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PRZEDMOWA

„Czeskie rzeczowniki w zdaniach i wyrażeniach”  to publikacja skierowana do osób uczących się 
języka czeskiego na wszystkich poziomach. Zawiera ponad 600 rzeczowników i 6000 przykładów ich 
użycia.  Od innych tego typu publikacji różni się tym,  że oprócz przykładów ze słowników języka 
czeskiego podaje przykłady z prasy codziennej i literatury.  Jest więc nieocenionym pomocnikiem w 
nauce odmiany czeskich rzeczowników, ich użycia oraz pomaga unikać dosłownych tłumaczeń.  Jest 
to o tyle ważne, iż często, w nawet pozornie łatwych zdaniach, można popełnić błąd, np.:

pol. „Daniel Fukała to  debil” (zbieżność nazwisk jest zupełnie przypadkowa)
czes. „Daniel Fukała je debil”

Słownik został stworzony za pomocą najnowszych,  wyśmiewanych przez środowisko naukowe, 
osiągnięć leksykografii.  W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest stworzenie całej serii 
publikacji,  gdzie zamiast rzeczowników będą analizowane czasowniki,  przymiotniki i inne słowa, 
ewentualnie bloki tematyczne. 

W publikacji podano tylko przykładowe tłumaczenia.  W wielu wypadkach czeskie zdania można 
tłumaczyć na kilka sposobów.  Głównym celem było zachowanie czytelności słownika,  nie było więc 
sensu dodawania kolejnych tłumaczeń,  chociaż czasami zasygnalizowano możliwość zastąpienia 
jednego słowa innym. 

W minimalnym stopniu podano zwroty i formuły konwersacyjne.  Na ten temat przygotowywana jest 
osobna publikacja.

Czytelnikom życzę przyjemnej nauki i szybkiego opanowania materiału.

Dariusz Sieczkowski

„Jeśli chce pan napisać słownik czesko-polski, to musi pan znać język prasłowiański” – doktor Roman 
Madecki (Uniwersytet Masaryka w Brnie) podczas egzaminu wstępnego na studia doktoranckie. 
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AdresaAdresa (f.) - adres (m.)
Bydlí na uvedené adrese . Mieszka pod podanym adresem.
Internetová adresa . Adres internetowy.
IP adresa . Adres IP.
Je na správné adrese .  (fraz.) Jest pod właściwym adresem.
Kritika na adresu  politika. Krytyka pod adresem polityka.
Na stejné adrese . Pod tym samym adresem.
Nedávej nikomu adresu  ani telefon. Nie podawaj nikomu adresu ani telefonu.
Neznámá adresa . Nieznany adres.
Opatřit dopis adresou . Zaadresować list.
Přechodná adresa . Adres tymczasowy.
Splést se v adrese . Pomylić adres.
Stálá adresa . Adres stały.
Statická adresa  IP. Stały adres IP.
Zadat internetovou adresu . Wpisać adres internetowy.
Zpáteční adresa . Adres zwrotny.

AgenturaAgentura (f.) - agencja 
Informovala o tom agentura  Reuters. Poinformowała o tym agencja Reutera.

AgreseAgrese (f.) - agresja 
Agrese  na silnici. Agresja na drodze.
Agrese  vzbuzuje agresi . Agresja powoduje agresję.
Akt agrese . Akt agresji.
Fyzická agrese . Agresja fizyczna.
Narůstající agrese . Wzrastająca agresja.
Nekontrolovaná agrese . Niekontrolowana agresja.
Řešit své problémy bez agrese . Rozwiązywać swoje problemy bez agresji.
Sklon k agresi . Skłonność do zachowań agresywnych.
Zabránit agresi  proti jinému státu. Zapobiec agresji wobec innego państwa.

AkademieAkademie (f.) - akademia 
Akademie  věd. Akademia nauk.
Akademie  výtvarných umění. Akademia Sztuk Pięknych.
Obchodní akademie . Akademia Handlowa.
Policejní akademie . Akademia policyjna.

AkceAkce (f.) – 1.akcja 2. promocja
Celá akce  trvala necelých 15 minut. Cała akcja trwała niecałe 15 minut.
Odvetná akce . Akcja odwetowa.
Pátrací akce . Akcja poszukiwawcza.
Protestní akce . Akcja protestacyjna.
Záchranná akce . Akcja ratunkowa.
Zakončit akci . (sport.) Wykończyć akcję.

AlkoholAlkohol (m.) - alkohol 
Alkohol  a cigarety jsou stále dražší. Alkohol i papierosy są coraz droższe.
Hledat útěchu v alkoholu . Szukać pocieszenia w alkoholu.
Měli v krvi alkohol . Mieli w krwi alkohol.
Mít problémy s alkoholem . Mieć problemy z alkoholem.
Myslí jen na sex a alkohol . Myślą tylko o seksie i alkoholu.
Neobejde se bez alkoholu . Nie obejdzie się bez alkoholu.
Nikdy nepije alkohol . Nigdy nie pije alkoholu.
Obsah alkoholu  v krvi. Zawartość alkoholu we krwi.
Omezit prodej alkoholu . Ograniczyć sprzedaż alkoholu.
Pít alkohol  ve velkém množství. Pić alkohol w dużych/wielkich ilościach.
Požívat alkohol . Spożywać alkohol.
Spotřeba alkoholu . Konsumpcja alkoholu.
Vypil velké množství alkoholu . Wypił dużą ilość alkoholu.
Závislost na alkoholu . Uzależnienie od alkoholu.
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AnalýzaAnalýza (f.) - analiza
Analýza  hlasu. Analiza głosu.
Analýza  posledních událostí. Analiza ostatnich wydarzeń.
Analýza  trhu práce. Analiza rynku pracy.
Dosavadní analýzy . Dotychczasowe analizy.
Expert na analýzu  hlasu. Ekspert/Specjalista od analizy głosu.
Na základě analýzy . Na podstawie analizy.
Nejnovější analýza . Najnowsza analiza.
Odhalení pachatele pomohla analýza  DNA. Analiza DNA pomogła w wykryciu sprawcy.
Po podrobné analýze  se ukázalo, že... Po szczegółowej analizie okazało się, że...
Podle analýz  ministerstva. Według analiz ministerstwa.
Podrobná analýza . Szczegółowa analiza.
Právní analýza . Analiza prawna.
Provést analýzu . Przeprowadzić analizę.
Vypracování analýzy . Opracowanie analizy.
Výsledky analýzy  vzorků. Wyniki analizy próbek.

AndělAnděl (m.) - anioł
And ěl smrti. Anioł śmierci.
And ěl strážný. Anioł stróż.
Dělat ze sebe anděla. Robić z siebie aniołka/niewiniątko.
Krásná jako anděl. Piękna jak anioł.

ArmádaArmáda (f.) - armia
Armáda  nebyla na válku připravena. Armia nie była przygotowana do wojny.
Armáda  nezaměstnaných. Armia bezrobotnych.
Armáda  spásy. Armia Zbawienia.
Generální štáb armády . Sztab generalny armii.
Lidé důvěřují více armád ě než policii. Ludzie ufają armii bardziej niż policji.
Loajální armáda . Lojalna armia.
Odejít k velké armád ě. Odejść na tamten świat.
Odejít z armády . Odejść z armii.
Prezidenta musela vysvobodit armáda . Armia musiała uwolnić prezydenta.
Profesionální armáda . Armia zawodowa.
Rozpuštění armády . Rozpuszczenie armii.
Rudá armáda . Armia Czerwona.
Sloužit v armád ě. Służyć w armii.
Soukromá armáda . Prywatna armia.
Velení armády . Dowództwo armii.
Velitel armády . Dowódca armii.
Vstoupit do armády . Wstąpić do armii.
Vytvořit profesionální armádu . Stworzyć armię zawodową.

AtentátAtentát (m.) - zamach 
119 osob bylo při atentátu  zraněno. 119 osób zostało rannych w zamachu.
Atentát  v moskevském metru. Zamach w moskiewskim metrze.
Atentát  zachytily průmyslové kamery. Zamach zarejestrowały kamery przemysłowe.
Atentáty  z 11. září. Zamachy z 11 września.
Kmotr ruské mafie přežil atentát . Ojciec chrzestny rosyjskiej mafii przeżył zamach.
Mezi oběma atentáty  byla spojitost. Oba zamachy były ze sobą powiązane.
Neúspěšný atentát  na letadlo. Nieudany zamach na samolot.
Organizátor atentátu . Organizator zamachu.
Plánovat atentát . Planować zamach.
Pokoušel se zabránit chystaným atentát ům. Próbował zapobiec przygotowywanym zamachom.
Přežil několik atentát ů. Przeżył kilka zamachów.
Příprava atentátu . Przygotowanie zamachu.
Pumový atentát . Zamach bombowy.
Sebevražedný atentát . Zamach samobójczy.
Spáchat atentát . Dokonać zamachu.
Strach z atentátu . Strach przed zamachem.
Vlna atentát ů. Fala zamachów.
Vyhrožoval atentátem  na prezidenta. Groził zamachem na prezydenta.
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AtmosféraAtmosféra (f.) - atmosfera 
Atmosféra  byla úžasná. Atmosfera była wspaniała.
Napjatá atmosféra . Napięta atmosfera.
Přátelská atmosféra . Przyjazna atmosfera.
Zemská atmosféra . Atmosfera ziemska.

AutoAuto (n.) - samochód (m.)
Antifašisté zapalovali auta  a obchody. Antyfaszyści podpalali samochody i sklepy.
Auto  narazilo do stromu. Samochód uderzył w drzewo.
Auto  poputuje do šrotu. Samochód powędruje na złom.
Vyskočil jsem z auta . Wyskoczyłem z samochodu.
Nákladní auto . Samochód ciężarowy.
Policejní auto . Radiowóz.
Policisté pronásledovali kradené auto . Policjanci ścigali skradziony samochód.
Proud aut . Sznur aut.
Přeparkovat auto . Przeparkować samochód.
Půjčit si auto . Wypożyczyć samochód.
Půjčovna aut . Wypożyczalnia samochodów.
Služební auto . Samochód służbowy.
Zaplatit za kradené auto . Zapłacić za skradziony samochód.

BankaBanka (f.) - bank (m.)
Během roku a půl přepadl šest bank . W ciągu półtora roku napadł na sześć banków.
Centrální banka . Bank centralny.
Hypoteční banka . Bank hipoteczny.
Národní banka . Bank narodowy.
Série přepadení obchodů a bank . Seria napadów na sklepy i banki.
Světová banka . Bank Światowy.
Tři největší banky  zbankrotovaly. Zbankrutowały trzy największe banki.
Zadlužit se u banky . Zadłużyć się w banku.
Zprostředkovatelská banka . Bank pośredniczący.

BarvaBarva (f.) – 1. kolor (m.) 2. farba 3. barwa 
Hýřit barvami . Mienić się kolorami.
Kontrastní barvy . Kolory kontrastowe.
Květina zvadla, leč neztratila svou barvu . Kwiat zwiądł, lecz nie stracił koloru.
Mít barvu . Zdrowo wyglądać.
Nanášet barvu . Nakładać farbę.
Národní barvy . Barwy narodowe.
Nesmývatelná barva . Farba niezmywalna.
Odstíny barev . Odcienie kolorów.
Olejová barva . Farba olejna.
Paleta barev . Paleta kolorów.
Pouštět barvu . Puszczać kolor.
Seškrábat barvu  ze skla. Zeskrobać farbę z szyby.
Slonovinová barva . Kolor kości słoniowej.
Tlumené barvy . Stłumione kolory.
Vodové barvy . Farby akwarelowe.
Ztratit barvu . Stracić kolor.

BezpečíBezpečí (n.) – bezpieczeństwo
Jsou v bezpečí. Są  bezpieczni. / Są w bezpiecznym miejscu.
Zajistit bezpečí. Zapewnić bezpieczeństwo.

BezpečnostBezpečnost (f.) – bezpieczeństwo (n.)
Bezpečnost  práce. Bezpieczeństwo pracy.
Dbát na bezpečnost . Dbać o bezpieczeństwo.
Národní bezpečnost . Bezpieczeństwo narodowe.
Rada bezpečnosti  OSN. Rada Bezpieczeństwa ONZ.
Z důvodu bezpečnosti . Ze względów bezpieczeństwa.
Záruka bezpečnosti . Gwarancja bezpieczeństwa.
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BezvědomíBezvědomí (n.) – nieprzytomność (f.)
Být v bezvědomí . Być nieprzytomnym.
Opít se do bezvědomí . Upić się do nieprzytomności.
Probrat se z bezvědomí . Odzyskać przytomność.
Upadnout do bezvědomí . Stracić przytomność.

BitvaBitva (f.) - bitwa
Prohrát bitvu . Przegrać bitwę.
Rozhodující bitva . Rozstrzygająca/Decydująca bitwa.
Svést bitvu . Stoczyć bitwę.
Vyhrát bitvu . Wygrać bitwę.

BodBod (m.) – punkt
148. bod  odůvodnění napadeného rozhodnutí. (praw.) Motyw 148 zaskarżonej decyzji.
Bazický bod . (ekon.) Punkt bazowy.
Bod  na mapě. Punkt na mapie.
Dělba bodů. Podział punktów.
Hmotný bod . Punkt materialny.
Jeden bod  je dělí od finále. Jeden punkt dzieli ich od finału.
Jury bod . (sport.) Punkt sędziowski. (Na skoczni.)
Klíčový bod . Kluczowy punkt.
Konstrukční bod . (sport.) Punkt konstrukcyjny. (Na skoczni.)
Kritický bod . Punkt krytyczny.
Nasbíral 12 bodů. Uzbierał 12 punktów.
Normový bod . (sport.) Punkt kalkulacyjny. (Na skoczni.)
Podlehly o dvacet bodů. Przegrały dwudziestoma punktami.
Procentní bod . Punkt procentowy.
Prohrály o tři body . Przegrały trzema punktami.
Prohrát na body . Przegrać na punkty.
Prohrávat o pět bodů. Przegrywać pięcioma punktami.
Připsat si tři body . Dopisać sobie trzy punkty.
Přišli jsme o bod . Straciliśmy punkt.
Sporný bod . Sporny punkt.
Šestý bod  odůvodnění směrnice uvádí: (praw.) Motyw 6 dyrektywy stanowi:
Trestný bod . Punkt karny.
Uhrát bod . Zdobyć punkt.
Urvat bod Urwać punkt.
Vyhlídkový bod . Punkt widokowy.
Výchozí bod . Punkt wyjścia.
Ztracené body . Stracone punkty.

BojBoj (m.) – walka (f.)
Boj  o míč. Walka o piłkę.
Boj  o moc. Walka o władzę.
Boj  o přežití. Walka o przeżycie.
Boj  o titul. Walka o tytuł.
Boj  o zákazníka. Walka o klienta.
Boj  s korupcí. Walka z korupcją.
Boj  s nemocí. Walka z chorobą.
Boj  s větrnými mlýny. Walka z wiatrakami.
Boje  trvají od roku 1983. Walki trwają od 1983 roku.
Bratrovražedný boj . Bratobójcza walka.
Dobýt po těžkých bojích . Zdobyć po ciężkich walkach.
Izrael vyzval k boji  proti antisemitismu. Izrael wezwał do walki z antysemityzmem.
Krásný den k boji . Piękny dzień do walki.
Krvavé boje . Krwawe walki.
Nelítostný boj . Bezlitosna walka.
Není schopen pokračovat v boji . Jest niezdolny do dalszej walki.
Obsadit bez boje . Zająć bez walki.
Po krátkém boji . Po krótkiej walce.
Pokračovat v boji . Kontynuować walkę.
Pouliční boje . Walki/Zamieszki uliczne.
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Přejít k ozbrojenému boji . Przejść do walki zbrojnej.
Vzdát se bez boje . Poddać się bez walki.
Zuřivý boj . Zacięta/Zażarta walka.
Zůstat v boji . Polec w walce.

BolestBolest (f.) – ból (m.)
Bodavá bolest . Ból kłujący.
Bolest  jím projela až do konečků prstů. Ból zapromieniował aż do czubków palców.
Bolest  mu rozrývá srdce. Ból rozdziera mu serce.
Bolest  trhající uši. Ból świdrujący uszy.
Bolesti  svalů a kloubů. Bóle mięśni i stawów.
Jeho bolest  byla bezmezná. (lit.)  Ból jego nie miał dna.
Nepředstavitelná bolest . Niewyobrażalny ból.
Ostrá bolest . Ostry ból.
Palčivá bolest . Ból piekący.
Porodní bolesti . Bóle porodowe.
Příšerná bolest . Potworny ból.
Stěžuje si na bolest  břicha. Skarży się na ból brzucha.
Svíjet se bolestí . Zwijać się z bólu.
Trhala uši a mozek trny bolesti . Przeszywała uszy i mózg cierniami bólu.
Tupá bolest . Tępy ból.
Tvář mu rozryla bolest . Cierpienie wyryło się na jego twarzy.
Zmírňovat bolest . Uśmierzać ból.

BombaBomba (f.) – 1.bomba 2. butla
Časovaná bomba . Bomba zegarowa.
Jaderná bomba . Bomba jądrowa/atomowa.
Kobaltová bomba . (med.) Bomba kobaltowa.
Kyslíková bomba . Butla tlenowa.
Na město dopadly bomby . Bomby spadły na miasto.
Nastražit bombu . Podłożyć bombę.
Neutronová bomba . Bomba neutronowa.
Odpálit bombu . Zdetonować bombę,
Plynová bomba . Butla gazowa.
Svrhli bombu  na… Zrzucili bombę na…
Špinavá bomba . Brudna bomba.
Vodíková bomba . Bomba wodorowa.
Vyhrožoval bombou . Groził bombą.
Zneškodnit bombu . Rozbroić bombę.
Žádná bomba  se naštěstí nenašla. Żadnej bomby na szczęście nie znaleziono.

BoBotata (f.) – but (m.)
Boxerské boty . Buty bokserskie.
Hloupý jako bota . Głupi jak but.
Kurd hodil botu  po tureckém premiérovi. Kurd rzucił butem w premiera Turcji.
Lakované boty . Lakierki
Lyžařské boty . Buty narciarskie.
Obouvat boty . Zakładać buty.
Prásknout do bot . Dać drapaka.
Sedmimílové boty . Siedmiomilowe buty
Sundat boty . Zdjąć buty.
Teče mu do bot . Jest w opałach.
Utahoval si řemínky bot . Zaciągał rzemyki przy butach.
Vložka do bot . Wkładka do butów.
Zaprášené a špinavé boty . Zakurzone i brudne buty.
Zavázat si boty . Zawiązać/Zasznurować buty.
Znát jako své boty . Znać jak własną kieszeń.
Zouvat boty . Zdejmować buty.
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BratrBratr (m.) - brat
Bratr  z mokré čtvrti. Kompan od kieliszka.
Brat ři mají společného otce. Bracia mają wspólnego ojca.
Měla čtyři urostlé bratry . Miała czterech rosłych braci.
Mladší bratr . Młodszy brat.
Naši slovanští brat ři. Nasi słowiańscy bracia.
Nevlastní bratr . Brat przyrodni.
Vlastní bratr . Brat rodzony.
Vyrostl se třemi bratry  a sestrou. Wyrósł z trzema braćmi i siostrą.

BrýleBrýle (pl. t.) - okulary
Brýle  pro řidiče. Okulary dla kierowców.
Děrované brýle . Okulary dziurkowane.
Dívat se černými brýlemi . Widzieć świat w czarnych kolorach.
Dívat se růžovými brýlemi . Patrzeć przez różowe okulary.
Lyžařské brýle . Gogle.
Nasadit brýle . Założyć okulary.
Nosit brýle . Nosić okulary.
Ochranné brýle . Okulary ochronne.
Plavecké brýle . Okulary pływackie.
Pouzdro na brýle . Etui na okulary.
Sluneční brýle . Okulary przeciwsłoneczne.
Tmavé brýle . Ciemne okulary.

BrzdaBrzda (f.) – hamulec (m.)
Ruční brzda . Hamulec ręczny.
Záchranná brzda . Hamulec awaryjny.
Zatáhnout za záchrannou brzdu . Pociągnąć za hamulec bezpieczeństwa.

BřehBřeh (m.) – brzeg
Břehy  jezera. Brzegi jeziora.
Davy se bezhlavě vrhaly ke břehu . Tłum rzucał się na oślep ku brzegowi.
Doplavat na břeh. Dopłynąć do brzegu.
Levý břeh. Lewy brzeg.
Mlha klesla, břehy  bylo zřetelně vidět. Mgła opadła, brzegi zarysowały się wyraźnie.
Na březích  Suly šuměly hluboké hvozdy. Nad brzegami Suły szumiały ogromne lasy.
Pěšina vyšlapaná podél břehu . Ścieżka wydeptana wzdłuż brzegu.
Pravý břeh. Prawy brzeg.
Tichá voda břehy  mele. Cicha woda brzegi rwie.
U břehů Guiney. U brzegów Gwinei.
Ve světle ohně planoucího na břehu . Przy świetle ognia palącego się nad brzegiem.
Vylít se z břehů. Wylać z brzegów.
Vysoký břeh chránil před každoroční povodní. Wysoki brzeg chronił przed coroczną powodzią.
Vzdálili se od břehu . Oddalili się od brzegu.
Vzdalovat se od břehu  . Oddalać się od brzegu.
Vzdaluje se od břehu . Oddala się od brzegu.

BudoucnostBudoucnost (f.) – przyszłość
Hudba budoucnosti . Melodia przyszłości.
Předpovídají budoucnost . Przepowiadają przyszłość.
Přemýšlet o budoucnosti . Myśleć o przyszłości.
Strach o budoucnost . Strach o przyszłość.
To však byly plány daleké budoucnosti . Były to jednak plany na daleką przyszłość.
Volby rozhodnou o budoucnosti  země. Wybory zdecydują/zadecydują o przyszłości kraju.
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BudovaBudova (f.) – budynek (m.)
Budova  je pojištěná. Budynek jest ubezpieczony.
Historická budova . Zabytkowy budynek.
Kancelářská budova . Biurowiec.
Nádražní budova . Budynek dworca.
Nikdy neopouštěl budovu . Nigdy nie opuszczał budynku.
Obytná budova . Budynek mieszkalny.
Požár vypukl v šestém patře budovy . Pożar wybuchł na szóstym piętrze budynku.
Průmyslová budova . Budynek przemysłowy.
Soudní budova . Budynek sądu.
Správce budovy . Zarządca budynku.
Správní budova . Budynek administracyjny.
Výšková budova . Wysokościowiec.
Zateplit budovu . Ocieplić budynek.
Zaútočili na budovu  velvyslanectví kamením. Zaatakowali budynek ambasady kamieniami.

BurzaBurza (f.) - giełda
Burza  cenných papírů. Giełda papierów wartościowych.
Burza  práce. Giełda pracy.
Člen burzy . Członek giełdy.
Hrát na burze . Grać na giełdzie.
Kandidát pro vstup na burzu . Kandydat do wejścia na giełdę.
Společnost kotovaná na burze . Spółka notowana na giełdzie.
Vstoupit na burzu . Wejść na giełdę.

BytByt (m.) – mieszkanie (n.)
Byt  k prodeji. Mieszkanie na sprzedaż.
Byt  k pronájmu. Mieszkanie do wynajęcia.
Byt  o dvou pokojích. Mieszkanie dwupokojowe.
Byty  zdraží. Mieszkania podrożeją.
Družstevní byt . Mieszkanie spółdzielcze.
Dvoupokojový byt . Mieszkanie dwupokojowe.
Luxusní byt . Luksusowe mieszkanie.
Nájemný byt . Wynajęte mieszkanie.
Nový byt . Nowe mieszkanie.
Policisté prohledali osm bytů. Policjanci przeszukali osiem mieszkań.
Poptávka po nových bytech . Popyt na nowe mieszkania.
Pronajatý byt . Wynajęte mieszkanie.
Pronajímat byt . Wynajmować mieszkanie. 
Rekonstrukce bytu . Remont mieszkania.
Třípokojový byt . Mieszkanie trzypokojowe.
Vloupat se do bytu . Włamać się do mieszkania.

CenaCena  (f.) – 1. cena 2. nagroda
Cena zlata se bude dál zvyšovat. Cena złota będzie dalej rosnąć.
Ceny  energie mohou vzrůst až o 20 procent. Ceny energii mogą wzrosnąć nawet o 20 procent.
Ceny  výrobků neklesly ani v době krize. Ceny produktów nie spadły nawet w czasie 

kryzysu.
Ceny  pokrývají náklady. Ceny pokrywają koszty.
Ceny  porostou i příští rok. Ceny wzrosną również w przyszłym roku. 
Ceny  věnovala společnost... Nagrody ufundowała firma...
Ceny  vzrostly. Ceny wzrosły.
Ceny  zboží a služeb. Ceny towarów i usług.
Čistá cena . Cena netto.
Diferencovat ceny . Różnicować ceny.
Hlavní cena . Nagroda główna.
Hledět na cenu . Patrzeć na cenę./ Zwracać uwagę na cenę.
Horní hranice ceny . Górny pułap cen.
Hrubá cena . Cena brutto.
Její cena  roste již delší dobu. Jej cena rośnie już od dłuższego czasu.
Katalogová cena . Cena katalogowa.
Klesající cena . Spadająca cena.
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Konkurovat cenou . Konkurować ceną/cenami.
Kupní cena . Cena kupna.
Maloobchodní cena . Cena detaliczna.
Nabídnout nejnižší ceny  na trhu. Zaoferować najniższe ceny na rynku.
Nabízejí nižší ceny . Oferują niższe ceny.
Nárůst cen . Wzrost cen.
Nebyli jsme spokojeni s navrhovanou cenou . Nie byliśmy zadowoleni z proponowanej ceny.
Nejnižší cena . Najniższa cena.
Nepřiměřená cena . Nieadekwatna cena.
Nobelova cena  za mír. Pokojowa Nagroda Nobla.
Nominace na cenu . Nominacja do nagrody.
Orientační cena . Cena orientacyjna.
Pevná cena . Cena stała.
Po několik posledních let cena  bavlny klesala. Przez ostatnich kilka lat cena bawełny spadała.
Pokles cen  nemovitostí. Spadek cen nieruchomości.
Považovat ceny  za příliš vysoké. Uważać ceny za zbyt wysokie.
Prestižní cena . Prestiżowa nagroda.
Prodat pod cenou . Sprzedawać poniżej wartości.
Prodávat za lichvářské ceny . Sprzedawać za lichwiarskie ceny.
Prodejní cena . Cena sprzedaży.
Průměrná cena . Średnia cena.
Přihazovat do ceny . Podbijać cenę. (W licytacji)
Rozpětí cen . Rozpiętość cen.
Rozumná cena . Rozsądna cena.
Smlouvat o cenu . Targować się.
Soutěž o ceny . Konkurs z nagrodami.
Srazit cenu . Zbić cenę.
Srovnávat ceny . Porównywać ceny.
Tržní cena . Cena rynkowa.
Udělit cenu . Przyznać nagrodę.
Velkoobchodní cena . Cena hurtowa.
Výkupní cena . Cena skupu.
Výkyvy cen . Wahania cen.
Vypsat cenu . Wyznaczyć nagrodę.
Vyvolávací cena . Cena wywoławcza.
Za každou cenu . Za wszelką cenę.
Zahrnout v ceně. Wliczyć w cenę./Zawrzeć w cenie.
Započítávat do ceny . Wliczać w cenę.
Zúčtovací cena . Cena rozliczeniowa.
Zvláštní cena . Nagroda specjalna.
Zvýšení cen  ropy. Wzrost cen ropy.
Zvýšení cen . Podwyżka cen.

CestaCesta (f.) – 1. droga 2. podróż 3. szlak
Bude to těžká a daleká cesta . Będzie to ciężka i daleka droga.
Cesta  k záhubě. Droga do zagłady.
Cesta  kolem světa. Podróż dookoła świata.
Cesta  nám zabrala mnoho času. Podróż zajęła nam dużo czasu.
Cesta  se klikatila mezi pahorky. Droga wiła się między wzniesieniami.
Cesta  za úspěchem. Droga do sukcesu.
Cesta  za vítězstvím. Droga do zwycięstwa.
Cesta  zpět neexistuje. Nie ma odwrotu.
Cestou  vám dám instrukce. Po drodze przekażę wam instrukcje.
Dnes se vydám na cestu . Dzisiaj ruszam w drogę.
Doprovodit někoho na poslední cestě. Towarzyszyć komuś w ostatniej drodze.
Dýchací cesty . (anat.) Drogi oddechowe.
Chystat se na cestu . Przygotowywać się do podróży.
Karavana se vydala na další cestu . Karawana ruszyła w dalszą drogę.
Lesní cesta . Droga leśna.
Mluví z cesty . Mówi od rzeczy.
Močové cesty . (anat.) Drogi moczowe.
Na cestách  bylo plno vojska. Na drogach było pełno wojska.
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Námořní cesta . Szlak morski.
Nepoužívaná cesta  zarůstá. Nieużywana droga zarasta.
Odbytová cesta . Kanał dystrybucji.
Odříznout cestu . Odciąć drogę.
Otevřeli jste si cestu  do ráje. Otworzyliście sobie drogę do raju.
Podělit se o své zážitky z cest . Podzielić się wrażeniami z podróży.
Pracovní cesta . Podróż służbowa.
Příjezdová cesta . Droga dojazdowa.
Razil si cestu  pěstmi a lokty. Torował sobie drogę używając pięści i łokci.
Riskantní cesta . Ryzykowna podróż.
Tudy cesta  nevede. (fraz.) Nie tędy droga.
Uhnout někomu z cesty . Zejść komuś z drogi.
Útrapy cesty . Trudy podróży.
Úzká lesní cesta  byla zablokována stojícími povozy. Wąska leśna droga była zatarasowana wozami.
V polovině cesty . W połowie drogi.
Velmi dobře snášel obtíže cesty . Bardzo dobrze znosił trudy podróży.
Zahraniční cesta . Podróż zagraniczna.
Zeleně značená cesta . Zielony szlak.
Zlatá střední cesta . (fraz.) Złoty środek.
Zpáteční cesta . Droga powrotna.
Zvykli jsme si na život na cest ě. Przywykliśmy do życia w drodze.
Žlutě značená cesta . Żółty szlak.

CigaretaCigareta (f.) – papieros (m.)
Alkohol a cigarety  jsou stále dražší. Alkohol i papierosy są coraz droższe.
Cigareta  s filtrem. Papieros z filtrem.
Cigarety  podraží. Papierosy podrożeją.
Cigarety  smrdí. Papierosy śmierdzą.
Kouřil jednu cigaretu  za druhou. Palił papierosa za papierosem.
Krabička cigaret . Paczka papierosów.
Muž svou partnerku bil a pálil ji cigaretou . Swoją partnerkę bił i przypalał papierosem.
Poslední cigareta . Ostatni papieros.
Ubalená cigareta . Skręt.
Vykouřená cigareta . Wypalony papieros.
Zapálit si cigaretu . Zapalić papierosa.

CílCíl (m.) – 1. cel 2. meta (f.)
Bez určitého cíle . Bez określonego celu. 
Dosáhnout zamýšleného cíle . Osiągnąć zamierzony cel.
Chodit bez cíle . Chodzić bez celu.
I ty jednou nalezneš svůj cíl . Ty też kiedyś znajdziesz swój cel.
Navádět na cíl . Naprowadzać na cel.
Nemám žádný životní cíl . Nie mam żadnego celu w życiu.
Vytknout si za cíl . Postawić sobie za cel.
Zasáhnout cíl . Trafić w cel.

CitCit (m.) – 1. uczucie 2. poczucie, wyczucie 3. czucie
Dělat něco s citem . Robić coś z wyczuciem.
Hra na city . Gra na uczuciach.
Jazykový cit . Wyczucie językowe.
Mít cit  v prstech. Mieć czucie w palcach.
Nechtěl urazit jeho vlastenecké city . Nie chciał urazić jego uczuć patriotycznych.
Slovy chceš nahradit normální lidské city . Słowami chcesz zastąpić normalne ludzkie 

uczucia.
Svěřovat se se svými city . Zwierzać się ze swoich uczuć.
Tvoje slova nevyjadřují žádné city . Twoje słowa nie wyrażają żadnych uczuć.
Umělecký cit . Zmysł artystyczny.

CizinaCizina (f.) – obczyzna, zagranica
Odjíždíme do ciziny . Wyjeżdżamy zagranicę.
V cizin ě. Za granicą/ Zagranicą (w zależności od kontekstu.)
Vrátil se z ciziny . Wrócił z zagranicy.
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CizinecCizinec (m.) – 1. cudzoziemiec, obcokrajowiec 2. obcy, nieznajomy
Strach z cizinc ů. Strach przed cudzoziemcami.

CvikCvik (m.) – 1. wprawa (f.) 2. ćwiczenie (n.)
Provádět cviky . Uprawiać ćwiczenia.
Mít cvik . Mieć wprawę.
Nabýt cviku . Nabyć wprawy.
Vyjít ze cviku . Wyjść z wprawy.
Získat cvik . Nabyć wprawy.

ČajČaj  (m.) – herbata (f.)
Bylinkový čaj. Herbata ziołowa.
Čaj s citronem. Herbata z cytryną
Čaj s mlékem. Herbata z mlekiem.
Černý čaj. Czarna herbata.
Ochucený čaj. Herbata aromatyzowana.
Ovocný čaj. Herbata owocowa.
Šálek čaje. Filiżanka herbaty.
Zakuckal se zbytkem čaje. Zakrztusił się resztką herbaty. 
Zelený čaj. Zielona herbata.

ČáraČára   – linia
Cílová čára. Linia mety.
Čára života. Linia życia. (Na dłoni.) 
Demarkační čára. Linia demarkacyjna
Hraniční čára. Linia graniczna.
Plná čára. Linia ciągła.
Poznámka pod čarou . Odsyłacz.
Prohrát na celé čáře. Przegrać na całej linii.
Přerušovaná čára. Linia przerywana.
Startovní čára. Linia startu.
Udělat čáru  přes rozpočet. Pokrzyżować plany.
Vzdušná čára. Linia powietrzna.
Vzdušnou čarou . Linią powietrzną./W linii prostej.

ČasČas  (m.) – czas
Budoucí čas. (jęz.) Czas przyszły.
Cestování časem . Podróż w czasie.
Čas od času . Od czasu do czasu.
Čas se vlekl. Czas się wlókł.
Čas ukáže, kdo má pravdu. Czas pokaże, kto ma rację.
Čas vstávat. Czas wstawać.
Dal jsem jí čas na rozmyšlenou. Dałem jej czas do namysłu.
Dopřej mi víc času . Daj mi więcej czasu.
Hrál jsem o čas. Grałem na czas/na zwłokę.
Kdyby šel vrátit čas... Gdyby dało się cofnąć czas...
Mařit čas. Marnować czas.
Měl ještě chvilku času . Miał jeszcze chwilę czasu.
Měl pocit, že se tady zastavil čas. Miał wrażenie, że czas się tu zatrzymał.
Minulý čas. (jęz.) Czas przeszły.
Moje časy  mají odzvoněno. Moje czasy już minęły.
Nastal čas. Nadszedł czas.
Nastavený čas. (sport.) Doliczony czas.
Nejvyšší čas. Najwyższy czas.
Nemohli ztrácet čas. Nie mogli tracić czasu.
Není čas na experimenty. Nie ma czasu na eksperymenty.
Neokrádej mě o čas. Nie marnuj mojego czasu.
Nesměl ztrácet čas. Czas naglił.
Neztrácejte čas povídáním. Nie traćcie czasu na gadanie.
Oddechový čas. (sport.) Czas. (Brany przez trenera)
Postupem času . Z biegiem czasu.
Pravý čas. Właściwy czas.
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Příslovečné určení času . (jęz.) Okolicznik czasu.
Přítomný čas. (jęz.) Czas teraźniejszy.
Takové nastaly časy . Takie czasy nadeszły.
Ty časy  jsou pryč. Te czasy minęły.
Už je čas. Już czas.
Věděla, že jí nezbývá moc času . Wiedziała, że nie zostało jej dużo czasu.
Vysílací čas. Czas antenowy.
Vždy si najde čas na svoje čtyři děti. Zawsze znajdzie czas dla swoich czworga dzieci.
Za mých časů. Za moich czasów.

ČástČást  (f.) – część
Po částech . Częściami.
Podzimní část  kvalifikace o Euro 2012. Jesienna część kwalifikacji do Euro 2012.
Z větší části . Przeważnie

ČástkaČástka  (f.) – 1. kwota 2. część
Astronomická částka . Astronomiczna kwota.
Částka  půjčky. Kwota pożyczki.
Doplňková částka . Kwota uzupełniająca.
Nezdanitelná částka . Kwota wolna od podatku.
Paušální částka . Kwota zryczałtowana.
Přesáhnout částku . Przekroczyć kwotę.
Splatná částka . Należna kwota.
Úhrnná částka . Łączna kwota.
Zaokrouhlovat částku . Zaokrąglać kwotę.

ČeloČelo  (n.) – czoło
Být v čele kandidátek. Być na czele list wyborczych.
Čelem  vzad. W tył zwrot.
Čelem  zeď neprorazíš. Głową muru nie przebijesz.
Čelo  průvodu. Czoło pochodu.
Čelo  si opásal koženou čelenkou. Przepasał czoło skórzaną opaską.
Má to napsáno na čele. Ma to wypisane na czole.
Má vrásky na čele. Ma zmarszczki na czole.
Na čele má moc vrásek. Ma dużo zmarszczek na czole.
Na čele mu vystoupily studené kapky potu. Zimne krople potu wystąpiły mu na czoło.
Na čele se mu objevila kapka potu. Na jego czole pojawiła się kropla potu.
Odhrnula vlasy z čela. Odgarnęła z czoła włosy.
Orosené čelo . Spocone czoło.
Otřel si z čela pot. Otarł pot z czoła.
Poklepat si na čelo . Puknąć się w czoło.
Postavit se do čela. Stanąć na czele.
Pot vystoupil na bledém čele. Pot wystąpił na blade czoło.
Přetřel si čelo  rukou. Potarł ręką czoło.
Setřít si pot z čela. Zetrzeć pot z czoła.
Stát v čele. Stać w czele.
Svraštil čelo .  Zmarszczył czoło.
Vrásčité čelo . Pomarszczone czoło

ČestČest  (f.) – honor (m.)
Nemít ani kousek cti  v těle. Być bez czci i wiary.
Prokázat poslední čest . (fraz.) Oddać ostatnią przysługę.
Pokládám si za čest . Uważam za zaszczyt.
Prokazovat čest . Okazywać cześć
Rytířská čest . Honor rycerski.
Urážka na cti . (praw.) Zniesławienie.
Věc cti . Sprawa honoru.
Všechna čest ! Najwyższe uznanie!
Ztratit čest . Stracić cnotę. (O kobiecie)

13



ČinČin  (m.) – czyn
Činy  mu vnukala fantazie. Czynami jego powodowała fantazja.
Hrdinský čin . Bohaterski czyn.
Místo činu . Miejsce przestępstwa. 
Motiv činu  není znám. Motyw czynu jest nieznany.
Přejít od slov k činům. Przejść od słów do czynów.
Přistihnout při činu . Przyłapać na gorącym uczynku.
Spáchat trestný čin . Popełnić przestępstwo.
Svého činu  litoval. Żałował swojego czynu.
Trestný čin . Przestępstwo/Czyn karalny.
Zoufalý čin . Desperacki czyn.

