.
Krajina v srdci Európy.
Mať srdce ako kameň.
Mať šľachetné srdce.
Byť bez srdca.
Z celého srdca.
S ťažkým srdcom.
Zobrať si niečo k srdcu.
Poslúchať hlas srdca.
Čo na srdci, to na jazyku.

Ma dobre serce.
Mieć złamane serce.
Spadł mi kamień z serca.
Serce krwawi.
Serce bije.
Przeszczep serca.
Serce mu wali.
Złapać się za serce.
Włożyć w coś całe (swoje) serce.
Serce dzwonu.
Kraj w sercu Europy.
Mieć serce z kamienia.
Mieć szlachetne serce.
Być bez serca.
Z całego serca.
Z ciężkim sercem.
Wziąć coś sobie do serca.
Słuchać głosu serca.
Co na sercu, to na języku.

Stanica (f.) – stacja
Čerpacia stanica.
Hasičská stanica.
Hlavná stanica.
Konečná stanica.
Medzinárodná vesmírna stanica.
Na čerpacej stanici v Nitre.
Požiarna stanica.
Prednosta stanice.
Prestupná stanica.
Sprevádzala ho kamera televíznej stanice.
V staniciach metra.
Vchádzanie vlaku do stanice.
Vlak vchádza do stanice.

Stacja benzynowa./ Stacja paliw.
Remiza strażacka.
Dworzec główny.
Stacja końcowa.
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna.
Na stacji benzynowej w Nitrze.
Remiza strażacka.
Naczelnik stacji.
Stacja przesiadkowa.
Towarzyszyła mu kamera stacji telewizyjnej.
Na stacjach metra.
Wjazd pociągu na stację.
Pociąg wjeżdża na stację.

Stav (m.) – stan
Beztiažový stav.
Bol v kritickom stave.
Jeden zo zranených je v kritickom stave.
Jeho stav je stabilizovaný.
Jeho stav sa naďalej zhoršoval.
Kalamitný stav.
Rodinný stav.
Sú vo veľmi zlom stave.
Vojnový stav.
Zdravotný stav.

Stan nieważkości.
Był w stanie krytycznym.
Jeden z rannych jest w stanie krytycznym.
Jego stan jest stabilny.
Jego stan nadal/ciągle się pogarszał.
Stan klęski.
Stan cywilny.
Są w bardzo złym stanie.
Stan wojenny.
Stan zdrowia.

Stavba (f.) – budowa
Čierna stavba.
Pomáhal na stavbách.
Pracovali na mnohých budapeštianskych stavbách.
Robotníci zo stavieb už nevysedávajú pri pive.
Stavba napreduje rýchlym tempom.
Stavba tela.
Stavba vety.

Samowola budowlana.
Pomagał na budowach.
Pracowali na wielu budapeszteńskich budowach.
Robotnicy z budów nie przesiadują już przy piwie.
Budowa postępuje w szybkim tempie.
Budowa ciała.
Budowa zdania.

Storočie (n.) – stulecie, wiek (m.)
Dve storočia diktatúr.
Na prelome storočí.
Palác zo sedemnásteho storočia.
V dvadsiatom prvom storočí.
Žiť v dvadsiatom prvom storočí.

Dwa wieki dyktatur.
Na przełomie wieków.
Pałac z siedemnastego wieku.
W dwudziestym pierwszym wieku.
Żyć w dwudziestym pierwszym wieku.
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Stôl (m.) – stół
Biliardový stôl.
Operačný stôl.
Písací stôl.
Prežil som schovaný pod stolom.
Pri stole sedí celá rodina.
Rozhodovať za zeleným stolom.
Sadal k stolu a písal.
Skončila na operačnom stole.
V izbe stojí stôl.
Zasadnúť za okrúhly stôl.

Stół bilardowy.
Stół operacyjny.
Biurko.
Przeżyłem schowany pod stołem.
Przy stole siedzi cała rodzina.
Decydować przy zielonym stoliku.
Siadał do stołu i pisał.
Skończyła na stole operacyjnym.
W pokoju stoi stół.
Usiąść do okrągłego stołu.

Strach (m.) – strach
Cítiť strach pred niekým.
Majú ešte väčší strach.
Mať strach.
Nahnať niekomu strach.
Nepozná strach.
Panický strach.
Rozsievať strach.
Strach má veľké oči.
Strach z neznámeho.
Strach zo smrti.
Trasie sa od strachu.
Umierať od strachu.
Závislosť bola silnejšia než strach.

Odczuwać strach przed kimś.
Boją się jeszcze bardziej.
Bać się.
Napędzić komuś strachu.
Nie zna strachu.
Paniczny strach.
Siać postrach.
Strach ma wielkie oczy.
Strach przed nieznanym.
Strach przed śmiercią.
Trzęsie się ze strachu.
Umierać ze strachu.
Uzależnienie było silniejsze od strachu.

Strana (f.) – 1. strona 2. partia 3. bok (m.)
Druhá strana mince.
Komunistická strana.
Ľavá strana rieky.
Na jednej strane je to pochopiteľné.
Na oboch stranách.
Na vine sú obe strany.
Opozičná strana.
Pravicové strany vyhrali vo veľkých mestách.
Pred rokom bol na titulných stranách.
Prejsť na druhú stranu ulice.
Sekretár strany.
Strany trojuholníka.
Štyri svetové strany.
Tajomník strany.
Vládna strana.
Zmena strán.

Druga strona medalu.
Partia komunistyczna.
Lewy brzeg rzeki.
Z jednej strony to zrozumiałe.
Po obu stronach.
Wina leży po obu stronach.
Partia opozycyjna.
Prawicowe partie wygrały w dużych miastach.
Rok temu był na stronach tytułowych.
Przejść na drugą stronę ulicy.
Sekretarz partii.
Boki trójkąta.
Cztery strony świata.
Sekretarz partii.
Partia rządząca.
Zmiana stron.

Strecha (f.) – dach (m.)
Bývajú pod jednou strechou.
Hneď je oheň na streche.
Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche.
Ľudia hľadali útočisko na strechách.
Pokrývač striech.
Tisíce ľudí prišli o strechu nad hlavou.
Vietor vytrhával strechy.

Mieszkają pod jednym dachem.
Awantura wisi w powietrzu.
Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu
Ludzie szukali schronienia na dachach.
Dekarz.
Tysiące ludzi straciło dach nad głową.
Wiatr zrywał dachy.

Stretnutie (n.) – spotkanie
Čas na stretnutie nenašiel.
Dohodnuté stretnutie.
Dohovoriť si stretnutie.
Na súkromnom stretnutí.
Osobné stretnutie.
Po stretnutiach v Kodani a Budapešti.
Poprosil ma o stretnutie.
Stretnutie otca so synom.

Nie znalazł czasu na spotkanie.
Umówione spotkanie.
Umówić się na spotkanie.
Na prywatnym spotkaniu.
Osobiste spotkanie.
Po spotkaniach w Kopenhadze i Budapeszcie.
Poprosił mnie o spotkanie.
Spotkanie ojca z synem.
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Strom (m.) – drzewo (n.)
Ihličnaté stromy.
Listnaté stromy.
Na cestách sú polámané stromy.
Popadané stromy.
Rúbať stromy.
Vietor vyvracal stromy.
Zostal uväznený medzi stromami.

Drzewa iglaste.
Drzewa liściaste.
Na drogach leżą połamane drzewa.
Powywracane drzewa.
Rąbać drzewa.
Wiatr przewracał drzewa.
Został uwięziony między drzewami.

Súd (m.) – sąd
Prvostupňový súd.
Emócie na súde.
Krajský súd.
Najvyšší súd.
Noví sudcovia Ústavného súdu.
Odvolací súd.
Posledný súd.
Súd ho pustil na kauciu.
Súd odmietol dovolanie.
Súdu sa nepodarí vypočuť všetkých obetí.
Troch obžalovaných súd spod obžaloby oslobodil.
Ústavný súd.
Vyhrať súd.

Sąd pierwszej instancji.
Emocje w sądzie.
Sąd wojewódzki.
Sąd Najwyższy.
Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.
Sąd Apelacyjny.
Sąd ostateczny.
Sąd wypuścił go za kaucją.
Sąd odrzucił odwołanie.
Sądowi nie uda się przesłuchać wszystkich ofiar.
Trzech oskarżonych sąd uniewinnił.
Trybunał Konsytucyjny.
Wygrać proces.

Súťaž (f.) – 1. rywalizacja (f.) 2: konkurs (m.)
Esemesková súťaž.
Literárna súťaž.
Organizátor súťaže.
Súťaž družstiev.
Súťaž krásy.
Vyhrať súťaž.

Konkurs sms-owy.
Konkurs literacki.
Organizator konkursu.
Konkurs drużynowy.
Konkurs piękności.
Wygrać konkurs.