ČinnostČinnost  (f.) – działalność, działanie (n.)
Bankovní činnost . Działalność bankowa.
Diverzní činnost . Działalność dywersyjna.
Družstevní činnost . Działalność spółdzielcza.
Hlavní činnost . Główna działalność.
Kriminální činnost . Kartoteka. (Dorobek przestępczy)
Podnikatelská činnost . Działalność gospodarcza.
Pojišťovací činnost . Działalność ubezpieczeniowa.
Sopečná činnost . Aktywność wulkaniczna.
Výdělečná činnost . Działalność zarobkowa.
Zemědělská činnost . Działalność rolnicza.

ČísloČíslo   (n.) – 1. numer (m.) 2. liczba (f.)
Abstraktní číslo . Liczba abstrakcyjna.
Celé číslo . Liczba całkowita.
Číslo  strany. Numer strony.
Číslo  zakázky. Numer zamówienia, numer zlecenia.
Čtverec čísla . Kwadrat liczby.
Daňové identifikační číslo . Numer identyfikacji podatkowej.
Dekadická soustava čísel . Dziesiątkowy układ liczb.
Dokonalé číslo . Liczba doskonała.
Identifikační číslo . Numer identyfikacyjny.
Imaginární číslo . Liczba urojona.
Jednotné číslo . Liczba pojedyncza.
Kladné číslo . Liczba dodatnia.
Komplexní číslo . Liczba zespolona.
Konkrétní čísla . Konkretne liczby.
Liché číslo . Liczba nieparzysta.
Magické číslo . Magiczna liczba.
Měla sedadlo číslo  16. Miała siedzenie numer 16.
Množné číslo . Liczba mnoga.
Náhodné číslo . Liczba losowa.
Naťukat telefonní číslo . Wystukać numer telefonu.
Nedělitelné číslo . Liczba niepodzielna.
Oktanové číslo . Liczba oktanowa.
Poissonovo číslo . Liczba Poissona.
Pořadové číslo . Numer porządkowy.
Poštovní směrovací číslo . Kod pocztowy.
Převrácené číslo . Odwrotność liczby.
Racionální číslo . Liczba wymierna.
Referenční číslo . Numer referencyjny.
Sériové číslo . Numer seryjny.
Směrové číslo . Numer kierunkowy.
Startovní číslo . Numer startowy.
Sudé číslo . Liczba parzysta.
Šťastlivec vsadil na čísla ... Szczęściarz postawił na liczby....
Telefonní číslo . Numer telefonu.
Vyšlo první číslo . Wyszedł pierwszy numer.
Vytočit číslo . Wykręcić numer, wybrać numer.
Záporné číslo . Liczba ujemna.
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ČlánekČlánek  (m.) – 1. artykuł 2. ogniwo (n.)
Číst článek . Czytać artykuł.
Článek  18 směrnice stanoví, že... Artykuł 18 dyrektywy stanowi, że...
Článek  6 druhý pododstavec úmluvy. Artykuł 6 akapit drugi konwencji.
Článek  ústavy. Artykuł konstytucji.
Článek  víry. Artykuł wiary.
Galvanický článek . Ogniwo galwaniczne.
Nejslabší článek . Najsłabsze ogniwo. 
Reportér, který napsal ten článek . Reporter, który napisał ten artykuł.
Rozebrat článek . Przeanalizować artykuł.
Vystřihnout si článek . Wyciąć artykuł.

ČlenČlen  (m.) – 1. członek 2. człon, element
Být členem  redakce. Być członkiem redakcji.
Čestný člen . Członek honorovy.
Člen  mnohočlenu. (mat.) Człon wielomianu.
Člen  strany. Członek partii.
Logický člen . Bramka logiczna.
Stavební člen . Człon konstrukcji.
Určitý člen . (jęz.) Rodzajnik określony.
Zahynulo osm členů posádky. Zginęło ośmiu członków załogi.

ČlověkČlověk  (m.) – człowiek
Bezcitný člověk. Człowiek bez serca, człowiek bez uczuć.
Byl dobrý člověk. Był dobrym człowiekiem.
Co je to za člověka? Co to za człowiek?
Člověk člověku  vlkem. Człowiek człowiekowi wilkiem.
Člověk jak korouhvička. Człowiek jak chorągiewka.
Člověk nikdy neví. Nigdy nie wiadomo. 
Člověka nepředěláš. Człowieka nie zmienisz.
Charakterní člověk. Człowiek z charakterem.
Chce pomáhat lidem . Chce pomagać ludziom.
Každý dvacátý člověk. Co dwudziesty człowiek.
Lavina zasypala šest lidí . Lawina zasypała sześć/sześcioro ludzi/osób.
Lidé  se mění. Ludzie się zmieniają.
Lidé  stačili utéct. Ludzie zdążyli uciec.
Lidé  to mají rádi. Ludzie to lubią.
Lidé  začali šetřit. Ludzie zaczęli oszczędzać.
Manipulovat s lidmi . Manipulować ludźmi.
Prodejný člověk. Sprzedawczyk.
Prostý člověk. Prosty człowiek.
Šetřit na lidech . Oszczędzać na ludziach.
To je náš člověk. To nasz człowiek.
Žít jako člověk. Żyć po ludzku./Żyć jak człowiek.

ČtvrtČtvrt  (f.) – 1. ćwierć 2. (muz.) ćwierćnuta 3. (kul.) ćwiartka
Akademická čtvrthodinka . Kwadrans akademicki.
Čtvrt  hodiny. Kwadrans.
Čtvrt  měsíce. Kwadra księżyca.
Čtvrt  roku. Kwartał.

ČtvrČtvrťť  (f.) – 1. dzielnica.
Dělnická čtvr ť. Dzielnica robotnicza..
Vilová čtvr ť. Dzielnica willowa.

DálniceDálnice (f.) - autostrada
Sjet z dálnice . Zjechać z autostrady.
Stát nemá peníze na nové dálnice . Państwo nie ma pieniędzy na nowe autostrady.
Vláda zastavila výstavbu dálnice . Rząd wstrzymał budowę autostrady.
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DaňDaň (f.) – 1. podatek (m.) 2. danina 
Daň na hlavu. Podatek pogłówny.
Daň z nemovitosti. Podatek od nieruchomości.
Daň z převodů majetku. Podatek od przeniesienia własności.
Daň z přidané hodnoty. Podatek od wartości dodanej.
Daň z výnosu. Podatek od zysku.
Daň ze mzdy. Podatek od wynagrodzenia.
Darovací daň. Podatek od darowizny.
Dědická daň. Podatek od spadku.
Indie zase uvalila vysokou daň na vývoz bavlny. Indie nałożyły wysoki podatek na eksport bawełny.
Krácení daně. Oszustwo podatkowe.
Místní daň. Podatek lokalny.
Odečíst od základů daně. Odliczyć od podstawy opodatkowania.
Odvádět daň. Odprowadzać podatek.
Osvobození od daně. Zwolnienie podatkowe.
Rovná daň. Podatek liniowy.
Silniční daň. Podatek drogowy.
Sleva na dani . Ulga podatkowa.
Spotřební daň. Podatek akcyzowy.
Uložit daň. Nałożyć podatek.
Vracení daně. Zwrot podatku.
Výběrčí daní . Poborca podatków.
Vybírat daň. Pobierać podatek.
Výpočet daně. Wyliczenie podatku.
Vývozní daň. Podatek wywozowy.
Základ daně. Podstawa wymiaru podatku.
Záloha na daň. Zaliczka na podatek.
Zaplatit daň z nezkušenosti. Zapłacić frycowe.
Zemědělci budou na rok osvobozeni od  daní . Rolnicy zostaną na rok zwolnieni z  podatków.
Zvýšit daň. Podnieść podatek

DárekDárek (m.) – prezent, upominek
Dárek  k narozeninám. Prezent urodzinowy.
Lidé rádi dostávají dárky . Ludzie lubią dostawać prezenty.
Opožděný dárek . Spóźniony prezent.
Rozbalit dárek . Rozpakować prezent.

DatumDatum (n.) – 1. data 2. dane (pl.t.)
Bezpečnost dat . Bezpieczeństwo danych.
Datum  splatnosti. Data spłaty.
Kopírovat data . Kopiować dane.
Magické datum . Magiczna data.
Nejnovější data . Najnowsze dane.
Přenos dat . Transfer danych.
Ukládání dat . Zapis danych./Zapisywanie danych.

DavDav (m.) – 1. tłum 2. motłoch, tłuszcza (f.)
Dav jim zastupoval cestu. Tłum zastępował im drogę.
Dav odpověděl strašlivým zavytím. Tłuszcza odpowiedziała wyciem straszliwym.
Dav se před nimi rozestupoval. Tłum rozstępował się przed nimi.
Dav se vlnil. Tłum falował.
Dav zahučel jako příbojová vlna. Tłum zahuczał jak fala przyboju.
Davy  se bezhlavě vrhaly ke břehu. Tłum rzucał się na oślep ku brzegowi.
Do města se valí davy . Do miasta walą tłumy.
Nepřehledné davy . Nieprzebrane tłumy.
Protlačit se davem . Przedrzeć się przez tłum.
Rozehnat dav . Rozpędzić tłum.
Rozvášněný dav . Rozwścieczony tłum.
V davu  kolovaly nejrůznější zprávy. (lit.) Między tłumem chodziły najrozmaitsze wieści.
V uličkách stísněný dav  se zavlnil a zašuměl. Tłum wciśnięty w uliczkach zafalował i zakrzyczał.
Vyčnívat z davu . Wyróżniać się z tłumu.
Ztratil se v davu . Wtopił się w tłum.
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DávkaDávka (f.) – 1. dawka  2. świadczenie (n.) 3. seria (z karabinu)
Dávka  záření. Dawka promieniowania.
Jednorázová dávka . Zasiłek jednorazowy.
Mít nárok na dávky . Być uprawnionym do świadczeń.
Nárazová dávka  léku. Uderzeniowa dawka leku.
Peněžitá dávka . Świadczenie pieniężne.
Pobírat sociální dávky . Pobierać zasiłki.
Věcné dávky . Świadczenia niepieniężne.

DceraDcera (f.) - córka
Byla dcerou  zchudlého rytíře. Była córką zubożałego rycerza.
Matka s dcerou . Matka z córką.
Nevlastní dcera . Pasierbica.
Vychovávala dceru . Wychowywała córkę.

DenDen (m.) - dzień
Den byl dusný, slunce pražilo. Dzień był parny, słońce prażyło.
Den otevřených dveří. Dzień Otwartych Drzwi.
Den pracovního klidu. Dzień wolny od pracy.
Dobrý den . Dzień dobry.
Do úplňku zbývají čtyři dny . Do pełni cztery dni.
Dožít své dny . Dożyć swoich dni.
Druhého dne  ráno se vydali na další cestu. Nazajutrz rano wyruszyli w dalszą drogę.
Druhého dne . Drugiego dnia./Nazajutrz.
Dvakrát za den . Dwa razy dziennie.
Jednoho dne . Pewnego dnia.
Jeho dny  jsou sečteny. Jego dni są policzone.
Každý den  to bylo stejné. Codziennie było tak samo.
Každý druhý den . Co drugi dzień.
Mám svůj den . Mam swój dzień.
Měl špatný den . Miał zły dzień.
Mít svůj šťastný den . Mieć swój szczęśliwy dzień.
Nastával smutný, šerý a vlhký den . Dzień wstawał smutny; ciemny, wilgotny.
Natáčecí den . Dzień zdjęciowy.
Nechval dne  před večerem. Nie chwal dnia przed zachodem słońca.
Není toho na jeden den  moc? Czy to nie za dużo jak na jeden dzień?
Ob den . Co drugi dzień
Obvykle mi to řekla den  předtím. Zwykle powiedziała mi o tym dzień wcześniej.
Odpověď došla za dva dny . Odpowiedź przyszła za dwa dni.
Ozvala se až po několika dnech . Odezwała się dopiero po kilku dniach.
Po cely den  hojně pršelo. Cały dzień deszcz lał obficie. 
Počínaje obdobím, které začíná dne ... Począwszy od okresu zaczynającego się w dniu...
Poslední říjnový den . Ostatni dzień października.
Poslední tu byl před třemi dny . Ostatni był tu trzy dni temu.
Pracovní den . Dzień roboczy.
Prázdniny začínaly až za několik dní . Wakacje zaczynały się dopiero za kilka dni.
První podzimní den . Pierwszy dzień jesieni.
Před pár dny . Kilka dni temu.
Scházejí se už několik dní . Spotykają się już od kilku dni.
Slunečné dny . Słoneczne dni.
Strávíme tam celý den . Spędzimy tam cały dzień. 
Strávit den  u vody. Spędzić dzień nad wodą.
Těžké dny  čekání. Ciężkie dni oczekiwania.
Třikrát za den . Trzy razy dziennie.
Ve dne  v noci. W dzień i w nocy.
Ve stejný den . Tego samego dnia.
Vezmu si den  volno. Wezmę dzień wolnego.
Vysedává celé dny  v knihovně. Całymi dniami przesiaduje w bibliotece.
Výplatní den . Dzień wypłaty.
Za bílého dne . W biały dzień.
Za každý den  prodlení. Za każdy dzień zwłoki.
Zatím uplynul opět den  i noc. Tymczasem upłynęły znowu dzień i noc.
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DeníkDeník (m.) – dziennik
Bulvární deník . Dziennik bulwarowy.
Lodní deník . Dziennik pokładowy
Psát si deník . Prowadzić dziennik
Středeční vydání deníku . Środowe wydanie dziennika.

DeskaDeska (f.) – 1. płyta 2. tablica.
Deska  byla odhalena. Tablica została odsłonięta. (Pamiątkowa)
Deska  s orientovanými třískami. Płyta o wiórach zorientowanych.
Dlouhohrající deska . Płyta długogrająca.
Dřevovláknitá deska . Płyta pilśniowa.
Dýhovaná deska . Płyta fornirowana.
Gramofonová deska . Płyta gramofonowa.
Palubní deska . Deska rozdzielcza.
Pamětní deska . Tablica pamiątkowa.
Platinová deska .  (muz.) Platynowa płyta.
Rovná jako deska . Płaska jak deska. (O kobiecie.)
Rozvodná deska . Tablica rozdzielcza.
Stolní deska . Blat stołu.
Tektonická deska . Płyta tektoniczna.
Třísková deska . Płyta wiórowa.
Varná deska . Płyta grzewcza.
Vrstvená deska . Płyta warstwowa.
Vydat desku . Wydać płytę.
Základní deska .  (inf.) Płyta główna.
Zlatá deska .  (muz.) Złota płyta.

DéšťDéšť (m.) - deszcz
Bylo slyšet jen šelestění deště a šumění větru. Słychać było tylko szelest ulewy i szum wiatru. 
Dostat se z deště pod okap. Wpaść z deszczu pod rynnę.
Mrznoucí déšť. Marznący deszcz.
Padá sníh s deštěm. Pada śnieg z deszczem/deszcz ze śniegiem.
Přívalový déšť. Nawalny deszcz.
Roste to jako houby po dešti . Rośnie (to) jak grzyby po deszczu.
Schylovat se k dešti . Zbierać się na deszcz.
Ukrýt se před deštěm. Ukryć się przed deszczem.

DílDíl (m.) – 1. odcinek 2. część
Náhradní díl . Część zamienna.
Pilotní díl . Pilot. (Odcinek serialu)
Poslední díl . Ostatni odcinek.
Rozdělit stejným dílem . Podzielić na równe części.
Román o třech dílech . Powieść w trzech tomach.
Viděl jsi poslední díl? Widziałeś ostatni odcinek?
Dílem  je to i moje chyba. Po części to również mój błąd.

DíloDílo (n.) - dzieło
Básnické dílo . Utwór poetycki.
Důlní dílo . Wyrobisko górnicze.
Máchovo dílo . Twórczość Macha.
Pracovat na díle . Pracować nad dziełem.
Pustit se do díla . Wziąć się do dzieła/do roboty.
Umělecké dílo . Dzieło sztuki.
Vědecké dílo . Praca naukowa.
Životní dílo .  Dorobek.
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DíraDíra (f.) – dziura.
Být samá díra . Chodzić w łachmanach.
Černá díra . Czarna dziura.
Díra po kulce. Dziura po kuli.
Díra v obraně. (sport.) Dziura w obronie.
Látat díru  dírou . Wybijać klin klinem.
Myší díra . Mysia nora.
Utekl dírou  v plotě. Uciekł przez dziurę w płocie.

DiskuseDiskuse (f.) - dyskusja
Celonárodní diskuse . Dyskusja ogólnokrajowa.
Účastnit se diskuse . Uczestniczyć w dyskusji.
Utnula diskusi . Ucięła dyskusję.

DítěDítě (n.) – dziecko.
Adoptovat dítě. Adoptować dziecko.
Byl ještě dítě. Był jeszcze dzieckiem.
Bylo to její třetí dítě. Było to jej trzecie dziecko.
Děti  nepřijely. Dzieci nie przyjechały.
Děti  potřebují vápník. Dzieci potrzebują wapnia.
Děti  se mohou očkovat od 6 měsíců. Dzieci można szczepić od szóstego miesiąca.
Dítě štěstěny. Dziecko szczęścia.
Dítě ze zkumavky. Dziecko z probówki.
Dítěti  lezou zuby. Dziecku wyrzynają się zęby.
Dospělé děti . Dorosłe dzieci.
Chodit s dítětem  k lékaři. Chodzić z dzieckiem do lekarza.
Je nejmladším ze sedmi dětí. Jest najmłodszym z siedmiorga dzieci.
Mají spolu dvě děti . Mają dwoje dzieci.
Malé, bezbranné dítě. Małe, bezbronne dziecko.
Moc toužila po dítěti . Bardzo pragnęła mieć dziecko.
Myslela si, že nikdy nebude mít děti . Myślała, że nigdy nie będzie mieć dzieci.
Nechtěné dítě. Niechciane dziecko.
Nemanželské dítě. Nieślubne dziecko.
Nenarozené dítě. Nienarodzone dziecko.
Ohromná radost se zmocnila obou dětí. Ogromna radość ogarnęła oboje dzieci.
Opuštěné děti . Opuszczone dzieci.
Otužovat dítě. Hartować dziecko. (Poprzez wychowanie)
Pečoval o dítě. Opiekował się dzieckiem.
Pohádka pro děti . Bajka dla dzieci.
První dítě jsem měla v patnácti. Pierwsze dziecko miałam w wieku piętnastu lat.
Přebalit dítě. Przewinąć dziecko.
Přenášet vášeň na své děti . Przenosić pasję na dzieci.
Převinout dítě. Przewinąć dziecko.
Už nejsem dítě. Nie jestem już dzieckiem.
Vychovali dvě děti . Wychowali dwoje dzieci.
Vychovávat dítě. Wychowywać dziecko.
Výchovně problémové dítě. Dziecko sprawiające problemy wychowawcze.
Vypadala jako dítě. Wyglądała jak dziecko. 
Vzlykal jako dítě. Płakał jak dziecko.
Zázračné dítě. Cudowne dziecko.
Zhýčkat dítě. Rozpieścić dziecko.
Zplodit dítě. Spłodzić dziecko.

DivadloDivadlo (n.) – teatr (m.)
Divadlo  je v centru města. Teatr znajduje się w centrum miasta.
Dnes večer jdeme do divadla . Dzisiaj wieczorem idziemy do teatru.
Jít k divadlu . Iść do teatru.
Lidové divadlo . Teatr ludowy.
Lístek do divadla . Bilet do teatru.
Loutkové divadlo . Teatr kukiełkowy.
Ochotnické divadlo . Teatr amatorski.
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DivákDivák (m.) - widz
Diváci  jsou nespokojení. Widzowie są niezadowoleni.
Diváci  mohli zhlédnout jeho nejnovější film. Widzowie mogli obejrzeć jego najnowszy film.
Diváci  odcházeli. Widzowie wychodzili.
Hrát bez divák ů. Grać przy pustych trybunach.
Rozhodnutí je na divácích . Decyzja należy do widzów.
Soutěžit o diváky . Rywalizować o widzów.
Televize ztrácí diváky . Telewizja traci widzów.

DívkaDívka (f.) - dziewczyna
Dívka  pečlivě složila kousek  látky. Dziewczyna uważnie złożyła kawałek tkaniny.
Dívka  pohlížela do chlapcových očí. Dziewczyna wpatrywała się w oczy chłopca.
Dívka  se polekala. Dziewczyna się przestraszyła.
Přebrat dívku . Odbić dziewczynę.

DlaňDlaň (f.) - dłoń
Hledat chlup na dlani . Szukać dziury w całym
Stiskl nabízenou dlaň. Uścisnął wyciągniętą do siebie dłoń.
Zadřít si třísku do dlaně. Wbić sobie drzazgę w dłoń.

DluhDluh (m.) – dług
Dělat dluhy . Zaciągać długi.
Dluh  v polovině roku činil... Dług w połowie roku wynosił...
Dluhy  narostly. Długi wzrosły.
Mají potíže splácet své dluhy . Mają trudności ze spłatą (swoich) długów.
Nadělala dluhy . Narobiła długów.
Prominutí dluhu . Umorzenie długu.
Restrukturalizace dluhu  nebude nutná. Restrukturalizacja długu nie będzie konieczna.
Splácet své dluhy . Spłacać (swoje) długi.
Splatit dluhy . Spłacić długi.
Státní dluh. Dług państwowy.
Upadávat do dluh ů. Popadać w długi.
Utekla kvůli dluh ům. Uciekła z powodu długów.
Veřejný dluh . Dług publiczny.
Vězet v dluzích  po uši. Tkwić w długach po uszy.

DnoDno (n.) - dno
Dvojité dno . Podwójne dno.
Jít ke dnu . Iść na dno.
Jsme na dně. Jesteśmy na dnie.
Odrazit se ode dna . Odbić się od dna.
Podřepl na dně člunu. Przycupnął na dnie łodzi.
Propadat se na dno . Staczać się na dno.
Titanic šel ke dnu . Titanic poszedł na dno.
Vypil do dna  a usedl těžce na lavici. Wypił aż do dna i siadł ciężko na ławie.
Vypít kalich hořkosti až do dna . Wychylić kielich goryczy do dna.

DobaDoba (f.) – pora, okres, czas, epoka
Blížila se doba  dešťů. Zbliżała się pora deszczowa.
Celou dobu . Cały czas.
Denní doba . Pora dnia.
Doba  k osvědčení. Okres próbny.
Doba  oběda. Pora obiadowa.
Doba  odezvy. Czas reakcji.
Doba  odležení malty. Czas przechowywania zaprawy.
Doba  splatnosti dluhopisu. Termin spłaty obligacji.
Doba  trvání režimu podpory. (adm.) Czas trwania programu pomocy.
Doba  trvání. Czas trwania.
Doba  tuhnutí. Czas wiązania.
Jít s duchem doby . Iść z duchem czasu.
Jízdní doba . Czas kursu/przejazdu.
Normální hrací doba . Regulaminowy czas gry.
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O politiku se zajímám delší dobu . Polityką interesuję się od dłuższego czasu.
Od té doby  uplynula dvě léta. Od tamtej pory minęły dwa lata. 
Po nějaké době. Po jakimś czasie.
Poslední dobou . Ostatnimi czasy.
Prašivá doba . Parszywe czasy.
Přicházela skoro vždycky ve stejnou dobu . Niemal zawsze przychodziła o tej samej porze.
Přístupová doba . Czas dostępu.
V dob ě internetu. W epoce/erze internetu.
V současné dob ě. Obecnie.
Vaše doba  minula. Wasze czasy minęły.
Výpovědní doba . Okres wypowiedzenia.
Zkušební doba . Okres próbny.

DohodaDohoda (f.) – 1. porozumienie, umowa. 2. (hist.) Ententa
Dohoda  nepřináší nic nového. Porozumienie nie wnosi nic nowego.
Dohoda  o provedení práce. Umowa o dzieło.
Dohoda  s věřiteli.  (adm.) Układ z wierzycielami.
Dospět k dohod ě. Dojść do porozumienia.
Dvoustranná dohoda . Umowa dwustronna.
Malá dohoda . (hist.) Mała Ententa.
Mírová dohoda . Porozumienie pokojowe.
Neformální dohoda . Nieformalne porozumienie.
Obchodní dohoda . Porozumienie handlowe.
Postupimská dohoda . (hist.) Układ Poczdamski.
Rámcová dohoda . Umowa ramowa.
Rozvázat pracovní poměr dohodou . Rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem 

stron.
Věcněprávní dohoda . (praw.) Umowa powzdania.

DojemDojem (m.) – odczucie (n.), wrażenie (n.)
Činit dojem . Sprawiać wrażenie.
Dělat dojem . Sprawiać wrażenie.
Nabyl dojmu , že... Doznał wrażenia, że...
Největším dojmem  však působily její oči. Największe wrażenie robiły jednak jej oczy.
Ohromující dojem . Piorunujące wrażenie.
Působil hluboce zamyšleným dojmem . Sprawiał wrażenie głęboko zamyślonego.
Udělat dojem  na zahraniční investory. Zrobić wrażenie na inwestorach zagranicznych.
Udělat dojem . Zrobić wrażenie.
Zahladit špatný dojem . Zatrzeć złe wrażenie.

DokladDoklad (m.) - dokument
Doklad  totožnosti. Dokument tożsamości.
Jízdní doklad . Dokument uprawniający do przejazdu. (Np. bilet)
Odmítnout ukázat doklady . Odmówić okazania dokumentów.
Padělané doklady . Podrobione dokumenty.
Pokladní doklad . Paragon.
Prověřit doklady . Sprawdzić dokumenty.
Přiložené doklady . Załączone dokumenty.
Rovnocenný doklad . Równoważny dokument.
Sebral jí doklady . Zabrał jej dokumenty.

DopisDopis (m.) – 1. list 2. (adm.) pismo (n.)
Četla dopis  už počtvrté. Czytała list już po raz czwarty.
Dát dopis  do obálky. Włożyć list do koperty.
Dopis  byl čistě úřední. (lit.) Pismo było czysto urzędowe.
Dopis  na rozloučenou. List pożegnalny.
Dopis  obsahoval naléhavou prosbu. List zawierał usilną prośbę.
Dopisy  čtenářů. Listy czytelników.
Doporučený dopis . List polecony.
Když četla tvůj dopis , pane, kropila ho slzami radosti. Czytając list jegomościn, łzami go oblewała
 od radości.
Milostný dopis . List miłosny.
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Motivační dopis . List motywacyjny.
Napíšu mu dopis . Napiszę do niego list.
Napsat někomu dopis . Napisać do kogoś list.
Nenechal žádný dopis  na rozloučenou. Nie zostawił żadnego listu pożegnalnego.
Obdržel jsem tvůj dopis . Otrzymałem twój list.
Obsah dopisu . Treść listu.
Opatřit dopis adresou . Zaadresować list.
Otevřený dopis . List otwarty.
Poslat dopis . Wysłać list.
Soustrastný dopis . List kondolencyjny.
Trhat dopis  na kousky. Drzeć list na  kawałki.
Výhrůžný dopis . List z pogróżkami.

DopravaDoprava (f.) – 1. transport (m.), komunikacja 2. ruch (m.)
Hromadná doprava . Komunikacja zbiorowa.
Kolaps dopravy . Paraliż komunikacyjny.
Letecká doprava . Transport lotniczy.
Městská doprava . Komunikacja miejska.
Náhradní doprava . Komunikacja zastępcza.
Policie odklonila dopravu . Policja zorganizowała objazdy.
Řídit dopravu . Kierować ruchem.
Silniční doprava . Transport drogowy.
Veřejná doprava . Komunikacja publiczna.
Vodní doprava . Transport wodny.

DovolenáDovolená (f.) – 1. urlop (m.) 2. wczasy (pl.t.)
Délka dovolené . Okres trwania urlopu.
Dny dovolené . Dni urlopu.
Dostat 2 týdny dovolené . Dostać 2 tygodnie urlopu.
Dovolená  na zotavenou. Urlop wypoczynkowy.
Dovolená  snů. Urlop marzeń.
Je na dovolené . Jest na urlopie.
Mateřská dovolená . Urlop macierzyński.
Náhradní dovolená . Urlop wyrównawczy.
Neplacená dovolená . Urlop bezpłatny.
Nevybraná dovolená  propadá. Niewykorzystany urlop przepada.
Otcovská dovolená . Urlop ojcowski.
Placená dovolená . Urlop płatny.
Plány na dovolenou . Plany urlopowe.
Požádat o dovolenou . Poprosić o urlop.
Prodloužit dovolenou . Przedłużyć urlop.
Rodičovská dovolená . Urlop wychowawczy.
Strávit dovolenou  na horách. Spędzić urlop w górach.
Strávit dovolenou  u moře. Spędzić urlop nad morzem.
Uplatnit nárok na dovolenou . Wykorzystać prawo do urlopu.
Vědecká dovolená . Urlop naukowy.
Vrátit se z dovolené . Wrócić z urlopu.
Vzít si dovolenou . Wziąć urlop.
Zdravotní dovolená . Urlop zdrowotny.

DrogaDroga (f.) – narkotyk (m.)
Brát drogy . Brać narkotyki.
Drogy  byly umístěny ve třech pytlích. Narkotyki były umieszczone w trzech workach.
Drogy  mu zničily zdraví. Narkotyki zniszczyły mu zdrowie.
Drogy  nikdy nebral. Nigdy nie brał narkotyków.
Držení drog . Posiadanie narkotyków.
Hledat drogy . Szukać narkotyków.
Jede v drogách . Bierze narkotyki.
Legalizovat drogy . Zalegalizować narkotyki.
Lehká droga . Narkotyk miękki.
Měkká droga . Narkotyk miękki.
Pašovat drogy . Przemycać narkotyki.
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Pašerák drog . Przemytnik narkotyków.
Pod vlivem drog . Pod wpływem narkotyków.
Policie nenašla žádné drogy . Policja nie znalazła żadnych narkotyków.
Skončit na drogách . Skończyć jako narkoman.
Utíkat k drogám . Uciekać w narkotyki.
Vstříkl si drogu . Wstrzyknął sobie narkotyk.

DruhDruh (m.) – rodzaj, gatunek
Invazivní druh . Gatunek inwazyjny.
Ochrana ohrožených druh ů. Ochrona zagrożonych gatunków.
Slovní druh . (jęz.) Część mowy.
Vědci objevili nový druh  gibona. Naukowcy odkryli nowy gatunek gibona.

DružstvoDružstvo (n.) – spółdzielnia (f.)
Bytové družstvo . Spółdzielnia mieszkaniowa.
Družstvo  společného obhospodařování půdy. Spółdzielnia wspólnego użytkowania gruntów.
Jednotné zemědělské družstvo . Państwowe Gospodarstwo Rolne.

DřevoDřevo (n.) - drewno
Borové dřevo . Drewno sosnowe.
Dřevo  hoblované. Drewno szlifowane.
Dřevo  rozřezané. Drewno przetarte.
Dřevo  štípané podélně. Drewno strugane wzdłużnie.
Jehličnaté dřevo . Drewno iglaste.
Smrkové dřevo . Drewno świerkowe.
Stát jako ze dřeva. Stać jak kołek.
Zhutněné dřevo . Drewno utwardzone.
Ztrouchnivělé dřevo . Spróchniałe drewno.

DuhaDuha (f.) - tęcza
Oblohu protínal pestrobarevný oblouk duhy . Niebo przecinał wielobarwny łuk tęczy.

DuDuchch (m.) - duch
Bát se duch ů. Bać się duchów.
Blíží se půlnoc, hodina duch ů. Zbliża się północ, godzina duchów.
Duch  národa. Duch narodu.
Chodit jako bez ducha . Chodzić jak struty.
Jít s duchem  doby. Iść z duchem czasu.
Opakovat si v duchu . Powtarzać w myśli.
Poklesnout na duchu . Podupaść na duchu.
Pozitivní duch . Pozytywne nastawienie.
Toto pomyšlení ho posilovalo na duchu . Ta myśl dodawała mu otuchy.
Vypustit ducha . Wyzionąć ducha.

DůchodDůchod (m.) – emerytura (f.)
Odejít do důchodu . Przejść na emeryturę.
Odchod do důchodu . Przejście na emeryturę.
Pozůstalostní důchod . Renta rodzinna.

DůchodceDůchodce (m.) – emeryt
Domov důchodc ů. Dom emeryta.
Důchodci  nám berou práci. Emeryci zabierają nam pracę.
Důchodc ům se hodí každá koruna. Emerytom przyda się każda korona.
Počet důchodc ů roste. Liczba emerytów rośnie.
Pracující důchodce . Pracujący emeryt.
Strana důchodc ů. Partia Emerytów.
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DůkazDůkaz (m.) – dowód
Důkaz sporem. (mat.) Dowód przez doprowadzenie do sporu.
Na důkaz přátelství. W dowód przyjaźni.
Nepřímý důkaz. Poszlaka.
Nezvratný důkaz. Niezbity dowód.
Objevily se nové důkazy . Pojawiły się nowe dowody.
Osvobozen pro nedostatek důkazů. Zwolniony z braku dowodów
Pro nedostatek důkazů. Z braku dowodów.
Předložit důkazy . Przedstawić dowody.
Přesvědčivý důkaz. Przekonujący dowód.
Přijmi to jako důkaz dobré vůle. Przyjmij to jako dowód dobrej woli.
Přímý důkaz. (mat.) Dowód wprost.

DůlDůl (m.) – kopalnia (f.)
Černouhelný důl. Kopalnia węgla kamiennego.
Důl na stříbro. Kopalna srebra.
Důl těžil 31 000 tun uhlí ročně. Kopalnia wydobywała 31 000 ton węgla rocznie.
Hnědouhelný důl. Kopalnia węgla brunatnego.
Policie zatkla majitele dolu . Policja zatrzymała właściciela kopalni.
Povrchový důl. Kopalnia odkrywkowa.
Uranový důl. Kopalnia uranu.
V dole  zahynul horník. W kopalni zginął górnik.
Voda zaplavila důl. Woda zalała kopalnię.
Z chilského dolu  vytáhli uvízlé horníky. Z chilijskiej kopalni wyciągnęli uwięzionych 

górników.
DůmDům (m.) - dom
Bílý dům. Biały Dom.
Bydleli v sousedních domech . Mieszkali w sąsiednich domach.
Bydlí v novém dom ě za Prahou. Mieszka w nowym domu za Pragą.
Cítil se jako doma . Czuł się jak u siebie.
Činžovní dům. Kamienica.
Dům určený k demolici. Dom przeznaczony do wyburzenia.
Chodíme od domu  k domu . Chodzimy od domu do domu.
Jen některé domy  byly pobořeny. Niektóre tylko domy były zburzone.
Letní dům. Domek letniskowy.
Mnozí přišli o domy . Wielu straciło domy.
Nedokázal sedět poklidně doma . Nie mógł usiedzieć spokojnie w domu.
Nemám dům. Nie mam domu.
Obcházel dům po domu . Chodził od domu do domu.
Obchodní dům. Dom handlowy.
Obytný dům. Dom mieszkalny.
Opuštěné domy  se rozpadají. Opuszczone domy rozpadają się.
Panelový dům. Blok mieszkalny.
Postavit si nový dům. Wybudować nowy dom.
Pozvala ho domů. Zaprosiła go do domu.
Prohledat celý dům. Przeszukać cały dom.
Přepsat na syna dům. Przepisać dom na syna.
Přicházet domů. Przychodzić do domu.
Uvnitř trčely trosky zbořených domů. Wewnątrz sterczały gruzy zburzonych domów.
Ve vlastním dom ě. We własnym domu.
Vyjít z domu . Wyjść z domu.
Výstavba domu . Budowa domu.
Zůstat doma . Zostać w domu.

DůstojníkDůstojník (m.) - oficer
Operační důstojník . Oficer operacyjny.
Palubní důstojník . Oficer pokładowy.
První důstojník . Pierwszy oficer.
Vysoký důstojník . Wysoki oficer./Oficer wysoki rangą.
Zpravodajský důstojník . Oficer wywiadu.
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DůvěraDůvěra (f.) – zaufanie (n.)
Dát někomu důvěru . Obdarzyć kogoś zaufaniem.
Hlasování o důvěře. Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania.
Linka důvěry . Telefon zaufania.
Nedostatek důvěry . Brak zaufania.
Neměli k němu důvěru . Nie mieli do niego zaufania.
Pokles důvěry  investorů. Spadek zaufania inwestorów.
Vyslovení důvěry . Udzielenie wotum zaufania.
Získat si důvěru . Zdobyć zaufanie.

DůvodDůvod (m.) – powód
Banální důvod . Banalny powód.
Bez sebemenšího důvodu . Bez najmniejszego powodu.
Bez zvláštního důvodu . Bez wyraźnego powodu.
Důvod  rezignace. Powód rezygnacji.
Důvodem  jsou úspory. Powodem są oszczędności.
Mít důvod . Mieć powód.
Není důvod  k panice. Nie ma powodu do paniki.
Osobní důvody . Powody osobiste.
Prozaický důvod . Prozaiczny powód.
Vzhledem k těmto důvodům. (praw.) Mając na uwadze, co następuje.
Z bezpečnostních důvodů. Ze względów bezpieczeństwa.
Z neznámého důvodu . Z niewiadomego/nieznanego powodu.
Ze dvou důvodů. Z dwóch powodów.