Svedok (m.) – świadek
Jeden zo svedkov tragédie.
Korunný svedok.
Mŕtvy svedok, dobrý svedok.
Náhodný svedok.
Očitý svedok.
Predvolávať nových svedkov.
Program ochrany svedkov.
Svedkovia po toľkých rokoch začali strácať pamäť.
Svedkovia vypovedajú pravdu.
Výpoveď svedkov.

Jeden ze świadków tragedii.
Świadek koronny.
Martwy świadek, dobry świadek.
Przypadkowy świadek.
Naoczny świadek.
Wezwać nowych świadków.
Program ochrony świadków.
Świadkowie po tylu latach zaczęli tracić pamięć.
Świadkowie zeznają prawdę.
Zeznania świadków.

Svedomie (n.) – sumienie
Mať čisté svedomie.
Mať niekoho na svedomí.
Nemať svedomie.
Svedomie ho hryzie.
Výčitky svedomia.
Žiadny človek pred svedomím neutečie.

Mieć czyste sumienie.
Mieć kogoś na sumieniu.
Nie mieć sumienia.
Gryzie go sumienie.
Wyrzuty sumienia.
Żaden człowiek nie ucieknie przed sumieniem.

Svet (m.) – świat
Bol na ôsmich majstrovstvách sveta.
Celý svet sa musí zmobilizovať.
Cesta okolo sveta.
Jeden z divov sveta.
Koniec sveta.
Majstrovstvá sveta.
Postavy si žijú vo svojom uzavretom svete.
Poznanie sveta.
Pupok sveta.
Spoznávať svet.
Sú úplne odrezaní od sveta.
Tak ako všade vo svete.
Veľa cestoval po svete.
Západný svet.

Był na ośmiu mistrzostwach świata.
Cały świat musi się zmobilizować.
Podróż dookoła świata.
Jeden z cudów świata.
Koniec świata.
Mistrzostwa świata.
Postacie żyją w swoim zamkniętym świecie.
Poznanie świata.
Pępek świata.
Poznawać świat.
Są całkowicie odcięci od świata.
Tak jak wszędzie na świecie.
Dużo podróżował po świecie.
Zachodni świat.
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Svetlo (n.) – światło
Lom svetla.
Rýchlosť svetla.
Stretávacie svetlá.
V dome zhasli svetlá.
V mrakodrapoch nesvietili žiadne svetlá.
Zdroj svetla.

Załamanie światła.
Prędkość światła.
Światła mijania.
W domu zgasły światła.
W drapaczach chmur nie świeciły żadne światła.
Źródło światła.

Syn (m.) – syn
Aký otec, taký syn.
Bratov syn.
Krstný syn.
Má štyroch synov.
Prvorodený syn.
Sestrin syn.
Syn je už plnoletý.

Jaki ojciec, taki syn.
Bratanek.
Chrześniak.
Ma czterech synów.
Syn pierworodny.
Siostrzeniec.
Syn jest już pełnoletni.

Šanca (f.) – szansa
Lekári mu nedávali nijakú šancu.
Nemáme šancu na postup.
Obete nemali šancu.
Posledná šanca.
Postupové šance.
Šanca na vyrovnanie.
Životná šanca.

Lekarze nie dawali mu żadnych szans.
Nie mamy szansy/szans na awans.
Ofiary nie miały szans.
Ostatnia szansa.
Szanse na awans.
Szansa na wyrównanie.
Życiowa szansa.

Škoda (f.) – szkoda
Nahradiť škodu.
Narobiť viac škody ako osohu.
Odhadovanie škôd.
Škody sú obrovské.
Spôsobiť škodu.
Zapríčiniť škodu.

Naprawić szkodę.
Narobić więcej szkody niż użytku/pożytku.
Szacowanie szkód.
Szkody są ogromne.
Spowodować/Wyrządzić szkodę.
Spowodować/Wyrządzić szkodę.

Škola (f.) – szkoła
Cirkevná škola.
Deti v škole sa mu smiali.
Dnes nie je škola.
Chodiť do školy.
Chodiť poza školu.
Materská škola.
Na všetkých základných školách.
Odprevádzať do školy.
Po skončení strednej školy.
Postaviť školu.
Pracuje ako učiteľka v materskej škole.
Súkromná škola.
Škola a učenie nie sú jeho silnou stránkou.
Škola života.
Školy dostávajú peniaze podľa počtu žiakov.
V škole sa takmer neukazuje.
Vysoká škola.
Vyštudoval staviteľskú školu.
Základná škola.
Zostať po škole za trest.
Žiak základnej školy.

Szkoła kościelna.
Dzieci w szkole śmiały się z niego.
Dzisiaj nie ma lekcji.
Chodzić do szkoły.
Chodzić na wagary./ Wagarować.
Przedszkole.
We wszystkich szkołach podstawowych.
Odprowadzać do szkoły.
Po ukończeniu szkoły średniej.
Wybudować szkołę.
Pracuje jako przedszkolanka.
Szkoła prywatna.
Szkoła i nauka nie są jego mocną stroną.
Szkoła życia.
Szkoły dostają pieniądze według liczby uczniów.
W szkole prawie się nie pokazuje.
Szkoła wyższa.
Ukończył szkołę budowlaną.
Szkoła podstawowa.
Zostać za karę po lekcjach.
Uczeń szkoły podstawowej.

Šport (m.) – sport
Strelecký šport.
V Brazílii je futbal národným športom.
Vrcholový šport.
Zimné športy.
Zmysel života našiel v športe.

Strzelectwo.
W Brazylii piłka nożna jest sportem narodowym.
Sport wyczynowy.
Sporty zimowe.
W sporcie znalazł sens życia.
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Šťastie (n.) – szczęście
Chýbal im kúsok šťastia.
Hľadať šťastie.
Hlúpy má šťastie.
Hormón šťastia.
Každý je kováčom svojho šťastia.
Mali menej šťastia ako oni.
Mohli hovoriť o veľkom šťastí.
Odvážnemu šťastie praje.
Poplakali sa od šťastia.
Rodinné šťastie.
Skúsiť šťastie.
Šťastie mu žičí
Šťastie sa naňho usmialo.
Šťastie v nešťastí.

Zabrakło im odrobiny szczęścia.
Szukać szczęścia.
Głupi ma zawsze szczęście.
Hormon szczęścia.
Każdy jest kowalem własnego losu.
Mieli mniej szczęścia niż oni.
Mogli mówić o wielkim szczęściu.
Szczęście sprzyja odważnym.
Popłakali się ze szczęścia.
Szczęście rodzinne.
Spróbować szczęścia.
Sprzyja mu szczęście.
Uśmiechnęło się do niego szczęście.
Szczęście w nieszczęściu.

Štát (m.) – państwo (n.)
Demokratický štát.
Hlava štátu.
Štát čaká na uznanie od ostatných krajín.
Odluka cirkvi od štátu.
Právny štát.
Štát v štáte.

Państwo demokratyczne.
Głowa państwa.
Państwo czeka na uznanie przez pozostałe kraje.
Rozdział Kościoła od państwa.
Państwo prawa.
Państwo w państwie.

Štúdium (n.) – studia (pl.t.)
Bakalárske štúdium.
Denné štúdium.
Distančné štúdium.
Doktorandské štúdium.
Externé štúdium.
Magisterské štúdium.
Platiť za štúdium.
Prerušiť štúdium.
Štúdium bude zdarma.
Zanechať štúdium.

Studia licencjackie.
Studia stacjonarne./ Studia dzienne
Studia zaoczne.
Studia doktoranckie.
Studia eksternistyczne.
Studia magisterskie.
Płacić za studia.
Przerwać studia.
Studia będą bezpłatne.
Zrezygnować ze studiów.

Šťvrť (f.) – 1. dzielnica 2. ćwierć 3. kwadrans (m.) 4. kwadra
Čínska štvrť.
Kamaráti z mokrej štvrte.
Mešita sa nachádza v tureckej časti štvrte.
Obytná štvrť.
Pri obchodnej štvrti mesta.
Svoje štvrte mali belosi, černosi a Indovia.
Továrenská štvrť.
Vilová štvrť.
V jednej z najchudobnejších štvrtí.
Vo vilovej štvrti.
Výstavba obytnej štvrte.
Židovská štvrť.

Chińska dzielnica.
Kompani od kieliszka.
Meczet znajduje się w tureckiej części dzielnicy.
Dzielnica mieszkalna.
Przy handlowej dzielnicy miasta.
Swoje dzielnice mieli biali, czarni i Hindusi.
Dzielnica fabryczna.
Dzielnica willowa.
W jednej z najbiedniejszych dzielnic.
W dzielnicy willowej.
Budowa dzielnicy mieszkalnej.
Dzielnica żydowska.

Štýl (m.) – styl
Dodal vo svojom štýle.
Majster začal vo veľkom štýle.
Publicistický štýl.
Vo veľkom štýle.
Umelecký štýl.
Životný štýl.

Dodał w swoim stylu.
Mistrz zaczął w wielkim stylu.
Styl publicystyczny.
W wielkim stylu.
Styl artystyczny.
Styl życia.

Tajomstvo (n.) – tajemnica (f.)
Lekárske tajomstvo.
Listové tajomstvo.
Majú spoločné tajomstvo.
Obchodné tajomstvo.
Odhaliť tajomstvo.
Prezradiť tajomstvo.
Príčina smrti zostane navždy tajomstvom.

Tajemnica lekarska.
Tajemnica korespondencji.
Mają wspólną tajemnicę.
Tajemnica handlowa.
Odkryć tajemnicę.
Zdradzić tajemnicę.
Przyczyna śmierci na zawsze pozostanie
tajemnicą.
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Štátne tajomstvo.
Tajomstvo úspechu.
Verejné tajomstvo.
Vojenské tajomstvo.

Tajemnica państwowa.
Tajemnica sukcesu.
Tajemnica poliszynela.
Tajemnica wojskowa.

Telefón (m.) – telefon
Celý včerajší deň nedvíhala telefón.
Domáci telefón.
Mobilný telefón.
Niekto mu vyhrážal v telefóne.
Plakal do telefónu.
Po chvíli zazvonil telefón znovu.
Telefón stále vyzváňal.
Telefón zvoní.
Telefóny prestali fungovať.
Už bolo po polnoci, keď zazvonil telefón.
Zavolať niekoho k telefónu.
Zdvíhať telefóny.

Wczoraj przez cały dzień nie odbierała telefonu.
Domofon.
Telefon komórkowy.
Ktoś mu groził przez telefon.
Płakał do telefonu.
Po chwili znów zadzwonił telefon.
Telefon ciągle dzwonił.
Dzwoni telefon.
Telefony przestały działać.
Było już po północy, kiedy zadzwonił telefon.
Poprosić kogoś do telefonu.
Odbierać telefony.

Telo (n.) – ciało
Položiť telo do rakvy.
Reč tela.
Telo rozpustili v kyseline.
Telo sa doteraz nenašlo.
Videla som stovky tiel na ulici.

Złożyć/położyć ciało do trumny.
Mowa ciała.
Ciało rozpuścili w kwasie.
Ciała do tej pory nie znaleziono.
Widziałam setki ciał na ulicy.

Teória (f.) – teoria
Mať vlastnú teóriu.
Spájať teóriu s praxou.
Teória čísel.
Teória informácie.
Teória relativity.
Teória sprisahania.
Vedecká teória.

Mieć własną teorię.
Łączyć teorię z praktyką.
Teoria liczb.
Teoria informacji.
Teoria względności.
Teoria spiskowa.
Teoria naukowa.

Teplota (f.) – temperatura
Izbová teplota.
Nízka teplota.
Pocitová teplota.
Priemerná teplota.
Stúpajúca teplota.
Telesná teplota.
Teplota klesá.
Teplota ovzdušia.
Teplota stúpa.
Teplota topenia.
Teplota vzduchu.
Teploty klesli k mínus dvanástim stupňom.
Vysoká teplota.
Zraziť teplotu.
Zvýšená teplota.

Temperatura pokojowa.
Niska temperatura.
Temperatura odczuwalna.
Średnia temperatura.
Rosnąca temperatura.
Temperatura ciała.
Temperatura spada.
Temperatura powietrza.
Temperatura rośnie.
Temperatura topnienia.
Temperatura powietrza.
Temperatury spadły do minus dwunastu stopni.
Wysoka temperatura.
Zbić temperaturę. (gorączkę)
Podwyższona temperatura.

Tieň (m.) – cień
Báť sa vlastného tieňa.
Je 30 °C v tieni.
Predmety vrhajú tieň.
Sedieť v tieni stromov.
Tieň podozrenia.
Tiene sa predlžujú.
V tieni zasnežených hôr.

Bać się własnego cienia.
Jest 30 °C w cieniu.
Przedmioty rzucają cień.
Siedzieć w cieniu drzew.
Cień podejrzenia.
Cienie wydłużają się.
W cieniu zaśnieżonych gór.

Tlak (m.) – 1. ciśnienie (n.) 2. presja (f.)
Atmosférický tlak.
Krvný tlak.
Nízky tlak.
Oblasť vysokého tlaku.
Spoločenský tlak.

Ciśnienie atmosferyczne.
Ciśnienie krwi.
Niskie ciśnienie.
Obszar wysokiego ciśnienia.
Presja społeczna.
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Tlak vzduchu.
Vysoký tlak.
Zmerať tlak.

Ciśnienie powietrza.
Wysokie ciśnienie.
Zmierzyć ciśnienie.

Topánka (f.) – but (m.)
Čistič topánok.
Dámske topánky.
Detské topánky.
Krém na topánky.
Obuť si topánky.
Pánske topánky.
Poznať niekoho ako svoje topánky.
Rozviazala sa ti topánka.
Športové topánky.
Tečie mu do topánok.
Topánky ho tlačia.
Topánky na vysokých podpätkoch.
Turistické topánky.

Pucybut.
Buty damskie.
Buty dziecięce.
Pasta do butów.
Założyć buty.
Buty męskie.
Znać kogoś jak własną kieszeń.
But ci się rozwiązał.
Buty sportowe.
Jest w tarapatach/opałach.
Buty go uwierają.
Buty na wysokich obcasach.
Buty trekingowe.

Tovar (m.) – towar
Ceny niekoľkonásobne presahujú hodnotu tovaru.
Dostupnosť tovaru.
Hodnota tovaru.
Tovar zlacnel.
Vymeniť tovar.
Vyzdvihnúť tovar.
Zakúpený tovar.

Ceny kilkakrotnie przewyższają wartość towaru.
Dostępność towaru.
Wartość towaru.
Towar staniał.
Wymienić towar.
Odebrać towar.
Zakupiony towar.

Továreň (f.) – fabryka
Firmy museli zatvoriť svoje továrne.
Továreň na nábytok.
Továreň na smrť.
Robiť v továrni.

Firmy musiały zamknąć swoje fabryki.
Fabryka mebli.
Fabryka śmierci.
Pracować w fabryce.

Tradícia (f.) – tradycja
Majú niekoľkostoročnú tradíciu.
Národné tradície.
Pokračovať v rodinných tradíciách.
Tradícia je tradícia.
Živá tradícia.

Mają kilkusetletnią tradycję.
Tradycje narodowe.
Kontynuować rodzinne tradycje.
Tradycja to tradycja.
Żywa tradycja.

Tragédia (f.) – tragedia
Ide o najväčšiu tragédiu na tamojších cestách.
Národná tragédia.
Rodinná tragédia.
Stala sa tragédia.
Štyri hodiny od tragédie.
Tragédia by sa nemusela stať, keby...

To największa tragedia na tamtejszych drogach.
Tragedia narodowa.
Tragedia rodzinna.
Doszło do tragedii.
Cztery godziny od tragedii.
Do tragedii nie musiałoby dojść, gdyby...

Trest (m.) – kara (f.)
Dohoda o vine a treste.
Každý zradca si zaslúži trest.
Mimoriadny trest.
Najvyšší trest.
Nedostal žiaden trest.
Päťminútový trest.
Peňažný trest.
Podmienečný trest.
Trest ho neminie.
Väzenie ako trest sa úplne míňa účinkom.
Výmenou za nižší trest.
Vymerať trest.
Zmiernenie trestu.

Dobrowolne poddanie się karze.
Każdy zdrajca zasługuje na karę.
Nadzwyczajna kara.
Najwyższa kara.
Nie dostał żadnej kary.
Pięciominutowa kara.
Kara pieniężna.
Kara w zawieszeniu.
Kara go nie ominie.
Więzienie jako kara zupełnie mija się z celem.
W zamian za niższą karę.
Wymierzyć karę.
Złagodzenie kary.
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Trh (m.) – rynek
Akciový trh.
Býčí trh.
Ceny na svetových trhoch.
Čierny trh.
Medvedí trh.
Neviditeľná ruka trhu.
Otvorenie trhov.
Podiel na trhu.
Prieskum trhu.
Primárny trh.
Sekundárny trh.
Slobodný trh.
Verejný trh.
Vnútorný trh.
Základné zákony trhu.

Rynek akcji.
Hossa./ Rynek byka.
Ceny na światowych rynkach.
Czarny rynek.
Bessa. / Rynek niedźwiedzia.
Niewidzialna ręka rynku.
Otwarcie rynków.
Udział w rynku.
Badanie rynku.
Rynek pierwotny.
Rynek wtórny.
Wolny rynek.
Rynek publiczny.
Rynek wewnętrzny.
Podstawowe prawa rynku.

Trieda (f.) – klasa
Celá trieda je na výlete.
Cestovať v druhej triede.
Cestovať v prvej triede.
O triedu lepší.
Príplatok za prvú triedu.
Robotnícka trieda.
Slovesná trieda.
Spoločenská trieda.
Svetová trieda.
Učiteľ vchádza do triedy.
Vládnuca trieda.
Vozeň prvej triedy.
Žiak 5. triedy.