DveřeDveře (pl. t.) - drzwi
Bál jsem se vystrčit nos ze dveří. Bałem się wystawić nos za drzwi.
Bezpečnostní dveře. Drzwi antywłamaniowe.
Brzy zmizeli v tmavých dveřích . (lit.) Wkrótce znikli w ciemnych drzwiach.
Cupitala ke dveřím. Dreptała w stronę drzwi.
Den otevřených dveří. Dzień Otwartych Drzwi.
Dveře jim otevřela starší  žena. Drzwi otworzyła im starsza kobieta.
Dveře na zahradu. Drzwi do ogrodu.
Dveře se mu zavřely před nosem. Drzwi zamknęły mu się przed nosem.
Dveře se pootevřely. Drzwi się uchyliły.
Dvoje zamčené dveře. Dwoje zamkniętych drzwi.
Mlčky stáli u dveří. Stali w milczeniu przy drzwiach.
Na dve řích  viselo obrovské klepadlo. Na drzwiach wisiała ogromna kołatka.
Nástup pouze předními dveřmi . Wsiadanie tylko przednimi drzwiami.
Objevil se ve dveřích  sousední jizby. Ukazał się we drzwiach przyległej izby.
Odemknout dveře. Otworzyć drzwi.
Práskl za sebou dveřmi . Trzasnął za sobą drzwiami.
Přitiskl ucho ke dveřím. Przycisnął ucho do drzwi.
S těmi slovy došel ke dveřím. To rzekłszy doszedł do drzwi.
Stála jednou rukou opřená o dveře. Stała opierając się jedną ręką o drzwi.
Strčil nos do škvíry kuchyňských dveří. Wsunął nos w szparę drzwi kuchennych.
Strčila do postranních dveří. Pchnęła boczne drzwi.
Vyhlížet dveřmi . Zaglądać przez drzwi.
Vypáčit dve ře. Wyłamać drzwi.
Vyrazit dveře. Wyważyć drzwi.
Vystrčil ho za dve ře. Wypchnął go za drzwi.
Za dveřmi  panovalo hrobové ticho. Za drzwiami panowała grobowa cisza.
Za zavřenými dveřmi . Za zamkniętymi drzwiami.
Zabouchnout dveře. Zatrzasnąć drzwi.
Zamířil ke dveřím. Ruszył w stronę drzwi.
Zamkla všechny dveře. Zamknęła wszystkie drzwi.
Zavřela za sebou dve ře. Zamknęła za sobą drzwi. 
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ElektrárnaElektrárna (f.) - elektrownia (m.)
Jaderná elektrárna . Elektrownia jądrowa/atomowa.
Solární elektrárna . Elektrownia słoneczna.
Větrná elektrárna . Elektrownia wiatrowa.
Vodní elektrárna . Elektrownia wodna.
Zastaralá elektrárna . Przestarzała elektrownia.
Uhelná elektrárna . Elektrownia węglowa.
Tepelná elektrárna . Elektrociepłownia.
Přečerpávací elektrárna . Elektrownia szczytowo-pompowa.

EnergieEnergie (f.) – energia
Elektrická energie . Energia elektryczna.
Pozitivní energie . Pozytywna energia.
Solární energie . Energia słoneczna.
Výroba energie . Produkcja energii.
Spotřeba energie . Zużycie energii.
Zdroj energie . Źródło energii.
Dodat energii . Dostarczyć energii.
Je plná energie . Jest pełna energii.
Srší energií . Tryska energią.

EvakuaceEvakuace (f.) – ewakuacja
Zahájení evakuace . Rozpoczęcie ewakuacji.
Kapitán lodi rozhodl o evakuaci . Kapitan statku zdecydował o ewakuacji.
Hasiči provedli evakuaci . Strażacy przeprowadzili ewakuację.
Krátce před 18. hodinou začala evakuace . Tuż przed godziną 18 rozpoczęła się ewakuacja.
Nařídit evakuaci . Zarządzić ewakuację.
Evakuace  se odehrála v klidu. Ewakuacja przebiegła spokojnie.
Evakuace  celého města. Ewakuacja całego miasta.
Evakuace  nebyla snadná. Ewakuacja nie była łatwa.
Ještě v neděli večer hrozila evakuace . Jeszcze w niedzielę rano groziła ewakuacja.
Nucená evakuace . Przymusowa ewakuacja.
Úřady nařídily evakuaci . Władze zarządziły ewakuację.
Evakuace  nebyla nutná. Ewakuacja nie była konieczna.
Vyhlásit evakuaci . Ogłosić ewakuację.

FilmFilm (m.) - film
Akční film . Film akcji.
Celovečerní film . Film fabularny.
Dlouhometrážní film . Film długometrażowy.
Dobrodružný film . Film przygodowy.
Dokumentární film . Film dokumentalny.
Film  napěchovaný násilím. Film naszpikowany przemocą.
Hvězdně obsazený film . Film z gwiazdorską obsadą.
Krátkometrážní film . Film krótkometrażowy.
Kreslený film . Film animowany.
Natočit film . Nakręcić film.
Němý film . Film niemy.
Nízkorozpočtový film . Film niskobudżetowy.
Přiblblý film . Głupi film.
Rulička filmu . Rolka filmu. 
Válečný film . Film wojenny.
Zahrát si ve filmu . Zagrać w filmie.
Zajímavý film . Interesujący film./Ciekawy film.
Zvukový film . Film udźwiękowiony.

FináleFinále (n.) – finał (m.)
Krvavé finále . Krwawy finał.
Postup do finále . Awans do finału.
Ve finále  nestačily na Američanky. W finale nie dały rady Amerykankom.
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FirmaFirma (f.) – firma
Akcionář firmy . Akcjonariusz firmy.
Firma  byla založena v roce 1930. Firma została założona w 1930 roku.
Firma  nemá na výplaty. Firma nie ma na wypłaty.
Obě firmy  se potýkají s velkými ztrátami. Obie firmy borykają się z dużymi stratami.
Rodinná firma . Rodzinna firma.
Vedení firmy . Kierownictwo firmy.
Zaměstnanci firmy . Pracownicy firmy.
Zaregistrovat si firmu . Zarejestrować firmę.

FondFond  (m.) – fundusz
Akciový fond . Fundusz akcji.
Fond  oprav. Fundusz remontowy. 
Fond  vzdělávání. Fundusz na rzecz kształcenia. 
Garanční fond . Fundusz gwarancyjny.
Penzijní fond . Fundusz emerytalny.
Podílový fond . Fundusz udziałowy.
Slovní fond . Zasób słów.

FrontaFronta (f.) – 1.(woj.) front (m.) 2. (met.) front (m.) 3. kolejka (f.)
Fronta  na lístky. Kolejka po bilety
Lidé čekali ve frontách . Ludzie czekali w kolejkach.
Postavit se na konec fronty . Stanąć na końcu kolejki.
Prolomit frontu . Przełamać front.
Situace na front ě. Sytuacja na froncie.
Stát frontu . Stać w kolejce.
Stát dlouhé fronty . Stać w długich kolejkach.
Teplá fronta . Ciepły front.
Tvoří se fronty . Tworzą się kolejki.
Vystát frontu . Odstać w kolejce.
Zařadit se do fronty . Stanąć w kolejce.

GólGól (m.) – gol
Gól  do šatny. Gol do szatni.
Krásný gól . Piękny gol.
Obdržený gól . Stracony gol.
Radovat se z gólu . Cieszyć się z gola.
Stříbrný gól . Srebrna bramka.
Střílet góly  s lehkostí. Strzelać gole z łatwością.
Vést o tři góly . Prowadzić trzema bramkami.
Vítězný gól . Zwycięski gol.
Vstřelit gól . Strzelić gola.
Všechny góly  padly po přestávce. Wszystkie gole padły po przerwie.
Zlatý gól . Złota bramka.

GranátGranát (m.) - granat
Dělostřelecký granát . Granat artyleryjski.
Hodil granát  mezi lidi. Wrzucił granat między ludzi.
Obranný granát . Granat obronny.
Odjistit granát . Odbezpieczyć granat.
Ruční granát . Granat ręczny
Střepiny granátu . Odłamki granatu.
Útočný granát . Granat zaczepny.

HadHad (m.) - wąż
Had svlékl kůži. Wąż zrzucił skórę.
Krotitel hadů. Zaklinacz węży.
Považují objevení hada  za zlou věštbu. Uważają pojawienie się węża za złą wróżbę.
Vyplazil se velký had . Wypełzł duży wąż.

27



HáHádkadka (f.) - kłótnia 
Hádka  o peníze. Kłótnia o pieniądze.
Hádka  se rozhořela nanovo. Kłótnia rozgorzała na nowo.

HladHlad (m.) – głód
Byli vysíleni hladem . Byli wycieńczeni głodem/z głodu.
Být o hladu . Głodować.
Hlad  po půdě. Głód ziemi.
Mít hlad . Być głodnym
Mít hlad  jako vlk. Być głodnym jak wilk.
Nemám hlad . Nie jestem głodny.
Mořit hladem . Głodzić.
Umírat hlady . Umierać z głodu.
Zemře hladem . Umrze z głodu.

HlasHlas (m.) - głos
Andělský hlas . Anielski głos.
Blábolivý hlas . Bełkotliwy głos.
Bručel hlubokým chraplavým hlasem . Mruczał głębokim, chrypliwym głosem.
Expert na analýzu hlasu . Ekspert/Specjalista od analizy głosu.
Hlas  je neplatný. Głos jest nieważny.
Hlas  naděje. Głos nadziei.
Hlas  svědomí. Głos sumienia.
Hluboký a zvučný hlas . Głęboki i dźwięczny głos.
Mít většinu hlasů. Mieć większość głosów.
Mluvila mírným, monotónním hlasem . Mówiła łagodnym, monotonnym głosem.
Naslouchal hučení hlasů. Posłuchał gwaru głosów.
Nemohl rozeznat, odkud hlasy  přicházejí. Nie mógł rozpoznać, skąd dochodzą głosy.
Nezískal žádný hlas . Nie uzyskał żadnego głosu.
Odpověděl mu podezřele známý hlas . Odpowiedział mu podejrzanie znajomy głos.
Odpověděl přerývaným hlasem . Odpowiedział przerywanym głosem.
Ozval se hlas . Odezwał się głos.
Ozvalo se pár hlasů. Ozwało się kilka głosów.
Panovačný hlas . Władczy głos.
Platný hlas . Ważny głos.
Po sečtení 95 procent hlasů. Po przeliczeniu 95 procent głosów.
Promluvil úplně jiným hlasem . Przemówił zupełnie innym głosem.
Propůjčit někomu svůj hlas . Użyczyć komuś swojego głosu.
Slyšela v jeho hlase  úlevu. Usłyszała ulgę w jego głosie.
V duši se mu ozýval zoufalý hlas .  Głos rozpaczy wołał mu w duszy.
V jeho hlase  zaznívalo nelíčené zoufalství. W głosie jego brzmiała prawdziwa desperacja.
Vnitřní hlas . Wewnętrzny głos.
Volal hlasem , v němž se chvělo bezmezné zoufalství. Wołał głosem, w którym drgała bezdenna rozpacz.
Vzrušený hlas  se mu chvěl a lámal. Głos łamał mu się i drżał z podniecenia.
Zaslechla otcův hlas . Usłyszała głos ojca.
Zeptal se s nadějí v hlase . Zapytał z nadzieją w głosie. 
Zevnitř doléhal hlomoz mnoha hlasů. Ze środka dobiegał gwar wielu głosów.
Změna hlasu . Zmiana głosu. / Mutacja głosu.
Zopakoval kovově znějícím hlasem . Powtórzył metalicznym głosem.
Ztišil hlas  až skoro šeptal. Ściszył głos prawie do szeptu.
Ztlumil hlas . Ściszył głos.
Zvýšit hlas . Podnieść głos

HlavaHlava (f.) - głowa
Alkohol stoupal do hlavy . Alkohol uderzał do głowy.
Bez hlavy  a paty. Bez ładu i składu.
Boule na hlavě. Guz na głowie.
Čtecí hlava . (tech.) Głowica odczytu.
Dívka sklonila hlavu . Dziewczyna spuściła głowę.
Hadí hlava . Głowa węża.
Hlava  ho pořád bolela. Głowa go wciąż bolała.
Hlava  padla do štěrku. Głowa upadła na żwir.
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Hlava  sedící na krátkém krku. Głowa osadzona na krótkiej szyi.
Kulky mu svištěly nad hlavou . Kulki świszczały mu nad głową.
Má hlavu  na správném místě. Ma głowę na karku.
Mít svou hlavu . Być upartym.
Mít tvrdou hlavu . Być upartym.
Nebude ti zkřiven ani vlásek na hlavě. Nie spadnie ci włos z głowy.
Nedůvěřivě zakroutil hlavou . Pokręcił głową z niedowierzaniem.
Nepoměrně velká hlava . Nieproporcjonalnie duża głowa.
Neztrácej hlavu ! Nie trać głowy!
Omotal paže, krk i hlavu  nestvůry. Oplótł ramiona, szyję i głowę potwora.
Pes ho převyšoval o hlavu . Pies przewyższał go o głowę.
Položíš svou hlavu  na špalek. Położysz swoją głowę na pieńku.
Poškrábal se na hlavě. Podrapał się w głowę/po głowie.
Potřásl hlavou . Potrząsnął głową.
Používat hlavu . Używać głowy.
Prudce otočil hlavu . Gwałtownie odwrócił głowę.
Schytal to do hlavy . Oberwał  w głowę.
Skočit po hlavě. Skoczyć na główkę.
Sláva mu stoupla do hlavy . Woda sodowa uderzyła mu do głowy.
Soucitně pokýval hlavou . Pokiwał głową ze współczuciem.
Stál se vztyčenou hlavou , očekávaje rozsudek. Stał z podniesioną głową oczekując na wyrok.
Svěšená hlava . Zwieszona głowa.
Točila se mu hlava . Kręciło mu się w głowie.
Třeští mi hlava . Głowa mi pęka.
V hlavě se mu rozjasnilo. W głowie mu pojaśniało.
Vodka mu stoupla do hlavy . Wódka uderzyła mu do głowy.
Začala ho hladit po hlavě. Zaczęła głaskać go po głowie.
Zachovat chladnou hlavu . Zachować zimną krew.
Zápisová hlava . (tech.) Głowica zapisu.
Zavrtěl hlavou . Potrząsnął głową.
Ztratit hlavu  kvůli ženě. Stracić głowę dla kobiety.

HněvHněv (m.) - gniew
Duši zmítá hněv. Gniew targa duszę.
Hněv bohů. Gniew bogów.
Mírnit hněv. Powściągać gniew.
Nezkrotný hněv. Niepohamowany gniew.
Planout hněvem . Pałać gniewem.
Ukrotit hněv. Poskromić gniew.
Unášet se hněvem . . Unosić się gniewem.
V její nepříjemné, ostré tváři se jasně projevil hněv. W jej nieprzyjemnym, ostrym obliczu gniew odbił 

się wyraźnie.
V prsou mu zabouřil hněv. Pierś mu zawrzała gniewem.

HnutíHnutí (n.) – ruch (m.)
Hnutí  odporu. Ruch oporu.
Hnutí  za nezávislost. Ruch niepodległościowy.
Odbojové hnutí . Ruch oporu.
Seděl bez hnutí  se zavřenýma očima. Siedział nieruchomo z zamkniętymi oczami.
Stál bez hnutí . Stał nieruchomo.

HodinaHodina (f.) – 1. godzina 2. lekcja
Hodina  pravdy. Godzina prawdy.
Kolik je hodin ? Która godzina?
Nevíme dne ani hodiny . Nie znamy dnia ani godziny.
Ordinační hodiny . Godziny przyjęć.
Přes dvě hodiny  se snažil rozhodnout. Od ponad dwóch godzin próbował się zdecydować.
Rozvrh hodin . Plan lekcji.
Uplynulo nejméně půl hodiny . Minęło co najmniej pół godziny.
V kolik hodin  přijde? O której przyjdzie?
Vyučovací hodina . Godzina lekcyjna.
Za půl hodiny . Za pół godziny.
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HodinyHodiny (pl.t.) – zegar (m.)
Biologické hodiny . Zegar biologiczny.
Hodiny  jdou napřed. Zegar się spieszy.
Hodiny  jdou pozadu. Zegar się spóźnia.
Nástěnné hodiny . Zegar ścienny.
Parkovací hodiny . Parkomat.
Přesýpací hodiny . Klepsydra.
Sluneční hodiny . Zegar słoneczny.

HodnotaHodnota (f.) – wartość
Celková hodnota . Łączna wartość.
Celní hodnota . Wartość celna.
Emisní hodnota . Wartość emisyjna.
Hodnota  kontraktu činí... Wartość kontraktu wynosi...
Její hodnota  stoupla o dvě procenta. Jej wartość wzrosła o dwa procent.
Měna ztratila polovinu hodnoty . Waluta straciła połowę wartości.
Morální hodnoty . Wartości moralne.
Pravdivostní hodnota . Wartość logiczna.
Ztrácet hodnotu . Tracić na wartości.

HoraHora (f.) – góra
Hory  se táhnou... Góry się ciągną...
Chlap jako hora. Chłop jak dąb.
Chodit po horách . Chodzić po górach.
Hora  jablek. Góra jabłek. (Kupa, stos)
Jet na hory . Jechać w góry.
Lysá hora . Łysa góra.
Slibovat hory  doly. Obiecywać gruszki na wierzbie.
Tabulové hory . Góry stołowe.
Za devaterými horami . Za siedmioma górami.
Zájezd na hory . Wycieczka w góry.
Zdolat horu . Zdobyć górę.

HostHost (m.) – gość
Čestný host . Gość honorowy.
Číšník obsluhuje hosty . Kelner obsługuje gości.
Lázeňský host . Kuracjusz.
Máš hosta . Masz gościa.
Nevítaný host . Niemile widziany gość.
Pozvaný host . Zaproszony gość.
Přijímat hosty . Przyjmować gości.
Přilákat hosty . Przyciągnąć gości.
Všichni hosté  sebou trhli. Wszyscy goście wzdrygnęli się.
Zvát hosty . Zapraszać gości.

HotelHotel (m.) – hotel
Hledat hotel . Szukać hotelu.
Pětihvězdičkový hotel . Hotel pięciogwiazdkowy.
Vyhledávaný hotel . Popularny hotel.

HovorHovor (m.) – rozmowa (f.)
Byl zabrán do horlivého hovoru . Był pogrążony w rozmowie.
Čekající hovor . Rozmowa oczekująca.
Hovor  ustal. Rozmowa ucichła.
Meziměstský hovor . Rozmowa międzymiastowa.
Odposlouchávat hovory . Podsłuchiwać rozmowy.
Přerušit hovor . Przerwać rozmowę.
Přesměrování hovoru . Przekierowanie rozmowy.
Příchozí hovor . Rozmowa przychodząca.
Přijatý hovor . Rozmowa odebrana.
Přijímat hovor . Odbierać rozmowę.

30



Telefonní hovor . Rozmowa telefoniczna.
To zavedlo hovor  na... To skierowało rozmowę na...
Úryvky hovoru . Fragmenty rozmowy.
Vložila se do hovoru . Wtrąciła się do rozmowy.
Výpis hovor ů. Wykaz rozmów./ Billing.
Za podobného hovoru  jim minula noc. Na takich rozmowach zeszła im noc.

HraHra (f.) – 1. gra 2. zabawa
Divadelní hra . Sztuka teatralna.
Hra hlavou. Gra głową.
Hra na slepou bábu. Zabawa w ciuciubabkę.
Hra na schovávanou. Zabawa w chowanego.
Hra osudu. Koleje losu.
Hra pět na pět. (sport.) Gra pięciu na pięciu.
Hra s city. Igranie uczuciami.
Hra se vyrovnala. Gra się wyrównała.
Hrát dvojí hru . Prowadzić podwójną grę.
Hrát předem ztracenou hru . Bronić straconych pozycji.
Hra v karty. Gra w karty.
Hra v oslabení. (sport.) Gra w osłabieniu.
Hra vysokou hokejkou. (sport.) Gra wysokim kijem.
Hra vysokou nohou. (sport.) Gra wysoką nogą.
Chléb a hry . Chleb i igrzyska.
Je pořád ve hře. Nadal jest w grze.
Je to jenom hra . To tylko gra./zabawa.
Koš ze hry . (sport.) Kosz z gry.
Letní olympijské hry . Letnie igrzyska olimpijskie.
Otevřená hra . Otwarta gra.
Paralympijské hry . Igrzyska paraolimpijskie.
Poctivá hra . Uczciwa gra.
Postavení mimo hru . Spalony. (W hokeju.)
Pravidla hry . Zasady gry./Reguły gry.
Rozhlasová hra . Słuchowisko.
Roztáhnout hru  do křídel. Rozciągnąć grę na skrzydła.
Slavnostní zahájení her . Uroczyste rozpoczęcie igrzysk.
Slovní hra . Gra słów.
Ukončení her . Zakończenie igrzysk.
Zimní olympijské hry . Zimowe igrzyska olimpijskie.

HraniceHranice (f.) – 1. granica 2. stos (m.)
Horní hranice  ceny. Górny pułap cen.
Horní hranice  trestu. Górna granica kary.
Incidenty na hranici . Incydenty na granicy.
Kontroly na hranicích . Kontrole na granicach.
Námořní hranice . Granica morska.
Nedaleko české hranice . Niedaleko czeskiej granicy.
Poblíž hranice  s Pákistánem. W pobliżu granicy z Pakistanem.
Překročit hranici . Przekroczyć granicę.
Přesáhnout hranici  tří procent. Przekroczyć granicę trzech procent.
Psychologická hranice . Granica psychologiczna.
Státní hranice . Granica państwa.
Upálit na hranici . Spalić na stosie.
Věková hranice . Granica wiekowa.
Vnější hranice . Granica zewnętrzna./Granice zewnętrzne.
Západní hranice . Zachodnia granica.
Žít na hranici  chudoby. Żyć na granicy biedy.
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HrdinaHrdina (m.) – bohater
Dělat hrdinu . Udawać bohatera.
Národní hrdina . Bohater narodowy.
Pro část společnosti hrdina  je kriminálník. Dla części społeczeństwa kryminalista jest 

bohaterem. 
Smrt hrdiny . Śmierć bohatera.

HHřištěřiště (n.) – boisko
Běhat po hřišti . Biegać po boisku.
Fotbalové hřiště. Boisko piłkarskie.
Golfové hřiště. Pole golfowe.

HHudbaudba (f.) – muzyka
Elektronická hudba . Muzyka elektroniczna.
Hlasitá hudba . Głośna muzyka.
Hudba  budoucnosti. Melodia przyszłości.
Klasická hudba . Muzyka klasyczna.
Komorní hudba . Muzyka kameralna.
Poslouchání hudby . Słuchanie muzyki.
Poslouchat hudbu . Słuchać muzyki.
Vážná hudba . Muzyka poważna.
Zábavná hudba . Muzyka rozrywkowa.
Přehrávat hudbu . Odtwarzać muzykę.

HHvězdavězda  (f.) – gwiazda
Filmová hvězda. Gwiazda filmowa.
Hvězda utkání. Gwiazda spotkania.
Hvězdami  posetý. Usiany gwiazdami.
Chodit ve hvězdách . Bujać w obłokach
Na nebi se objevila první hvězda. Na niebie pojawiła się pierwsza gwiazda.
Nahoře se míhaly roje neznámých hvězd. W górze migotały roje nieznanych gwiazd.
Padající hvězda. Spadająca gwiazda.
Pěticípá hvězda. Gwiazda pięcioramienna
Prošpikovaný hvězdami . Naszpikowany gwiazdami. /O drużynie/
Rozmary hvězd. Kaprysy gwiazd.
Severní hvězda. Gwiazda polarna.
Spoléhat na svou dobrou hvězdu . Wierzyć w swoją dobrą gwiazdę.
Vycházející hvězda. Wschodząca gwiazda.

ChlébChléb  (m.) – chleb
Bochník chleba . Bochenek chleba.
Čerstvý chléb . Świeży chleb.
Chléb  je na příděl. Chleb jest na kartki.
Krajíc chleba . Kromka chleba.
Mít jistý chléb . Mieć pewny kawałek chleba.
Tvrdý chléb . Czerstwy chleb.
Vezdejší chléb . Chleb powszedni.

ChodbaChodba  (f.) – korytarz (m.)
Labyrint chodeb . Labirynt korytarzy.
Nepříliš dlouhá chodba . Niezbyt długi korytarz.
Slepá chodba . Krużganek.
Sloupová chodba . Ślepy chodnik. (W górnictwie.)

ChováníChování  (n.) – zachowanie (m.)
Nesportovní chování . Niesportowe zachowanie.
Nezodpovědné chování . Nieodpowiedzialne zachowanie.
Podivné chování . Dziwne zachowanie.
Vzorné chování . Wzorowe zachowanie.
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ChřipkaChřipka  (f.) – grypa
Běžná chřipka . Zwykła grypa.
Epidemie chřipky . Epidemia grypy.
Leze na něj chřipka . Bierze go grypa.
Obyčejná chřipka . Zwykła grypa.
Očkování proti chřipce . Szczepienie przeciw grypie.
Onemocnět chřipkou . Zachorować na grypę.
Pandemie chřipky . Pandemia grypy.
Prasečí chřipka . Świńska grypa.
Prevence chřipky . Profilaktyka grypy.
Přechodit chřipku . Przechodzić grypę.
Příznaky chřipky . Objawy grypy.
Ptačí chřipka . Ptasia grypa.
Symptomy ukazují na chřipku . Objawy wskazują na grypę.
Španělská chřipka Hiszpanka.

ChuťChuť  (f.) – 1.smak (m.) 2. apetyt. 3. chęć, ochota.
Být při chuti . Mieć apetyt.
Dobrou chu ť. Smacznego.
Dostat chu ť k práci. Nabrać ochoty do pracy.
Chuť do života. Chęć do życia.
Jídlo má dobrou chu ť. Jedzenie jest smaczne.
Jíst s chutí . Jeść z apetytem.
Mám chu ť na něco sladkého. Mam ochotę na coś słodkiego.
Mít divné chut ě. Mieć dziwne zachcianki.
Mít chu ť na kávu. Mieć ochotę na kawę.
Nechat si zajít chu ť. Obejść się smakiem.
Nemáš chu ť si povídat? Nie chcesz porozmawiać?
Nikdo mu není po chuti . Wszystko mu nie w smak.
S jídlem roste chu ť. Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
To mu nebylo po chuti . To mu nie było w smak.
Z toho mě přešla chu ť. Odechciało mi się (tego).

ChvíleChvíle  (f.) – chwila
Chvíli  na něho udiveně pohlíželi. Przez chwilę spoglądali na niego ze zdumieniem.
Chvíli  nevěděl, kde je. Przez chwilę nie wiedział, gdzie jest.
Každou volnou chvíli . W każdej wolnej chwili.
Měsíc vyplul na chvíli  z mraků. Księżyc przelotnie wyjrzał zza chmur.
Na poslední chvíli . W ostatniej chwili. 
Odkládat něco na poslední chvíli . Odkładać coś na ostatnią chwilę.
Po chvíli  rozevřel noviny. Po chwili otworzył gazetę.
Po chvíli  se ozvalo táhlé zadunění hromu. Po chwili rozległ się przeciągły trzask gromu. 
Poslední chvíle  života. Ostatnia chwila życia.  / Ostatnie chwile życia.
Přihlásil se na poslední chvíli . Zgłosił się w ostatniej chwili.
Rozhodčí nezaváhal ani na chvíli . Sędzia nie wahał się ani przez chwilę.
Šťastné chvíle . Chwile szczęścia.
V kozáckém táboře ho očekávali každou chvíli . W obozie kozackim spodziewano się go lada 

chwila.
Večer nadešla chvíle  vřelého a dlouhého loučení. Wieczorem nadeszła chwila czułego, długiego 

pożegnania

ChybaChyba  (f.) – błąd (m.)
Administrativní chyba . Błąd administracyjny.
Chyba je na jejich straně. Błąd jest po ich stronie.
Chyba  měření. Błąd pomiaru.
Chybami  se člověk učí. Człowiek uczy się na błędach.
Chyba  pilota. Błąd pilota.
Chyba  při zaokrouhlení. Błąd wynikający z zaokrąglenia.
Chyba  v obraně. Błąd obrony.
Jazyková chyba . Błąd językowy.
Jedna chyba  za druhou... Błąd za błędem...
Jeho práce se hemží chybami . W jego pracy roi się od błędów.
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Lidská chyba . Błąd człowieka.
Napravit svoji chybu . Naprawić swój błąd.
Neopakuj mé chyby . Nie powtarzaj moich błędów.
Nevynucená chyba . Niewymuszony błąd.
Nikdo není bez chyby . Nikt nie jest doskonały./ Nie ma ludzi doskonałych.
Opravovat chyby . Poprawiać błędy.
Pravopisná chyba . Błąd ortograficzny.
Sliby-chyby . Obiecanki-cacanki.
Statistická chyba . Błąd statystyczny.
Technická chyba . Błąd techniczny.
To byla chyba . To był błąd.
Trestat chyby . (sport.) Wykorzystywać błędy.
Umět přiznat chybu . Umieć przyznać się do błędu.

InformaceInformace (f.) – informacja
Cenné informace . Cenne informacje.
Dodat informace . Dostarczyć informacje.
Dodávat informace . Dostarczać informacje.
Doplňující informace . Informacje uzupełniające/dodatkowe.
Informace  poskytnuté španělskými orgány. Informacje udzielone przez władze hiszpańskie.
Informace  se potvrdily. Informacje potwierdziły się.
Nepravdivé informace . Nieprawdziwe informacje.
Objevily se informace , že... Pojawiły się informacje, że...
Poskytnout informace . Udzielić informacji.
Povrchní informace . Zdawkowa informacja.
Protichůdné informace . Sprzeczne informacje.
Předávat informace . Przekazywać informacje.
Přesné  informace. Dokładne informacje.
Turistické informace . Informacja turystyczna.
Únik informací . Przeciek/Wyciek informacji.
Zdroj informací . Źródło informacji.
Žádáme přesnou informaci . Żądamy dokładnej informacji.

InternetInternet (m.) - internet 
Poskytovatel internetu . Dostawca internetu, provider.
Připojit se k internetu . Podłączyć się do internetu.
Stahovat filmy z internetu . Ściągać filmy z internetu.
V době internetu . W epoce/erze internetu.
Vytáčený internet . Dial-up.
Zveřejnit na internetu . Opublikować w internecie.

InvesticeInvestice (f.) – inwestycja 
Investice  se rychle vrátí. Inwestycja szybko się zwróci.
Investice  se vrátila během tří let. Inwestycja zwróciła się w ciągu trzech lat.
Nepovedená investice . Nieudana inwestycja.

InvestorInvestor  (m.) – inwestor 
Drobní investo ři. Drobni inwestorzy.
Investory  zneklidnily zprávy o portugalských bankách. Inwestorów zaniepokoiły wiadomości o 

portugalskich bankach.
Investo ři se zbavují vládních dluhopisů. Inwestorzy pozbywają się obligacji rządowych.
Mnoho investor ů je přesvědčeno, že... Wielu inwestorów jest przekonanych, że...
Nepodařilo se nalézt zahraničního investora . Nie udało się znaleźć zagranicznego inwestora.
Soukromý investor . Prywatny inwestor.
Udělat dojem na zahraniční investory . Zrobić wrażenie na inwestorach zagranicznych.

34



JazykJazyk (m.) – język
Aglutinační jazyk . Język aglutynacyjny.
Cizí jazyk . Język obcy.
Co na srdci, to na jazyku . Co na sercu, to na języku.
Držet jazyk  za zuby. Trzymać język za zębami.
Kousla se do jazyka . Ugryzła się w język.
Mám to na jazyku . Mam to na końcu języka.
Mateřský jazyk . Język ojczysty.
Mít smrt na jazyku . Być jedną nogą w grobie.
Mrtvý jazyk . Język martwy.
Ohnivé jazyky . Jęzory ognia.
Povlečený jazyk . (med.) Obłożony język.
Programovací jazyk . Język programowania.
Přeložit do jiného jazyka . Przetłumaczyć na inny język.
Raději drž jazyk  za zuby. Lepiej trzymaj język za zębami.
Skriptovací jazyk . Język skryptowy.
Šlapat si na jazyk . Mieć kluski w gębie.
Špička jazyka . Czubek języka.
Umí tři světové jazyky . Zna trzy języki światowe.
Úřední jazyk . Język urzędowy.
Vyplazený jazyk . Wywieszony język.
Vyučovací jazyk . Język wykładowy.
Výuka jazyk ů. Nauka języków.

JedJed (m.) – trucizna (f.), jad
Hadí jed . Jad węża.
Mohu na to vzít jed . Dałbym sobie za to głowę uciąć.
Mrtvolný jed . Trupi jad.
Požít jed . Spożyć truciznę.

JednotkaJednotka (f.) – jednostka
Elitní jednotka . Elitarna jednostka.
Měnová jednotka . Jednostka monetarna.
Měrná jednotka . Jednostka miary.
Odvozená jednotka . Jednostka pochodna.
Podílová jednotka . Jednostka uczestnictwa.
Předsunuté jednotky . Wysunięte jednostki.
Základní jednotka . Jednostka podstawowa.
Zvláštní jednotka  policie. Specjalna jednostka policji.
Zvláštní jednotka . Jednostka specjalna.

JJezeroezero (n.) – jezioro
Eolické jezero . Jezioro wydmowe.
Karové jezero . Jezioro karowe.
Ledovcové jezero . Jezioro polodowcowe.
Limanové jezero . Jezioro limanowe.
Meteoritické jezero . Jezioro meteorytowe.
Morénové jezero . Jezioro morenowe.
Plave přes jezero . Płynie przez jezioro.
Pobřežní jezero . Jezioro przybrzeżne.
Řeka vytékající z jezera . Rzeka wypływająca z jeziora.
Umělé jezero . Sztuczne jezioro.

JídloJídlo (n.) – 1. jedzenie 2. danie, posiłek (m.)
Bezmasá jídla . Dania jarskie.
Dal bych si něco k jídlu . Zjadłbym coś.
Jídlo  jsem si neodříkala. Nie odmawiałam sobie jedzenia.
Kup něco k jídlu . Kup coś do jedzenia.
Milovník piva a dobrého jídla . Miłośnik piwa i dobrego jedzenia.
Miska s nedotčeným jídlem . Miska z nietkniętym posiłkiem.
Otrava jídlem . Zatrucie pokarmowe.
Pustil se do jídla . Zaczął jeść.
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S jídlem  roste chuť. Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Snít o jídle  a ženách. Śnić o jedzeniu i kobietach.
To není k jídlu . Tego nie da się jeść.
Tři teplá jídla  denně. Trzy ciepłe posiłki dziennie.
Zásoby jídla  a sladké vody. Zapasy jedzenia i słodkiej wody.

JistotaJistota (f.) – pewność
Jen pro jistotu . Dla pewności.
Mít stoprocentní jistotu . Mieć stuprocentową pewność.
Nemáme stoprocentní jistotu . Nie mamy stuprocentowej pewności.
Odkud máš tu jistotu ? Skąd ta pewność?
Postupová jistota . (sport.) Pewność awansu.

JízdaJízda (f.) – 1. jazda 2. kurs (m.), przejazd (m.) 3 (woj.) kawaleria.
Dát přednost v jízdě. Ustąpić pierwszeństwa przejazdu.
Držet se za jízdy . Trzymać się podczas jazdy.
Jízda  na černo. Jazda na gapę.
Jízda  na koni. Jazda konna.
Jízda  pod vlivem alkoholu. Jazda pod wpływem alkoholu.
Jízda  v opilosti. Jazda po pijanemu.
Jízda  z Prahy do Paříže trvá 20 hodin. Podróż z Pragi do Paryża trwa 20 godzin.
Místo ve směru jízdy . Miejsce w kierunku jazdy.
Předváděcí jízda . Jazda demonstracyjna.
Stíhací jízda . Pościg. (Za ucieczką w kolarstwie.)
Výuka jízdy  na koni. Nauka jazdy konnej.
Zkušební jízda . Jazda próbna.

JízdenkaJízdenka (f.) – bilet (m.)
Automat pro výdej jízdenek . Automat do sprzedaży biletów.
Celodenní jízdenka . Bilet całodniowy.
Doba platnosti jízdenky . Czas ważności biletu.
Jednodenní jízdenka . Bilet jednodniowy.
Jednoduchá jízdenka . Bilet w jedną stronę.
Koupit jízdenku . Kupić bilet.
Mezinárodní jízdenka . Bilet międzynarodowy.
Obyčejná jízdenka . Bilet normalny.
Označit jízdenku . Skasować bilet.
Platná jízdenka . Ważny bilet.
Prodejna jízdenek . Punkt sprzedaży biletów./Kasa biletowa.
Prodejní místo jízdenek . Punkt sprzedaży biletów.
Předložit jízdenku . Okazać bilet.
Předplatní jízdenka . Bilet okresowy.
Přestupná jízdenka . Bilet z możliwością przesiadki, bilet przesiadkowy.
Síťová jízdenka . Bilet sieciowy.
Skupinová jízdenka . Bilet grupowy.
Systém prodeje jízdenek . System sprzedaży biletów.
Úseková jízdenka . Bilet na określony odcinek trasy.
Vnitrostátní jízdenka . Bilet krajowy.
Vrátit jízdenku . Zwrócić bilet.
Vyměnit jízdenku . Wymienić bilet.
Zlevněná jízdenka . Bilet ulgowy.
Zpáteční jízdenka . Bilet powrotny.

JizvaJizva (f.) – blizna
Jizva na tváři. Blizna na twarzy.
Jizvy  po neštovicích. Blizny po ospie.
Jizvy  po tatarských šípech. Blizny od strzał tatarskich.
Válečné jizvy . Blizny wojenne.
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JménoJméno (n.) – 1. imię (n.) 2. nazwa (f.)
Dali mu jméno ... Nazwali go...
Dějové jméno . Nazwa czynności.
Divadelní jméno . Nazwisko sceniczne.
Dívčí jméno . Nazwisko panieńskie.
Dobré jméno . Dobre imię.
Hvězdné jméno . Gwiazda. (W drużynie.)
Jeho jméno  se proslavilo po celé Ukrajině. Jego imię rozsławiło się po całej Ukrainie.
Jeho jméno  zná snad každý. Jego imię/nazwisko zna chyba każdy.
Jméno  a příjmení. Imię i nazwisko.
Jméno  osobní. Nazwa osobowa.
Jméno  produktu. Nazwa produktu.
Jméno  zeměpisné. Nazwa miejscowa.
Krycí jméno . Kryptonim.
Nevyslovila žádné jméno . Nie wymieniła żadnego nazwiska.
Neznám ho jménem . Nie znam go z imienia.
Pes slyší na jméno ... Pies się wabi...
Pod falešným jménem . Pod fałszywym nazwiskiem.
Podstatná jména  abstraktní. (jęz.) Rzeczowniki umysłowe.
Podstatná jména  konkrétní. (jęz.) Rzeczowniki zmysłowe.
Podstatná jména  obecná. (jęz.) Nazwy pospolite.
Podstatná jména  vlastní. (jęz.) Nazwy własne.
Podstatné jméno . (jęz.) Rzeczownik.
Pomohlo jí slavné jméno . Pomogło jej sławne nazwisko.
Pravé jméno . Prawdziwe nazwisko.
Přídavné jméno . (jęz.) Przymiotnik.
Přihlašovací jméno . (inf.) Login.
Udala své jméno . Podała swoje nazwisko.
Uvést falešné jméno . Podać fałszywe imię/nazwisko.
Ve jménu … W imieniu…
Ve jménu  Otce i Syna... W imię Ojca i Syna...
Věděl, že to jméno  zná, ale nemohl si vzpomenout odkud. Wiedział, że zna to nazwisko, ale nie mógł sobie 

przypomnieć skąd. 
Vlastní jméno . (jęz.) Nazwa własna.
Vystupovat pod uměleckým jménem . Występować pod pseudonimem artystycznym.
Ze slavného klubu zbývá jen jméno . Ze sławnego klubu została tylko nazwa.

KalhotyKalhoty (pl.t.) - spodnie
Dámské kalhoty . Spodnie damskie.
Dvoje kalhoty . Dwie pary spodni.
Nadělat do kalhot . Zrobić w portki.
Neměl na sobě kalhoty . Nie miał na sobie spodni.
Nosit volné kalhoty . Chodzić w luźnych spodniach.
Odrbané kalhoty . Podniszczone spodnie.
Oprášit si kalhoty . Otrzepać spodnie.
Pánské kalhoty . Spodnie męskie.
Pohodlné kalhoty . Wygodne spodnie.
Popotáhl si kalhoty . Podciągnął spodnie.
Punčochové kalhoty . Rajstopy.

KámenKámen (m.) – kamień
Co by kamenem  dohodil. Na rzut kamieniem./ Na wyciągnięcie ręki.
Házeli na policisty kameny  a láhve. Rzucali w policjantów kamieniami i butelkami.
Kámen  mi spadl ze srdce. Kamień spadł mi z serca.
Kámen  mudrců. Kamień filozoficzny.
Kámen  úrazu. Kość niezgody.
Ledvinové kameny . Kamienie nerkowe.
Má srdce z kamene . Ma serce z kamienia.
Náhrobní kámen . Kamień nagrobny.
Nenechat kámen  na kameni . Nie zostawić kamienia na kamieniu.
Omšelý kámen . Omszały kamień.
Padla kosa na kámen . Trafiła kosa na kamień.
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Povoz přehrčel přes kamení . Wóz przetoczył się po kamieniach.
Vozy nadskakovaly na kamenech . Wozy podskakiwały na kamieniach.
Vytesat z kamene . Wyciosać z kamienia.
Základní kámen . Kamień węgielny.
Z díry v suti se ozval rachot kamení . Z dziury w rumowisku rozległ się grzechot kamieni.
Zmizeli beze stopy jako kámen  ve vodě. Przepadli bez śladu jak kamień w wodzie.
Zubní kámen . Kamień nazębny.

KancelářKancelář  (f.) – biuro (n.)
Advokátní kancelá ř. Kancelaria adwokacka.
Architektonická kancelá ř. Biuro architektoniczne.
Cestovní kancelá ř. Biuro podróży.
Poslanecká kancelá ř. Biuro poselskie.
Pracoval jako delegát cestovní kancelá ře. Pracował jako rezydent biura podróży.
Rezervační kancelá ř. Biuro rezerwacji.
Sázková kancelá ř. Zakład bukmacherski.
Tisková kancelá ř. Biuro prasowe.

KapkaKapka  (f.) – kropla
Do poslední kapky  krve. Do ostatniej kropli krwi.
Kapka  za kapkou . Kropla po kropli.
Kapka  vody. Kropla wody.
Kapky  na srdce Krople nasercowe.
Na čele mu vystoupily studené kapky  potu. Zimne krople potu wystąpiły mu na czoło.
Oční kapky . Krople do oczu.
Po kapkách . Po kroplach.

KapsaKapsa  (f.) – kieszeń
Bez koruny v kapse . Bez grosza w kieszeni.
Kapsa  u kalhot. Kieszeń u spodni.
Lhát si do vlastní kapsy . Oszukiwać samego siebie.
Má děravou kapsu . Ma dziurawą kieszeń.
Mastit si kapsu . Nabijać sobie kieszenie.
Mít hluboko do kapsy . Mieć węża w kieszeni.
Mít vítězství v kapse . Mieć zwycięstwo w kieszeni.
Mít zašitou kapsu . Mieć węża w kieszeni.
Poklepal se po kapsách . Poklepał się po kieszeniach.
Sáhnout hluboko do kapsy . Uderzyć się po kieszeni.
Vidět někomu do kapsy . (fraz.) Zaglądać komuś do kieszeni.
Vyprázdnit kapsy . Opróżnić kieszenie.
Za peníze z našich kapes . Za pieniądze z naszych kieszeni.

KartaKarta  (f.) – 1. karta 
Aktivování karty . Aktywacja karty.
Červená karta . Czerwona kartka.
Grafická karta . Karta graficzna.
Hrací karty . Karty do gry.
Kreditní karta . Karta kredytowa.
Platební karta . Karta płatnicza.
Ukázat kartu . Pokazać kartkę.
Uvidět červenou kartu . Zobaczyć czerwoną kartkę.
Vidím ti do karet . Przejrzałem cię.
Vsadit na dobrou kartu . Postawić na dobrą kartę.
Vsadit na špatnou kartu . Postawić na złą kartę.
Vyložit karty  na stůl. Wyłożyć karty na stół.
Vytáhnout žlutou kartu . Wyciągnąć żółtą kartkę.
Zvuková karta . Karta dźwiękowa.
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KávaKáva  (f.) – kawa 
Bílá káva . Kawa z mlekiem.
Černá káva . Czarna kawa.
Chuť kávy . Smak kawy.
Je cítit kávu . Pachnie kawą.
Jedna společně vypitá káva . Jedna wspólnie wypita kawa.
Káva  mi nechutná. Kawa mi nie smakuje.
Milovník kávy . Miłośnik kawy.
Mletá káva . Kawa mielona.
Namletá káva . Kawa zmielona.
Pozvání na kávu . Zaproszenie na kawę.
Pražírna kávy . Palarnia kawy.
Rozpustná káva . Kawa rozpuszczalna.
Šálek kávy . Filiżanka kawy.
Turecká káva . Kawa po turecku.
Vídeňská káva . Kawa po wiedeńsku.
Zrnko kávy . Ziarenko kawy.

KlíčKlíč  (m.) – klucz 
Francouzský klíč. Klucz francuski.
Houslový klíč. Klucz wiolinowy.
Imbusový klíč. Klucz imbusowy.
Klíč od bytu. Klucz do mieszkania.
Otočila klíčem v zámku. Przekręciła klucz w zamku.
Svazek klíčů. Pęk kluczy.
Šroubový klíč. Klucz francuski.
Stavba na klíč. Budowa pod klucz.
Zaskřípal klíč. Zgrzytnął klucz.
Zavřít na klíč. Zamknąć na klucz.
Ztratit klíč. Zgubić klucz.

KlidKlid  (m.) – 1. odpoczynek 2. spokój 
Den pracovního klidu . Dzień wolny od pracy.
Duševní klid . Spokój ducha.
Jen klid ! Tylko spokojnie!
Klid ! Spokój!
Klid  před bouří. Cisza przed burzą.
Klid  zbraní. Zawieszenie broni.
Nechat v klidu . Zostawić w spokoju.
Noční klid . Cisza nocna.
Pohovořit si v klidu . Porozmawiać w spokoju.
Rozebrat v klidu . Przeanalizować w spokoju.
Těleso v klidu . (fiz.) Ciało w spoczynku.
Zachovat klid . Zachować spokój.

KloboukKlobouk  (m.) – kapelusz 
Klobouk  dolů! Chylę czoła.
Měl na hlavě klobouk . Na głowie miał kapelusz.
Nadzvedl klobouk Uchylił kapelusza. 
Nasadil si klobouk . Założył kapelusz. 
Odšoupl si z očí slaměný klobouk  . Odsunął słomiany kapelusz z oczu.
Slaměný klobouk . Kapelusz słomkowy.
Smeknout klobouk . Uchylić kapelusza.
Sňal klobouk . Zdjął kapelusz.
Tvrdý klobouk . Melonik.
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KnihaKniha  (f.) – 1. książka 2. księga 
Adaptace knihy . Adaptacja książki.
Brožovaná kniha . Książka broszurowana.
Být zahrabán v knihách . Ślęczeć nad książkami.
Dočíst knihu . Dokończyć czytać książkę.
Kniha  se skládá ze dvou částí. Książka składa się z dwóch części.
Kuchařská kniha . Książka kucharska.
Křest knihy . Chrzest książki.
Mluvit jako kniha . Mówić jak z książki.
Modlitební kniha . Modlitewnik.
Pamětní kniha . Księga pamiątkowa.
Podívat se do knihy . Zajrzeć do książki.
Pozemková kniha . Księga wieczysta.
Prohlížet seznam knih . Przeglądać spis książek.
Společně napíší knihu . Wspólnie napiszą książkę.
Třídní kniha . Dziennik klasowy.
Vázaná kniha . Książka oprawna.
Vrátit knihu  do poličky. Odłożyć książkę na półkę.
Zakázaná kniha . Zakazana książka.
Zelená kniha . Zielona księga.

KnihovnaKnihovna  (f.) – biblioteka
Fakultní knihovna . Biblioteka wydziałowa.
Najít v knihovn ě. Znaleźć w bibliotece.
Odborná knihovna . Biblioteka specjalistyczna.
Školní knihovna . Biblioteka szkolna.
Univerzitní knihovna . Biblioteka uniwersytecka.
Veřejná knihovna . Biblioteka publiczna.

KnížeKníže  (m.) – książę
Kníže  je přemlouval, aby s ním odešli. Książę namawiał ich, by szli z nim razem.
Kníže  se už začal loučit s kněžnou. Książę począł się z księżną żegnać.
Kníže  vytasil šavli. Książę wydobył szablę.
Konečně sedl na koně i sám kníže . Wreszcie i sam książę siadł na konia.
Padl v celé své délce knížeti  k nohám. Rzucił się jak długi do nóg książęcych.
Údělný kníže . Książę dzielnicowy.

KočkaKočka  (f.) – kot (m.), kotka (f.) 2. laska (ładna dziewczyna)
Divoká kočka. Żbik.
Falešný jako kočka. Fałszywy jak kot.
Kočka má devět životů. Kot ma dziewięć żyć.
Podrbat kočku  na břiše. Podrapać kota po brzuchu.

KolenoKoleno  (n.) – kolano
Do třetího kolena . Do trzeciego pokolenia.
Na stará kolena . Na stare lata.
Natlouct si koleno . Rozbić sobie kolano.
Padnout na kolena . Paść na kolana.
Poklekl před královnou na jedno koleno . Ukląkł przed królową na jedno kolano.
Prosit na kolenou . Prosić na kolanach.
Přitlačil ho koleny . Przygniótł go kolanami.
Zaťal mu drápky do kolena . Wbił mu pazurki w kolano.
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KoloKolo  (n.) – 1. koło 2. rower (m.) 3. runda (f.)
Bodované kolo . Seria punktowana.
Čestné kolo . Runda honorowa.
Duše kola . Dętka koła.
Dvanáct kol  po třech minutách. Dwanaście rund po trzy minuty.
Hnací kolo . Koło napędowe.
Horské kolo . Rower górski.
Jezdit na kole . Jeździć na rowerze.
Kolo  Štěstěny. Koło fortuny.
Muž vběhl pod kola  vlaku. Mężczyzna wbiegł/wtargnął pod koła pociągu.
Nasednout na kolo . Wsiąść na rower.
Nést kolo  na ramenou. Nieść rower na ramionach.
Ozubené kolo . Koło zębate.
Páté kolo  u vozu. Piąte koło u wozu.
Plavací kolo . Koło do pływania.
Postoupila do dalšího kola . Awansowała do następnej rundy.
Předjet o kolo . Zdublować. (W formule 1)
Půjčovna kol . Wypożyczalnia rowerów.
Rád jezdím na kole . Lubię jeździć na rowerze.
Sesednout z kola . Zsiąść z roweru.
Slézt z kola . Zejść z roweru.
Smát se na celé kolo . Śmiać się do rozpuku.
Tlačit kolo . Pchać rower.
Tréninkové kolo . Seria treningowa.
Tři kola  po třech minutách. Trzy rundy, każda po trzy minuty.
Vyhrát ve čtvrtém kole . Wygrać w czwartej rundzie.

KonecKonec  (m.) – koniec
Bez konce . Bez końca.
Blíží se jeho konec . Zbliża się jego koniec.
Blížit se ke konci . Zbliżać się do końca.
Byl jsem třetí od konce . Byłem trzeci od końca.
Je s trpělivostí u konce . Kończy mu się cierpliwość.
Je v koncích . Znalazł się w sytuacji bez wyjścia.
Konec  konc ů. Koniec końców.
Koncem  měsíce. Pod koniec miesiąca.
Na druhém konci  města. Na drugim końcu miasta.
Nemá to konce . To nigdy się nie skończy.
Objetí a polibky nebraly konce . Uściskom i pocałunkom nie było końca.
Od začátku do konce . Od początku do końca.
To je konec . To koniec.
Vzít něco z druhého konce . Zabrać się do czegoś w inny sposób.
Vzít něco za špatný konec . Zabrać się do czegoś w niewłaściwy sposób.

KontrolaKontrola  (f.) – kontrola
Důkladná kontrola . Dokładna kontrola.
Hraniční kontrola . Kontrola graniczna.
Kontroly  už skončily. Kontrole już się zakończyły.
Namátková kontrola . Wyrywkowa kontrola.
Nečekaná kontrola . Nieoczekiwana kontrola.
Oheň se vymkl kontrole . Ogień wymknął się spod kontroli.
Pasová kontrola . Kontrola paszportowa.
Podrobná kontrola . Szczegółowa kontrola.
Pokusil se vyhnout kontrole  a začal utíkat. Próbował uniknąć kontroli i zaczął uciekać.
Procházet kontrolami . Przechodzić przez kontrole.
Převzít kontrolu . Przejąć kontrolę.
Přijít na kontrolu . Przyjść na kontrolę./Zgłosić się do kontroli.
Rostlinolékařská kontrola . Kontrola fitosanitarna.
Veterinární kontrola . Kontrola weterynaryjna.
Výbor pro rozpočtovou kontrolu . Komisja kontroli budżetowej.
Výsledky kontroly . Wyniki kontroli.
Ztratit nad sebou kontrolu . Stracić panowanie nad sobą.
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KostKost  (f.) – kość
Čelní kost . Kość czołowa.
Člunková kost . Kość łódeczkowata.
Holenní kost . Kość piszczelowa.
Hrášková kost . Kość grochowata.
Hrudní kost . Mostek.
Klíční kost . Obojczyk.
Křížová kost . Kość krzyżowa.
Kyčelní kost . Kość biodrowa.
Lícní kost . Kość policzkowa.
Loketní kost . Kość łokciowa.
Lýtková kost . Kość strzałkowa.
Okusovat kost . Ogryzać kość.
Promrzlý na kost . Zmarznięty na kość.
Protáhnout si kosti . Rozprostować kości.
Rozhýbat si kosti . Rozruszać kości.
Rybí kost . Ość.
Spánková kost . Kość skroniowa.
Srostlé kosti . Zrośnięte kości.
Stydká kost . Kość łonowa.
Temenní kost . Kość ciemieniowa.
Umrznout na kost . Zmarznąć na kość.
Vřetenní kost . Kość promieniowa.

KošileKošile  (f.) – koszula
Bližší košile  než kabát. Bliższa koszula ciału niż sukmana.
Dámská košile . Koszula damska.
Drátěná košile . (hist.) Kolczuga.
Hnědé košile . (hist.) Brunatne koszule.
Košile  se dělají ze lnu. Koszule robi się z lnu.
Noční košile . Koszula nocna.
Pánská košile . Koszula męska.
Roztrhl košili . Rozdarł koszulę.
Zvyk je železná košile . Przyzwyczajenie jest drugą naturą.

KouřKouř  (m.) – dym
Tváře měli zčernalé kou řem. Twarze ich były sczerniałe od dymu.
Udusit se kou řem. Udusić się dymem.
Ze spáleniště stoupal žár a kou ř. Od zgliszcz biło jeszcze gorąco i podnosiły się 

dymy.

KrádežKrádež  (f.) – kradzież
Drobná krádež . Drobna kradzież.
Obvinil ji z krádeže . Oskarżył ją o kradzież.
Předmět pochází z krádeže . Przedmiot pochodzi z kradzieży.
Přistihli ho při drobných krádežích . Przyłapali go na drobnych kradzieżach.
Přistižený při krádeži . Przyłapany na kradzieży.

KrásaKrása  (f.) – piękno (n.), uroda
Královna krásy . Królowa piękności.
Smysl pro krásu . Poczucie piękna.
Veškerou krásu  zdědila po matce. Całą urodę odziedziczyła po matce.

KrbKrb  (m.) – kominek
V krbu  praskal oheň. W kominku trzaskał ogień.
Za krbem  vytrvale vyhrával cvrček. Za kominkiem zajadle ćwierkotał świerszcz. 
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KrevKrev  (f.) – krew
Bude tě tížit prolitá krev . (lit.) Krew przelana ci zaciąży.
Člověk z masa a krve . Człowiek z krwi i kości.
Dárce krve . Krwiodawca.
Do krve  se urazit. (przen.) Obrazić się na śmierć.
Kapky krve  se mísily s potem. Krople krwi mieszały się z potem.
Krev  ještě nezkropila step, ale válka už začala. Krew nie splamiła jeszcze stepów, wojna była już 

rozpoczęta. 
Krev  jí zbrotila tvář. Krew bryznęła na jej twarz.
Krev  mi stříkla do obličeje. Krew bryznęła mi na twarz.
Krev  se hrne do tváře. Krew napływa do twarzy.
Louže krve . Kałuża krwi.
Má to v krvi . Ma to we krwi.
Měli v krvi  alkohol. Mieli w krwi alkohol.
Mít horkou krev . Być w gorącej wodzie kąpanym.
Modrá krev . Błękitna krew.
Nenašly se stopy krve . Nie znaleziono śladów krwi.
Oběh krve . Krążenie krwi.
Odebrat krev . Pobrać krew.
Pach krve . Zapach krwi.
Pachuť krve . Posmak krwi.
Pění se mu krev . Burzy się mu krew.
Plivat krev . Pluć krwią.
Poteče krev , hodně krve . Poleje się krew, mnóstwo krwi.
Potit krev . Pocić się krwią.
Potit krev . (fraz.) Wypruwać flaki.
Prolití krve . Rozlew krwi.
Přišel zalitý krví . Przyszedł zalany krwią.
Rozbor krve  a moči. Analiza krwi i moczu.
Škrábla mě do krve . Podrapała mnie do krwi.
To mu pije krev . Psuje mu to krew.
Touha po krvi . Żądza krwi.
Transfúze krve . Transfuzja krwi.
Všude bylo plno krve . Wszędzie było pełno krwi.
Z cizího krev  neteče. Cudza krzywda nie boli.
Země byla zalita krví . Ziemia była zlana krwią. 
Způsobit mnoho zlé krve .               Napsuć sobie dużo krwi.
Ztratil jsi moc krve . Straciłeś dużo krwi.
Ztratil přes litr krve . Stracił ponad litr krwi.

KritikaKritika  (f.) – krytyka
Být v palbě kritiky . Znaleźć się w ogniu krytyki.
Konstruktivní kritika . Konstruktywna krytyka.
Otevřená kritika . Otwarta krytyka.
Podrobit kritice . Poddać krytyce.
Pod vší kritiku . Poniżej krytyki.
Zdrcující kritika . Druzgocąca krytyka.

KrizeKrize  (f.) – kryzys (m.)
Být v krizi . Przeżywać/Przechodzić kryzys.
Ekonomická krize . Kryzys gospodarczy.
Krize  středního věku. Kryzys wieku średniego.
Krize  trvá. Kryzys trwa.
Politická krize . Kryzys polityczny.
Poptávka je výrazně nižší než před krizí . Popyt jest znacznie niższy niż przed kryzysem.
Vládní krize . Kryzys rządowy.
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KrkKrk  (m.) – szyja, kark, gardło
Ať už to máme z krku . Miejmy to z głowy.
Bolení v krku . Ból gardła.
Buvolí krk . Szeroki kark.
Hlava sedící na krátkém krku . Głowa osadzona na krótkiej szyi.
Jsem v tom až po krk . Jestem w tym po uszy.
Leze mi to krkem . Wychodzi mi to bokiem.
Mám padesátku na krku . Mam pięćdziesiątkę na karku.
Měl nůž na krku . Miał nóż na gardle.
Mít něco z krku . Mieć coś z głowy.
Mít něčeho až po krk . Mieć czegoś po uszy.
Natahovat krk . Wyciągać szyję.
Omotal paže, krk  i hlavu nestvůry. Oplótł ramiona, szyję i głowę potwora.
Padnout někomu kolem krku . Rzucić się komuś na szyję.
Řemínek několikrát otočený kolem krku . Rzemyk kilkakrotnie owinięty wokół szyi.
Uchopil ho za krk . Złapał go za gardło.
Vysychá mi v krku . Wysycha mi w gardle.
Zapni se až ke krku . Zapnij się pod szyję.
Zvědavě natáhli krky . Z zaciekawieniem wyciągnęli szyje.
Žaludek mi stoupl do krku . Żołądek podszedł mi do gardła.
Zlomit krk . Złamać kark.

KrokKrok  (m.) – krok
Blížil se zvolna, měkkým, pružným krokem . Zbliżał się powoli miękkim, elastycznym krokiem.
Dělilo je od něho nejvýš sto krok ů. Dzieliło ich od niego najwyżej sto kroków.
Držet hubu a krok . Siedzieć cicho i robić swoje.
Držet s někým krok . Dotrzymywać komuś kroku.
Klesavý krok . Chwiejny krok.
Klidným krokem  zamířil domů. Spokojnym krokiem udał się do domu.
Kontrola na každém kroku . Kontrola na każdym kroku.
Krok  do neznáma. Krok w nieznane.
Krok  kupředu. Krok do przodu.
Krok  za krokem. Krok po kroku.
Krok  zpátky. Krok do tyłu.
Nezbytné kroky . Niezbędne kroki.
Pod jeho kroky  tryskala krev. (lit.) Jego kroki wyciskały krew.
Podniknout kroky . Podjąć kroki./Poczynić kroki./Uczynić kroki.
Postoupil jsem o krok  dál. Poszedłem o krok dalej/Zrobiłem następny krok.
Postupuji krok za krokem . Posuwam się krok po kroku.
Právní kroky . Kroki prawne.
Přecházel rychlými kroky  po hradní světnici. Chodził szybkimi kroki po zamkowej izbie.
Překvapivý krok  firmy. Zaskakujący krok firmy.
Přicházela pomalu, měkkým kočičím krokem . Nadchodziła wolno miękkim, kocim krokiem.
Šelest krok ů. Szelest kroków.
Tři rychlé kroky . Trzy szybkie kroki.
Udělat první krok . Zrobić pierwszy krok.
Udělej dva kroky . Zrób dwa kroki.
Ujít pár krok ů. Przejść kilka kroków.
Ustoupil o krok . Cofnął się o krok.
Už zdaleka slyšela jeho kroky . Już z daleka słyszała jego kroki.
Vratkým krokem  zamířila ke krbu. Chwiejnym krokiem poszła w stronę kominka.
Vzdálil se dlouhými kroky . Oddalił się długimi krokami.
Z chodby zaduněly těžké kroky . Z korytarza rozległy się ciężkie kroki.
Zpomalil krok . Zwolnił kroku.

KruhKruh  (m.) – 1. koło 2. grono.
Bludný kruh . Błędne koło.
Hrnčířský kruh . Koło garncarskie.
Mít kruhy  pod očima. Mieć podkrążone oczy.
Polární kruh . Koło biegunowe.
Redakční kruh . Zespół redakcyjny.
Rodinný kruh . Grono rodzinne.

44



Vládní kruhy . Koła rządowe.
Vypočítat obsah kruhu . Obliczyć pole koła.
Vyšší kruhy . Wyższe sfery.
Záchranný kruh . Koło ratunkowe.
Začarovaný kruh . Błędne koło.

KřesloKřeslo  (n.) – fotel (m.)
Ministerské křeslo . Fotel ministra.
Protáhl se, až křeslo  zapraštělo. Przeciągnął się, aż fotel zatrzeszczał.
Rozvalil se v křesle . Rozparł się w fotelu.
Seděl pohodlně v koženém křesle . Siedział wygodnie w skórzanym fotelu.
Sedět v křesle . Siedzieć na fotelu.

KřídloKřídlo  (n.) – skrzydło 
Brát někoho pod svá ochranná křídla . Brać kogoś pod swoje skrzydła.
Hrát na křídle . (sport.) Grać na skrzydle.
Křídla  kabátu. Poły płaszcza.
Narostla mu křídla . Wyrosły mu skrzydła.
Netopýr zamával křídly . Nietoperz zamachał skrzydłami.
Přistřihnout někomu křídla . Podciąć komuś skrzydła.
Pták rozepjal křídla . Ptak rozpostarł skrzydła.
Šumot křídel . Łopot skrzydeł.
Třepetání křídel . Trzepotanie skrzydeł.

KřikKřik  (m.) – krzyk 
Budit se s křikem . Budzić się z krzykiem.
Křik  dítěte. Krzyk dziecka.
Přidušený křik . Zduszony krzyk.

KůňKůň  (m.) – koń 
Bílý kůň. (slang.) Słup.
Bodl kon ě ostruhami. Uderzył konia ostrogami.
Černý kůň. (fraz.) Czarny koń.
Dusot koní , frkání, třesk šavlí se blížil stále více. Tętent koni, parskanie i brzęk szabel zbliżał się 

coraz bardziej.
Houpací kůň. Koń na biegunach.
Jen dusot koní  běžel za nimi. Tylko tętent koni biegł za nimi.
Jezdecký kůň. Wierzchowiec. 
Jezdec strhl kon ě a vzpřímil se v sedle. Jeździec zdarł konia i podniósł się na siodle.
Koně pokryti pěnou těžce chroptěli. Konie pokryły się pianą i chrapały ciężko. 
Koně přimkli uši a začali chrčet vysílením. Konie postulały uszy i poczęły chrapać ze 

zmęczenia.
Koně se po střelbě rozutekli. Konie pouciekały po strzałach.
Koním  začala slézat kopyta. Koniom róg począł złazić z kopyt.
Napájet kon ě. Poić konie.
Nasypat koním  ovsa. Nasypać koniom owsa.
Nechali kon ě trochu napást . Popaśli trochę konie.
Odpřáhnuté kon ě drželi dva kozáčci. Odprzężone konie trzymało dwóch kozaczków.
Odsedlal kon ě, spoutal je a pustil, aby se pásli. Rozsiodłał konie, popętał je i puścił na pastwisko.
Otěže přehodil koni  přes hlavu. Przerzucił wodze przez łeb konia.
Po stepích se proháněla stáda divokých koní . Na stepach bujały stada dzikich koni.
Pobídnout kon ě. Popędzić konia.
Popohnat kon ě. Popędzić konia.
Potom sesedli nebo spadli z koní . Potem zsiedli lub spadli z koni.
Rytina představovala rozcuchané strašidlo na koni . Rycina przedstawiała rozczochrane straszydło na 

koniu.
Sedej na kon ě a zmiz odtud! Wsiadaj na konia i wynoś się stąd!
Sedlat kon ě. Siodłać konie.
Seskočil z kon ě. Zeskoczył z konia.
Slezl s kon ě. Zsiadł z konia.
Tažný kůň. Koń pociągowy.
Ticho rušilo jenom frkání koní . Ciszę przerywało tylko parskanie koni.
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Trojský kůň. Koń trojański.
Udeřil kon ě nahajkou a rozjel se kupředu. Uderzył konia nahajem i pomknął do przodu.
V úžlabině nebylo vidět na tři kroky před kon ě.  W jarze nie widać było na trzy kroki przed końmi.
Vedl kon ě za uzdu. Prowadził konia za uzdę.
Vozkové kleli, švihali kon ě opratěmi. Woźnice klęli, chlaszcząc konie lejcami.
Vsedli na kon ě a jeli dále. Siedli na konie i pojechali dalej.
Výuka jízdy na koni . Nauka jazdy konnej.
Zdálo se, že temná step ubíhá koňům pod kopyty. Ciemny step zdawał się uciekać spod nóg 

końskich. 
KusKus  (m.) – kawał, kawałek 
Cena za kus . Cena za sztukę.
Jít kus  cesty pěšky. Iść kawał drogi piechotą
Kus  dobré práce. Kawał dobrej roboty.
Kus  masa. Kawałek (kęs) mięsa.
Kus  papíru. Kawałek papieru.
Mistrovský kus . Majstersztyk.
Nemá kus  odpovědnosti. Nie ma za grosz odpowiedzialności.
Po kuse . Po kawałku.
Přijít na kus  řeči. Przyjść na pogaduszki.
Rozbít na kusy . Rozbić na kawałki.
Vidět kus  světa. Zobaczyć kawał świata.
V jednom kuse . Bez przerwy.

KůžeKůže  (f.) - skóra
Bát se o svou kůži. Bać się o skórę.
Dostat se někomu pod kůži. Dobrać się komuś do skóry.
Husí kůže. Gęsia skórka.
Je kost a kůže. To skóra i kość.
Kůže líná. Leń
Ležet na líné kůži. Leżeć do góry brzuchem.
Málem vyletěl z kůže. O mało nie wyskoczył ze skóry.
Mít hroší kůži. Być gruboskórnym, być nieczułym.
Naskakuje mi (z toho) husí kůže. Dostaję gęsiej skórki.
Nechtěl bych být v tvé kůži. Nie chciałbym być w twojej skórze.
Nést svou kůži na trh. Narażać własną skórę./ Nastawiać karku.
Neprodám svou kůži lacino. Tanio skóry nie sprzedam.
Onemocněl rakovinou kůže. Zachorował na raka skóry.
Pocítil to na vlastní kůži. Odczuł to na własnej skórze.
Promoknout až na kůži. Przemoknąć do suchej nitki.
Smát se pod kůži. Śmiać się w duchu.
Stáhnu z tebe kůži. Obedrę cię ze skóry.
Vydělávat kůži. Wyprawiać skórę.
Výrobky z vyčiněné kůže. Produkty ze skóry wyprawionej.

LáskaLáska (f.) - miłość
Buď té lásky … Bądź tak łaskawy…
Byl opilý láskou . Był pijany miłością.
Jeho největší láskou  je hazard. Jego największą miłością jest hazard.
Láska  a krev - obě mají velkou moc. Miłość i krew - obie mają potężną moc.
Láska  hory přenáší. Miłość przenosi góry.
Láska  k bližnímu. Miłość do bliźniego.
Láska  k vlasti. Miłość do ojczyzny.
Mateřská láska . Matczyna miłość.
Neopětovaná láska . Nieodwzajemniona miłość.
Platonická láska . Platoniczna miłość.
Pravá láska . Prawdziwa miłość.
Prchavá láska . Ulotne uczucie.
Stará láska  nerezaví. Stara miłość nie rdzewieje.
Učinit něco z lásky . Zrobić coś z miłości.
Vyznání lásky . Wyznanie miłości.
Vyznat lásku . Wyznać miłość.
Zahořet láskou . Wzpłonąć miłością.
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LátkaLátka (f.) – materiał (m.), substancja, tkanina
Nepovolená látka . Niedozwolona substancja.
Očkovací látka . Szczepionka.
Ohnivzdorná látka . Materiał ognioodporny.
Omamné látky . Środki odurzające.
Přejít k nové látce . Przejść do nowego materiału.
Učební látka . Materiał. (W szkole.)
Výbušná látka . Materiał wybuchowy.
Výměna látek . Przemiana materii.

LaviceLavice (f.) – ława, ławka.
Lavice  obžalovaných. Ława oskarżonych.
Školní lavice . Ławka szkolna.
Trestná lavice . (sport.) Ławka kar.

LedLed (m.) – lód
Dám si whisky s ledem . Napiję się whisky z lodem.
Kus ledu . Kawałek lodu./Kawał lodu.
Kusy ledu . Bryły lodu.
Led  na Arktidě taje rekordním tempem. Lód na Arktyce topnieje w rekordowym tempie.
Led  se pode mnou probořil. Lód się pode mną załamał.
Led  se pod ním prolomil. Lód załamał się pod nim.
Ledy  se hnuly. Ruszyły lody.
Pes se utopil pod ledem . Pies utopił się pod lodem.
Prohlubeň v ledu . Przerębel/Przerębla.
Prolomit ledy . Przełamać pierwsze lody.
Rozbíjet led . Rozbijać lód.

LékLék (m.) – lek
Bakterie odolné vůči všem lékům. Bakterie odporne na wszystkie leki.
Lék  na předpis. Lek na receptę.
Lék  na všechno. Lek na wszystko.
Léky  obsahující inzulin. Leki zawierające insulinę.
Nakupovat léky . Kupować leki.
Nárazová dávka léku . Uderzeniowa dawka leku.
Proti věku není lék . Na starość nie ma lekarstwa.
Předepisovat léky . Przepisywać leki.
Utrácela peníze za neúčinné léky . Wydawała pieniądze na nieskuteczne leki.
Volně prodejný lék . Lek bez recepty.

LékařLékař (m.) – lekarz
Dětský lékař. Pediatra.
Chodit s dítětem k lékaři. Chodzić z dzieckiem do lekarza.
Kožní lékař. Dermatolog.
Lékařům se podařilo holčičku zachránit. Lekarzom udało się uratować dziewczynkę.
Obvodní léka ř. Lekarz rejonowy.
Oční lékař. Okulista.
Odborný lékař. Lekarz specjalista.
Okamžitě k lékaři. Natychmiast do lekarza.
Posudkový lékař. Lekarz orzecznik.
Pravidelné prohlídky u lékaře. Regularne badania kontrolne u lekarza.
Prokonzultovat s lékařem. Skonsultować z lekarzem.
Ringový lékař. Lekarz ringowy.
Ušní lékař. Laryngolog.
Závodní lékař. Lekarz zakładowy.
Zubní lékař. Dentysta.
Ženský lékař. Ginekolog.
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LesLes (m.) – las
Bažinatý les . Las bagnisty.
Jde pro chrastí do lesa . Idzie po chrust do lasu.
Jehličnatý les . Las iglasty.
Když se kácí les , létají třísky. Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą.
Listnatý les . Las liściasty.
Lužní les . Las łęgowy.
Odbočil do lesa . Skręcił do lasu.
Okraj lesa . Skraj lasu.
Smíšený les . Las mieszany.
Tělo bylo nalezeno v blízkém lese . Ciało zostało znalezione w pobliskim lesie.
V hloubi lesa . W głębi lasu.
Zdálo se, že les  vyrůstá z vody. Las zdawał się z wody wyrastać.

LetLet (m.) – lot
Během letu . W czasie lotu.
Byl to teprve její druhý let . Był to dopiero jej drugi lot.
Charterový let . Lot czarterowy.
Let  vrtulníkem. Lot śmigłowcem.
Poklidný let . Spokojny lot.
Přeložit let . Przełożyć lot.
Přímý let . Lot bezpośredni.
Taktický let . Lot taktyczny.
Vyhlídkový let . Lot widokowy.
Zpáteční let . Lot powrotny.
Zrušeny byly přes dva tisíce letů. Odwołano ponad dwa tysiące lotów.
Zrušit let . Odwołać lot.

LLetadloetadlo (n.) – samolot (m.)
Bezpilotní letadlo . Samolot bezzałogowy.
Cena letadla  vzrostla dvojnásobně. Cena samolotu wzrosła dwukrotnie.
Cestovali jsme spolu letadlem . Lecieliśmy razem/tym samym samolotem.
Hrozil únosem letadla . Groził porwaniem samolotu.
Letadlo  bylo poloprázdné. Samolot był prawie pusty.
Letadlo  muselo nouzově přistát . Samolot musiał awaryjnie wylądować.
Letadlo  se trochu zakymácelo. Samolot zaczął trochę podskakiwać.
Na palubě letadla  byla bomba. Na pokładzie samolotu była bomba.
Nástup do letadla . Wejście na pokład samolotu.
Pár mých lidí prohledává letadlo . Kilku moich ludzi przeszukuje samolot.
Přistávající letadlo . Lądujący samolot.
Sestřelit dvě letadla . Zestrzelić dwa samoloty.
Sestřelit letadlo . Zestrzelić samolot.
Startující letadlo . Startujący samolot.
Unést letadlo . Porwać samolot. 
V letadle  žádný Američan nebyl. W samolocie nie było żadnego Amerykanina.
Vyskočit z letadla . Wyskoczyć z samolotu.

LetištěLetiště (n.) – lotnisko
Cílové letišt ě. Lotnisko docelowe.
Civilní letišt ě. Lotnisko cywilne.
Letiště jsou zavřená. Lotniska są zamknięte.
Letišt ě ovládl chaos. Na lotnisku/lotniskach zapanował chaos.
Povstalci ovládají letišt ě. Powstańcy kontrolują lotnisko.
Tranzitní prostor letišt ě. Strefa tranzytowa lotniska.
Tři zranění při přistání na letišti  v Palermu. Trzy osoby  ranne podczas lądowania na lotnisku w 

Palermo.
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LežLež (f.) – kłamstwo (n.)
Bídná lež. Nikczemne kłamstwo.
Detektor lži . Wykrywacz kłamstw.
Lež jako věž. Wierutne kłamstwo.
Lež má krátké nohy. Kłamstwo ma krótkie nogi.
Lež se mu protiví. Brzydzi się kłamstwem.
Lží už měla dost. Miała już dość kłamstw.
Malá lež. Małe kłamstewko.
Nenávidí lež. Nienawidzi kłamstwa.
Neutíká se ke lži . Nie ucieka się do kłamstwa.
Nevinná lež. Niewinne kłamstwo.
Očividná lež. Jawne kłamstwo./Oczywiste kłamstwo.
Odpusť mi tu lež. Wybacz mi to kłamstwo.
Přistižen při lži . Przyłapany na kłamstwie.
Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Kłamstwo powtarzane sto razy staje się prawdą.
Štítí se lží. Brzydzi się kłamstwami.

LinkaLinka (f.) – linia
Autobusová linka . Linia autobusowa.
Bezplatná linka . Linia bezpłatna.
Dálková linka . Linia dalekobieżna.
Kyvadlová linka . Linia wahadłowa.
Linka  důvěry. Telefon zaufania.
Melodická linka . Linia melodyczna.
Montážní linka . Taśma montażowa.
Noční linka . Linia nocna.
Nově zřízená linka . Nowo uruchomiona linia.
Okružní linka . Linia okrężna.
Pevná linka . Telefon stacjonarny.
Příměstská linka . Linia podmiejska.
Připojit telefonní linku . Podłączyć linię telefoniczną.
Stávající linka . Istniejąca linia.
Tísňová linka . Numer alarmowy.
Tramvajová linka . Linia tramwajowa.
Trolejbusová linka . Linia trolejbusowa.
Úvěrová linka . Linia kredytowa.
Výrobní linka . Linia produkcyjna.
Zelená linka . Linia 0800.
Zrychlená linka . Linia przyspieszona.
Zvláštní linka . Linia specjalna.