Cała klasa jest na wycieczce.
Podróżować drugą klasą.
Podróżować pierwszą klasą.
O klasę lepszy.
Dopłata do pierwszej klasy.
Klasa robotnicza.
Klasa czasowników.
Klasa społeczna.
Klasa światowa.
Nauczyciel wchodzi do klasy.
Klasa rządząca.
Wagon pierwszej klasy.
Uczeń piątej klasy.

Tvár (f.) – twarz
Okrúhla tvár.
Oválna tvár.
Na tvári miesta.
Pracovať v pote tváre.
Práva tvár.
Stratiť tvár.
Tvárou v tvár.
Usmievavá tvár.
Vážna tvár.
Výraz tváre.
Vysmievať sa do tváre.
Známa tvár.

Twarz okrągła.
Twarz owalna.
Na miejscu.
Pracować w pocie czoła.
Prawdziwa twarz.
Stracić twarz.
Twarzą w twarz.
Uśmiechnięta twarz.
Poważna twarz.
Wyraz twarzy.
Śmiać się w twarz.
Znana twarz.

Týždeň (m.) – tydzień
Budúci týždeň.
Je otvorený sedem dní v týždni.
Pred troma týždňami.
Prvý týždeň v mesiaci.
Raz do týždňa.
Týždeň má 7 dní.
Týždeň módy.
V posledných týždňoch.
Za posledný týždeň.
Začiatkom budúceho týždňa.

Przyszły tydzień/w przyszłym tygodniu.
Jest otwarty siedem dni w tygodniu.
Trzy tygodnie temu.
Pierwszy tydzień miesiąca.
Raz na tydzień.
Tydzień ma siedem dni.
Tydzień mody.
W ostatnich tygodniach.
W ostatnim tygodniu.
Na początku przyszłego tygodnia.

Účet (m.) – rachunek
Bežný účet.
Nevyrovnané účty.
Poplatok za vedenie účtu.
Používateľský účet.
Presun účtu.
Pripraviť účet.
Sporiaci účet.
Výpis z účtu.

Konto osobiste.
Niewyrównane rachunki.
Opłata za prowadzenie rachunku.
Konto użytkownika.
Przeniesienie konta.
Przygotować rachunek.
Konto oszczędnościowe.
Wyciąg z konta.
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Učiteľ (m.) – nauczyciel
Spolu s tridsiatimi spolužiakmi a učiteľom.
Triedny učiteľ.
Učiteľ lyžovania.
Učiteľ na základnej škole.
Učiteľ zemepisu a matematiky.

Razem z trzydziestoma uczniami i nauczycielem.
Wychowawca.
Instruktor narciarstwa.
Nauczyciel w szkole podstawowej.
Nauczyciel geografii i matematyki.

Udalosť (f.) – wydarzenie (n.)
Náhodná udalosť.
Podľa skutočnej udalosti.
Poistná udalosť.
Prehľad najzaujímavejších udalostí dňa.
Séria udalostí, ktoré zmenili život žien.
V nadväznosti na udalosti v Japonsku.

Zdarzenie losowe.
Oparty na faktach. (o filmie)
Zdarzenie ubezpieczeniowe./ Szkoda.
Przegląd najciekawszych wydarzeń dnia.
Seria wydarzeń, które zmieniły życie kobiet.
W nawiązaniu do wydarzeń w Japonii.

Ucho (n.) – ucho
Mať dobré uši.
Neverím vlastným ušiam.
Odstávajúce uši.
Počuť niečo na vlastné uši.
Steny majú uši.
Stredné ucho.
Strihať ušami.
Veľké uši.
Vnútorné ucho.
Zamilovaná po uši.
Zapchaj si uši.

Mieć dobry słuch.
Nie wierzę własnym uszom.
Odstające uszy.
Usłyszeć coś na własne uszy.
Ściany mają uszy.
Ucho środkowe.
Strzyc uszami.
Duże/Wielkie uszy.
Ucho wewnętrzne.
Zakochana po uszy.
Zatkaj sobie uszy.

Ulica (f.) – ulica
Autobusy jazdiace po ulici pred panelákom.
Ľudia vyšli do ulíc.
Na ulici stála limuzína so zapnutým motorom.
Na uliciach ležia ranení.
Slepá ulica.
Spať na ulici.
Vybehli sme na ulicu.
Vyjsť do ulíc.

Autobusy jeżdżące po ulicy przed blokiem.
Ludzie wyszli na ulice.
Na ulicy stała limuzyna z włączonym silnikiem.
Na ulicach leżą ranni.
Ślepa uliczka.
Spać na ulicy.
Wybiegliśmy na ulicę.
Wyjść na ulice.

Úloha (f.) – 1. rola 2. zadanie (n.)
Domáca úloha.
Hlavná úloha.
Hrať hlavnú úlohu.
Je to úloha nad mé sily.
Kľúčovú úlohu hrajú peniaze.
Máme za úlohu nájsť...
Matematická úloha.
Neľahká úloha.
Neuskutočniteľná úloha.
Podstatnú úlohu zohráva vek pacienta.
Prijal úlohu v muzikáli.
Rozdelenie úloh.
Spraviť úlohu.
Vedľajšia úloha.

Zadanie domowe.
Rola główna.
Grać w roli głównej.
To zadanie przerasta moje siły.
Kluczową rolę odgrywają pieniądze.
Mamy za zadanie znaleźć...
Zadanie matematyczne.
Niełatwe zadanie.
Niewykonalne zadanie.
Istotną/Ważną rolę odgrywa wiek pacjenta.
Przyjął rolę w muzikalu.
Podział zadań.
Wykonać zadanie.
Rola drugoplanowa.

Umenie (n.) – sztuka (f.)
Divadelné umenie.
Investovať do umenia.
Milovník umenia.
Staviteľské umenie.
Súčasné umenie.
To nie je umenie.

Sztuka teatralna.
Inwestować w sztukę.
Miłośnik sztuki.
Sztuka budownicza.
Sztuka współczesna.
To nie sztuka. (To jest łatwe)
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Úrad (m.) – 1. urząd (m.) 2. władza (f.)
Britské úrady zverejnili nové dokumenty o UFO.
Daňový úrad.
Mestský úrad.
Na zastupiteľskom úrade.
S odvolaním sa na miestne úrady.
Úrad práce.
Úrady nestihli všetkých evakuovať.
Vybrať sa na úrad práce.

Brytyjskie władze opublikowały dokumenty o UFO.
Urząd skarbowy.
Urząd miejski.
W placówce dyplomatycznej.
Powołując się na miejscowe władze.
Urząd pracy.
Władze nie zdążyły wszystkich ewakuować.
Wybrać się do urzędu pracy.

Úspech (m.) – sukces
Diplomatický úspech.
Recept na úspech.
So striedavým úspechom.
Tajomstvo úspechu.
To bol môj prvý veľký úspech.
Úspech na seba nenechá dlho čakať.
Zaslúžený úspech.

Sukces dyplomatyczny.
Przepis na sukces.
Ze zmiennym powodzeniem.
Tajemnica sukcesu.
To był mój pierwszy wielki sukces.
Sukces nie każe na siebie długo czekać.
Zasłużony sukces.

Útek (m.) – ucieczka (f.)
Pokúsil sa o útek.
Úspešný útek.
Útek od muža.
Útek z väznice.
Zbabelý útek.
Dať sa na útek.
Zachrániť sa útekom.
Útek zo zajatia.
Útek z domu.
Útek od skutočnosti.

Próbował uciec.
Udana ucieczka.
Ucieczka od męża.
Ucieczka z więzienia.
Tchórzliwa ucieczka.
Rzucić się do ucieczki.
Salwować się ucieczką.
Ucieczka z niewoli.
Ucieczka z domu.
Ucieczka z rzeczywistości.

Útok (m.) – atak
Bombový útok.
Delostrelecký útok.
Hrať v útoku.
Náhly útok.
Nečakaný útok.
Odraziť útok.
Ozbrojený útok.
Prejsť do útoku.
Útok na bránu súpera.
Útok trval desať sekúnd.

Zamach bombowy.
Atak artyleryjski.
Grać w ataku.
Nagły atak.
Niespodziewany atak.
Odeprzeć atak.
Atak zbrojny.
Przejść do ataku.
Atak na bramkę rywala.
Atak trwał dziesięć sekund.

Úver (m.) – kredyt
Dlhodobý úver.
Hypotekárny úver.
Kúpiť na úver.
Podmienky na získanie úveru.
Poskytnúť úver.
Spotrebný úver.
Účelový úver.
Úver na bývanie.
Všetky hypotekárne úvery nie sú rovnaké.
Žiadateľ o úver.
Žiadosť o úver.

Kredyt długoterminowy.
Kredyt hipoteczny.
Kupić na kredyt.
Warunki uzyskania kredytu.
Udzielić kredytu.
Kredyt konsumencki.
Kredyt celowy.
Kredyt mieszkaniowy.
Nie wszystkie kredyty hipoteczne są takie same.
Wnioskodawca.
Wniosek o przyznanie kredytu.