ListList (m.) – 1. karta (f.), kartka (f.) 2. pismo (n.) 3. liść
Dodací list . Kwit dostawy.
Kartézský list . Liść Kartezjusza.
Křestní list . Świadectwo chrztu.
List  se obrátil. Karta się odwróciła.
Nákladní list . List przewozowy.
Obracet list . Zmieniać temat.
Obchodní úvěrový list . Akredytywa towarowa.
Oddací list . Akt ślubu.
Rodný list . Akt urodzenia.
Skladovací list . Kwit składowy.
Titulní list . Karta tytułowa.
Vystavit úmrtní list . Wystawić akt zgonu.
Výuční list . Dyplom zawodowy.
Záruční list . Karta gwarancyjna.
Zástavní list . List zastawny.
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LístekLístek (m.) – 1. bilet 2. karta (f.)
Hlasovací lístek . Karta do głosowania.
Honební lístek . Karta łowiecka
Jídelní lístek . Karta dań.
Lístek  do divadla. Bilet do teatru.
Nápojový lístek . Karta napojów.
Palubní lístek . Karta pokładowa.
Podací lístek . Blankiet nadawczy.
Potravinový lístek . Kartka żywnościowa.
Povolávací lístek . Karta poborowa.
Přihlašovací lístek . Karta meldunkowa.
Rybářský lístek . Karta rybacka.
Zpáteční lístek . Bilet powrotny.

LítostLítost (f.) – 1. żal (m.) 2. litość
Jednat bez lítosti . Postępować bezlitośnie.
Srdce mu sevřela lítost . Żal ścisnął mu serce.

LoketLoket (m.) – łokieć
Dělat něco na dlouhé lokte . Robić coś w żółwim tempie.
Chovat dítě na loktech . Nosić dziecko na ręku.
Mít široké lokty . Rozpychać się łokciami.
Opřel se o loket . Oparł się na łokciu.
Strkali se lokty . Trącali się łokciami.

LyžeLyže (zw. pl.) – narty
Dětské lyže . Narty dla dzieci.
Dvoje lyže . Dwie pary nart.
Jezdit na lyžích . Jeździć na nartach.
Půjčovna lyží . Wypożyczalnia nart.
Skokan na lyžích . Skoczek narciarski.
Skoky na lyžích . Skoki narciarskie.

MajMajeteketek (m.) – mienie (n.), majątek
Daň z převodu majetku . Podatek od przeniesienia własności.
Dělení majetku . Podział majątku.
Dopracovat se majetku . Dorobić się majątku.
Movitý majetek . Mienie ruchome.
Národní majetek . Majątek narodowy.
Nemovitý majetek . Mienie nieruchome.
Promrhat majetek . Roztrwonić majątek.
Propil majetek . Przepił majątek.
Převod majetku  za úplatu. (praw.) Odpłatne przeniesienie własności.
Soukromý majetek . Mienie prywatne.
Státní majetek . Mienie państwowe.

MajitelMajitel (m.) - właściciel 
Majitel  auta. Właściciel samochodu.
Zákonný majitel . Prawowity właściciel.

MaManželstvínželství  (n.) – małżeństwo 
Ani jedno ze dvou manželství  se nepovedlo. Żadne z dwóch małżeństw nie było udane.
Kariéra rozbila její manželství . Kariera rozbiła jej małżeństwo.
Měla za sebou dvě manželství . Miała za sobą dwa małżeństwa.
Uzavřít manželství . Zawrzeć związek małżeński.

MaMasoso  (n.) – mięso 
Bílé maso . Białe mięso.
Buvolí maso . Mięso bawole.
Byl nedostatek čerstvého masa . Brakowało świeżego mięsa.
Čeští zemědělci loni vyprodukovali méně masa . Czescy rolnicy w ubiegłym roku wyprodukowali 

mniej mięsa.
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Hovězí maso . Wołowina.
Kontaminované maso . Zatrute mięso.
Koňské maso . Konina.
Libové maso . Chude mięso.
Měl rád maso . Lubił mięso.
Obchod s bílým masem . Handel żywym towarem.
Otrávené maso . Zatrute mięso.
Páchnoucí maso . Śmierdzące mięso.
Skopové maso . Baranina.
Telecí maso . Cielęcina.
Tlusté maso . Tłuste mięso.
Udit maso . Wędzić mięso.
Ve stanu páchlo maso . W namiocie śmierdziało mięsem.
Zkažené maso . Zepsute mięso.
Zpracování a konzervování masa . Przetwarzanie i konserwowanie mięsa.

MaMatkatka  (f.) – mama, matka
Byla mu matkou . Była dla niego jak matka.
Den matek . Dzień mamy.
Je po matce . Wdał/a się w matkę.
Matka  boží. Matka Boska.
Osamělým matkám  hrozí chudoba. Samotnym matkom grozi nędza.
Vlastní matka . Matka rodzona.

MečMeč  (m.) – miecz
Čas od času mával taseným mečem. Od czasu do czasu wymachiwał obnażonym 

mieczem.
Jeho meč je stejně těžký jako opasek.  Jego miecz za pasem równie ciężki jak trzos.
Meč blýskl nad jeho hlavou. Miecz zalśnił nad jego głową.
Oběma rukama držel meč. Trzymał miecz oburącz.
Odpásal meč. Odpiął miecz.
Okamžitě tasili meče. Natychmiast dobyli mieczy.
Popadl meč a sekal. Wziął miecz i rąbał.
Pozdvihl meč jako třtinu. Podniósł miecz jak trzcinę.
Rozháněl se nahým mečem. Wymachiwał nagim mieczem.
Rukojeť meče. Rękojeść miecza.
Seknutí mečem. Cięcie miecza/mieczem.
Tasil meč, opisoval jím ve vzduchu kruhy. Dobył miecza, opisywał nim w powietrzu koła.
Zabodl meč do země. Wbił miecz w ziemię.
Zastrčil meč do pochvy. Wsunął miecz do pochwy.
Zvednout meč. Unieść miecz.

MedaileMedaile  (f.) – medal (m.)
Boj o medaile . Walka o medale.
Bronzová medaile . Brązowy medal.
Ceremoniál předávání medailí . Ceremonia wręczenia medali.
Předávat medaile . Wręczać medale.
Sada medailí . Komplet medali.
Stříbrná medaile . Srebrny medal.
Zlatá medaile . Złoty medal.
Získat medaili . Zdobyć medal.

MěnaMěna  (f.) – waluta
Cizí měna. Waluta obca.
Mít vlastní měnu . Mieć własną walutę.
Slabá měna. Słaba waluta.
Společná měna. Wspólna waluta.
Účet v cizí měně. Konto walutowe.
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MěsícMěsíc  (m.) – 1. miesiąc 2. księżyc. 3. Księżyc
Koncem měsíce . Pod koniec miesiąca.
Měsíc  je v úplňku. Księżyc jest w pełni.
Nový měsíc . Nowy miesiąc.
Nový měsíc . (astr.) Nów.
Příští měsíc  budu mít narozeniny. W przyszłym miesiącu będę miał urodziny.
Příští měsíc . W przyszłym miesiącu.
Tento měsíc . W tym miesiącu.
Spadl jsi z měsíce? Spadłeś z księżyca?
Ve svitu měsíce . Przy świetle księżyca.
Více než dva měsíce . Ponad dwa miesiące.
V kolikátém jsi měsíci ? W którym jesteś miesiącu?
Začátkem měsíce . Na początku miesiąca.

MěstoMěsto  (n.) – miasto
Být postrachem města . Być postrachem miasta.
Centrum města . Centrum miasta.
Do města  se valí davy. Do miasta walą tłumy.
Hlavní město . Stolica.
Hledali tě po celém městě. Szukali cię po całym mieście.
Hlučné město . Gwarne miasto.
Hotel se nachází v klidné části města . Hotel znajduje się w spokojnej części miasta.
Hradby města . Mury miasta./Mury miejskie.
Chystáme se zajít do města . Wybieramy się do miasta.
Krajské město . Miasto wojewódzkie
Lázeňské město . Miasto uzdrowiskowe.
Město  mu nedělalo dobře. Miasto źle wpływało na niego.
Město  neslo stopy zpustošení a divokého řádění. Miasto nosiło na sobie ślady spustoszeń i dzikiej 

swawoli.
Město  volalo za odjíždějícími hlasy zvonů. Miasto wołało za odjeżdżającymi głosami 

dzwonów.
Město  ze tří stran obklopené vodou. Miasto z trzech stron otoczone wodą.
Na město  dopadly bomby. Bomby spadły na miasto.
Obě města  nemají přímé spojení. Oba miasta nie mają bezpośredniego połączenia. 
Okraj města . Peryferie.
Polovina města  byla srovnána se zemí. Połowa miasta została zrównana z ziemią.
Primátor města . Prezydent miasta.
Prohlídka města . Zwiedzanie miasta.
Protékat městem . Przepływać przez miasto.
Provinční město . Miasto prowincjonalne.
Průjezd městem . Przejazd przez miasto.
Přístavní město . Miasto portowe.
Rozkvět města . Rozkwit miasta.
Starosta města . Burmistrz miasta.
Střed města . Śródmieście.
Výbuch bylo slyšet v celém městě. Wybuch było słychać w całym mieście.
Z celého města  se nezachránila živá duše. Z całego miasta nie ocalała jedna żywa dusza.
Zadlužení města . Zadłużenie miasta.
Zakroužil třikrát nad městem . Zatoczył trzy kręgi nad miastem.
Zříceniny města . Ruiny miasta.

MezMez  (f.) – 1. granica 2. miedza.
Lidská chamtivost nezná mezí. Chciwość ludzka nie zna granic.
To přesahuje všechny meze. To przekracza wszelkie granice.
Nezná meze. Nie zna granic.
V mezích  slušnosti. W granicach przyzwoitości.
V rozumných mezích . W granicach rozsądku.
Všechno má své meze. Wszystko ma swoje granice. 
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MíčMíč  (m.) – piłka (f.)
Boj o míč. Walka o piłkę.
Bojovat o každý míč. Walczyć o każdą piłkę.
Brankář vyrazil míč nad břevno. Bramkarz wybił piłkę nad poprzeczkę.
Být u míče. Być przy piłce.
Dostat míč do sítě. Posłać piłkę do siatki.
Kopat do míče. Kopać w piłkę.
Lovit míč ze sítě. Wyciągać piłkę z bramki.
Míč je ve hře. Piłka (jest) w grze.
Míč se dotknul sítě. Piłka dotknęła siatki.
Míč už byl za čárou. Piłka była już za linią.
Míč v zámezí. Piłka poza boiskiem. (W koszykówce.)
Minout míč. Nie trafić w piłkę.
Nesený míč. Piłka niesiona. (W koszykówce.)
Odebrání míče. Odebranie piłki.
Odebrání míče soupeři. Odebranie piłki rywalowi.
Odebrat míč. Odebrać piłkę.
Odražení míče. Odbicie piłki.
Odrážet míč o zem. Odbijać piłkę o ziemię.
První dotyk s míčem. Pierwszy kontakt z piłką.
Přihrát někomu míč. Podać komuś piłkę.
Skákající míč. Kozłująca piłka.
Točený míč. Podkręcona piłka.
Uchopit míč. Złapać piłkę./Chwycić piłkę.
Ukopnout míč do autu. Wykopać piłkę na aut.
V zápase nepotkal míč. W czasie meczu nawet nie dotknął piłki.
Vedení míče. Prowadzenie piłki.
Vhodit míč do koše. Wrzucić piłkę do kosza.
Vybojovat míč. Wywalczyć piłkę.
Vykopnout míč. Wykopać piłkę.
Zakopnout míč do autu. Wykopać piłkę na aut.
Ztráta míče. Strata piłki.

MinisterstvoMinisterstvo  (n.) – ministerstwo
Demostranti vnikli do budovy ministerstva . Protestujący wtargnęli do budynku ministerstwa.
Ministerstvo  obrany. Ministerstwo obrony.
Ministerstvo  vnitra. Ministerstwo spraw wewnętrznych.

MinulostMinulost  (f.) – przeszłość
Nenáviděl celou svou minulost . Nienawidził całej swojej przeszłości.
Nezapomenout na minulost . Nie zapomnieć o przeszłości.
Vymazat minulost . Wymazać przeszłość.
Vzpomínky na minulost . Wspomnienia z przeszłości.

MinutaMinuta  (f.) – minuta
Je za pět minut  dvanáct. (fraz.) Jest za pięć dwunasta.
Pár minut  před půlnocí. Kilka minut przed północą.
Propustit někoho na minutu . Zwolnić kogoś w trybie natychmiastowym.
Přišel na minutu . Przyszedł co do minuty.
Stačilo deset minut . Wystarczyło dziesięć minut.
Vlak přijel na minutu . Pociąg przyjechał co do minuty.

MírMír  (m.) – pokój
Boj za mír . Walka o pokój.
Holubice míru . Gołąbek pokoju.
Jednat o míru . Prowadzić rokowania pokojowe
Podepsání míru . Podpisanie pokoju.
Vykouřit dýmku míru . Wypalić fajkę pokoju.
Uzavřít mír . Zawrzeć pokój
Závod míru . (sport.) Wyścig Pokoju.
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MíraMíra  (f.) – 1. miara 2. umiar (m.) 3. miara, stopień (m.)
Být v dobré míře. (rzad.) Być  w dobrym nastroju.
Dutá míra . Miara objętości.
Délková míra . Miara długości.
Do jisté míry . Do pewnego stopnia.
Krychlová míra . Miara pojemności.
Maximální míra  podpory. (adm.) Maksymalna intensywność pomocy.
Míra nezaměstnanosti. Stopa bezrobocia.
Pít přes míru . Pić ponad miarę.
Pít s mírou . Pić z umiarem.
Plošná míra . Miara powierzchni.
Překročit míru . Przebrać miarę.
Příslovečné určení míry . (jęz.) Okolicznik stopnia.
Šaty na míru . Ubranie na miarę.
Ušitý na míru . Uszyty na miarę.
V nemalé míře. W niemałym stopniu.
V omezené míře. W ograniczonym stopniu.
Vyvést z míry . Wyprowadzić z równowagi.
Vzít míru . Wziąć miarę.
Zachovat míru . Zachować miarę.

MístnostMístnost  (f.) – lokal (m.), pomieszczenie (n.)
Obytná místnost . Lokal mieszkalny.
Volební místnosti  se uzavřou v 13:30. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o 13:30.

MístoMísto  (n.) – 1. miejsce 2. posada (f.)
Bolavé místo . (fraz.) Czułe miejsce.
Byl jsem na míst ě. Byłem na miejscu.
Bylo to nejbezpečnější místo  ostrova. Było to najbezpieczniejsze miejsce na wyspie.
Datum a místo  narození. Data i miejsce urodzenia.
Dojet na místo . Dojechać na miejsce.
Hasiči dorazili na místo . Strażacy dotarli na miejsce.
Hledat místo . Szukać miejsca.
Je na bezpečném místě. Jest w bezpiecznym miejscu.
Jsme na míst ě. Jesteśmy na miejscu.
Místo  narození. Miejsce urodzenia.
Místo  bydliště. Miejsce zamieszkania.
Místo  určení. Miejsce przeznaczenia.
Mít dobré místo . Mieć dobrą posadę.
Mít hlavu na pravém místě. Mieć głowę na karku.
Na její místo  čeká deset dalších. Na jej miejsce czeka dziesięć następnych/innych.
Na místě neštěstí. Na miejscu katastrofy.
Na některých místech  sahala poušť až k řece. W niektórych miejscach pustynia dochodziła do 

rzeki. 
Na strach není místo . Nie ma miejsca na strach.
Na tvém místě bych to nedělala. Na twoim miejscu nie robiłabym tego.
Najít místo  na zaparkování. Znaleźć miejsce do parkowania.
Na nejvyšších místech . (adm.) Na najwyższych instancjach.
Nastoupit na místo . Objąć posadę.
Nenávidím tohle místo ! Nienawidzę tego miejsca!
Nevhodné místo . Nieodpowiednie miejsce.
Nezajistili místo  činu. Nie zabezpieczyli miejsca przestępstwa.
Obsadit místo . Zająć miejsce.
Okupovat poslední místo . (sport.) Okupować/Zajmować ostatnie miejsce.
Omezený počet míst . Ograniczona liczba miejsc.
Parkovací místo . Miejsce parkingowe.
Podržet někomu místo . Zająć komuś miejsce.
Posvátné místo . Święte miejsce.
Pracovní místo . Miejsce pracy.
Prázdné místo . Puste miejsce.
Předposlední místo . Przedostatnie miejsce.
Přešlápl na míst ě. Podreptał w miejscu.
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Příslovečné určení místa . (jęz.) Okolicznik miejsca.
Přišel o místo . Stracił pracę/posadę.
Skončil na druhém míst ě. Skończył na drugim miejscu.
To je člověk na svém místě. Właściwy człowiek na właściwym miejscu.
Ucházet se o místo . Ubiegać się o miejsce.
Volná místa . Wolne miejsca.
Vrátil se na své místo . Wrócił na swoje miejsce.
Všechna místa  jsou obsazena. Brak wolnych miejsc.
Vše je na svém míst ě. Wszystko jest na swoim miejscu.
Vyměnit si místa . Zamienić się miejscami.
Zahynul na míst ě. Zginął na miejscu.
Zasednul jste mi místo . Podsiadł mnie pan.

MiMistrstr  (m.) – mistrz
Baletní mistr . Baletmistrz.
I mistr  se utne. Koń ma cztery nogi i też się potknie.
Mistr  Evropy. Mistrz Europy.
Mistr  pera. Mistrz pióra.
Stát se mistrem  světa. Zostać mistrzem świata.
Žák předčil mistra . Uczeń przerósł mistrza.

MiMistrovstvístrovství  (n.) – mistrzostwa (n.pl.)
Patří k hlavním favoritům letošního mistrovství. Należy do głównych faworytów tegorocznych 

mistrzostw.

MlhaMlha  (f.) – mgła
Advekční mlha . Mgła adwekcyjna.
Londýnská mlha . Londyńska mgła.
Mlha  klesá. Mgła opada.
Mlha  klesla, břehy bylo zřetelně vidět. Mgła opadła, brzegi zarysowały się wyraźnie.
Mlha  padá. Mgła opada.
Mlha  spadla. Mgła opadła.
Mlha  stoupá. Mgła się podnosi.
Mlha  z vypařování. Mgła z wyparowania.
Neproniknutelná mlha . Nieprzenikniona mgła.
Orografická mlha . Mgła orograficzna.
Podzimní mlhy . Jesienne mgły.
Přízemní mlha . Mgła przygruntowa.
Radiační mlha . Mgła radiacyjna.
Ranní mlha . Poranna mgła.
Ranní mlhy . Poranne mgły.
Ráno se objeví mlhy . Rano pojawią się mgły.
Vidět něco jako v mlze . Widzieć coś jak przez mgłę.
Vidět skrze mlhu . Widzieć przez mgłę.
Vytvářejí se mlhy . Tworzą się mgły.
Za husté mlhy . W gęstej mgle.

MocMoc  (f.) – 1. moc, siła, potęga 2. władza, siła
Boj o moc . Walka o władzę.
Dát plnou moc . Dać pełnomocnictwo/Udzielić pełnomocnictwa.
Dostat se k moci . Dojść do władzy.
Je bez moci . Jest bezsilny.
Jeho moc  děsila druhé. Jego potęga przerażała innych.
Měl neomezenou moc . Miał nieograniczoną władzę.
Odstavit od moci . Odsunąć od władzy.
Plná moc . Pełnomocnictwo.
Pochybovat o boží moci . Wątpić w moc Bożą. 
Posílení moci . Wzmocnienie władzy.
Právní moc . Moc prawna.
Soustředit moc  ve svých rukou. Skupić władzę w swoich rękach.
Státní moc . Władza państwowa.
Tajemná moc . Tajemna siła.
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Udržet se u moci . Utrzymać się przy władzy.
Uchopení moci . Dojście do władzy.
Ujmout se moci . Objąć władzę.
Výkonná moc . Władza wykonawcza.
Vyšší moc . Siła wyższa.
Zákonodárná moc . Władza ustawodawcza.
Zkorumpovaná moc . Skorumpowana władza.
Z moci  svého úřadu. Na mocy swojego urzędu.
Zneužít moci . Nadużyć władzy.

MóMódada  (f.) – moda 
Být staré módy . Być starej daty.
Být v mód ě. Być w modzie.
Dětská móda . Ubrania dziecięce.
Podle módy . Według mody/Zgodnie z modą.
Přijít do módy . Stać się modnym.
Poslední výkřik módy . Ostatni krzyk mody.
Vyjít z módy . Wyjść z mody.

ModlitbaModlitba  (f.) – modlitwa 
Zvony zvaly věřící k modlitbám . Dzwony wzywały wiernych na modlitwę.

MořeMoře  (n.) – morze 
Baltské moře. Morze Bałtyckie.
Jaderské moře. Morze Adriatyckie.
Moře se vzdouvá. Morze się burzy.
Odpočinek u moře. Odpoczynek nad morzem.
Opalovat se u moře. Opalać się nad morzem.
Pobyt u moře. Pobyt nad morzem.
Průzračné moře. Przezroczyste morze.
Rudé moře. Morze Czerwone.
Severní moře. Morze Północne.
Středozemní moře. Morze Śródziemne.
Šel se koupat do moře a utonul. Poszedł wykąpać się w morzu i utonął.
Teplé moře. Ciepłe morze.
Výhled na moře. Widok na morze.
Západ slunce nad mořem. Zachód słońca nad morzem.
Znečištění moře. Zanieczyszczenie morza.

MostMost  (m.) – most
Byl shozen z mostu  do řeky. Został zrzucony z mostu do rzeki.
Letecký most . Most lotniczy.
Most  se houpal a praštěl. Most kołysał się i trzeszczał.
Nikde nebyl most . Nigdzie nie było mostu.
Padací most . Most zwodzony.
Přešli most  nad příkopem. Przeszli przez most na fosie.
Skočil z mostu . Skoczył z mostu.
Spát pod mostem . Spać pod mostem.
Voda strhla most . Woda zerwała most.
Zřítil se most . Runął most.

MozekMozek  (m.) – mózg
Je mozkem  celé firmy. Jest mózgiem całej firmy.
Otřes mozku . Wstrząs mózgu.
Přední mozek . (anat.) Przodomózgowie.
Působit na mozek . Działać na mózg.
Utrpěl vážná zranění mozku . Doznał poważnych obrażeń mózgu.
Vrtá mu mozkem . Chodzi mu po głowie.
Vymyli mu mozek . Wyprali mu mózg.
Zadní mozek . (anat.) Tyłomózgowie.

56



MožnostMožnost  (f.) – możliwość
Jinou možnost  nevidím. Nie widzę innej możliwości.
Jsou dvě možnosti . Są dwie możliwości.
Možnosti  jsou prakticky neomezené. Możliwości są praktycznie nieograniczone.
Podle možností . W miarę możliwości.
To je nad možnosti  jednoho člověka. To przekracza możliwości jednego człowieka.
V rámci svých možností . W ramach swoich możliwości.

MrakMrak  (m.) – chmura (f.)
Bouřkový mrak . Chmura burzowa.
Stahují se nad ním mraky . Gromadzą się nad nim chmury.
Vítr rozehnal mraky . Wiatr przewiał/przegnał chmury,
Základna mraků. Baza chmur.

MrázMráz  (m.) – mróz
Břeskný mráz . Przenikliwy mróz.
Břitký mráz . Przenikliwy mróz.
Mráz až (do) kosti proniká. Mróz przejmuje aż do kości.
Mráz bodá. Mróz szczypie.
Mráz sevřel Polsko. Mróz skuł Polskę.
Mrazy  nepoleví. Mrozy nie popuszczą.
Mrazy  polevily. Mrozy popuściły.
Třeskutý mráz . Siarczysty mróz.
Tuhý mráz . Ostry mróz.
Udeřily mrazy . Chwyciły mrozy.

MšeMše  (f.) – msza
Hrubá mše . Suma.
Půlnoční mše . Pasterka
Sloužit mši . Odprawiać mszę.
Velká mše . Suma.

MuzeumMuzeum  (n.) – muzeum
Muzeum  bylo otevřeno v roce 1962. Muzeum zostało otwarte w 1962 roku.
Národní muzeum . Muzeum Narodowe.
Národopisné muzeum . Muzeum etnograficzne.
Navštívit muzeum . Zwiedzić muzeum.
Technické muzeum . Muzeum Techniki.

MužMuž  (m.) – 1. mąż 2. mężczyzna
Dospělý muž . Dorosły mężczyzna.
Můj muž  nepil. Mój mąż nie pił.
Muž dosud nebyl trestán. Mężczyzna do tej pory nie był karany.
Muž pod třicet. Mężczyzna przed trzydziestką.
Muž význačné ruky a význačného rozumu. Człowiek wielkiej ręki i wielkiego rozumu.
Muž zákona. Stróż prawa.
Některé si stěžují, že má jejich muž  milenku. Niektóre się skarżą, że ich mąż ma kochankę.
Nenechavý muž . Złodziej.
Rozvedený muž . Rozwodnik.
Sen každého muže . Marzenie każdego mężczyzny.
Zadržený muž  musel nejprve vystřízlivět. Zatrzymany mężczyzna musiał najpierw 

wytrzeźwieć

57



MyslMysl  (f.) – myśl
Bystrá mysl . Bystry umysł.
Být dobré mysli . Być dobrej myśli.
Být veselé mysli . Być w dobrym nastroju.
Dodávat někomu na mysli . Dodawać komuś otuchy.
Klesat na mysli . Upadać na duchu.
Mít něco na mysli . Mieć coś na myśli.
Sejde z očí, sejde z mysli . Co z oczu, to i z serca.
Těžká mysl . Melancholia.
To jsem neměl na mysli . Nie to miałem na myśli.
Veselá mysl  půl zdraví. Śmiech to zdrowie.
Upadnout na mysli . Upaść na duchu. 

MyšMyš  (f.) – mysz
Ani myš  by tam neproklouzla. Nawet mysz się tam nie prześlizgnie.
Hlodavec podobný myši . Gryzoń podobny do myszy.
Hrát si s někým jako kočka s myší . Bawić się z kimś w kotka i myszkę.
Chcíplá myš . Zdechła mysz.
Chudý jako kostelní myš . Ubogi jak mysz kościelna.
Kocour není doma, myši  mají pré. Gdy kota nie ma w domu, myszy tańcują.
Kočka chytla myš . Kot złapał mysz.
Mokrý jako myš . Mokry jak mysz.
Myš  vyhryzala díru v pytli. Mysz wygryzła dziurę w worku/worze.
Myši  piští. Myszy piszczą.
Past na myši . Pułapka ma myszy.
Počítačová myš . Myszka (komputerowa).
Tichý jako myš . Cichy jak trusia.
Zpocený jako myš . Mokry/Spocony jak mysz.

MyšlenkaMyšlenka  (f.) – myśl, idea
Černé myšlenky . Czarne myśli.
Fixní myšlenka . Natrętna myśl.
Hlavou jí prolétla myšlenka , že... Przez głowę przeszła jej myśl, że...
Hlavou mu letěly chaotické myšlenky . Przez głowę przebiegały mu chaotyczne myśli.
Chlapcovy myšlenky  se zatoulaly jinam. Myśli chłopca podążyły w inną stronę.
Jeho myšlenky  se rozběhly jinou cestou. Myśli jego szły w inną stronę.
Myšlenka  filmu. Myśl przewodnia filmu.
Myšlenky  na sebevraždu. Myśli samobójcze.
Myšlenky  o životě. Uwagi o życiu.
Napadla mě myšlenka . Przyszedł mi do głowy pomysł.
Oba se pohroužili do svých myšlenek . (lit.) Obaj pogrążyli się we własne myśli.
Odehrávala se výměna myšlenek . Dokonywała się wymiana myśli.
Odvážná myšlenka . Odważna myśl/idea.
Olympijská myšlenka . Idea olimpijska.
Přijít na dobrou myšlenku . Wpaść na dobry pomysł.
Skrývat své myšlenky . Ukrywać swoje myśli.
Sled myšlenek . Bieg myśli.
Ta myšlenka  ho vyděsila. Ta myśl go przeraziła.
To je jeho myšlenka . To jego pomysł.
Tyto myšlenky  ho uvedly do výborné nálady. Te myśli wprawiły go w doskonały humor.
Zápasit s myšlenkami . Bić się z myślami.
Zcela tonul ve svych bolestných myšlenkách . (lit.) Całkowicie utonął w swoich bolesnych 

myślach.
NabídkaNabídka (f.) – 1. propozycja 2. oferta 3. podaż
Chudá nabídka . Uboga oferta.
Nabídka  ke spolupráci. Oferta współpracy.
Nabídka  služeb. Oferta usług.
Obchodní nabídka . Oferta handlowa.
Odmítnout nabídku . Odrzucić ofertę.
Porovnat nabídky . Porównać oferty.
Přijmout nabídku . Przyjąć ofertę.
Učinit nabídku . Zaoferować/Zaproponować
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Zákon poptávky a nabídky . Prawo popytu i podaży.
Záleží na nabídce . Zależy od oferty.
Závazná nabídka . Oferta wiążąca.

NábojNáboj (m.) – 1. nabój 2. ładunek 
Došly mu náboje . Skończyły mu się naboje.
Elektrický náboj . Ładunek elektryczny.
Kladný náboj . Ładunek dodatni.
Ostrý náboj . Ostry nabój.
Slepý náboj . Ślepy nabój.
Záporný náboj . Ładunek ujemny

NadějeNaděje (f.) – nadzieja
Bez jakékoliv naděje. Bez jakiejkolwiek nadziei.
Dodat naději . Dodać otuchy.
Hlas naděje. Głos nadziei.
Klamná naděje. Złudna nadzieja.
Kojit se blahou nadějí. Żywić błogą nadzieję.
Mít naději . Mieć nadzieję.
Naděje hasne. Nadzieja gaśnie.
Naděje na vítězství. Nadzieja na zwycięstwo.
Naděje v lepší život. Nadzieja na lepsze życie.
Paprsek naděje. Promyk nadziei.
Poslední naděje. Ostatnia nadzieja.
Skládat naději  v někoho. Pokładać w kimś nadzieję.
Stín naděje. Cień nadziei.
V jeho mysli svitla naděje. Nadzieja zaświtała  w jego umyśle.
Vzbuzovat naději . Budzić nadzieję.
Vzít někomu naději . Odebrać komuś nadzieję.
Zhasla poslední naděje. Zgasła ostatnia nadzieja.
Ztratil zbytek naděje. Stracił resztki nadziei.

NádražíNádraží (n.) – dworzec (m.)
Autobusové nádraží . Dworzec autobusowy.
Bydlet poblíž nádraží . Mieszkać w pobliżu/blisko dworca.
Doprovodit na nádraží . Odprowadzić na dworzec.
Hlavní nádraží . Dworzec główny.
Nákladové nádraží . Dworzec towarowy.
Nejmodernější nádraží  na světě. Najnowocześniejszy dworzec na świecie.
Setkali se na nádraží . Spotkali się na dworcu.
Vlak vjíždí na nádraží . Pociąg wjeżdża na dworzec. 

NáhodaNáhoda (f.) – przypadek (m.)
Pomohla mu náhoda . Pomógł mu przypadek.
Shoda náhod . Zbieg okoliczności.
To nemůže být náhoda . To nie może być przypadek.
Včera jsem se náhodou  dozvěděl, že... Wczoraj przypadkiem dowiedziałem się, że...

NákladNáklad (m.) – 1. ładunek 2. koszt 3. nakład
Budou muset snížit náklady . Będą musieli obniżyć koszty.
Celkové náklady . Łączne koszty.
Celý náklad  byl rozebrán. Cały nakład został wykupiony.
Ceny pokrývají náklady . Ceny pokrywają koszty.
Dopravní náklady . Koszty transportu.
Hradit náklady . Pokrywać koszty.
Náklad  knihy. Nakład książki.
Náklady  na reklamu. Wydatki na reklamę.
Náklady  nakládky. Koszty załadunku.
Náklady  za dopravu. Koszty transportu.
Návratnost náklad ů. Zwrotność poniesionych kosztów.
Nízké náklady . Niskie koszty.
Provozní náklady . Koszty eksploatacji.
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Skryté náklady . Koszty ukryte.
Snížit náklady . Obniżyć koszty.
Vedlejší náklady . Koszty uboczne.
Vyjít ve velkém nákladu . Wyjść w wielkim nakładzie.
Výrobní náklady . Koszty produkcji.
Životní náklady . Wydatki na życie

NáladaNálada (f.) – nastrój (m.), humor (m.)
Byl ve špatné nálad ě. Był w złym nastroju/humorze.
Hřbitovní nálada . Pogrzebowy nastrój.
Chmurná nálada . Pochmurny nastrój.
Kazit náladu . Psuć nastrój.
Měl mizernou náladu . Był w fatalnym humorze.
Nemít náladu . Nie mieć nastroju.
Pohřební nálada . Pogrzebowy nastrój.
Revoluční nálady . Nastroje rewolucyjne.
Skličující nálada . Przygnębiająca atmosfera/Przygnębiający nastrój.
Tato zpráva jí pokazila náladu . Ta wiadomość popsuła jej humor.
Tyto myšlenky ho uvedly do výborné nálady . Te myśli wprawiły go w doskonały humor.
Zlepšila se mi nálada . Poprawił mi się nastrój.

NápadNápad (m.) – pomysł
Ani nápad ! W żadnym wypadku.
Hloupý nápad . Głupi pomysł.
Chytil se toho nápadu  jako klíště. Uczepił się tego pomysłu jak rzep psiego ogona.
Já ho takovým nápadům odnaučím! Ja go oduczę takich pomysłów!
Oceňovat dobré nápady . Doceniać dobre pomysły.
Pekelný nápad . Piekielny pomysł.
Potřeštěný nápad . Poroniony pomysł.
Přicházet s vlastními nápady . Przychodzić z własnymi pomysłami.
To je nápad ! Świetny pomysł.

NárokNárok  ((načnač?)?) (m.) – 1. prawo (n.) (do czego?) 2. wymagania (pl.t.)
Činit si nárok . Rościć sobie pretensje.
Dělat si nárok . Rościć sobie pretensje.
Má nárok  na omluvu. Należą mu się przeprosiny.
Má nárok  na slevu. Przysługuje mu zniżka.
Nárok  na dovolenou. Prawo do urlopu.
Nárok  na nálezné. Prawo do znaleźnego.
Územní nároky . Roszczenia terytorialne.
Zříci se nárok ů. Zrzec się praw.

NásilíNásilí (n.) – przemoc (f.)
Domácí násilí . Przemoc domowa.
Fyzické násilí . Przemoc fizyczna.
Násilí  v televizi. Przemoc w telewizji.
Psychické násilí . Przemoc psychiczna.

NástrojNástroj (m.) – 1. narzędzie (n.) 2. instrument
Dechové nástroje . Instrumenty dęte.
Drnkací nástroj . Instrument szarpany.
Hudební nástroj . Instrument muzyczny.
Chirurgické nástroje . Narzędzia chirurgiczne.
Ladit nástroje . Stroić instrumenty.
Nástroj  podpory. (adm.) Instrument pomocy.
Nástroj  politiky. Narzędzie polityki.
Smyčcový nástroj . Instrument smyczkowy.
Strunný nástroj . Instrument strunowy.
Vražedný nástroj . Narzędzie zbrodni.
Výrobní nástroje . Narzędzia produkcji.
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NávrhNávrh (m.) – 1. projekt, propozycja (f.) 2. projekt, plan, szkic
Akceptovat návrh . Zaakceptować projekt/propozycję/wniosek.
Hlasovat o návrhu . Głosować nad wnioskiem.
Mírový návrh . Propozycja pokojowa.
Návrh  k sňatku. Propozycja małżeństwa
Návrh  na odvolání. Wniosek o odwołanie.
Návrh  rozpočtu. Projekt budżetu.
Návrh  smlouvy. Projekt umowy.
Návrh  usnesení vlády České republiky. Projekt uchwały rządu Republiki Czeskiej.
Neslušný návrh . Niemoralna propozycja.
Schválit návrh  zákona. Uchwalić projekt ustawy.
Soudce všechny návrhy  obhájců zamítl. Sędzia odrzucił wszystkie wnioski obrony.
Vypracovat návrh . Opracować projekt.
Výzva k předkládání návrh ů. (adm.) Zaproszenie do składania wniosków.

NávštěvaNávštěva (f.) – wizyta
Být na návšt ěvě. Być w odwiedzinach.
Dělat návšt ěvu . Składać wizytę.
Jít na návšt ěvu . Iść w odwiedziny./Iść z wizytą.
Lékařská návšt ěva. Wizyta lekarska.
Prezident zrušil návšt ěvu . Prezydent odwołał wizytę.
Státní návšt ěva. Oficjalna wizyta.
Termín návšt ěvy . Termin wizyty.
Už po první návšt ěvě pozorovala zlepšení. Już po pierwszej wizycie zaobserwowała poprawę.

NázorNázor (m.) – 1. pogląd 2. spostrzeżenie (n.)
Brání svoje názory  se zarážející tvrdohlavostí. Broni swoich poglądów z zadziwiającym uporem.
Bránil své názory . Bronił swoich poglądów.
Filozofický názor . Pogląd filozoficzny.
Konzervativní názory . Konserwatywne poglądy.
Krajní názory . Skrajne poglądy.
Měl na to vlastní názor . Miał na ten temat własne zdanie.
Mylný názor . Mylne/Błędne przekonanie.
Několikrát změnil názor . Kilkakrotnie zmienił zdanie.
Podle mého názoru . Moim zdaniem.
Radikální názory . Radykalne poglądy.
Světový názor . Światopogląd.
Vyjádřit svůj názor . Wyrazić swoje zdanie
Výměna názorů. Wymiana zdań.
Změnit názor . Zmienić zdanie./ Zmienić pogląd.

NebeNebe (n.) (pl. nebesa) – niebo
Být v sedmém nebi . Być w siódmym niebie.
Chválit do nebe . Wychwalać pod niebiosa.
Nebe na zemi. Niebo na ziemi. 
Nespravedlnost do nebe  volající. Niesprawiedliwość wołająca o pomstę do nieba.
Pod širým nebem . Pod gołym niebem.
To je nebe  a dudy. To pasuje jak pięść do oka.
Vysoko na nebi  se tvořila stáda lehounkých obláčků. Wysoko na niebie ułożyły się stada lekkich 

chmurek.
Vysoký až do nebe . Niebotyczny.

NebezpečíNebezpečí (n.) – niebezpieczeństwo
Bezprostřední nebezpe čí. Bezpośrednie niebezpieczeństwo.
Být v nebezpečí. Być w niebezpieczeństwie.
Hrozí mu nebezpe čí. Grozi mu niebezpieczeństwo.
Je mimo nebezpe čí. Nie grozi mu niebezpieczeństwo.
Lavinové nebezpe čí. Zagrożenie lawinowe.
Na vlastní nebezpe čí. Na własne ryzyko.
Třetí stupeň lavinového nebezpe čí. Trzeci stopień zagrożenia lawinowego.
Věděli o hrozícím nebezpe čí. Wiedzieli o grożącym niebezpieczeństwie.
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NehetNehet (m.) – paznokieć
Bránit se zuby nehty . Bronić się rękami i nogami.
Kartáček na nehty . Szczoteczka do paznokci.
Lak na nehty . Lakier do paznokci.
Okousané nehty . Obgryzione paznokcie.
Okusuje si nehty . Obgryza paznokcie.
Ostříhat si nehty . Obciąć (sobie) paznokcie.
Pilník na nehty . Pilnik do paznokci. 
Pilovat si nehty . Piłować paznokcie.
Vrazili mi třísku pod nehet . Wbili mi drzazgę pod paznokieć.
Zlomený nehet . Złamany paznokieć.

NehodaNehoda (f.) – wypadek (m.)
Čtyřicet let jsem jezdil bez nehody . Czterdzieści lat jeździłem bez wypadku.
Dopravní nehoda . Wypadek drogowy.
Ohlásit nehodu . Zgłosić wypadek.
Pronásledování skončilo nehodou . Pościg zakończył się wypadkiem.
Příčiny nehody  se vyšetřují. Przyczyny wypadku są przedmiotem śledztwa.
Tragická nehoda . Tragiczny wypadek.
Vinu za nehodu  nese řidič osobního auta. Winę za wypadek ponosi kierowca samochodu 

osobowego.
Zahynul při nehod ě. Zginął w wypadku.

NemocNemoc (f.) – choroba
Alzheimerova nemoc . Choroba Alzheimera.
Boj s nemocí . Walka z chorobą.
Civilizační nemoc . Choroba cywilizacyjna.
Dědičná nemoc . Choroba dziedziczna.
Infekční nemoc . Choroba zakaźna.
Legionářská nemoc . Choroba legionistów.
Málo známá nemoc . Mało znana choroba.
Mořská nemoc . Choroba morska.
Návrat nemoci . Nawrót choroby.
Nemoc  šílených krav. Choroba wściekłych krów.
Nemoc  z povolání. Choroba zawodowa.
Padla na něj nemoc . Złapała go choroba.
Parkinsonova nemoc . Choroba Parkinsona.
Pohlavně přenosná nemoc . Choroba przenoszona drogą płciową.
Pohlavní nemoc . Choroba weneryczna.
Progresivní nemoc . Choroba postępująca.
Průběh nemoci . Przebieg choroby.
Předstírat nemoc . Udawać chorobę.
Přenášet nemoc  na potomky. Przekazywać chorobę potomstwu.
Příznaky nemoci . Objawy choroby.
Simulovat nemoc . Symulować chorobę.
Tropická nemoc . Choroba tropikalna.
Výšková nemoc . Lęk wysokości.
Vzácná nemoc . Rzadka choroba.
Záchvat nemoci . Atak choroby.
Zápasit s nemocí . Walczyć z chorobą.
Zdědit nemoc . Odziedziczyć chorobę.
Zemřel po dlouhé těžké nemoci . Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie.

NemocniceNemocnice (f.) – szpital (m.)
Byl převezen do nemocnice . Został przewieziony do szpitala.
Fakultní nemocnice . Szpital uniwersytecki.
Ležet v nemocnici . Leżeć w szpitalu.
Polní nemocnice . Szpital polowy.
Propustit z nemocnice . Wypisać ze szpitala.
Skončil v nemocnici  s otřesem mozku. Skończył w szpitalu ze wstrząsem mózgu.
Vojenská nemocnice . Szpital wojskowy.
Všichni byli převezeni do nemocnice . Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala.
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NenávistNenávist (f.) – nienawiść
Byl v nenávisti . (lit.) Był znienawidzony.
Čiší z něj nenávist . Zionie nienawiścią.
Dát průchod nenávisti . Dać upust nienawiści.
Jejich srdce vzplanula nenávistí . Ich serca zapłonęły nienawiścią.
Když v něm zvítězí nenávist , dovede být strašný. Gdy nienawiść weźmie w nim górę - może być 

straszny.
Nenávist  až za hrob. Dozgonna nienawiść.
Nenávist  z tebe až sálá. Aż tryska od ciebie nienawiścią.
Podněcování rasové nenávisti . Podżeganie do nienawiści na tle rasowym.
Rasová nenávist . Nienawiść rasowa.
Sžírá ho nenávist . Zżera go nienawiść.
Zaslepený nenávistí . Zaślepiony nienawiścią.

NepřítelNepřítel (m.) – 1. wróg 2. przeciwnik
Bojovat proti nepříteli . Walczyć z wrogiem.
Bránit vlast proti nepříteli . Bronić ojczyzny przed wrogiem.
Tichý nepřítel . Cichy wróg.
Třídní nep řítel . Wróg klasowy.
Útok na nepřítele . Atak na wroga.
Vycítil v něm nepřítele . Wyczuł w nim wroga.
Zapřísáhlý nepřítel . Zażarty wróg.
Zarytý nepřítel . Zajadły wróg.

NervNerv (m.) – nerw
Hromádka nervů. Kłębek nerwów.
Jít na nervy . Działać na nerwy.
Má silné nervy . Ma mocne nerwy.
Musím si uklidnit nervy . Muszę uspokoić nerwy.
Nemá na to nervy . To nie na jego nerwy.
Uzlíček nervů. Kłębek nerwów.
Válka nervů. Wojna nerwów.

NeštěstíNeštěstí (n.) – 1. nieszczęście 2. katastrofa (f.)
Důlní neštěstí . Wypadek w kopalni./Katastrofa górnicza.
Letecké neštěstí . Katastrofa lotnicza.
Líná huba, holé neštěstí . Kto pyta, nie błądzi.
Může hovořit o štěstí v neštěstí . Może mówić o szczęściu w nieszczęściu.
Na místě neštěstí . Na miejscu katastrofy.
Neštěstí  nikdy nechodí samo. Nieszczęścia chodzą parami.
Neštěstí  upevnilo přátelství. Nieszczęście umocniło przyjaźń.
Opravdové neštěstí . Prawdziwe nieszczęście.
Potkalo ho neštěstí . Spotkało go nieszczęście.
Radovat se z cizího neštěstí . Cieszyć się z cudzego nieszczęścia.
Vypadal jsi jako hromádka neštěstí . Wyglądałeś jak obraz nędzy i rozpaczy

NezaměstnanostNezaměstnanost (f.) – bezrobocie (n.)
Boj proti nezaměstnanosti . Walka z bezrobociem.
Cyklická nezaměstnanost . Bezrobocie cykliczne.
Dlouhodobá nezaměstnanost . Bezrobocie długookresowe.
Dobrovolná nezaměstnanost . Bezrobocie z wyboru.
Frikční nezaměstnanost . Bezrobocie frykcyjne.
Nezaměstnanost  je na vzestupu. Bezrobocie rośnie.
Podpora v nezaměstnanosti . Zasiłek dla bezrobotnych.
Růst nezaměstnanosti . Wzrost bezrobocia.
Skrytá nezaměstnanost . Bezrobocie Ukryte.
Strukturální nezaměstnanost . Bezrobocie strukturalne.
Vysoká nezaměstnanost . Wysokie bezrobocie.
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NocNoc (f.) – noc
Celou noc  nespali. Nie spali całą noc.
Dobrou noc ! Dobranoc!
Hvězdnatá noc . Gwiaździsta noc.
Křik a hluk s příchodem noci  ještě zesílily. Gwar i wrzaski wzmogły się jeszcze z nastaniem 

nocy.
Minulý večer a noc  strávila u otce. Miniony wieczór i noc spędziła u ojca.
Nastala hluboká noc . Zapadła głęboka noc.
Noc  byla pochmurná a větrná. Noc była pochmurna i wietrzna.
Noc  reklamožroutů. Noc reklamożerców.
Noc  zahalila step. Noc pokryła stepy.
Nocí  se rozlehl hrůzný, rozechvělý, šílený výkřik. Potworny, rozedrgany, opętańczy wrzask rozdarł 

noc.
Pil celou noc . Pił całą noc.
Po celou noc . Przez całą noc.
Polární noc . Noc polarna.
Pozdě v noci . Późną nocą.
Právě začalo svítání vypuzovat noc  ze stepi. Właśnie już  i świt począł spychać noc ze stepu.
Probděná noc . Nieprzespana noc.
Probudit se uprostřed noci . Obudzić się w środku nocy.
Přeji dobrou noc . Życzę dobrej nocy.
Spát celou noc . Spać całą noc.
Studené noci . Zimne noce.
Svatební noc . Noc poślubna.
Tam, kde lišky dávají dobrou noc . Tam, gdzie diabeł mówi dobranoc.
Temná noc . Ciemna noc.
To je jako den a noc . To jest jak dzień i noc.
Ve dne i v noci . Dniem i nocą.
V noci  se nikdo neodváží vyjít na ulici. W nocy nikt się nie odważy wyjść na ulicę.
Vypadal, jako by už několik nocí  nespal. Wyglądał, jakby już od kilku nocy nie spał.
Za podobného hovoru jim minula noc . Na takich rozmowach zeszła im noc.
Zakrátko měla nastat noc . Wkrótce miała nastać noc. 
Zatím noc  zbledla a svítání obílilo úzká okénka. Tymczasem noc zbladła i świt ubielił wąskie 

okienka.
Zatím uplynul opět den i noc . Tymczasem upłynęły znowu dzień i noc.
Změnit se přes noc . Zmienić się jak za dotknięciem różdżki.
Známost na jednu noc . Znajomość na jedną noc.

NohaNoha (f.) – noga
Být jednou nohou  v hrobě. Być jedną nogą w grobie.
Házet klacky pod nohy . Rzucać kłody pod nogi.
Hoří mu půda pod nohama . Ziemia pali mu się pod nogami.
Jít co noha nohu  mine. Wlec się noga za nogą.
Krém na nohy . Krem do nóg.
Lež má krátké nohy . Kłamstwo ma krótkie nogi.
Nebyla tam ani noha . Nie było tam żywej duszy.
Nohy  ji nesly samy. Nogi same ją niosły.
Položila mu nohy  na kolena. Położyła mu nogi na kolanach.
Postavit se na (vlastní) nohy . Stanąć na (własne) nogi. 
Přehodil nohu  přes hrušku sedla. Przerzucił nogę przez łęk siodła.
Přehodila si nohu  přes nohu . Założyła nogę na nogę.
Přešlápl z nohy na nohu . Przestąpił z nogi na nogę.
Rukama si obemknout nohy . Objąć nogi rękami.
Skákat po jedné noze . Skakać na jednej nodze.
Stavět se na zadní nohy . Stawać okoniem
Stěží se drží na nohou . Ledwo trzyma się na nogach.
Sundala nohy  ze stolu. Zdjęła nogi ze stołu.
Všechno bylo vzhůru nohama . Wszystko było wywrócone do góry nogami.
Vzali nohy  na ramena. Wzięli nogi za pas.
Žít na vysoké noze . Żyć na wysokiej stopie.
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NosNos (m.) – nos
Bál jsem se vystrčit nos  ze dveří. Bałem się wystawić nos za drzwi.
Bručet si pod nos . Burczeć pod nosem.
Citlivý nos . Czuły nos.
Cvrnkla ho do nosu . Dała mu prztyczka w nos.
Dloubat se v nose . Dłubać w nosie.
Krvácení z nosu . Krwotok z nosa.
Mluvil nosem . Mówił przez nos.
Napudrovat si nos . Przypudrować sobie nos.
Odejít s dlouhým nosem . Odejść z kwitkiem.
Ohrnutý nos . Zadarty nos.
Orlí nos . Orli nos.
Popotáhl nosem . Pociągnął nosem.
Přiložil nos  k ohybu její šíje. Wtulił nos w zgięcie jej szyi.
Rozplácl mu nos  o stůl. Rozpłaszczył mu nos na stole.
Skobovitý nos . Haczykowaty nos.
Strčil nos  do škvíry kuchyňských dveří. Wsunął nos w szparę drzwi kuchennych.
Špičatý nos . Spiczasty nos.
Tahat někoho za nos . Wodzić kogoś za nos.
Ucpal si nos . Zatkał nos. 
Ujet před nosem . Uciec sprzed nosa.
Upřít nos  mezi očima. Skłamać w żywe oczy.
Utírat nos . Wycierać nos. 
Výtok z nosu . Wyciek z nosa.
Zaťala drápy do nosu . Wbiła pazury w nos.

NůžNůž (m.) – nóż
Chirurgický nůž. Skalpel.
Kapesní nůž. Scyzoryk.
Kuchyňský nůž. Nóż kuchenny.
Hnát věc na ostří nože . Stawiać sprawę na ostrzu noża.
Měl nůž na krku. Miał nóż na gardle.
Otupit nůž. Stępić nóż.
Nasadit nůž na krk. Przyłożyć nóż do gardła.
Popadl nůž ze stolu. Chwycił nóż ze stołu.
Vrazit nůž do zad. Wbić nóż w plecy.
Záblesk nože . Błysk noża.

ObdobíObdobí (n.) - okres (m.)
Čtyři roční období . Cztery pory roku.
Funkční období . Kadencja.
Meziválečné období . Dwudziestolecie międzywojenne.
Nejtěžší období  v životě. Najtrudniejszy okres w życiu.
Počínaje obdobím , které začíná dne... Począwszy od okresu zaczynającego się w dniu...
Prožívat obtížné období . Przeżywać trudny okres.
Volební období . Kadencja.
Zdaňovací období . Okres podatkowy.
Zkouškové období . Sesja egzaminacyjna.

ObecObec (f.) – 1. gmina 2. środowisko (n.)
Akademická obec . Środowisko akademickie.
Náboženská obec Gmina wyznaniowa.
Starosta obce . Wójt.
Vědecká obec . Środowisko naukowe.

OběťOběť (f.) – ofiara
Byl nevinnou obětí. Był niewinną ofiarą.
Mezi oběťmi  jsou především policisté. Ofiarami są głównie policjanci.
Obětí mohlo být více. Ofiar mogło być więcej.
Obětí se může stát kdokoliv. Ktokolwiek może stać się ofiarą.
Oběti  si vybral náhodně. Ofiary wybierał przypadkowo.
Počet obětí může ještě narůst. Liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
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Počet obětí stoupl na sedm. Liczba ofiar wzrosła do siedmiu.
Položil věnec k památníku obětí povstání. Złożył wieniec na pomniku ofiar powstania.
Příbuzní obětí. Krewni ofiar.
Přinášet oběť. Składać w ofierze.
Snaží se ze sebe udělat oběť. Próbuje zrobić z siebie ofiarę.
Stát se obětí. Stać się ofiarą.
Většina obětí zemřela na místě. Większość ofiar zmarła na miejscu.
Vyplývá to z pitev obětí. Wynika to z sekcji zwłok ofiar.

ObchodObchod  (m.) – 1. sklep 2. handel 3. biznes 4. interes 5. transakcja (f.)
Antifašisté zapalovali auta a obchody . Antyfaszyści podpalali samochody i sklepy.
Bezcelní obchod . Sklep wolnocłowy.
Bilance zahraničního obchodu . Bilans handlu zagranicznego.
Internetový obchod . Sklep internetowy.
Kamenný obchod . Sklep tradycyjny.
Námořní obchod . Handel morski.
Nově otevřený obchod . Nowo otwarty sklep.
Obchod  s drogami. Handel narkotykami.
Obchod  se hýbe. Interes się kręci.
Obchod  s hračkami. Sklep z zabawkami.
Obchod  s nábytkem. Sklep meblowy.
Obchod  s otroky. Handel niewolnikami.
Obchod  se smíšeným zbožím. Sklep wielobranżowy.
Obchod  se suvenýry. Sklep z pamiątkami.
Obchod  v malém. Handel detaliczny
Obchod  ve velkém. Handel hurtowy.
Pokladní v obchod ě. Kasjerka w sklepie.
Provozovat obchod . Prowadzić handel.
Série přepadení obchod ů a bank. Seria napadów na sklepy i banki.
Trojúhelníkový obchod . Transakcja trójkątna.
Výměnný obchod . Handel wymienny.
Výnosný obchod . Dochodowy interes.
Zahraniční obchod . Handel zagraniczny.
Zóna volného obchodu . Strefa wolnego handlu.
Ztrátový obchod . Interes przynoszący straty. 

OblastOblast (f.) – 1. obszar (m.), teren (m.), terytorium (n.) 2. zakres (m.)
Oblast  působnosti. Zakres stosowania.
Záplavová oblast . Obszar zalewowy.

ObličejObličej (m.) – twarz (f.)
Její obli čej byl naprosto bez výrazu. Jej twarz była zupełnie bez wyrazu.
Krém na obli čej. Krem do twarzy.
Krev mi stříkla do obli čeje. Krew bryznęła mi na twarz.
Na obli čeji  má vyrážku. Ma wysypkę na twarzy.
Několikrát ji uhodil pěstí do obli čeje. Kilkakrotnie uderzył ją pięścią w twarz.
Nemohu odhalit obli čej dříve než odbije půlnoc. Nie mogę odkryć twarzy przed wybiciem północy.
Obličej se mu trošku protáhl. Twarz mu się troszkę wydłużyła.
Obličeje zvážněly. Twarze spoważniały.
Otřela si obli čej. Wytarła sobie twarz.
Podlouhlý obli čej. Twarz podłużna.
Pořád se díval na stejné obli čeje. Ciągle oglądał te same twarze.
Protáhlý obli čej. Twarz pociągła.
Připadá mi, že jsem ten obli čej už někdy viděl. Wydaje mi się, że widziałem już kiedyś tę twarz.
Skryl obli čej do dlaní. Ukrył twarz w dłoniach.
Udělat dlouhý obli čej. Zrobić kwaśną minę.
Všechny obli čeje ztuhly výrazem šoku. Na wszystkich twarzach zastygł wyraz szoku.
Vypadám v obli čeji  hrozně. Moja twarz wygląda okropnie.
Zakrvácený obli čej. Zakrwawiona twarz.
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OblohaObloha (f.) – niebo (n.)
Bezmračná obloha . Bezchmurne niebo.
Měsíc už dávno zašel a oblohu  zatáhly mraky. Księżyc zaszedł od dawna, a chmury okryły 

horyzont.
Na obloze  se zamihotaly hvězdy. Gwiazdy zamigotały na niebie.
Obloha  byla jeden mrak. Niebo było zasnute chmurami.
Obloha  se čistí. Niebo się przejaśnia.
Obloha  se mračí. Niebo się chmurzy.
Obloha  se vyčistila. Niebo się oczyściło.
Obloha  se vyjasnila. Niebo się rozjaśniło.
Obloha  se zatahuje. Gromadzą się chmury.
Ohnivá koule opsala na obloze  zářící oblouk. Kula ognista zatoczyła jaskrawy łuk na niebie.
Slunce protínalo oblohu  šikmými pruhy světla. Słońce przeszyło niebo skośnymi smugami światła.
Svítící šmouha na noční obloze . Świetlista smuga na nocnym niebie.
Z oblohy  sálá  žár. (lit.) Żar z nieba leci.
Zatažená obloha . Zachmurzone niebo.
Ztemnělou oblohu  proťal oslepující blesk. Pociemniałe niebo przecięła oślepiająco jasna 

wstęga błyskawicy.

ObočíObočí (n.) – brwi (f.pl.)
Povytáhl trochu obočí. Uniósł lekko brwi.
Pozvedl obo čí v němém údivu. Uniósł brwi w niemym zdumieniu.
Sešikmení knírů a obočí. Obwisłość wąsów i brwi.
Svraštil obočí. Zmarszczył brwi.
Tázavě zvedl obo čí. Uniósł  pytająco brwi.

ObrazObraz (m.) – obraz
Na obraze  jsou tři ženy. Na obrazie są trzy kobiety.
Namalovat obraz . Namalować obraz.
Nepodařený obraz . Nieudany obraz.
Obraz  byl ukraden za bílého dne. Obraz został skradziony w biały dzień.
Potvrdit pravost obrazu . Potwierdzić autentyczność obrazu.
Proslulý obraz . Słynny obraz.
Přivolával z paměti obrazy . Przywoływał w pamięci obrazy.
Sbírka obrazů. Kolekcja obrazów.
Synchronizovat zvuk a obraz . Zsynchronizować dźwięk i obraz.
Zloději obraz  vyřízli z rámu. Złodzieje wycięli obraz z ramy.
Žánrový obraz . Obraz rodzajowy.

ObsahObsah (m.) – 1. treść (f.), zawartość (f.) 2. spis treści
Obsah  alkoholu v krvi. Zawartość alkoholu we krwi.
Vypít celý obsah  láhve. Wypić całą zawartość butelki.

ObuvObuv (f.) – obuwie (n.)
Dámská obuv . Obuwie damskie.
Dětská obuv . Obuwie dziecięce.
Díly obuvi  z usně. Części obuwia ze skóry.
Domácí obuv . Obuwie domowe.
Nepromokavá obuv . Obuwie nieprzemakalne.
Obuv  na dřevěném základním dílu. Obuwie na drewnianym spodzie.
Obuv  pro tenis. Obuwie do tenisa.
Obuv  s kovovou ochrannou špičkou. Obuwie z metalowym noskiem ochronnym.
Obuv  s podešví a svrškem z pryže. Obuwie z podeszwami i wierzchami wykonanymi z 

gumy.
Obuv  se svrškem z usně. Obuwie z wierzchami wykonanymi ze skóry.
Opravna obuvi . Zakład szewski.
Pánská obuv . Obuwie męskie.
Sportovní obuv . Obuwie sportowe.
Vycházková obuv . Obuwie wyjściowe.
Výroba obuvi . Produkcja obuwia
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OcasOcas (m.) – ogon
Ještěří ocas . Jaszczurczy ogon.
Ocas  letadla. Ogon samolotu.
Pes vrtěl ocasem . Pies merdał ogonem.

OdporOdpor (m.) – 1. opór 2. obrzydzenie (n.), wstręt
Hnutí odporu . Ruch oporu.
Klást odpor . Stawiać opór.
Narazit na odpor . Napotkać opór.
Odpor  ke sladkostem. Wstręt do słodyczy.
Odpor  vzduchu. Opór powietrza.
Pociťoval  odpor  sám k sobě. Czuł wstręt do samego siebie.
Postavit se na odpor . Stawić opór.
Tento pohled ji naplnil neklidem a odporem . Widok ten napełnił ją niepokojem i odrazą.
Vyjekl odporem . Jęknął z obrzydzeniem.

OdpověďOdpověď (f.) – odpowiedź
Jednoznačná odpov ěď neexistuje. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Správná odpov ěď. Poprawna odpowiedź.
Vzmohl se na odpov ěď. Zdobył się na odpowiedź.
Získat odpov ěď. Uzyskać odpowiedź.
Znal odpov ěď. Znał odpowiedź.

OdpovědnostOdpovědnost (f.) – odpowiedzialność
Hnát k odpov ědnosti . Pociągać do odpowiedzialności.
Na vlastní odpov ědnost . Na własną odpowiedzialność.
Nést odpov ědnost . Ponosić odpowiedzialność.
Osobní odpov ědnost . Odpowiedzialność osobista.
Trestní odpov ědnost . Odpowiedzialność karna.
Vyhýbat se odpov ědnosti . Uchylać się od odpowiedzialności.

OdvahaOdvaha (f.) – odwaga
Nemám odvahu  mu to říct. Nie mam odwagi mu tego powiedzieć.
Zakrátko pak předčil všechny odvahou . Wkrótce przewyższył wszystkich odwagą.
Ztratila odvahu . Straciła odwagę.

OheňOheň (m.) – ogień
Drak chrlí oheň. Smok zieje ogniem.
Nebylo možno rozdělat ohn ě. (lit.) Ogni nie można było rozpalić.
Oheň dohasíná. Ogień przygasa.
Oheň pohasl . Ognisko przygasło.
Oheň se šíří. Ogień się rozprzestrzenia.
Oheň se vymkl kontrole. Ogień wymknął się spod kontroli.
Oheň vyhasínal. Ogień przygasał.
Olympijský oheň. Znicz olimpijski.
Polykač ohně. Połykacz ognia.
Přihodil chrastí na oheň. Dorzucił chrustu do ognia.
Přikládal větve na oheň. Dorzucał gałęzi do ognia.
Přilévat oleje do ohně. Dolewać oliwy do ognia.
Shromáždili se u ohně. Zgromadzili się przy ogniu.
V krbu praskal oheň. W kominku trzaskał ogień.
Ve světle ohně planoucího na břehu. Przy świetle ognia palącego się nad brzegiem.

OOkamžikkamžik (m.) – chwila (f.), moment
Historický okamžik . Historyczna chwila.
Měl by tu být každým okamžikem . Powinien tu być lada chwila.
Na okamžik  zaváhal. Zawahał się przez moment.
Nestřežený okamžik . Chwila nieuwagi.
Od prvního okamžiku . Od pierwszej chwili.
Příhodný okamžik . Stosowna chwila.
Šelest vzrůstal každým okamžikem . Szelest wzmagał się z każdą chwilą.
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OknoOkno (n.) – okno
Dialogové okno . Okno dialogowe.
Dřevěná okna . Drewniane okna.
Kamením vytloukli okna . Wybili okna kamieniami.
Ložnice s okny  obrácenými na jih. Sypialnia z oknami wychodzącymi na południe.
Nahýbat se z okna . Wychylać się przez okno.
Odstoupila od okna . Odeszła od okna.
Okna  vedou do ulice. Okna wychodzą na ulicę.
Okno  vedlo na dvorek. Okno wychodziło na podwórze.
Okny  doléhal stále hlasitější křik. Zza okien dochodziły krzyki coraz głośniejsze.
Otevřeným oknem  zavanul ostrý chlad. Przez otwarte okno powiało ostrym chłodem.
Plameny byly vidět z oken . Płomienie widać było z okien.
Plameny šlehaly z oken . Płomienie strzelały z okien.
Plastová okna . Plastikowe okna.
Přistoupil k oknu . Podszedł do okna. 
Stála u okna  sama a opuštěná. Stała pod oknem sama i opuszczona.
U okna . Przy oknie.
Umýt okna . Umyć okna.
Vyhlédl z okna . Wyjrzał przez okno.
Vypadla z okna . Wypadła z okna.
Zamřížovaná okna . Zakratowane okna.
Zasklít okno . Wstawić szybę.

OkoOko (n.) – oko
Bít do očí. Rzucać się w oczy.
Co oči nevidí, srdce nebolí. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.
Ebenové oči. Hebanowe oczy.
Fotbal lahodný oku . Piłka miła dla oka.
Hltat očima . Pochłaniać wzrokiem.
Je na jedno oko  slepý. Nie widzi na jedno oko.
Její fialové oči se ohnivě zaleskly. Jej fiołkowe oczy rozbłysły sinym ogniem.
Jejich oči se setkaly. Ich oczy się spotkały.
Kam oko  dohlédlo. Jak okiem sięgnąć.
Kapky do očí. Krople do oczu.
Klížily se jí oči. Kleiły się jej oczy.
Koutky očí. Kąciki oczu.
Lhát do očí. Kłamać w żywe oczy.
Má vrásky kolem očí. Ma zmarszczki wokół oczu.
Mít klapky na očích . Mieć klapki na oczach.
Mít oči všude. Mieć oczy wszędzie.
Mrknutí oka . Mgnienie oka.
Mžitky před očima . Mroczki przed oczami.
Nastražit oči. Wytężyć wzrok.
Něco mi spadlo do oka . Coś wpadło mi do oka.
Neodtrhoval oči od propletence čar na hrubém papíře. Nie odrywał oczu od plątaniny linii na grubym 

papierze.
Nesledovaly ho žádné dotěrné oči. Nie śledziły go żadne wścibskie oczy.
Nespouštět z někoho oči. Nie spuszczać z kogoś wzroku.
Nevyvaluj na mě oči! Nie wytrzeszczaj na mnie oczu!
Nikdo nezamhouřil oka . Nikt nie zmrużył oka.
Ocelové oči. Stalowe oczy.
Oči mu zazářily. Oczy mu rozbłysły.
Oči mu zlověstně plály. Jego oczy rozpaliły się złowrogim blaskiem.
Oči naběhlé nevyspáním. Oczy spuchnięte z braku snu.
Oči přivyklé k přítmí. Oczy przywykłe do półmroku.
Oči se jí zamžily smutkem a steskem. Oczy zamgliły się jej smutkiem i tęsknotą.
Oči se zakalily. Oczy zmętniały.
Oči všech se naposled otáčely za zámkem. Wszystkie oczy zwracały się po raz ostatni na 

zamek.
Otevřel oči, ale pohled měl prázdný. Otworzył oczy, ale spojrzenie miał puste.
Pastva pro oči. Uczta dla oczu.
Pod bdělým okem . Pod czujnym okiem.
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Podívat se do očí. Spojrzeć w oczy.
Pohlédl mu prosebně do očí. Spojrzał mu błagalnie w oczy.
Pohlédni pravdě do očí. Spójrz prawdzie w oczy.
Pozdvihla oči k nebi. Podniosła oczy do nieba.
Pozoroval okolí žlutými škvírami očí. Obserwował otoczenie żółtymi szparkami oczu.
Pronikavé oči. Przenikliwe oczy.
Protřel si oči. Przetarł oczy.
Přivřela oči. Przymknęła oczy.
Rád bych s tebou mluvil mezi čtyřma očima . Chciałbym z tobą porozmawiać w cztery oczy.
Se sklopenýma očima . Ze spuszczonymi oczami. 
Se slzami v očích . Ze łzami w oczach.
Seděl bez hnutí se zavřenýma očima . Siedział nieruchomo z zamkniętymi oczami.
Skleněné oko . Szklane oko.
Stíny pod očima . Cienie pod oczami.
Svítily jako oči vlka v černém lese. Świeciły jak ślepie wilka w ciemnym borze.
Těkal očima  na všechny strany. Oczy biegały mu na wszystkie strony.
Udeřil ho do očí hrůzný pohled. Straszny widok uderzył jego oczy.
Unavené oči. Zmęczone oczy.
Uslzené oči. Załzawione oczy.
V očích  se jí mihla nedůvěra. Nieufność błysnęła w jej oczach.
Váčky pod očima . Worki pod oczami.
Vidět na vlastní oči. Widzieć na własne oczy.
Vidět pouhým okem . Widzieć gołym okiem.
Vidím ti to na očích . Widzę to w twoich oczach.
Vpadlé oči. Zapadnięte oczy.
Vrána vráně oči nevyklove. Kruk krukowi oka nie wykole.
Všechno jsem viděl na vlastní oči. Wszystko widziałem na własne oczy.
Všechny oči směřovaly k řece. Wszystkie oczy były zwrócone w stronę rzeki.
Všichni zírali s očima  vykulenýma údivem. Wszyscy patrzyli z oczami okrągłymi ze zdziwienia.
Vypálím ti oči. Wypalę ci oczy.
Vypálit oči. Wypalić oczy.
Vypoulené oči. Wyłupiaste oczy.
Vyškrábat oči. Wydrapać oczy. 
Vytřeštit oči. Wytrzeszczyć oczy.
Z očí mu sršely blesky zoufalství a vzteku. Z oczu strzeliły mu gromy rozpaczy i wściekłości.
Zamhouřila oči. Zmrużyła oczy.
Zarudlé oči. Zaczerwienione oczy.
Zatmělo se mu v očích . Pociemniało mu w oczach.
Zavázat oči. Zawiązać oczy.
Zmizeli jí z očí. Zniknęli jej z oczu.
Žabí oči. Wyłupiaste oczy.

OkolnostOkolnost (f.) – okoliczność
Polehčující okolnost . Okoliczność łagodząca.
Přitěžující okolnost . Okoliczność obciążająca.
Shoda okolností . Zbieg okoliczności.
Vždy záleží na okolnostech . Zawsze zależy od okoliczności.
Za nejasných okolností . W niejasnych okolicznościach.
Za podezřelých okolností . W podejrzanych okolicznościach.

OmezeníOmezení (n.) – ograniczenie
Omezení  při dovozu. Ograniczenia przywozowe.
Rychlostní omezení . Ograniczenie prędkości.
Zrušit omezení . Znieść ograniczenie.
OmluvaOmluva (f.) – przeprosiny (pl.t.)
Domáhá se omluvy . Domaga się przeprosin.
Má nárok na omluvu . Należą mu się przeprosiny.
Žádá omluvu  a půl milionu. Żąda przeprosin i pół miliona.
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OmylOmyl (m.) – pomyłka (f.)
Jsi na omylu . Mylisz się.
Justiční omyl . Pomyłka sądowa.
Metoda pokusu a omylu . Metoda prób i błędów.
Někdy dojde k omylu . Niekiedy/Czasami zdarzają się pomyłki.
Neodpustitelný omyl . Niewybaczalna pomyłka.
Okamžitě pochopil svůj omyl . Od razu zrozumiał swoją pomyłkę.
Omyl  přírody. Pomyłka natury.
Poznal svůj omyl . Zorientował się w pomyłce.
Tvoje účast na této výpravě je veliký omyl . Twój udział w tej wyprawie jest wielką pomyłką.
Vyvedl ho z omylu . Wyprowadził go z błędu.
Vyvést z omylu . Wyprowadzić z błędu. 
Zjistit omyl . Zauważyć pomyłkę.

OpatrnostOpatrnost (f.) – ostrożność
Dbát zvýšené opatrnosti . Zachować szczególną ostrożność.

OOpatřpatřeníení (zw. pl.) – środki, postanowienia, posunięcia
Podpůrná opat ření. Środki wsparcia.
Prováděcí opat ření. Uzgodnienia wykonawcze.
Změna stávajícího opat ření podpory. Zmiany istniejącego środka pomocy.
Zpřísnit bezpečnostní opat ření. Zaostrzyć środki bezpieczeństwa.

OpoziceOpozice (f.) – opozycja
Jít do opozice . Przejść do opozycji.
Socialisté pohrozili, že přejdou do opozice . Socjaliści zagrozili, że przejdą do opozycji.
Vůdce opozice . Przywódca opozycji.

OpravaOprava (f.) – naprawa
Letadlo prošlo generální opravou . Samolot przeszedł remont generalny.
Odvézt počítač do opravy . Zawieźć komputer do naprawy.
Oprava  potrvá nejméně tři hodiny. Naprawa potrwa przynajmniej trzy godziny.
Provizorní oprava . Prowizoryczna naprawa.
Vyžadovat neodkladnou opravu . Wymagać niezwłocznej naprawy.

OsobaOsoba (f.) – osoba
Jen jedna osoba  protestovala. Tylko jedna osoba protestowała.
Několik osob  bylo zadrženo. Kilka osób zostało zatrzymanych.
Nežádoucí osoba . Persona non grata.
Soukromá osoba . Osoba prywatna.
V přepočtu na osobu . W przeliczeniu na osobę.
Ve vlastní osob ě. We własnej osobie.
Volný pohyb osob . Swobodny przepływ osób.

OsudOsud (m.) – los
Ironie osudu . Ironia losu.
Jsou pronásledováni zlým osudem . Prześladuje ich zły los.
Milosrdenství osudu . Miłosierdzie losu.
Nepokoušej osud . Nie kuś losu.
O osudu  školy rozhodne ministr. O losie szkoły zadecyduje minister.
Osud  má mnoho tváří. Przeznaczenie ma wiele twarzy.
Osud  mě potrestal. Los mnie pokarał.
Reptat na svůj osud . Narzekać na swój los.
Smířený s osudem . Pogodzony z losem.
Těžký je náš selský osud . Ciężka nasza chłopska dola.
Zlý osud . Niedola.
Znám svůj osud . Znam swoje przeznaczenie.
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OOtázkatázka (f.) – 1. pytanie (n.) 2. kwestia
Je to pouze otázka  ceny. To tylko kwestia ceny.
Jednoduchá otázka . Proste pytanie.
Jen pár otázek . Tylko kilka pytań.
Ještě jednu otázku . Jeszcze jedno pytanie.
Ještě poslední otázku . Jeszcze ostatnie pytanie.
Kladl nesmyslné otázky . Zadawał bezsensowne pytania.
Nejčastější otázky . Najczęściej zadawane pytania.
Odpovídala na otázky . Odpowiadała na pytania.
Otázka  vkusu. Kwestia gustu.
Pokládají tolik otázek , že je to přímo k zbláznění. Zadają tyle pytań, że można zwariować.
Položil jsem ti otázku . Zadałem ci pytanie.
Řečnická otázka . Pytanie retoryczne.
Soutěžní otázka . Pytanie konkursowe.
Sporná otázka . Kwestia sporna.
Stále si pokládá otázku . Ciągle zadaję sobie pytanie.
To je otázka  času. Kwestia czasu.
To není odpověď na mou otázku . To nie jest odpowiedź na moje pytanie.
Záludná otázka . Podchwytliwe pytanie.

OtecOtec (m.) – ojciec
Den otců. Dzień Ojca.
Jaký otec , takový syn. Jaki ojciec, taki syn.
Můj otec  je černoch. Mój ojciec jest Murzynem.
Nevlastní otec . Ojczym.
Odvahu zdědil po otci . Odwagę odziedziczył po ojcu.
Otec  čtyř dětí. Ojciec czworga dzieci.
Otec  neměl odvahu setkat se s dcerou. Ojciec nie miał odwagi spotkać się z córką.
Otec  odešel. Ojciec odszedł.
Otec  trousil jízlivé poznámky. Ojciec rzucał kąśliwe uwagi.
Pátrat po svém biologickém otci . Poszukiwać swojego biologicznego ojca.
Popadla otce  za ruku. Chwyciła/Złapała ojca za rękę.
S mým otcem  se skoro nevídá. Z moim ojcem prawie się nie widuje.
Stát se otcem . Zostać ojcem.
Zaslechla otcův hlas. Usłyszała głos ojca.

OtiskOtisk (m.) – odcisk
Sejmout otisky  prstů. Zdjąć odciski palców.
Zanechat otisky  prstů. Zostawić odciski palców.
Žádné otisky  prstů. Żadnych odcisków palców.

OtravaOtrava (f.) – 1. zatrucie (n.) 2. nuda
Otrava  houbami. Zatrucie grzybami.
Otrava  krve. Sepsa.
Otrava  zplodinami. Zatrucie spalinami.