Územie (n.) – terytorium
Bránkové územie.
Chránené územie.
Laponsko sa nachádza na území štyroch krajín.
Na našom území.
Pokutové územie.
Štátne územie.
Územie nikoho.
Zamorené územie.

(sport.) Pole bramkowe.
Obszar chroniony.
Laponia leży na terytorium czterech krajów.
Na naszym terytorium.
(sport.) Pole karne.
Terytorium państwa.
Ziemia niczyja.
Skażony obszar.

- 63 -

Varovanie (n.) – ostrzeżenie
Neposlúchnuť varovanie.
Systém skorého varovania.
Varovanie pred teroristickými útokmi.
Varovanie prišlo po zemetrasení.
Zabudnúť na všetky varovania.
Zrušiť varovanie.

Nie posłuchać ostrzeżenie.
System wczesnego ostrzegania.
Ostrzeżenie przed atakami terrorystycznymi.
Ostrzeżenie nadeszło po trzęsieniu ziemi.
Zapomnieć o wszystkich ostrzeżeniach.
Odwołać ostrzeżenie.

Väzenie (n.) – więzienie
Domáce väzenie.
Ísť do väzenia.
Odsúdený na 10 rokov väzenia.
Pobyt vo väzení.
Sedieť vo väzení.
Útek z väzenia.
Vyhnúť sa väzeniu.

Areszt domowy.
Iść do więzienia.
Skazany na 10 lat więzienia.
Pobyt w więzieniu.
Siedzieć w więzieniu.
Ucieczka z więzienia.
Uniknąć wiezienia.

Vec (f.) – 1. rzecz 2. sprawa
Hovoriť od veci.
Je to moja súkromná vec.
Ministerstvo zahraničných vecí.
Nahádzať veci do práčky.
Nazvať veci pravým menom.
Prevziať veci do svojich rúk.
Veci sa majú takto...
Vec sa začala komplikovať.
Zbaľ si svoje veci.
Značkové veci.
Zobrali im všetky veci.

Mówić od rzeczy.
To moja prywatna sprawa.
Ministerstwo spraw zagranicznych.
Wrzucić rzeczy do pralki.
Nazwać rzeczy po imieniu.
Wziąć sprawy w swoje ręce.
Sprawy wyglądają następująco.../tak...
Sprawa zaczęła się komplikować.
Spakuj swoje rzeczy.
Markowe rzeczy.
Zabrali im wszystkie rzeczy.

Vedomie (n.) – świadomość (f.)
Beriem to na vedomie.
Občianske vedomie.
Robil to s vedomím.
Spoločenské vedomie.
Stratil vedomie.
Vedomie viny.

Przyjmuję to do wiadomości.
Świadomość obywatelska.
Robił to ze świadomością.
Świadomość społeczeństwa.
Stracił przytomność.
Świadomość winy.

Vek (m.) – wiek
Do dovŕšenia dôchodkového veku.
Dôchodkový vek.
Kríza stredného veku.
Penzijný vek.
Školský vek.
Vek nehrá žiadnu rolu.
V mladom veku.
Zlatý vek.

Do osiągnięcia wieku emerytalnego.
Wiek emerytalny.
Kryzys wieku średniego.
Wiek emerytalny.
Wiek szkolny.
Wiek nie gra żadnej roli.
W młodym wieku.
Złoty wiek.

Viera (f.) – wiara
Išiel som tam v dobrej viere.
Kresťanská viera.
Viera v Boha.
Viera v človeka.
Viera v lepšiu budúcnosť.
Viera v spravodlivosť.
Viera v zázrak.
Viera vo vlastné schopnosti.

Poszedłem tam w dobrej wierze.
Wiara chrześcijańska.
Wiara w Boga.
Wiara w człowieka.
Wiara w lepszą przyszłość.
Wiara w sprawiedliwość.
Wiara w cud.
Wiara we własne zdolności.

Vietor (m.) – wiatr
Nárazový vietor.
Silné poryvy vetra.
Smer vetra.
Strhol sa vietor.
Vanie teplý vietor.
Vietor mohutnie.
Vietor od mora.
Vietor sa obracia.

Porywisty wiatr.
Silne porywy wiatru.
Kierunek wiatru.
Zerwał się wiatr.
Wieje ciepły wiatr.
Wiatr przybiera na sile.
Wiatr od morza.
Wiatr zmienia kierunek.
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Vietor vytrhával strechy.
Vietor vyvracal stromy.
Vietor zmien.
Vo vetre a snehu stál uprostred cesty.

Wiatr zrywał dachy.
Wiatr przewracał drzewa.
Wiatr zmian.
Na wietrze i śniegu stał na środku drogi.

Víťazstvo (n.) – zwycięstwo (n.)
Od víťazstva mali však ďaleko.
Pozemné víťazstvo.
Radovať sa z víťazstva.
Veríme vo víťazstvo.
Vysoké víťazstvo.

Do zwycięstwa mieli jednak daleko.
Zwycięstwo na lądzie.
Cieszyć się ze zwycięstwa.
Wierzymy w zwycięstwo.
Wysokie zwycięstwo.

Vláda (f.) – rząd (m.)
100 dní vlády.
Exilová vláda.
Predseda vlády.
Prechodná vláda.
Súčasná vláda.
Vláda ich výzvy ignorovala.
Vláda si prisvojuje naše zásluhy.
Vláda v exile.
Vlády prichádzajú a odchádzajú.
Zasadnutie vlády.
Zvrhnúť vládu.

Sto dni rządu.
Rząd na wygnaniu.
Premier.
Rząd tymczasowy.
Obecny rząd.
Rząd ignorował ich apele.
Rząd przypisuje sobie nasze zasługi.
Rząd na wygnaniu.
Rządy przychodzą i odchodzą.
Posiedzenie rządu.
Obalić rząd.

Vlajka (f.) – flaga
Mávať vlajkami.
Niektorí tancovali, niektorí mávali vlajkami.
Vlajku vyvesil azda každý.
Vyvesenie olympijskej vlajky.
Vztýčiť vlajku.

Machać flagami.
Niektórzy tańczyli, niektórzy machali flagami.
Chyba każdy wywiesił flagę.
Wywieszenie flagi olimpijskiej.
Podnieść flagę.

Vlak (m.) – pociąg
Čakať na vlak.
Diaľkový vlak.
Expresný vlak.
Meškajúci vlak.
Nákladný vlak.
Nastúpiť do vlaku.
Nepremávajú vlaky.
O ktorej odchádza vlak?
Odchody vlakov.
Osobný vlak.
Posadiť niekoho do vlaku.
Posledný vlak odišiel v piatok o ôsmej večer.
Priamy vlak.
Príchody vlakov.
Prímestský vlak.
Prísť vlakom.
Ušiel mu vlak.
Vlak bude premávať raz týždenne.
Vlak hneď odchádza.
Vlak je preplnený.
Vlak prechádza tunelom.
Vlak vykoľajil.
Vlaky nechodia.
Výletný vlak.
Vysokorýchlostný vlak.
Zastaviť vlak.
Zmeškať vlak.
Zrážka vlakov.
Zrýchlený vlak.

Czekać na pociąg.
Pociąg dalekobieżny.
Pociąg ekspresowy.
Opóźniony pociąg.
Pociąg towarowy.
Wsiąść do pociągu.
Pociągi nie kursują.
O której odjeżdża pociąg?
Odjazdy pociągów.
Pociąg osobowy.
Wsadzić kogoś do pociągu.
Ostatni pociąg odjechał w piątek o dwudziestej.
Pociąg bezpośredni.
Przyjazdy pociągów.
Pociąg podmiejski.
Przyjechać pociągiem.
Pociąg mu uciekł.
Pociąg będzie kursował raz w tygodniu.
Pociąg zaraz odjeżdża.
Pociąg jest przepełniony.
Pociąg przejeżdża przez tunel.
Pociąg wykoleił się.
Pociągi nie jeżdżą/nie kursują.
Pociąg kolonijny.
Pociąg wysokiej prędkości.
Zatrzymać pociąg.
Spóźnić się na pociąg.
Zderzenie pociągów.
Pociąg przyspieszony.
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Vlas (m.) – włos
Dlhé vlasy.
Farba na vlasy.
Gél na vlasy.
Sušič vlasov.
Tmavé vlasy.
Šedivé vlasy.
Husté vlasy.
Kučeravé vlasy.
Vytrhnúť si vlas.
Vlasy mu vypadávajú.
Vlasy na štetci.
Skočili si do vlasov.

Długie włosy.
Farba do włosów.
Żel do włosów.
Suszarka do włosów.
Ciemne włosy.
Siwe włosy.
Gęste włosy.
Kręcone włosy.
Wyrwać (sobie) włos.
Wypadają mu włosy.
Włosie na pędzlu.
Skoczyli sobie do gardeł.