PádPád (m.) – 1. spadanie (n.), upadek 2. (jęz.) przypadek
Pád říše římské. Upadek Cesarstwa Rzymskiego.
Pád vlády. Upadek rządu.
Pád z koně. Upadek z konia.
Pády  a vzlety. Wzloty i upadki.
Předložkový pád . (jęz.) Wyrażenie przyimkowe.
Pýcha předchází pád . Pycha prowadzi do upadku.
Třetí pád . (jęz.) Celownik
Volný pád . Swobodne spadanie.
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PachatelPachatel (m.) - sprawca 
Neznámý pachatel . Nieznany sprawca.
Odhalit pachatele . Wykryć sprawcę.
Pachateli  hrozí až deset let. Sprawcy grozi nawet dziesięć lat (więzienia).
Pátrat po pachateli . Poszukiwać sprawcy.
Prohledat pachatele . Przeszukać sprawcę.
Zadržet pachatele . Zatrzymać sprawcę.

PamátkaPamátka (f.) – 1. pamięć, pamiątka 2. zabytek (m.)
Čest jeho památce . Cześć jego pamięci.
Eiffelovka je nejznámější pařížská památka . Wieża Eiffla jest najbardziej znanym 

paryskim  zabytkiem.
Ochrana památek . Ochrona zabytków.
Památka  z cesty. Pamiątka z podróży.
Připijme na jeho památku . Wypijmy na jego cześć.
Přírodní památka . Pomnik przyrody.
Uctít památku . Uczcić pamięć.

PaměťPaměť (f.) - pamięć 
Blahé paměti . Świętej pamięci.
Dělat něco po paměti . Robić coś na pamięć.
Dlouhodobá paměť. Pamięć długotrwała.
Epizodická paměť. Pamięć epizodyczna.
Fotografická paměť. Fotograficzna pamięć.
Krátkodobá paměť. Pamięć krótkotrwała.
Mám dobrou paměť na jména. Mam dobrą pamięć do nazwisk.
Mám neomylnou paměť na čísla. Mam niezawodną pamięć do cyfr/liczb.
Má vynikající paměť. Ma świetną pamięć.
Mít děravou paměť. Mieć dziurawą pamięć.
Načítat z paměti . Wczytywać z pamięci.
Paměť selhávala. Pamięć zawodziła.
Permanentní paměť. Pamięć tylko do odczytu (ROM).
Přivolával z paměti  obrazy. Przywoływał w pamięci obrazy.
Psát paměti . Pisać pamiętnik.
Spolehlivá paměť. Niezawodna pamięć.
Utkvět v paměti . Utkwić w pamięci.
V paměti  jí jako živé vyvstávaly události minulé noci. Wypadki ubiegłej nocy stanęły jej jako żywe w 

pamięci.
Vestavěná paměť. (tech.) Wbudowana pamięć.
Výpadek paměti . Zanik pamięci.
Ztrácet paměť. Tracić pamięć.
Ztráta paměti . Utrata pamięci.

PapírPapír (m.) - papier 
Burza cenných papírů. Giełda papierów wartościowych.
Dluhové cenné papíry . Dłużne papiery wartościowe.
Elektrocitlivý papír . Papier elektroczuły.
Fotopapír . Papier fotograficzny.
Karbonový podkladový papír . Papier karbonizowany podłożowy.
Kotouč papíru . Zwój papieru.
Kraftový papír . Papier siarczanowy.
Krepový papír . Papier krepowy.
Kus papíru . Kawałek papieru.
List papíru . Arkusz papieru.
Novinový papír . Papier gazetowy.
Podavač papíru . Podajnik papieru.
Povalovaly se tu papíry . Leżały tu porozrzucane papiery.
Přetiskový papír . Papier przedrukowy.
Přímopropisovací papír . Papier samokopiujący.
Tapetový papír . Podłoże do tapet.
Teplocitlivý papír . Papier ciepłoczuły.
Toaletní papír . Papier toaletowy.
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Uhlový papír . Kalka maszynowa.
Vícevrstvý papír . Papier wielowartstwowy.
Xerografický papír . Papier ksero.

PárPár  ((mm.) – .) – parapara ( (ff.).)
Jít v páru . Iść w parze.
Koupila si dva páry  bot. Kupiła dwie pary butów.
Manželský pár . Para małżeńska.
Pár koní. Para koni.
Pár rukavic. Para rękawic.
Taneční pár . Para taneczna
Tvořili nerozlučný pár . Byli nierozłączną parą.

ParlamentParlament (m.) - parlament 
Švédové volí parlament . Szwedzi wybierają parlament.

PastPast (f.) - pułapka 
Být v pasti . Być w potrzasku.
Chytit do pasti . Złapać w pułapkę.
Nastražit past . Zastawić pułapkę.
Past na myši . Pułapka na myszy.
Spadnout do pasti . Wpaść w pułapkę.

PataPata (f.) - pięta 
Achillova pata . Pięta Achillesa.
Nevytáhne paty  z domu. Nie wytknie nosa z domu.
Od hlavy k patě. Od stóp do głów.
Obrátila se na patě a vyšla. Odwróciła się na pięcie i wyszła.
To nemá hlavu ani patu . Nie ma w tym ani składu, ani ładu.

PéčePéče (f.) - opieka 
Chci, aby byla v mojí péči. Chcę, żeby była pod moją opieką.
Lékařská péče. Opieka lekarska.
Péče o dítě. Opieka nad dzieckiem.
Péče o malé děti. Opieka nad małymi dziećmi.
Povinná péče. (praw.) Obowiązek alimentacyjny.
Příspěvek na péči. Zasiłek opiekuńczy.
Sociální péče. Opieka społeczna.
Zdravotní péče. Opieka zdrowotna.

PenízPeníz (m.) - pieniądz 
Být bez práce a peněz. Być bez pracy i pieniędzy.
Cinkání peněz. Brzęk pieniędzy.
Čas jsou peníze . Czas to pieniądz.
Dostali zpátky svoje peníze . Odzyskali swoje pieniądze.
Došly mi peníze . Skończyły mi się pieniądze.
Drobné peníze . Drobne.
Honit se za penězi. Gonić za pieniędzmi.
Hotové peníze . Gotówka.
Její vášní byly peníze . Jej pasją były pieniądze.
Jet po penězích . Lecieć na pieniądze.
Kovové peníze . Bilon.
Měnit peníze . Wymieniać pieniądze.
Mít peněz jako želez. Mieć pieniędzy jak lodu.
Moje peníze  jsou pryč. Moje pieniądze przepadły.
Mrhat penězi. Trwonić pieniądze.
Naspořené peníze . Zaoszczędzone pieniądze.
Nemít u sebe peníze . Nie mieć przy sobie pieniędzy.
Neumí vysvětlit, kde na to vzal peníze . Nie umie wyjaśnić, skąd wziął na to pieniądze.
Neví, co s penězi. Nie wie, co zrobić z pieniędzmi.
Nic nedělala a pobírala za to peníze . Nic nie robiła i brała za to pieniądze.
Nikdy jsem tolik peněz neměl. Nigdy nie miałem tyle pieniędzy.
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O peníze  nedbá, ani o své, ani o cizí. O pieniądze on nie dba ani o swoje, ani o cudze. 
Obrat o peníze . Okraść z pieniędzy.
Odpočítávat peníze . Odliczać pieniądze.
Padělatel peněz. Fałszerz pieniędzy.
Peníze chybějí. Brakuje pieniędzy.
Peníze na dotace se našly. Znalazły się pieniądze na dotacje.
Peníze nehrají roli. Pieniądze nie grają roli.
Peníze přijdou vhod vždycky. Pieniądze zawsze się przydadzą.
Peníze se hodí. Pieniądze się przydadzą.
Peníze vydělávají peníze . Pieniądz robi pieniądz.
Peníze vyhozené oknem. Pieniądze wyrzucone w błoto.
Peníze zdraví nenahradí. Pieniądze nie zastąpią zdrowia.
Peníze, nebo život! Pieniądze albo życie!.
Plýtvat penězi. Trwonić pieniądze.
Posílat peníze  rodině. Wysyłać rodzinie pieniądze.
Praní špinavých peněz. Pranie brudnych pieniędzy.
Problémy s penězi. Problemy finansowe.
Provolané peníze . Pieniądze wydane na rozmowy telefoniczne.
Předání peněz. Przekazanie pieniędzy.
Přijít o peníze . Stracić pieniądze.
Půjčovat peníze . Pożyczać pieniądze.
Původ peněz. Pochodzenie pieniędzy.
Pytel peněz. Wór/Worek pieniędzy.
Rozměňovat peníze . Rozmieniać pieniądze.
Sedět na penězích . Siedzieć na forsie.
Sehnat peníze . Zdobyć pieniądze.
Sex pro peníze . Seks dla pieniędzy.
Slíbené peníze . Obiecane pieniądze.
Stálo to nemalé peníze . Kosztowało to niemałe pieniądze.
Svěřit někomu své peníze . Powierzyć komuś swoje pieniądze.
Tahat z rodičů peníze . Wyciągać pieniądze od rodziców.
Tisknout peníze . Drukować pieniądze.
Tištění nových peněz. Drukowanie nowych pieniędzy.
Ušetřené peníze . Zaoszczędzone pieniądze.
Utratil skoro všechny vydělané peníze . Wydał prawie wszystkie zarobione pieniądze.
Utratit peníze  za prostitutky. Wydać pieniądze na prostytutki.
Vrácení peněz. Zwrot pieniędzy.
Vydal hodně peněz za advokáty. Wydał dużo/mnóstwo pieniędzy na adwokatów.
Vydělat peníze . Zarobić pieniądze.
Vyvést z firmy peníze . Wyprowadzić pieniądze z firmy.
Za málo peněz málo muziky. Jaka praca, taka płaca.
Za peníze  z našich kapes. Za pieniądze z naszych kieszeni.

PesPes (m.) - pies 
Bojový pes . Pies bojowy.
Dal psovi  nažrat a napít. Dał psu jeść i wody.
Hlídací pes . Pies stróżujący.
Hluk, bouchání a štěkot psů přivolaly ze dvora lidi. Gwar, stukanie i ujadania psów wywołały ludzi ze 

dworu.
Hrát si se psem . Bawić się z psem.
Krb, u něhož se vyhřívali dva psi . Kominek, przy którym grzały się dwa psy.
Lovecký pes . Pies myśliwski.
Mít psa  na vodítku. Prowadzić psa na smyczy.
Naklonovat psa . Sklonować psa.
Naučit psa  povel. Nauczyć psa komendy.
Odháněli psy . Odpędzali psy.
Pastevecký pes . Pies pasterski.
Pes byl očkován proti vzteklině. Pies był szczepiony przeciwko wściekliźnie.
Pes pošel. Pies zdechł.
Pes se rozštěkal. Pies się rozszczekał.
Pes se utrhl ze řetězu. Pies urwał się z łańcucha.
Pes slyší na jméno... Pies się wabi...
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Pes umí povel. Pies zna komendę.
Pes vrčel. Pies warczał.
Pes vychlemstal v mžiku misku vody. Pies w mgnieniu oka wychłeptał miskę wody. 
Pískl na psy . Gwizdnął na psy.
Pozor, zlý pes . Uwaga, zły pies.
Probudil ji štěkot psů. Obudziło ją szczekanie psów.
Pustit psa  z řetězu. Spuścić psa z łańcucha.
Saňový pes . Pies zaprzęgowy.
Slepecký pes . Pies przewodnik.
Smečka divokých psů. Wataha dzikich psów.
Štěkot psů zazníval stále hlasitěji. Szczekanie psów dochodziło coraz wyraźniej.
Štvát psa  proti někomu. Szczuć psa na kogoś.
Uklízet po psovi . Sprzątać po psu.
Venčit psa . Wyprowadzać psa.
Věrný jako pes . Wierny jak pies.
Vypadat jako spráskaný pes . Wyglądać jak zbity pies.
Vypustit psa  na zahradu. Wypuścić psa do ogrodu.
Zákaz vstupu se psy . Zakaz wstępu z psami.

PPěstěst (f.) - pięść
Hodí se jako pěst  na oko. Pasuje jak pięść do oka.
Hrozit pěstí . Grozić pięścią.
Na vlastní pěst . Na własną rękę.
Opřel se pěstmi  o boky. Oparł pięści o biodra.
Uhodil pěstí  do stolu. Walnął pięścią w stół.
Zatínat pěsti . Zacinać pięści.

PPísekísek (m.) - piasek
Házet někomu písek  do očí. Sypać komuś piasek w oczy.
Stavět na písku . Budować zamki na lodzie.
Strkat hlavu do písku . Chować głowę w piasek.
Váleli se v písku . Tarzali się w piasku.
Zrnko písku . Ziarenko piasku.

PPivoivo (n.) - piwo
Beze slova uchopil holbu piva . Bez słowa chwycił garniec piwa.
Černé pivo . Piwo ciemne.
Dolil pivo  sobě i svému společníkovi. Dolał piwa sobie i swojemu towarzyszowi.
Jít na pivo . Iść na piwo.
Jít pro pivo . Iść po piwo.
Láhev od piva . Butelka po piwie. 
Lokl si piva . Łyknął piwa.
Nealkoholické pivo . Piwo bezalkoholowe.
Rozlité pivo . Rozlane piwo.
Sežeň korbel piva , aby mi nevyschlo v hrdle. Zorganizuj antałek piwa, by mi  w gardle nie 

zaschło.
Svařené pivo . Piwo grzane.
Světlé pivo . Piwo jasne.
Zázvorové pivo . Piwo imbirowe.

PPláčláč (m.) - płacz
Dala se do pláče. Zaczęła płakać.
Je mi do pláče. Chce mi się płakać.
Je to k pláči. Tylko usiąść i płakać.
Křečovitý pláč. Spazmatyczny płacz.
Matka dostala záchvat pláče. Matka dostała ataku płaczu.
Mít pláč na krajíčku. Mieć łzy w oczach.
Usedavý pláč. Szloch.
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PPlamenlamen (m.) - płomień
Dům je v plamenech . Dom stoi w płomieniach.
Šlehající plameny . Strzelające płomienie.
Uhasit plameny . Ugasić płomienie.

PPlánlán (m.) - plan
Časový plán . Plan czasowy.
Cestovní plán . Plan podróży.
Dlouhodobý plán . Plan długofalowy.
Hospodářský plán . Plan gospodarczy.
Investiční plán . Plan inwestycyjny.
Marshallův plán . Plan Marshalla.
Mírový plán . Plan pokojowy.
Mít něco v plánu . Mieć coś w planie.
Nemáme žádný plán  B. Nie mamy żadnego planu B.
Plán  A. Plan A.
Plány  na dovolenou. Plany urlopowe.
Podle plánu . Zgodnie z planem.
Pokud vše půjde podle plánu ... Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem...
Tohle v plánu  nebylo. Tego nie było w planie.
Uskutečňovat své plány . Realizować (swoje) plany.
Úsporný plán . Plan oszczędnościowy.
Všechno proběhlo podle plánu . Wszystko przebiegło zgodnie z planem.
Výrobní plán . Plan produkcji.
Zločinné plány . Zbrodnicze plany.

PPlochalocha (f.) - powierzchnia
Dostat se na šikmou plochu . Znaleźć się na równi pochyłej.
Kulová plocha . Powierzchnia kuli.
Kuželová plocha . Powierzchnia stożkowa.
Pracovní plocha . (inf.) Pulpit.
Obytná plocha . Powierzchnia mieszkalna.
Orná plocha . Powierzchnia uprawna.
Rotační plocha . Powierzchnia obrotowa.
Užitková plocha . Powierzchnia użytkowa.
Zastavěná plocha . Powierzchnia zabudowana.

PPlynlyn (m.) - gaz
Hlavní uzávěr plynu . Główny zawór gazu.
Plyn  proudí. Gaz płynie.
Policie nasadila slzný plyn . Policja użyła gazu łzawiącego.
Skleníkový plyn . Gaz cieplarniany.
Slzný plyn . Gaz łzawiący.
Slzotvorný plyn . Gaz łzawiący.
Udusili se výfukovými plyny . Udusili się spalinami.
Unikající plyn . Ulatniający się gaz.
V Karviné unikal plyn . W Karwinie ulatniał się gaz.
Vlastnosti plyn ů. Właściwości gazów.
Výbuch plynu . Wybuch gazu.
Zásobník plynu . Zbiornik gazu.
Zemní plyn . Gaz ziemny.

PPneumatikaneumatika (f.) - opona
Dopumpovat pneumatiky . Dopompować opony.
Letní pneumatiky . Opony letnie.
Prasklá pneumatika . Przebita opona.
Sjetá pneumatika . Zużyta opona.
Výměna pneumatik . Zmiana opon.
Zimní pneumatiky . Opony zimowe.
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PPobytobyt (m.) - pobyt
Jeho pobyt  byl přísně tajný. Jego pobyt był ściśle tajny.
Místo pobytu . Miejsce pobytu.
Pobyt  u moře. Pobyt nad morzem.
Přechodný pobyt . Pobyt czasowy.
Trvalý pobyt . Pobyt stały.

PPocitocit (m.) – uczucie (n.), poczucie (n.), odczucie (n.)
Měl pocit , že se tady zastavil čas. Miał wrażenie, że czas się tu zatrzymał.
Nedokázal vyjádřit pocity . Nie potrafił wyrazić uczuć.
Nikdy na ten pocit  nezapomněl. Nigdy nie zapomniał tego uczucia.
Pocit  lítosti. Uczucie żalu.
Pocit  méněcennosti. Poczucie niższości.
Poit  povinnosti. Poczucie obowiązku.
Pocit  viny. Poczucie winy.
Teď měl navlas stejný pocit . Teraz odczuwał dokładnie to samo.

PPočasíočasí (n.) – pogoda (f.)
Aprílové počasí. Kwiecień-plecień.
Bez ohledu na počasí. Bez względu na pogodę.
Jarní počasí. Wiosenna pogoda.
Náladové počasí. Kapryśna pogoda.
Počasí by se mělo vylepšit v druhé polovině týdne. W drugiej połowie tygodnia pogoda powinna się 

poprawić.
Počasí se lepší. Pogoda się poprawia.
Počasí se udrží. Pogoda się utrzyma.
Proměnlivé počasí. Zmienna pogoda.
Přálo mu počasí. Sprzyjała mu pogoda.
Předpověď počasí. Prognoza pogody.
Psí počasí. Pogoda pod psem.
Rozmary počasí. Kaprysy pogody.
V pátek se začne počasí měnit. W piątek pogoda zacznie się zmieniać.
Zahájení sezony záleží na počasí. Rozpoczęcie sezonu zależy od pogody.

PPočítačočítač (m.) – komputer
Data proudící ze sítě do počítače. Dane płynące z sieci do komputera.
Nabourat se do počítače. Włamać się do komputera.
Odvézt počítač do opravy. Zawieźć komputer do naprawy.
Počítač připojený k internetu. Komputer podłączony do internetu.
Spustit počítač. Włączyć/Uruchomić komputer.
Vyznat se v počítačích . Znać się na komputerach.

PPodlahaodlaha (f.) – podłoga
Leželi na podlaze . Leżeli na podłodze.
Musely spát na studené podlaze . Musiały spać na zimnej podłodze.
Podlaha  byla zastlaná smetím. Podłogę zaściełały śmiecie.
Sesula se na podlahu . Osunęła się na podłogę.
Sklouzl na podlahu . Osunął się na podłogę.
Šla pomalu, nohama šoupajíc po podlaze . Szła powoli, człapiąc po posadzce.
Usedl na podlahu . Usiadł na podłodze.
Vlhká podlaha . Mokra podłoga.
Vykachličkovaná podlaha . Wykafelkowana podłoga.
Z podlahy  s rachotem vyletěla deska. Płyta wyskoczyła z hukiem z podłogi.

PPodmínkaodmínka (f.) – warunek (m.)
Dvouletá podmínka  s odkladem na pět let. Wyrok dwóch lat w zawieszeniu na pięć lat.
Extrémní podmínky . Ekstremalne warunki.
Hygienické podmínky . Warunki sanitarne.
Ideální podmínky . Idealne warunki.
Klimatické podmínky . Warunki klimatyczne.
Laboratorní podmínky . Warunki laboratoryjne.
Nutná podmínka . Warunek konieczny.
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Postačující podmínka . Warunek wystarczający.
Přepravní podmínky . Regulamin przewozów.
Příslovečné určení podmínky . (jęz.) Okolicznik warunku.
Soutěžní podmínky . Warunki udziału w konkursie.
Splňoval podmínky . Spełniał warunki.
Tržní podmínky . Warunki rynkowe.
Všeobecné úvěrové podmínky . Ogólne warunki kredytowe.
Za stejných podmínek . Na takich samych warunkach.
Za účelem splnění podmínek . W celu spełnienia warunków.
Za určitých podmínek . Pod pewnymi warunkami.

PPodnebíodnebí (n.) – klimat (m.)
Drsné podnebí . Surowy klimat.
Mírné podnebí . Klimat umiarkowany.
Tropické podnebí . Klimat tropikalny.
Vražedné podnebí . Zabójczy klimat.

PPodpisodpis (m.) – podpis
Čitelný podpis . Czytelny podpis.
Chybí jen podpis . Brakuje tylko podpisu.
Vlastnoruční podpis . Własnoręczny podpis.
Zřetelný podpis . Wyraźny podpis.

PPodporaodpora (f.) – 1. wsparcie (n.) 2. poparcie (n.) 3. zasiłek (m.)
Cíl podpory . Cel pomocy.
Doba trvání režimu podpory . (adm.) Czas trwania programu pomocy.
Maximální míra podpory . (adm.) Maksymalna intensywność pomocy.
Měla jsem podporu  od manžela. Wspierał mnie mąż.
Nástroj podpory . Instrument pomocy.
Název a adresa orgánu poskytujícího podporu . Nazwa i adres organu przyznającego pomoc.
Podpora  na poradenské služby. Pomoc na usługi doradcze.
Podpora  se omezila na minimum. Pomoc była ograniczona do minimum.
Podpora  v nezaměstnanosti. Zasiłek dla bezrobotnych.
Poskytovatel podpory . Organ przyznający pomoc.
Příjemce podpory . Beneficjent.
Státní podpora . Pomoc państwa.
Změna stávajícího opatření podpory . Zmiany istniejącego środka pomocy.

PPodrobnostodrobnost (f.) – szczegół (m.)
Do nejmenších podrobností . W najmniejszych szczegółach.
Neptej se mě na podrobnosti . Nie pytaj mnie o szczegóły.
Nikdo neznal bližší podrobnosti . Nikt nie znał bliższych szczegółów.
Ušetřím tě podrobností . Oszczędzę ci szczegółów.

PPodvododvod (m.) – oszustwo (n.)
Daňový podvod . Oszustwo podatkowe.
Internetový podvod . Oszustwo internetowe.
Rafinovaný podvod . Perfidne oszustwo.

PPodzimodzim (m.) – jesień (f.)
Na podzim . Jesienią.
Podzim  života. Jesień życia.
Sychravý podzim . Szara jesień.

PPohlavíohlaví (m.) – płeć (f.)
Diskriminace kvůli pohlaví . Dyskryminacja ze względu na płeć.
Rovnost pohlaví . Równość płci.
Začal se zajímat o opačné pohlaví . Zaczął interesować się płcią przeciwną.
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PPohledohled (m.) – 1. spojrzenie (n.) 2. pogląd 3. widok 4. widokówka (f.)
Baziliščí pohled . Bazyliszkowe spojrzenie.
Byl smutný pohled  na tyto potomky vynikajícího rodu. Żal było patrzeć na tych potomków znakomitego 

rodu.
Její pohled  dopadl na poručíkovu tvář. Jej wzrok padł na twarz porucznika.
Letecký pohled . Widok z powietrza. (na zdjęciu)
Mírně pátravý pohled . Łagodnie pytające spojrzenie.
Můj pohled  padl na hromádku krabiček. Mój wzrok padł na stertę pudełek.
Na první pohled . Na pierwszy rzut oka.
Nadšený pohled . Spojrzenie pełne zachwytu.
Odpověděla se starostlivým pohledem . Odpowiedziała z zatroskanym spojrzeniem.
Otevřel oči, ale pohled  měl prázdný. Otworzył oczy, ale spojrzenie miał puste.
Po prvním pohledu  to vzdal. Zrezygnował po pierwszym spojrzeniu.
Podezíravý pohled . Podejrzliwe spojrzenie.
Tento pohled  ji naplnil neklidem a odporem. Widok ten napełnił ją niepokojem i odrazą.
Udeřil ho do očí hrůzný pohled . Straszny widok uderzył jego oczy.
Upíral pohled  na jedno místo. Wbijał wzrok w jedno miejsce.
Vrhat zamilované pohledy . Rzucać zalotne spojrzenia.
Vrhl pohled . Rzucił spojrzenie.
Vyhýbal se jejímu pohledu . Unikał jej spojrzenia.
Vyměňovali si váhavé pohledy . Wymieniali między sobą niepewne spojrzenia.
Zkoumavý pohled . Badawcze spojrzenie.

PPohřebohřeb (m.) – pogrzeb
Kníže vystrojil nádherný poh řeb. Książę wyprawił wspaniały pogrzeb.
Na poh řeb nepřijel nikdo z rodiny. Na pogrzeb nie przyjechał nikt z rodziny.
Pohřeb žehem. Kremacja.

PPohybohyb (m.) – ruch
Bytost neučinila žádný pohyb . Stworzenie nie poruszyło się.
Klamavý pohyb . Zwód.
Kmitavý pohyb . Ruch drgający.
Koordinovat pohyby . Koordynować ruchy.
Krouživý pohyb . Kolisty ruch.
Křivočarý pohyb . Ruch krzywolinijny.
Můžeme sledovat každý jejich pohyb . Możemy śledzić każdy ich ruch.
Otáčivý pohyb . Ruch obrotowy.
Pohyb  po kružnici. Ruch po okręgu.
Pomalý, zamítavý pohyb  hlavy. Powolny, przeczący ruch głowy.
Přímočarý pohyb . Ruch prostolinijny.
Rovnoměrný pohyb . Ruch jednostajny.
Setřela slzu prudkým, rázným pohybem . Starła łzę ostrym, gwałtownym ruchem.
Volný pohyb  osob. Swobodny przepływ osób.
Zleva postřehl nějaký pohyb . Po lewej stronie dostrzegł jakiś ruch.

PPochybnostochybnost (f.) – wątpliwość
Komise má vážné pochybnosti , zda... Komisja ma poważne wątpliwości, czy...
Nade vší pochybnost . Ponad wszelką wątpliwość.
Závažné pochybnosti  o... Poważne wątpliwości co do...

PPojištěníojištění (n.) – ubezpieczenie
Bezeškodní průběh pojišt ění. Bezszkodowość.
Doba trvání pojišt ění. Czas trwania ubezpieczenia.
Pojišt ění léčebných výloh v zahraničí. Ubezpieczenie od kosztów leczenia zagranicą.
Pojišt ění manželství. Ubezpieczenie posagowe.
Pojišt ění pro případ nezaměstnanosti. Ubezpieczenie od utraty pracy.
Pojišt ění zahrnuje... Ubezpieczenie obejmuje...
Pojišt ění zavazadel. Ubezpieczenie bagażu.
Průběžné odvody na sociální pojišt ění. Składki bieżące na ubezpieczenie społeczne.
Sociální pojišt ění. Ubezpieczenie społeczne.
Úrazové pojišt ění. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków.
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Uzavřít pojišt ění. Wykupić ubezpieczenie/ Zawrzeć ubezpieczenie.
Volitelné pojišt ění. Ubezpieczenie fakultatywne.
Zdravotní pojišt ění. Ubezpieczenie zdrowotne.

PPokojokoj (m.) – pokój
Ať odpočívá v pokoji . Niech spoczywa w pokoju.
Dvoulůžkový pokoj . Pokój dwuosobowy.
Hostinský pokoj . Pokój gościnny.
Hotel nabízí 81 komfortních pokoj ů. Hotel oferuje 81 komfortowych pokoi.
Jednolůžkový pokoj . Pokój jednoosobowy.
Obsazenost pokoj ů. Obłożenie pokoi.
Odpočívat v pokoji . Spoczywać/Odpoczywać poczywać w spokoju.
Odpověděla jsem, ať mi dá pokoj . Odpowiedziałam, żeby dała mi spokój.
Otočil se na patě a vyšel z pokoje . Odwrócił się na pięcie i wyszedł z pokoju. 
Pokoj  s přistýlkou. Pokój z dostawką.
Pokoj  se sprchou. Pokój z prysznicem.
Uvolnit pokoj . Zwolnić pokój.
Volné pokoje . Wolne pokoje.
Vstala a vyšla z pokoje . Wstała i wyszła z pokoju.
Zatuchlý pokoj . Zatęchły pokój.

PPokrokokrok (m.) – postęp
Je vidět pokrok . Widać postęp/postępy.
Technologický pokrok . Postęp technologiczny.

PPokusokus (m.) – 1. próba (f.) 2. eksperyment
Metoda pokusu  a omylu. Metoda prób i błędów.
Po mnoha pokusech . Po wielu próbach.
Pokus  dostat se na svobodu. Próba wydostania się na wolność.
Pokus  o osvobození. Próba odbicia./Próba uwolnienia.
Pokus  o podplácení. Próba przekupstwa.
Pokus  o přistání. Próba lądowania.
Pokus  o puč. Próba puczu.
Pokus  o sebevraždu. Próba samobójcza/samobójstwa.
Pokus  o útěk. Próba ucieczki.
Pokus  o vraždu. Usiłowanie zabójstwa.
Pokus  o znásilnění. Próba gwałtu.
Provést pokus . Przeprowadzić eksperyment.
Vyšetřovací pokus . (praw.) Eksperyment śledczy.
Žádný pokus  nebyl úspěšný. Żadna z prób nie zakończyła się powodzeniem.

PPokutaokuta (f.) – mandat (m.)
Odsoudit k peněžité pokut ě. Skazać na karę grzywny.
Pořádná pokuta . Słony mandat.
Tučná pokuta . Słony mandat.
Zaplatit pokutu . Zapłacić mandat.

PPoleole (n.) – pole
Elektromagnetické pole . Pole elektromagnetyczne.
Gravitační pole . Pole grawitacji.
Hlavní pole . (sport.) Peleton główny.
Magnetické pole . Pole magnetyczne.
Zahuštěný střed pole . (sport.) Zagęszczony środek pola.
Zorné pole . Pole widzenia.

PPolicieolicie (f.) – policja
Být od policie . Być z policji.
Dopravní policie . Policja drogowa. / Drogówka.
Jízdní policie . Policja konna.
Odešel od policie . Odszedł z policji.
Pánové jsou od policie ? Panowie są z policji?
Policie  ho vyvedla v poutech. Policja wyprowadziła go w kajdankach.
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Policie  musela dálnici uzavřít. Policja musiała zamknąć autostradę.
Policie  nasadila slzný plyn. Policja użyła gazu łzawiącego.
Policie  nikoho nezatkla. Policja nikogo nie aresztowała.
Policie  šetří, kde může. Policja oszczędza, gdzie może/gdzie się da.
Policie  zadržela 30 podezřelých osob. Policja zatrzymała 30 podejrzanych osób.
Policie  zatkla deset podezřelých. Policja zatrzymała dziesięciu podejrzanych.
Povolána musela být policie . Musiano wezwać policję.
Přihlásit se na policii . Zgłosić się na policję.
Přivolat policii . Wezwać policję.
Sloužit u policie . Służyć w policji.
Spolupracovat s policií . Współpracować z policją.
Tajná policie . Tajna policja.
U policie  slouží 23 let. W policji służy od 23 lat.
Vojenská policie . Żandarmeria wojskowa.
Vyrozumět policii . Powiadomić policję.
Zavolal policii . Wezwał policję.
Zvláštní fond policie . Specjalny fundusz policji.
Železniční policie . Straż Ochrony Kolei.

PPolicistaolicista (m.) – policjant
Lupiči se převlékli za policisty . Rabusie przebrali się za policjantów.
Policista  v civilu. Policjant w cywilu.
Policista  v uniformě. Policjant w mundurze.
Policista  ve službě. Policjant na służbie.
Policisté  je ještě nevyslechli. Policjanci ich jeszcze nie przesłuchali.
Policisté  pronásledovali kradené auto. Policjanci ścigali kradzione auto.
Zasahovalo několik desítek policist ů. W interwencji brało udział kilkudziesięciu 

policjantów.

PPolitikaolitika (f.) – polityka
Azylová politika . Polityka azylowa.
Dělat politiku . Prowadzić politykę.
Imigrační politika . Polityka imigracyjna.
Měnová politika . Polityka monetarna.
Návrat do politiky . Powrót do polityki.
O politiku  se zajímám delší dobu. Polityką interesuję się od dłuższego czasu.
Odejít definitivně z politiky . Definitywnie odejść z polityki.
Plést se do politiky . Mieszać się do polityki.
Zahraniční politika . Polityka zagraniczna.
Zákulisí politiky . Kulisy polityki.

PPomocomoc (f.) – pomoc
Boty mi budete lízat a škemrat o pomoc . Będziecie mi buty lizać i skamleć o pomoc.
Evropská unie zvažuje navýšení pomoci  Řecku. Unia Europejska rozważa zwiększenie pomocy dla 

Grecji.
Finanční pomoc . Pomoc finansowa.
Humanitární pomoc . Pomoc humanitarna.
Nechala ji bez pomoci . Zostawiła ją bez pomocy.
Neposkytnutí pomoci . Nieudzielenie pomocy.
Nepotřebuji tvou pomoc . Nie potrzebuję twojej pomocy.
Nikomu neodepřu pomoc . Nikomu nie odmówię pomocy.
Počítal jsem s tvou pomocí . Liczyłem na twoją pomoc.
Poděkoval za pomoc . Podziękował za pomoc.
Pomoc  přišla včas. Pomoc nadeszła na czas.
Pomoci  jsme se nedočkali. Nie doczekaliśmy się pomocy.
První pomoc . Pierwsza pomoc.
Přispěchal na pomoc . Pośpieszył z pomocą.
Turecko žádá o pomoc  OSN. Turcja prosi o pomoc ONZ.
Vláda slíbila pomoc . Rząd obiecał pomoc.
Vojenská pomoc . Pomoc wojskowa.
Závislý na pomoci . Uzależniony od pomocy.

82



PPopisopis (m.) – opis
Podrobný popis . Szczegółowy opis.
Popis  a rozbor. Opis i analiza.
Přesný popis . Dokładny opis.

PPoplatekoplatek  (m.) – opłata (f.)
Aktivační poplatek . Opłata za aktywację.
Dálniční poplatek  (mýtné). Opłata za przejazd autostradą (myto).
Inzertní poplatek . Opłata za ogłoszenie.
Koncesionářské poplatky . Abonament radiowo-telewizyjny.
Letištní poplatek . Opłata lotniskowa.
Manipulační poplatek . Opłata manipulacyjna.
Od dubna podraží poplatek  za... Od kwietnia wzrośnie opłata za...
Poplatek  ze psů. Podatek od psa.
Poplatky  za studium. Opłaty za studia.
Přístavní poplatky . Opłaty portowe.
Sazebník poplatk ů. Taryfikator opłat.
Soudní poplatek . Opłata sądowa.
Storno poplatek . Opłata za anulowanie rezerwacji.
Televizní poplatek . Abonament telewizyjny.
Vybírat poplatky . Pobierać opłaty.

PPoradaorada  (f.) – 1. porada, konsultacja 2. narada, konferencja
Klasifikační porada . Konferencja klasyfikacyjna.
Lékařská porada . Konsultacja lekarska.
Porada  byla skončena. Narada została zakończona.
Právní porada . Porada prawna.

PPořádekořádek (m.) – ład, porządek
Abecední pořádek . Porządek alfabetyczny.
Být na denním pořádku . Być na porządku dziennym. 
Dát se do pořádku . Doprowadzić się do porządku.
Něco s tebou není v po řádku . Coś jest z tobą nie tak.
Nové pořádky . Nowe porządki.
Obnovit pořádek . Przywrócić porządek.
Rušení veřejného po řádku . Zakłócanie porządku publicznego.
Střežím právo a pořádek ! Pilnuję/Strzegę prawa i porządku!
Vše je v pořádku . Wszystko (jest) w porządku.
Zasedací pořádek . Porządek obrad.

PPořadíořadí (n.) – kolejność (f.), klasyfikacja (f.)
Abecední pořadí. Kolejność alfabetyczna
Celkové pořadí. Klasyfikacja generalna.
Konečné pořadí. Klasyfikacja końcowa.
Medailové pořadí. Klasyfikacja medalowa.
Na pořadí nezáleží. Kolejność dowolna.

PPostavaostava (f.) – 1. sylwetka 2. postać
Atletická postava . Atletyczna sylwetka.
Děvčata si udržují postavy . Dziewczęta dbają o linię.
Krásná postava . Piękna sylwetka.
Od stolu vstaly dvě stejné postavy . Od stołu wstały dwie jednakowe postacie.
Titulní postava . Tytułowy bohater.
Veřejná postava . Osoba publiczna.
Zahlédl dvě známé postavy . Spostrzegł dwie znane postacie.
Známá postava . Znana postać.
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PPostelostel (f.) – łóżko (n.)
Být dobrý v posteli . Być dobrym w łóżku.
Být špatný v posteli . Być słabym w łóżku.
Jít s někým do postele . Iść z kimś do łóżka.
Ležet na smrtelné posteli . Leżeć na łożu śmierci.
Ležet v posteli . Leżeć w łóżku.
Nedbale ustlaná postel . Niestarannie zaścielone łóżko.
Počurat se do postele . Posikać się do łóżka.
Posadila se na posteli . Usiadła na łóżku.
Snídaně naservírovaná do postele . Śniadanie podane do łóżka.
Spadla z postele . Spadła z łóżka.
Spát v posteli . Spać w łóżku.
Stlát postel . Ścielić łóżko.
Svalil se na postel . Zwalił się na łóżko.
Svalit se do postele . Zwalić się do łóżka.
Tahat z postele . Wyciągać z łóżka (kogoś).
Usedl ztěžka na postel . Usiadł ciężko na łóżku.
V jedenáct šla do postele . O jedenastej poszła do łóżka.
Vrtět se v posteli . Wiercić się w łóżku.

PPostupostup (m.) – 1. awans 2. procedura (f.) 3. posuwanie się, postęp
Být na postupu . Przybierać na sile.
Jistota postupu . Pewność awansu.
Postup  do osmifinále. Awans do ćwierćfinału.
Postup  žáka do vyšší třídy. Przejście ucznia do następnej klasy.
Přímý postup . Bezpośredni awans.
Stačit k postupu . Wystarczyć do awansu.
Vítězný postup  armády. Zwycięski pochód armii.
Výrobní postup . Technologia produkcji.
Zvolit správný postup . Wybrać właściwy sposób postępowania.

PPoštaošta (f.) – poczta
Elektronická pošta . Poczta elektroniczna.
Nevyžádaná pošta . Niechciana poczta.
Odeslaná pošta . Poczta wysłana.
Polní pošta . Poczta polowa.
Potrubní pošta . Poczta pneumatyczna.
Příchozí pošta . Poczta odebrana.
Rozepsaná pošta . Kopie robocze.
Server odchozí pošty . Serwer poczty wychodzącej.
Server příchozí pošty . Serwer poczty przychodzącej.
Vybírat poštu . Sprawdzać pocztę.