Vlna (f.) – fala
Kulminačná vlna.
Náhle prišla veľká vlna.
Povodňová vlna.
Tlaková vlna.
Vlna cunami.
Vlna horúčav.
Vlna prisťahovalcov.
Vlna smrti.
Vlny hojdajú loď.
Vznášať sa na vlnách.
Zmietla ho dvojmetrová vlna.

Fala kulminacyjna.
Nagle przyszła wielka fala.
Fala powodziowa.
Fala uderzeniowa.
Fala tsunami.
Fala upałów.
Fala imigrantów.
Fala śmierci.
Fale kołyszą statek.
Unosić się na falach.
Zmiotła go dwumetrowa fala.

Voda (f.) – woda
Dažďová voda.
Hodiť do vody.
Kolobeh vody.
Pleťová voda.
Povrchová voda.
Prečerpávať vodu.
Prevárať vodu.
Prietok vody.
Skákať do vody.
Spodné vody.
Špinavá voda.
Tečúca voda.
Teritoriálne vody.
Ústna voda.
Veľká voda.
Voda je teplejšia ako vzduch.
Voda preliala hrádzu.
Voda pretrhla hrádzu.
Voda zaplavila koľajnice.
Vojsť do vody.
Vypúšťať vodu z priehrady.
Z kohútika kvapká voda.

Woda deszczowa./ Deszczówka.
Wrzucić do wody.
Cykl hydrologiczny.
Tonik kosmetyczny.
Woda powierzchniowa.
Przepompowywać wodę.
Przegotowywać wodę.
Przepływ wody.
Skakać do wody.
Wody gruntowe.
Brudna woda.
Bieżąca woda.
Wody terytorialne.
Płyn do płukania jamy ustnej.
Wielka woda.
Woda jest cieplejsza niż powietrze.
Woda przelała się przez wał/tamę.
Woda przerwała wał.
Woda zalała tory.
Wejść do wody.
Wypuszczać wodę z zapory.
Woda kapie z kranu.

Vodič (m.) – kierowca
47 pasažierov a dvaja vodiči.
Otec je vodičom autobusu.
Parkovanie je pre mnohých vodičov nočnou morou.
Policajti dali vodičovi pokutu.
Sedadlo vodiča.
Vodič električky.
Vodič kamióna.
Vodič neprežil.
Vodič vošiel do pešej zóny.
Vodič zrazil chodca a ušiel.

47 pasażerów i dwaj kierowcy.
Ojciec jest kierowcą autobusu.
Parkowanie dla wielu kierowców jest koszmarem.
Policjanci dali kierowcy mandat.
Fotel kierowcy.
Motorniczy.
Kierowca ciężarówki.
Kierowca nie przeżył.
Kierowca wjechał na deptak.
Kierowca potrącił pieszego i odjechał.
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Vojak (m.) – żołnierz
Hrob Neznámeho vojaka.
Stiahnuť vojakov.
Vojaci bez väčších ťažkostí obsadili mesto.
Vojaci obkľúčili niekoľko nemocníc.
Vojak z povolania.

Grób Nieznanego Żołnierza.
Wycofać żołnierzy.
Żołnierze bez większych problemów zajęli miasto.
Żołnierze otoczyli kilka szpitali.
Żołnierz zawodowy.

Vojna (f.) – wojna
Druhá svetová vojna.
Jadrová vojna.
Občianska vojna.
Po skončení vojny.
Psychologická vojna.
Studená vojna.
Tridsaťročná vojna.
Ukončiť vojnu.
Vojna proti terorizmu.
Vypovedanie vojny.
Vypukla vojna.

Druga wojna światowa.
Wojna atomowa.
Wojna domowa.
Po zakończeniu wojny.
Wojna psychologiczna.
Zimna wojna.
Wojna trzydziestoletnia.
Zakończyć wojnę.
Wojna z terroryzmem.
Wypowiedzenie wojny.
Wybuchła wojna.

Voľba (f.) – wybór (m.)
Doplňujúce voľby.
Druhé kolo volieb.
Írsky premiér priznal porážku vo voľbách.
Komunálne voľby.
Parlamentné voľby.
Pred víkendovými parlamentnými voľbami.
Predčasné voľby.
Prerušiť voľby.
Prezidentské voľby.
Slobodné voľby.
Účasť vo voľbách.
Viťaz volieb.
Voľba povolania.
Voľby do samospráv.
Výsledok volieb.

Wybory uzupełniające.
Druga tura wyborów
Irlandzki premier uznał porażkę w wyborach.
Wybory samorządowe.
Wybory parlamentarne.
Przed weekendowymi wyborami parlamentarnymi.
Przedterminowe wybory.
Przerwać wybory.
Wybory prezydenckie.
Wolne wybory.
Frekwencja wyborcza.
Zwycięzca wyborów.
Wybór zawodu.
Wybory samorządowe.
Wynik wyborów.

Vrchol (m.) – szczyt (m.)
Boli sme na vrchole.
Byť na vrchole slávy.
Na vrchole kariéry.
Útok na vrchol.
Vrchol dokonalosti.
Vrchol stromu.
Vrchol všetkého.
Zasnežené vrcholy Tatier.
Zasypalo ich tesne pod vrcholom.
Zdolanie vrcholu.

Byliśmy na szczycie.
Być na szczycie sławy.
Na szczycie kariery.
Atak na szczyt.
Szczyt doskonałości.
Wierzchołek drzewa.
Szczyt wszystkiego.
Zaśnieżone szczyty Tatr.
Zasypało ich tuż przed szczytem.
Zdobycie szczytu.

Výlet (m.) – wycieczka (f.)
Ísť na výlet.
Najlacnejšie výlety po ostrove.
Nebrávali ich na výlety.
Peší výlet.
Urobiť si výlet.
Víkendový výlet.
Výlet autom.
Výlet do lesa.
Výlet do prírody.
Výlet na dedinu.

Iść/Jechać na wycieczkę.
Najtańsze wycieczki po wyspie.
Nie brali ich na wycieczki.
Piesza wycieczka.
Zrobić sobie wycieczkę.
Wycieczka weekendowa.
Wycieczka samochodem.
Wycieczka do lasu.
Wycieczka na łono natury.
Wycieczka na wieś.

Výskum (m.) – badanie (n.), badania (n.pl.)
Laboratórny výskum.
Objekt výskumu.
Robiť výskum.
Sociologický výskum.
V rámci výskumu.

Badania laboratoryjne.
Obiekt badań.
Przeprowadzać badanie.
Badanie socjologiczne.
W ramach badań.
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Výskum verejnej mienky.
Základný výskum.

Badanie opinii publicznej.
Podstawowe badanie.

Vyšetrenie (n.) – badanie (n.)
Absolvovať všetky potrebné vyšetrenia.
Vyšetrenie je nepríjemné.
Vyšetrenie krvi.
Vyšetrenie moči.
Vyšetrenie nebolí.
Vyšetrenie stolice.

Przejść wszystkie potrzebne badania.
Badanie jest nieprzyjemne.
Badanie krwi.
Badanie moczu.
Badanie jest bezbolesne.
Badanie stolca.

Vzduch (m.) – powietrze (n.)
Arktický vzduch.
Horský vzduch.
Nabrať vzduch do pľúc.
Odpor vzduchu.
Pohyb na čerstvom vzduchu.
Prúdenie vzduchu.
Teplota vzduchu.
Tlak vzduchu.
Vanie svieži vzduch.
Vlhkosť vzduchu.
Vo vzduchu cítiť jar.
Voda je teplejšia ako vzduch.
Vyhodiť do vzduchu.
Vyletieť do vzduchu.
Vznášať sa vo vzduchu.

Arktyczne powietrze.
Górskie powietrze.
Nabrać powietrza do płuc.
Opór powietrza.
Ruch na świeżym powietrzu.
Cyrkulacja powietrza.
Temperatura powietrza.
Ciśnienie powietrza.
Wieje świeże powietrze.
Wilgotność powietrza.
W powietrzu czuć wiosnę.
Woda jest cieplejsza niż powietrze.
Wysadzić w powietrze.
Wylecieć w powietrze.
Unosić się w powietrzu.

Vzťah (m.) – 1. związek 2. stosunek
Diplomatické vzťahy.
Otepľovanie vzťahov.
Príbuzenský vzťah.
Rozpad vzťahu.
Vzťah na jednu noc.
Vzťah so ženatým mužom.

Stosunki dyplomatyczne.
Ocieplenie stosunków.
Stosunek pokrewieństwa.
Rozpad związku.
Związek na jedną noc.
Związek z żonatym mężczyzną.

Začiatok (m.) – początek
Musel sa učiť všetko od začiatku.
Na začiatku zimy.
Na začiatok to stačí.
Od začiatku do konca.
Ťažké začiatky.
Toto bol len začiatok.
Začiatkom marca.
Začiatok konca.
Začiatok týždňa.
Zo začiatku sa ma báli.

Musiał się uczyć wszystkiego od początku.
Na początku zimy.
Na początek wystarczy.
Od początku do końca.
Ciężkie początki.
To był dopiero początek.
Na początku marca.
Początek końca.
Początek tygodnia.
Z początku bali się mnie.

Zákaz (m.) – zakaz
Platí zákaz .
Večer je zákaz vychádzania.
Zákaz fajčenia.
Zákaz kúpania.
Zákaz parkovania.
Zákaz státia.
Zákaz vodičskej činnosti.
Zákaz žobrania.

Obowiązuje zakaz.
Wieczorem obowiązuje godzina policyjna.
Zakaz palenia.
Zakaz kąpieli.
Zakaz parkowania.
Zakaz postoju.
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Zakaz żebrania.

Základ (m.) – 1. podstawa (f.) 2. fundament
Daňový základ
Kopať základy.
Na základe medzinárodného zatykača.
Odsúdili ho na základe dôkazov.
Podmyté základy nevydržali.
Položil základy pre...
Rodina je základ.
Základy domu.

Podstawa opodatkowania.
Kopać fundamenty.
Na podstawie międzynarodowego listu gończego.
Skazali go na podstawie dowodów.
Podmyte fundamenty nie wytrzymały.
Położył fundamenty pod...
Rodzina to podstawa.
Fundamenty domu.

- 68 -

Základňa (f.) – baza
Demonštrácie proti americkej základni.
Kráľovstvo, v ktorom má základňu námorníctvo.
Letecká základňa.
Na vojenskej základni.
Základňa trojuholníka.

Demonstracje przeciwko amerykańskiej bazie.
Królestwo, w którym ma bazę marynarka.
Baza lotnicza.
W bazie wojskowej.
Podstawa trójkąta.

Zákon (m.) – prawo (n.)
Archimedov zákon.
Fyzikálny zákon.
Muž zákona.
Nikdy nemal problémy so zákonom.
Nultý termodynamický zákon.
Ohmov zákon.
Pred zákonom sme si všetci rovní.
Snellov zákon.
Trestný zákon.
Tretí termodynamický zákon.
V rozpore so zákonom.
V súlade so zákonom.
Zákon džungle.
Zákon o ochrane osobných údajov.
Zákon zachovania energie.
Zákon zachovania hybnosti.

Prawo Archimedesa.
Prawo fizyki.
Stróż prawa.
Nigdy nie miał problemów z prawem.
Zerowa zasada termodynamiki.
Prawo Ohma.
Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa.
Prawo Snelliusa.
Kodeks karny.
Trzecia zasada termodynamiki.
Niezgodnie z prawem.
Zgodnie z prawem.
Prawo dżungli.
Zakon o ochronie danych osobowych.
Zasada zachowania energii.
Zasada zachowania pędu.

Zamestnávateľ (m.) – pracodawca
Bol prakticky jediným zamestnávateľom v obci.
So súhlasom zamestnávateľa.
Zamestnávatelia majú čoraz vyššie nároky.
Zástupca zamestnávateľov v pracovnej skupine.
Z hrubej mzdy zamestnávateľ strhne odvody.

Był praktycznie jedynym pracodawcą w gminie.
Za zgodą pracodawcy.
Pracodawcy mają coraz większe wymagania.
Przedstawiciel pracodawców w grupie roboczej.
Z pensji brutto pracodawca potrąci składki.

Zápas (m.) – mecz
Desať minút pred koncom zápasu.
Do otváracieho zápasu zostáva šesť týždňov.
Domáci zápas.
Favoritom zápasu je Rusko.
Kohútie zápasy.
Ľahký zápas.
Odohral celý zápas.
Prenos z futbalového zápasu anglickej ligy.
Rekord v počte divákov na jednom zápase.
V reprezentácii odohral 134 zápasov.
Zápas sa dohral.
Zápas sa skončil.
Zápas vonku.

Dziesięć minut przed końcem meczu.
Do meczu otwarcia zostało sześć tygodni.
Mecz u siebie.
Faworytem meczu jest Rosja.
Walki kogutów.
Łatwy mecz.
Rozegrał cały mecz.
Transmisja meczu piłkarskiego ligi angielskiej.
Rekord w liczbie widzów na jednym meczu.
W reprezentacji rozegrał 134 mecze.
Mecz dokończono.
Mecz się skończył/Koniec meczu.
Mecz na wyjeździe.

Zastávka (f.) – przystanek (m.)
Najbližšia zastávka.
Nasledujúca zastávka.
Názov zastávky.
Postaviť sa na zastávku.
Zastávka električky.
Zastávky na znamenie.

Najbliższy przystanek.
Następny przystanek.
Nazwa przystanku.
Stanąć na przystanku.
Przystanek tramwajowy.
Przystanek na żądanie.

Záujem (m.) – zainteresowanie (n.)
Kamaráti mali iné záujmy.
Konflikt záujmov.
Máme rovnaké záujmy.
Mať záujem.
Stratiť záujem o niekoho.
Verejný záujem.
Záujem upadá.

Koledzy mieli inne zainteresowania.
Konflikt interesów.
Mamy wspólne zainteresowania.
Interesować się.
Stracić zainteresowanie kimś.
Interes publiczny.
Zainteresowanie opada/spada.
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Zázrak (m.) – cud
Ekonomický zázrak.
Malý zázrak.
Rozprávkový svet zázrakov.
Viera v zázrak.
Zázrak v poslednej chvíli.

Cud gospodarczy.
Mały cud.
Bajkowy świat cudów.
Wiara w cud.
Cud w ostatniej chwili.

Zbraň (f.) – broń
Colníci prekazili pašovanie zbraní.
Odistiť zbraň.
Osvedčená zbraň.
Pašerák zbraní.
Pod hrozbou použitia zbraní.
Použiť zbraň.
Strelná zbraň.
Vražedná zbraň.
Vyraziť niekomu zbraň z ruky.
Zbrane hromadného ničenia.
Zložiť zbraň.

Celnicy udaremnili przemyt broni.
Odbezpieczyć zbroń.
Sprawdzona broń.
Przemytnik broni.
Grożąc użyciem broni.
Użyć broni.
Broń palna.
Narzędzie zbrodni.
Wytrącić komuś broń z ręki.
Broń masowej zagłady.
Złożyć broń.

Zdravie (n.) – zdrowie
Báli sa o svoje zdravie.
Duševné zdravie.
Na zdravie!
Poškodenie zdravia.
Pripime si na jeho zdravie.
Starať sa o svoje zdravie.
Ujma na zdraví.

Bali się o swoje zdrowie.
Zdrowie psychiczne.
Na zdrowie!
Uszczerbek na zdrowiu.
Wypijmy na jego zdrowie.
Dbać o swoje zdrowie.
Uszczerbek na zdrowiu.

Zdroj (m.) – źródło (n.)
Napájací zdroj.
Problémy s obnoviteľnými zdrojmi energie.
Rodina i práca môžu byť zdrojom konfliktov.
Využiť zdroje, ktoré sú k dispozícii.
Zdroj napätia.
Zdroj poznania.
Zdroj príjmov.
Zdroj svetla.
Zemiaky sú bohatým zdrojom vitamínov.

Źródło zasilania.
Problemy z odnawialnymi źródłami energii.
Rodzina i praca mogą być źródłem konfliktów.
Wykorzystać źródła, które są do dyspozycji.
Źródło napięcia.
Źródło poznania.
Źródło dochodów.
Źródło światła.
Ziemniaki są bogatym źródłem witamin.

Zem (f.) – ziemia
Akoby sa bol do zeme prepadol.
Medzi nebom a zemou.
Ohňová zem.
Pracovať pod zemou.
Raj na zemi.
Roztriasla sa zem.
Sedieť na zemi.
Sotili ho na zem.
Všetci si ľahli na zem.
Zatriasla sa zem.
Zorať zem.
Zo zeme trčí vytrhaný asfalt.
Zrovnať so zemou.

Jakby zapadł się pod ziemię.
Między niebem a ziemią.
Ziemia Ognista.
Pracować pod ziemią.
Raj na ziemi.
Zatrzęsła się ziemia.
Siedzieć na ziemi.
Powalili go na ziemię.
Wszyscy położyli się na ziemię.
Zatrzęsła się ziemia.
Zaorać ziemię.
Z ziemi wystaje wyrwany asfalt.
Zrównać z ziemią.

Zemetrasenie (n.) – trzęsienie ziemi
Japonsko zasiahlo silné zemetrasenie.
Mohutné zemetrasenie.
Moji rodičia zahynuli pri zemetrasení.
Po obrovskom piatkovom zemetrasení.
Po zemetrasení vypukol požiar v elektrárni.
Pri zemetrasení zahynuli štyri deti.
Zemetrasenie trvalo približne 20 sekúnd.

Japonię nawiedziło silne trzęsienie ziemi.
Potężne trzęsienie ziemi.
Moi rodzice zginęli w trzęsieniu ziemi.
Po ogromnym piątkowym trzęsieniu ziemi.
Po trzęsieniu ziemi wybuchł pożar w elektrowni .
W trzęsieniu ziemi zginęło czworo dzieci.
Trzęsienie ziemi trwało około 20 sekund.
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Zima (f.) – 1. zima 2. zimno (n.)
Krutá zima.
Návrat zimy.
Po zime príde jar.
Tuhá zima.
Udrela zima.
Uši červené od zimy.
Zásobiť sa na zimu.
Zima ešte nepovedala posledné slovo.
Zima sa končí.

Ostra zima.
Powrót zimy.
Po zimie przyjdzie wiosna.
Ostra zima.
Zima zaatakowała.
Uszy czerwone z zimna.
Zrobić zapasy na zimę.
Zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.
Zima się kończy.

Zisk (m.) – zysk
Astronomické zisky.
Čistý zisk.
Podiel na zisku.
Honba za ziskom.
Riadil sa jedinou ideológiou - ziskom.
To neprináša nijaký zisk.
Vyhliadka na zisk.

Astronomiczne zyski.
Zysk netto.
Udział w zysku.
Pogoń za zyskiem.
Kierował się tylko jedną ideologią - zyskiem.
To nie przynosi żadnego zysku.
Perspektywa zysku.

Zlo (n.) – zło
Boj medzi zlom a dobrom.
Fascinácia zlom.
Konať zlo.
Menšie zlo.
Príčiny zla vidí inde.
Tri základné príčiny všetkého zla.

Walka między dobrem i złem.
Fascynacja złem.
Czynić zło.
Mniejsze zło.
Przyczyny zła widzi gdzie indziej.
Trzy podstawowe przyczyny wszelkiego zła.

Zločin (m.) – 1. przestępstwo (n.) 2. zbrodnia (f.)
Dokonalý zločin.
Drobný zločin.
Vojnové zločiny.
Závažný zločin.
Zločin proti ľudskosti.

Zbrodnia doskonała.
Drobne przestępstwo.
Zbrodnie wojenne.
Poważne przestępstwo.
Zbrodnia przeciwko ludzkości.

Zmena (f.) – zmiana
Navrhované zmeny.
Poobedňajšia zmena.
Pracovná zmena.
Prvá zmena.
Ranná zmena.
Robiť na tri zmeny.
Vietor zmien.
Vrátiť sa zo zmeny.
Zmena mena.
Zmena správania.

Proponowane zmiany.
Zmiana popołudniowa.
Zmiana.
Pierwsza zmiana.
Poranna zmiana.
Pracować na trzy zmiany.
Wiatr zmian.
Wrócić ze zmiany.
Zmiana nazwiska.
Zmiana zachowania.

Zmluva (f.) – umowa
Kúpna zmluva.
Nájomná zmluva.
Obsah zmluvy.
Podrobné čítanie zmlúv.
Poistná zmluva.
Pracovná zmluva.
Sponzori odstupujú od zmlúv.
Spotrebiteľská zmluva.
Ukončiť zmluvu.
Uzatvárať zmluvu.
Uzatvoriť zmluvu.
Zmluva o neútočení.
Zmluvy boli pripravené.
Zmluvy sme podpísali dobrovoľne.

Umowa kupna-sprzedaży.
Umowa najmu.
Treść umowy.
Dokładne czytanie umów.
Umowa ubezpieczeniowa./ Polisa
Umowa o pracę.
Sponsorzy odstępują od umów.
Umowa konsumencka.
Wypowiedzieć umowę.
Zawierać umowę.
Zawrzeć umowę.
Pakt o nieagresji.
Umowy były przygotowane.
Umowy podpisaliśmy dobrowolnie.
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Zmysel (m.) – 1. zmysł 2. sens 3. znaczenie (n.)
Máme päť zmyslov.
Neverili, že to má zmysel.
Orientačný zmysel.
Šiesty zmysel.
Zmysel pre humor.
Zmysel pre zodpovednosť.
Zmysel života.

Mamy pięć zmysłów.
Nie wierzyli, że to ma sens.
Zmysł orientacji.
Szósty zmysł.
Poczucie humoru.
Poczucie odpowiedzialności.
Sens życia.

Zoznam (m.) – lista (f.)
Abecedný zoznam.
Čierny zoznam.
Nebol na zozname hostí.
Telefónny zoznam.
Zoznam chránených druhov.
Zoznam obetí.
Zoznam pasažierov.

Lista alfabetyczna.
Czarna lista.
Nie było go na liście gości.
Książka telefoniczna.
Lista chronionych gatunków.
Lista ofiar.
Lista pasażerów.

Zrkadlo (n.) – lustro (n.)
Najradšej cvičí pred zrkadlom.
Pred zrkadlom doma spieva celé dni.
Rovinné zrkadlo.
Uvidel som sa v zrkadle.
V spätnom zrkadle.
Vonkajšie zrkadlo.
Vypuklé zrkadlo.

Najchętniej ćwiczy przed lustrem.
Całe dni śpiewa przed lustrem w domu.
Zwierciadło płaskie.
Zobaczyłem się w lustrze.
W lusterku wstecznym.
Lusterko boczne.
Zwierciadło wypukłe.

Zub (m.) – ząb
Ceriť zuby.
Čierne diery po chýbajúcich zuboch.
Čistiť si zuby.
Darovanému koňovi nehľaď na zuby.
Držať jazyk za zubami.
Mliečne zuby.
Oko za oko, zub za zub.
Pokazené zuby.
Po zuby ozbrojený.
Starať sa o zuby.
Trvalé zuby.
Umývať si zuby.
Vyčistené zuby.
Vytrhnúť zub.
Vytrhnutý zub.
Zaťať zuby.
Zlomený zub.
Zub času.
Zub múdrosti.
Zuby sa kazia.

Szczerzyć zęby.
Czarne dziury po brakujących zębach.
Myć zęby.
Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.
Trzymać język za zębami.
Zęby mleczne.
Oko za oko, ząb za ząb.
Zepsute zęby.
Uzbrojony po zęby.
Dbać o zęby.
Drugie zęby./ Zęby stałe.
Myć zęby.
Umyte zęby.
Wyrwać ząb.
Wyrwany ząb.
Zaciąć zęby.
Złamany ząb.
Ząb czasu.
Ząb mądrości.
Zęby się psują.

Žena (f.) – 1. kobieta 2. żona
Deň žien.
Deväť z desiatich žien.
Má slabosť na ženy.
Mať vernú ženu.
Muži milujú ženy s fantáziou.
Pôvabná mladá žena.
Spoznal inú ženu.
Štatisticky ženy žijú dlhšie.
Žena za volantom.
Ženy rady čítajú o sexe.

Dzień Kobiet.
Dziewięć na dziesięć kobiet.
Ma słabość do kobiet.
Mieć wierną żonę.
Mężczyźni kochają kobiety z fantazją.
Atrakcyjna młoda kobieta.
Poznał inną kobietę.
Statystycznie kobiety żyją dłużej.
Kobieta za kierownicą.
Kobiety lubią czytać o seksie.
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Život (m.) – życie (n.)
Celý život poctivo pracovala.
Citový život.
Dĺžka života.
Elixír života.
Mať chuť do života.
Mať ťažký život.
Mať život pred sebou.
Nočný život mesta.
Otázka života a smrti.
Pokojný život.
Politický život.
Posledné chvíle života strávil medzi svojimi najbližšími.
Posledné minúty života.
Práve to ich drží pri živote.
Prísť o život.
Rodinný život.
Siahol si na život.
Spoločenský život.
Spoločný život.
Spôsob života.
Strpčovať niekomu život.
Študentský život.
Vedel krásne rozprávať o ich živote.
Verejný život.
Veselý život.
Začať nový život.
Zachrániť život.
Zapamätať si na celý život.
Žiť vlastným životom.
Život ide ďalej.
Život išiel ďalej.
Život mesta.
Život mu visel na vlásku.
Život ulice.
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(Przez) Całe życie uczciwie pracowała.
Życie uczuciowe.
Długość życia.
Eliksir życia.
Mieć chęć do życia.
Mieć ciężkie życie.
Mieć życie przed sobą.
Nocne życie miasta.
Kwestia/Sprawa życia i śmierci.
Spokojne życie.
Życie polityczne.
Ostatnie chwile życia spędził wśród najbliższych.
Ostatnie minuty życia.
Właśnie to trzyma ich przy życiu.
Stracić życie.
Życie rodzinne.
Targnął się na życie.
Życie towarzyskie.
Wspólne życie.
Styl życia.
Uprzykrzać komuś życie.
Życie studenckie.
Potrafił pięknie opowiadać o ich życiu.
Życie publiczne.
Wesołe życie
Zacząć nowe życie.
Uratować życie.
Zapamiętać (sobie) na całe życie.
Żyć własnym życiem.
Życie toczy się dalej.
Życie szło dalej.
Życie miasta.
Jego życie wisiało na włosku.
Życie ulicy.