PPotot (m.) – pot
Na čele mu vystoupily studené kapky potu . Zimne krople potu wystąpiły mu na czoło.
Polil ho pot . Oblał się potem.
Pot  vystoupil na bledém čele. Pot wystąpił na blade czoło.
Pracovali v potu  tváře. Pracowali w pocie czoła.
Pramínek potu . Strużka potu.
Setřít si pot  z čela. Zetrzeć pot z czoła.

PPotížotíž (f.) – problem (m.), kłopot, trudność
Dělat potíže . Sprawiać kłopoty.
Dýchací potíže . Trudności z oddychaniem.
Jsou ve vážných potížích .               Mają poważne kłopoty.
Potíže  v zaměstnání. Problemy w pracy.
Přechodné finanční potíže . Przejściowe problemy finansowe.
Překonávat potíže . Pokonywać trudności.
Samé potíže . Same kłopoty.
V tom je celá potíž . W tym tkwi cały problem.
Zdravotní potíže . Problemy zdrowotne.
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PPověstověst (f.) – opinia, reputacja
Dobrá pověst . Dobra opinia.
Krčma neslula dobrou pověstí . Karczma nie miała najlepszej sławy/opinii.
Měl slavnou pověst  znamenitého vojáka. Miał sławę znakomitego żołnierza.
Neposkvrněná pověst . Nieskazitelna opinia.
Těší se nejlepší pověsti . Cieszy się doskonałą opinią. 

PPovinnostovinnost (f.) – obowiązek (m.)
Banky mají povinnost  hlásit podezřelé transakce. Banki mają obowiązek zgłaszać podejrzane 

transakcje.
Branná povinnost . Obowiązek wojskowy.
Konat povinnost . Spełniać obowiązek.
Nejprve povinnost , potom zábava. Najpierw obowiązki, potem zabawa.
Nepříjemná povinnost . Niemiły obowiązek.
Občanská povinnost . Obowiązek obywatelski.
Plnit své povinnosti . Wypełniać swoje obowiązki.
Vízová povinnost . Obowiązek wizowy.
Vyživovací povinnost . Obowiązek alimentacyjny.

PPovoleníovolení (n.) – pozwolenie, zezwolenie
Stavební povolení . Pozwolenie na budowę.
Těžební povolení . Pozwolenie/Zezwolenie na wydobycie.
Udělit povolení . Wydać pozwolenie/zezwolenie.
Vydat povolení . Wydać pozwolenie/zezwolenie.

PPoznámkaoznámka (f.) – 1. notatka, zapis (m.) 2. przypis (m.) 3. uwaga
Dělat si poznámky . Robić notatki.
Dostat poznámku . Dostać uwagę. (W szkole)
Jedovatá poznámka . Kąśliwa uwaga.
Kousavá poznámka . Uszczypliwa uwaga./Kąśliwa uwaga.
Obecné poznámky . (adm.) Uwagi ogólne.
Otec trousil jízlivé poznámky . Ojciec rzucał kąśliwe uwagi.
Poznámka  pod čarou. Przypis.
Poznámka  redakce. Od redakcji. (w tekście)
Poznámky  z vyučování. Notatki z lekcji.
Projít si poznámky . Przejrzeć notatki.
Věcná poznámka . Rzeczowa uwaga.

PPozornostozornost (f.) – uwaga
Nevěnoval tomu pozornost . Nie zwracał na to uwagi.
Odvrátit pozornost . Odwrócić uwagę.
Přitáhnout pozornost  médií. Przyciągnąć uwagę mediów.
Stát za pozornost . Być godnym uwagi.

PPožárožár (m.) – pożar
Bojovat s požárem . Walczyć z pożarem.
Dostat požár  pod kontrolu. Opanować pożar.
Lesní požár . Pożar lasu.
Požár  byl vidět z dálky. Pożar widać było z daleka.
Požár  lesa. Pożar lasu.
Požár  se k ránu podařilo uhasit. Pożar udało się ugasić nad ranem.
Požár  se podařilo uhasit. Udało się ugasić pożar.
Požár  uhasili hasiči. Strażacy ugasili pożar.
Požár  uvěznil asi 40 lidí. Pożar uwięził około 40 ludzi.
V domě vypukl požár . W domu wybuchł pożar.
Válečný požár . Pożoga wojenna.
Vyjet k požáru . Wyjechać do pożaru.
Založit požár . Podłożyć ogień.
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PPráceráce (f.) – praca
Administrativní práce . Praca administracyjna.
Aktivně si hledat práci . Aktywnie poszukiwać pracy.
Bez práce  nejsou koláče. Bez pracy nie ma kołaczy.
Bezpečnost práce . Bezpieczeństwo pracy.
Burza práce . Giełda pracy.
Byl spokojený s jejich prací . Był zadowolony z ich pracy.
Byli propuštěni z práce . Zostali zwolnieni z pracy.
Dělal jsem svou práci . Robiłem swoje.
Dobře placená práce . Dobrze płatna praca.
Dočasná práce . Praca tymczasowa.
Dohoda o provedení práce . Umowa o dzieło.
Dokončovací práce . (bud.) Prace wykończeniowe.
Důchodci nám berou práci . Emeryci zabierają nam pracę.
Honit do práce . Gonić do pracy (kogoś).
Inspektorát práce . Inspekcja pracy.
Jedou z práce . Jadą/Wracają z pracy. 
Kdy se dáš do práce ? (lit.) Kiedy przystąpisz do dzieła?
Lidé bojí o práci . Ludzie boją się o pracę.
Lidé se nedostali do práce . Ludzie nie dostali się do pracy.
Máme před sebou hodně práce . Mamy przed sobą mnóstwo pracy.
Milióny lidí přijdou o práci . Miliony ludzi stracą pracę.
Mladí bez práce . Młodzi bez pracy.
Na východě není práce . Na wschodzie nie ma pracy.
Nabídka práce . Oferta pracy.
Najít si práci . Znaleźć pracę.
Nástup do práce . Rozpoczęcie pracy.
Neměl nic lepšího na práci . Nie miał nic lepszego do roboty.
Není to lehká práce . To nie jest łatwa robota.
Otrocká práce . Niewolnicza praca.
Povaha práce . Charakter pracy.
Pozitivní postoj k práci . Pozytywne podejście do pracy.
Práce  doma. Praca w domu.
Práce  načerno. Praca na czarno.
Práce  pod zemí. Praca pod ziemią.
Práce  postupovala. Praca posuwała się do przodu.
Přeřazení k výkonu jiných prací . Przeniesienie na inne stanowisko.
Přijít do práce . Przyjść do pracy.
Příležitostná práce . Praca dorywcza.
Přípravné práce . (bud.) Prace przygotowawcze.
Pustit se do práce . Zabrać się do roboty.
Rozsah prací . Zakres prac.
Rozvrhnout si práci . Rozplanować pracę.
Ruce na práci  nechybějí. Nie brak/brakuje rąk do pracy.
Samostatná práce . Samodzielna praca.
Sezónní práce . Praca sezonowa.
Sisyfova práce . Syzyfowa praca.
Skupinová práce . Praca w grupach.
Slohová práce . Wypracowanie.
Spěchal do práce . Spieszył się do pracy.
Svářečské práce . Prace spawalnicze.
Těžká práce . Ciężka praca.
Trh práce . Rynek pracy.
Unavený z práce . Zmęczony pracą.
Vrátit se ke své práci . Wrócić do swojej pracy/swojego zajęcia.
Vysazení z práce . Lokaut.
Výsledky jejich společné práce . Efekty ich wspólnej pracy.
Výsledky práce . Rezultaty pracy./Efekty pracy.
Vzít práci . Podjąć pracę.
Zaevidovat se na úřadu práce . Zarejestrować się w urzędzie pracy.
Zákoník práce . Kodeks pracy.
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PPrachrach (m.) – 1. kurz 2. pył 3. proch
Kotouče prachu . Kłęby kurzu.
Mračno prachu . Chmura pyłu.
Pokrýval je prach . Pokrywał je kurz.
Polétavý prach . Pył zawieszony.
Radioaktivní prach . Pył radioaktywny.
Setřít prach z nábytku . Zetrzeć kurze z mebli.
Sfoukl jsem z víka prach . Zdmuchnąłem kurz z wieczka.
Sopečný prach . Pył wulkaniczny.
Ve vzduchu se vznášel pach prachu . W powietrzu unosił się zapach kurzu.
Zlatá oblaka prachu  zvířeného kopyty hřebců. (lit.) Złote kłęby kurzawy wzbijanej kopytami 

bachmatów.
Zvedl se prach  a křik. Wzbił się kurz i krzyk.

PPramenramen (m.) – źródło (n.)
Léčivý pramen . Źródło lecznicze.
Termální pramen . Źródło termalne.

PPravdaravda (f.) – prawda
Bojovat za pravdu . Walczyć o prawdę.
Bránit pravdu . Bronić prawdy.
Čas ukáže, kdo má pravdu . Czas pokaże, kto ma rację.
Část pravdy . Część prawdy.
Čirá pravda . Szczera prawda.
Dávat za pravdu . Przyznawać rację.
Dopátrat se pravdy . Dotrzeć do prawdy.
Holá pravda . Naga prawda.
Hořká pravda . Gorzka prawda.
Hovno pravda . Gówno prawda.
Je to blízko pravdy . To jest bliskie prawdy.
Jedno i druhé bylo pravda . Jedno i drugie było prawdą.
Krutá pravda . Okrutna prawda.
Měl jsem pravdu . Miałem rację.
Možná je v těch povídačkách zrnko pravdy . Może jest w tym gadaniu ziarno prawdy.
Musím jim dát za pravdu . Muszę im przyznać rację.
Musím znát pravdu . Muszę znać prawdę.
Nemám pravdu ? Mam rację?
Není daleko od pravdy . Nie jest daleki od prawdy.
Není to pravda . To nieprawda.
Odhalit celou pravdu . Odkryć całą prawdę.
Odvětila podle pravdy . Odpowiedziała zgodnie z prawdą.
Pohlédni pravd ě do očí. Spójrz prawdzie w oczy.
Pochopíš, že jsem měl pravdu . Zrozumiesz, że miałem rację.
Povědět celou pravdu . Powiedzieć całą prawdę.
Pravda  bolí. Prawda boli.
Pravda  dříve či později musela vyjít najevo. Prawda prędzej czy później musiała wyjść na jaw.
Pravda  vítězí. Prawda zwycięży.
Pravda  vyjde najevo. Prawda wyjdzie na jaw.
Stokrát opakovaná lež se stává pravdou . Kłamstwo powtórzone sto razy staje się prawdą.
Svatá pravda . Święta prawda.
To je pravda . To prawda.
Vždycky mluvit pravdu . Zawsze mówić prawdę.
Vždyť je to pravda . Przecież to prawda.

PPrávorávo (n.) – prawo
Autorská práva . Prawa autorskie.
Dovolávat se svých práv . Dochodzić swoich praw.
Hlasovací právo . Prawo głosu.
Mít právo  na své straně. Mieć prawo po swojej stronie.
Mít svá práva . Mieć swoje prawa.
Odvolací právo . Prawo do odwołania.
Pěstní právo . Prawo pięści.
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Pracovní právo . Prawo pracy.
Práva  a povinnosti. Prawa i obowiązki.
Právo  na azyl. Prawo do azylu.
Právo  na spravedlivý proces. Prawo do sprawiedliwego procesu.
Právo  na život. Prawo do życia.
Předkupní právo . Prawo pierwokupu.
Přenosová práva . Prawa do transmisji./Prawa transmisyjne.
Při dodržení základních práv . (praw.) Przy poszanowaniu praw podstawowych.
Stanné právo . Stan wojenny.
Vlastnické právo . Prawo własności.
Vozidlo s právem  přednostní jízdy. Pojazd uprzywilejowany.
Zvykové právo . Prawo zwyczajowe.

PPrezidentrezident (m.) – prezydent
Kandidovat na prezidenta . Kandydować na prezydenta.
Policejní prezident . Komendant Główny Policji.
Svržený prezident . Obalony prezydent.
Zvolili nového prezidenta . Wybrali nowego prezydenta.

PProblémroblém (m.) – problem
Dlouhodobý problém . Długotrwały problem.
Finanční problémy . Problemy finansowe.
Hlásit problémy . Zgłaszać problemy.
Lidé se mi svěřují se svými problémy . Ludzie zwierzają mi się ze swoich problemów.
Nebyly s ním žádné problémy . Nie było z nim żadnych problemów.
Nečekaný problém . Nieoczekiwany problem.
Neuklízíte po sobě - budete mít problémy . Nie sprzątacie po sobie - będziecie mieć problemy.
Objevil se problém . Pojawił się problem.
Porozumět problém ům dnešního světa. Zrozumieć problemy współczesnego świata.
Problémy  jsou v celé Evropě. Problemy są w całej Europie.
Problémy  s alkoholem. Problemy z alkoholem.
Problémy  se nevyhnuly ani Irsku. Problemy nie ominęły nawet Irlandii.
Problémy  zůstávají nevyřešené. Problemy pozostają nierozwiązane.
Překonat problémy  spojené s... Pokonać problemy związane z...
Řecko má vážné rozpočtové problémy . Grecja ma poważne problemy z budżetem.
Stydět se mluvit o svých problémech . Wstydzić się mówić o swoich problemach.
Umělý problém . Sztuczny problem.
V čem je problém ? W czym jest problem?
Vyhnout se problém ům. Uniknąć problemów.
Zdravotní problémy . Problemy zdrowotne.

PProdejrodej (m.) – sprzedaż (f.)
Byt k prodeji . Mieszkanie na sprzedaż.
Další prodej . Odsprzedaż.
Na prodej . Na sprzedaż.
Obchodní zástupci vyjednávají podmínky prodeje . Przedstawiciele handlowi negocjują warunki 

sprzedaży.
Objednávkový prodej . Sprzedaż na zamówienie.
Peníze za prodej  části akcií. Pieniądze ze sprzedaży części akcji.
Prodej  aut stoupl o více než polovinu. Sprzedaż samochodów wzrosła o ponad połowę.
Prodej  uniformy není trestným činem. Sprzedaż munduru nie jest przestępstwem.
Splátkový prodej . Sprzedaż ratalna.
Stáhnout z prodeje . Wycofać ze sprzedaży.
Zvýšit prodej . Zwiększyć sprzedaż.

PProstorrostor (m.) – przestrzeń (f.)
Lineární prostor . Przestrzeń liniowa.
Virtuální prostor . Przestrzeń wirtualna.
Vojenský prostor . Teren wojskowy, poligon.
Volný prostor . Wolna przestrzeń.
Vzdušný prostor . Przestrzeń powietrzna.
Z temnot se vynořovaly další a další prostory . Coraz większe przestrzenie wychylały się z cienia.
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PProstředekrostředek (m.) – środek
Donucovací prost ředky . Środki przymusu bezpośredniego.
Dopravní prost ředek . Środek transportu.
Hromadné sdělovací prost ředky . Środki masowego przekazu.
Uspávací prost ředek . Środek usypiający.

PProudroud (m.) – prąd
Bez proudu  je přes 10 000 domácností. Bez prądu jest ponad 10 000 gospodarstw.
Diskuse byla v plném proudu . Dyskusja była w pełnym toku.
Po proudu . Z prądem.
Proti proudu . Pod prąd.
Proud  slov. Potok słów.
Slzy tekly proudem . Łzy ciekły strumieniami.
Stejnosměrný proud . Prąd stały.
Střídavý proud . Prąd zmienny.
Umělecké proudy . Prądy artystyczne.

PPrstrst (m.) – palec
Ani nepohne prstem . Nawet nie ruszy palcem (jest leniem).
Bolest jím projela až do konečků prst ů. Ból zapromieniował aż do czubków palców.
Drolil v prstech  kousek chleba. Kruszył w dłoni kawałek chleba.
Držel prst  na spoušti. Trzymał palec na spuście.
Luskl prsty . Pstryknął palcami.
Nebyly na ní žádné otisky prst ů. Nie było na niej żadnych odcisków palców.
Něco ho píchlo do prstu . Coś ukłuło go w palec.
Nehnul ani prstem . Nie kiwnął palcem.
Olizovat si  prsty . Oblizywać palce.
Pohrozil mu prstem . Pogroził mu palcem.
Porovnat otisky prst ů. Porównać odciski palców.
Pročísl vlasy prsty . Przeczesał włosy palcami. 
Prst  boží. Boży palec.
Přelámané prsty  hodně bolí. Połamane palce bardzo bolą.
Přišel o dva prsty . Stracił dwa palce.
Přišít dva prsty . Przyszyć dwa palce.
Ryba jej kousla do prstu . Ryba ugryzła go w palec.
Srostlé prsty . Zrośnięte palce.
Vycucat z prstu . Wyssać z palca.

PPruhruh (m.) – pas
Jízdní pruh . Pas jezdni.
Krvavé pruhy . Krwawe pręgi.
Minuli pruh  pokosených luk. Minęli pas skoszonych łąk.

PPrůkazrůkaz (m.) – legitymacja (f.)
Čtenářský průkaz. Legitymacja czytelnika.
Novinářský průkaz. Legitymacja dziennikarska.
Občanský průkaz. Dowód osobisty.
Očkovací průkaz. Świadectwo szczepienia/szczepień.
Parkovací průkaz. Karta parkingowa.
Povinná výměna řidičských průkazů. Obowiązkowa wymiana praw jazdy.
Průkaz na slevu. Dokument uprawniający do zniżki.
Průkaz totožnosti. Dowód tożsamości.
Převzít občanský průkaz. Odebrać dowód osobisty (w urzędzie).
Služební průkaz. Legitymacja służbowa.
Ukázal svůj průkaz. Pokazał swoją legitymację.
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PPrůměrrůměr (m.) – 1. średnia, przeciętna (f.) 2. średnica (f.)
Nad průměr. Ponad przeciętną. / Powyżej przeciętnej.
Pod průměr. Poniżej przeciętnej.
Průměr kružnice. Średnica okręgu.
Vážený průměr. Średnia ważona.
V průměru . Średnio. / Przeciętnie.

PPrůmyslrůmysl (m.) – przemysł
Dřevozpracující průmysl . Przemysł drzewny.
Filmový průmysl . Przemysł filmowy.
Keramický průmysl . Przemysł ceramiczny.
Kožedělný průmysl . Przemysł skórzany.
Obuvnický průmysl . Przemysł obuwniczy.
Papírenský průmysl . Przemysł papierniczy.
Potravinářský průmysl . Przemysł spożywczy.
V oděvním průmyslu  je poměrně silná konkurence. W przemyśle odzieżowym jest stosunkowo silna 

konkurencja.
PPřánířání (n.) – życzenie
Na přání zákazníka. Na życzenie klienta.
Novoroční přání. Życzenia noworoczne.
Podle přání. Zgodnie z życzeniem.
Poslední přání. Ostatnie życzenie.
Přání k narozeninám. Życzenia urodzinowe
Splnit libovolné přání. Spełnić dowolne życzenie.
Vyslovit přání. Wypowiedzieć życzenie.
Zbožná přání. Pobożne życzenia.

PPřednostřednost (f.) – pierwszeństwo (n.)
Dámy mají přednost . Panie mają pierwszeństwo.
Dát přednost  v jízdě. Ustąpić pierwszeństwa przejazdu.
Přednost  zprava. Pierwszeństwo z prawej strony.

PPředpisředpis (m.) – przepis
Bezpečnostní předpisy . Przepisy bezpieczeństwa.
Kuchařské předpisy . Przepisy kulinarne.
Lékařský předpis . Recepta.
Lék na předpis . Lek na receptę.
Neporušili žádný předpis . Nie złamali żadnego przepisu.
Podle předpisu . Zgodnie z przepisem.

PPřekvapenířekvapení (n.) – niespodzianka (f.)
K překvapení . Ku zaskoczeniu.
Moment překvapení . Moment zaskoczenia.
Zpočátku dal najevo překvapení . Początkowo dał wyraz zdziwieniu.
Způsobit překvapení . Sprawić niespodziankę.

PPřenosřenos (m.) – transmisja (f.)
Přenos  dat. Transmisja danych.
Přímý přenos . Transmisja bezpośrednia.
Televizní přenos . Transmisja telewizyjna.

PPříběhříběh (m.) – wydarzenie (n.), zdarzenie (n.), przygoda (f.), historia (f.)
Neuvěřitelný příběh. Niewiarygodna historia.
Smutný příběh. Smutna historia.
Ten příběh znám. Znam tę historię.
Vyprávět příběh z mladí. Opowiadać historię z młodości.
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PPříbuznýříbuzný (m.) – 1. krewny 2. spokrewniony, bliski
Blízký příbuzný . Bliski krewny.
Nechtěl zůstat mezi zámožnými příbuznými . Nie chciał zostać wśród zamożnych krewnych.
Příbuzné  jazyky. Pokrewne języki.
Příbuzné  povahy. Podobne charaktery.
Příbuzné  rodiny. Spokrewnione rodziny.
Vzdálenější příbuzný . Dalszy krewny.
Vzdálený příbuzný . Daleki krewny.

PPříčinaříčina (f.) – przyczyna
Jeho veselí mělo i jinou příčinu . Wesołość jego miała i inne powody.
Příčinu  jeho smrti určí pitva. Przyczynę śmierci określi/ustali sekcja zwłok.
Příčiny  nehody se vyšetřují. Przyczyny wypadku są przedmiotem śledztwa.
Příslovečné určení příčiny . (jęz.) Okolicznik przyczyny.

PPříkladříklad (m.) – przykład
Demonstrovat na příkladu . Zademonstrować na przykładzie.
Následoval jejich příkladu . Poszedł za ich przykładem.
Odstrašující příklad . Odstraszający przykład.
Ostatní následovali jeho příkladu . Pozostali poszli za jego przykładem. 
Procvičit na příkladech . Przećwiczyć na przykładach.
Uvést několik příkladů. Podać kilka przykładów.

PPříležitostříležitost (f.) – okazja
Branková příležitost . (sport.) Okazja bramkowa.
Naskytla se příležitost . Nadarzyła się okazja.
Nikdy nevynechal příležitost . Nigdy nie przepuścił okazji.
Propást příležitost . Zaprzepaścić okazję.
Při první příležitosti . Przy pierwszej okazji.
Příležitost  dělá zloděje. Okazja czyni złodzieja.
Rovné příležitosti . Równe szanse.
U příležitosti  výročí... Z okazji rocznicy...
Využít příležitosti . Wykorzystać okazję. / Skorzystać z okazji.

PPříměříříměří (n.) – przymierze
Dodržovat příměří. Przestrzegać przymierza.
Křehké příměří. Kruche przymierze.
Podepsat příměří. Podpisać przymierze.

PPřípadřípad (m.) – 1. wypadek, przypadek 2. sprawa (f.)
Byl zamíchán do případu  vraždy. Był zamieszany w sprawę o morderstwo. 
Každou minutu se tenhle případ  stává záhadnější. Z każdą minutą ta sprawa staje się coraz bardziej 

zagadkowa.
Moc zajímavý případ . Bardzo interesująca sprawa.
Některé případy  jsou v běhu. Niektóre sprawy są w toku.
Podobný případ  se stal o den dříve. Podobna sytuacja miała miejsce dzień wcześniej.
Pořád jsem o tom případu  přemýšlel. Ciągle myślałem o tej sprawie.
Přijel spolupracovat s námi na tomto případě. Przyjechał, żeby współpracować z nami w tej 

sprawie.
V každém případě je to pravda. W każdym razie to prawda.
V pondělí, pop řípadě v úterý. W poniedziałek, ewentualnie we wtorek.
V případě nutnosti. Jeśli będzie to konieczne.
V tom případě. W takim razie.
V žádném případě. W żadnym wypadku/razie.
Ve zvažovaném případě. (praw.) W rozważanym przypadku.
Znám doložené případy . Znam udokumentowane przypadki.

PPřírodaříroda (f.) – 1. przyroda 2. natura
Hříčka přírody . Wybryk natury.
Muž je od přírody  silnější. Mężczyzna z natury jest silniejszy.
Neživá příroda . Przyroda nieożywiona.
Omyl přírody . Pomyłka natury.
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PPříspěvekříspěvek (m.) – 1. składka (f.) 2. wkład 3. wpis 4. artykuł 5. zasiłek
Členský příspěvek . Składka członkowska
Příspěvek  na bydlení. Zasiłek mieszkaniowy.
Příspěvek  na péči. Zasiłek opiekuńczy.
Rodičovský příspěvek . Zasiłek wychowawczy.
Upravit příspěvek . Edytować wpis.

PPřistánířistání (n.) – lądowanie
Měkké přistání . Miękkie lądowanie.
Nalétávat k přistání . Podchodzić do lądowania.
Pokus o přistání . Próba lądowania.
Tvrdé přistání . Twarde lądowanie.

PPřístavřístav (m.) – port
Bezpečný přístav . (fraz.) Bezpieczna przystań.
Čína investuje do přístavů i železnice. Chiny inwestują w porty i koleje.
Letecký přístav . Port lotniczy.
Námořní přístav . Port morski.
Říční přístav . Port rzeczny.

PPřístupřístup (m.) – 1. dostęp 2. podejście (np. nauczyciela do uczniów)
Tvůrčí přístup . Kreatywność.
Získali přístup  k různým údajům. Uzyskali dostęp do różnych danych.

PPřítelřítel (m.) – przyjaciel
Absence přátel . Brak przyjaciół.
Blízký přítel . Bliski przyjaciel.
Budeme přáteli . Będziemy przyjaciółmi. 
Dobrý postřeh, příteli . Trafna uwaga, przyjacielu.
Hrstka přátel . Garstka przyjaciół.
Lidé mají v průměru kolem pěti blízkých přátel . Ludzie mają średnio około pięciu bliskich przyjaciół.
Nemít žádné přátele . Nie mieć żadnych przyjaciół.
Obklopit se přáteli . Otoczyć się przyjaciółmi.
Půjčit peníze příteli . Pożyczyć pieniądze przyjacielowi.
Rodinný přítel . Przyjaciel rodziny.
Rozeštvat přátele . Poróżnić przyjaciół.
Setkání s přáteli . Spotkanie z przyjaciółmi.
Stali se z nás přátelé . Zostaliśmy przyjaciółmi.
Vždyť je to můj přítel . Przecież to mój przyjaciel.
Zůstali jsme jen dobrými přáteli . Zostaliśmy tylko dobrymi przyjaciółmi.

PPtákták (m.) – ptak
Být svobodný jako pták . Być wolnym jak ptak.
Dravý pták . Ptak drapieżny.
Mýtický pták . Mityczny ptak.
Pták  rozepjal křídla. Ptak rozpostarł skrzydła.
Pták  se načepýřil. Ptak nastroszył się.
Stěhovavý pták . Ptak wędrowny.
Zpěvný pták . Ptak śpiewający.

PPůdaůda (f.) – 1. gleba, grunt (m.) 2. teren (m.), grunt (m.)
Družstvo společného obhospodařování půdy . Spółdzielnia wspólnego użytkowania gruntów.
Koně zapadali tu a tam až po kolena do měkké půdy . Konie zapadały czasem po kolana w miękkiej 

ziemi.
Kypření půdy . Spulchnianie gleby.
Obdělávat půdu . Uprawiać ziemię.
Prodej polské půdy  cizincům. Sprzedaż polskiej ziemi cudzoziemcom.
Půda byla rozměklá. Ziemia była rozmiękła.
Sesuv půdy . Osunięcie ziemi./Lawina błotna.
V měkké půdě bylo vidět stopy jelenů. Na miękkiej ziemi widać było ślady jeleni.
Zasolení půdy . Zasolenie gleby.
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RadostRadost (f.) - radość 
To mu dělá radost . To go cieszy.
Mám obrovskou radost  z prvního místa. Ogromnie się cieszę z pierwszego miejsca.
Měli z příjezdu dětí velkou radost . Bardzo się cieszyli z przyjazdu dzieci. 
Nelíčená radost . Niekłamana radość.
Neskrývat radost . Nie ukrywać radości.
Ohromná radost  se zmocnila obou dětí. Ogromna radość ogarnęła oboje dzieci.
Plakat radostí . Płakać z radości.
Předčasná radost . Przedwczesna radość.
Udělat někomu radost . Sprawić komuś przyjemność.
S radostí . Z przyjemnością.
S radostí  vám pomohu. Chętnie wam pomogę.
Výbuch radosti . Wybuch radości.

RaketaRaketa¹¹ (f.) - rakieta
Navádět rakety . Naprowadzać rakiety.
Odpálit raketu . Odpalić rakietę.
Raketa  dlouhého doletu. Rakieta dalekiego zasięgu.
Raketa  minula cíl. Rakieta minęła cel.
Rakety  mohou nést jaderné hlavice. Rakiety mogą przenosić głowice jądrowe.
Výbuchy dopadajících raket . Wybuchy spadających rakiet.

RaketaRaketa²² (f.) - rakieta
Tenisová raketa . Rakieta tenisowa.

RamenoRameno (n.) – ramię, bark (m.) 
Četla mi přes rameno . Czytała mi przez ramię.
Krčit rameny . Wzruszać ramionami.
Odplivl si přes rameno . Splunął przez ramię.
Pokrčila rameny . Wzruszyła ramionami.
Položila mu ruku na rameno . Położyła mu rękę na ramieniu.
Popadl ho za ramena . Chwycił go za ramiona.
Skupina se semkla rameno  k rameni . Grupa zwarła się ramię do ramienia.
Usmál se a uchopil ji za ramena . Uśmiechnął się i ujął/chwycił ją za ramiona.
V močálech a říčních ramenech  si stavěli osady bobři. W bagniskach i w łachach rzecznych bobry 

zakładały swoje żeremia
Vykloubit si rameno . Zwichnąć (sobie) ramię.

RRánaána (f.) – 1. rana 2. cios (m.) 3. strzał (m.) 
Bez auta ani rána . Bez samochodu ani rusz.
Bodná rána . Rana kłuta.
Byla to pro nás těžká rána . Był to dla nas straszny cios.
Dostal ránu  do hlavy. Dostał cios w głowę.
Hromová rána . Uderzenie pioruna.
Jitřit staré rány . Rozdrapywać stare rany.
Lízat si rány . Lizać rany.
Obě rány  byly odraženy. (sport.) Oba ciosy zostały sparowane.
Rána byla dobře mířena. (sport.) Cios był dobrze wymierzony.
Rána pod pás. Cios poniżej pasa.
Rána za ranou. Cios za ciosem.
Střelná rána . Rana postrzałowa.
Tržná rána . Rana szarpana.
Zašít ránu . Zaszyć ranę.
Zmírnit ránu . (sport.) Zamortyzować cios.

RReferendumeferendum (n.) – referendum
Referendum je neplatné. Referendum jest nieważne.
Výsledek referenda. Wynik referendum.
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ReklamaReklama (f.) – reklama
Klamavá reklama . Reklama wprowadzająca w błąd.
Náklady na reklamu . Wydatki na reklamę.
Neonová reklama . Reklama neonowa.
Outdoorová reklama . Reklama zewnętrzna.
Podprahová reklama . Reklama podprogowa.
Přerušit film reklamami . Przerwać film reklamami.
Reklamě chyběl nápad. Reklamie brakowało pomysłu.
Rozpočet na reklamu . Budżet na reklamę.
Skrytá reklama . Ukryta reklama.
Srovnávací reklama . Reklama porównawcza.
Světelná reklama . Reklama świetlna.
Venkovní reklama . Reklama zewnętrzna.
Všudypřítomné reklamy . Wszędobylskie reklamy.
Zadavatel reklamy . Reklamodawca.
Zhlédnout reklamu . Obejrzeć reklamę.

RekordRekord (m.) – rekord
Dosavadní rekord  byl překonán. Dotychczasowy rekord został pobity.
Kniha rekord ů. Księga rekordów.
Lámat rekord . Bić rekord.
Olympijský rekord . Rekord olimpijski.
Překonat vlastní rekord . Pobić własny rekord.
Světový rekord . Rekord świata.
Vytvořit rekord . Ustanowić rekord.

RetRet (m.) – warga (f.)
Dotkl se rty  jejích ňader. Dotknął ustami jej piersi.
Neslyšně pohnul rty . Bezgłośnie poruszył wargami.
Odezírat z pohybů rtů. Czytać z ruchu warg.
Odcházet s úsměvem na rtech . Odchodzić z uśmiechem na ustach.
Okoralé rty . Spierzchnięte wargi.
Plné rty . Pełne wargi.
Pohyboval rty . Ruszał wargami.
Popraskané rty . Popękane wargi.
Procedila skrze usmívající se rty . Wycedziła zza uśmiechniętych warg.
Rty  mu pokryla pěna. Piana okryła mu wargi.
Rty  mu zbělely a oči se potáhly mlhou. Wargi mu zbielały, a oczy zaszły mgłą.
Rty  promodralé zimou. Wargi zsiniałe z zimna.
Rubínové rty . Rubinowe wargi.
Sevřela zlobně rty . Zacisnęła gniewnie wargi.
Spodní ret . Dolna warga.
Vlhké rty . Wilgotne wargi.
Vyšpulit rty . Wydąć wargi.

RizikoRiziko (n.) – ryzyko
Analýza rizik . Analiza ryzyka.
Podstoupit riziko . Podjąć ryzyko.
Riziko  bylo obrovské. Ryzyko było ogromne.
Rozložení rizika . (praw.) Podział ryzyka.

RRodod (m.) – 1. (jęz.) rodzaj, strona (f.) 2. ród
Činný rod . (jęz.) Strona czynna.
Mužský rod . (jęz.) Rodzaj męski.
Královský rod . Ród królewski.
Panovnický rod . Dynastia panująca.
Střední rod . Rodzaj nijaki.
Šlechtický rod . Ród szlachecki.
Trpný rod . (jęz.) Strona bierna.
Ženský rod . Rodzaj żeński.
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RRodičodič (m.) – rodzic
Byl odňat svým rodi čům. Zabrano go rodzicom.
Nevlastní rodi če. Przybrani rodzice.
Oba rodi če. Oboje rodzice.
Odstěhovat se od rodi čů. Wyprowadzić się od rodziców.
Podřídit se vůli rodi čů. Podporządkować się woli rodziców.
Rodi če ještě nespí. Rodzice jeszcze nie śpią.
Spávat s rodi či. Sypiać z rodzicami.
Tahat z rodi čů peníze. Wyciągać pieniądze od rodziców.

RRodinaodina (f.) – rodzina
Běžná rodina . Zwykła rodzina. / Zwyczajna rodzina.
Být černou ovcí rodiny . Być czarną owcą rodziny.
Být hlava rodiny . Być głową rodziny.
Člen rodiny . Członek rodziny.
Čtyřčlenná rodina . Czteroosobowa rodzina.
Děvče z dobré rodiny . Dziewczyna z dobrego domu.
Její rodina  se rozpadá. Jej rodzina się rozpada.
Jsou zase rodina . Znów są rodziną.
Milovala svoji rodinu . Kochała swoją rodzinę. 
Náhradní rodina . Rodzina zastępcza.
Nezájem o rodinu . Brak zainteresowania rodziną.
Pětičlenná rodina . Pięcioosobowa rodzina.
Petr svou rodinu  miluje. Petr kocha swoją rodzinę.
Početná rodina . Liczna rodzina.
Přistěhovalecká rodina . Rodzina imigrantów.
Truchlící rodina . Rodzina pogrążona w żałobie.
Tříčlenná rodina . Trzyosobowa rodzina.
Vařila oběd pro celou rodinu . Gotowała obiad dla całej rodziny.

RRohoh (m.) – róg
Kopat roh . Wykonywać rzut rożny.
Lesní roh . (muz.) Waltornia.
Roh  ulice. Róg ulicy.
Vzít roha . Dać drapaka
Vystrkovat rohy . Wystawiać rogi. / Pokazywać rogi.

RRokok (m.) – rok
Akademický rok . Rok akademicki.
Co rok . Co roku.
Do konce příštího roku . Do końca przyszłego roku.
Dovršoval čtrnáctý rok . Kończył czternaście lat. 
Fiskální rok . Rok fiskalny.
Hospodářský rok . Rok gospodarczy.
Je mu 15 rok ů. Ma 15 lat.
Jednou za rok . Raz w roku.
Kalendářní rok . Rok kalendarzowy.
Konat se jednou za čtyři roky . Odbywać się raz na cztery lata.
Minulý rok . Ubiegły rok.
Na přelomu roku . Na przełomie roku.
Nový rok . Nowy Rok.
Po celý rok . Przez cały rok.
Přestupní rok . Rok przestępny.
Příští rok . Przyszły rok.
Rok co rok . Co roku.
Rozpočtový rok . Rok budżetowy.
Slavnostní zahájení školního roku . Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Světelný rok . Rok świetlny.
Šťastný Nový rok ! Szczęśliwego Nowego Roku!
Tři roky  po svatbě. Trzy lata po ślubie.
Účetní rok . Rok obrachunkowy.
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RRozdílozdíl (m.) – różnica (f.)
Bez rozdílu  věku. Bez względu na wiek.
Cenové rozdíly . Różnice w cenach.
Charakterové rozdíly . Różnice charakterów.
Jsou určité rozdíly . Są pewne różnice.
Na rozdíl  od tvrzení komise. (praw.) Wbrew temu, co twierdzi komisja.
Poroba a utrpení stíraly rozdíl  mezi stavy. Niewola i niedola równała stany.
Věkový rozdíl . Różnica wieku.
Výrazný rozdíl . Wyraźna/Znaczna różnica.
Výškový rozdíl . Różnica wysokości.

RRozhodnutíozhodnutí (n.) – decyzja (f.)
Doručení rozhodnutí . Doręczenie decyzji.
Ignorovat rozhodnutí  soudu. Ignorować decyzję sądu.
Investiční rozhodnutí . Decyzja inwestycyjna.
Mimosoudní rozhodnutí . Decyzja pozasądowa.
Naše rozhodnutí  bude záviset na konkrétní situaci. Nasza decyzja będzie uzależniona od konkretnej 

sytuacji.
Odkládat rozhodnutí . Odkładać decyzję.
Odůvodnit svoje rozhodnutí . Uzasadnić swoją decyzję.
Odvolala se proti rozhodnutí . Odwołała się od decyzji.
Opodstatnění rozhodnutí . Zasadność decyzji.
Ovlivnit rozhodnutí . Wpłynąć na decyzję.
Politické rozhodnutí . Polityczna decyzja.
Rozhodnutí  je na divácích. Decyzja należy do widzów.
Rozhodnutí  knížete nemohu měnit. Decyzji książęcej zmieniać nie mogę.
Rozhodnutí  nebylo snadné. Decyzja nie była łatwa.
Rozhodnutí  o předběžné otázce. (praw.) Wydanie orzeczenia w trybie 

prejudycjalnym.
Rozhodnutí  padlo minulý týden. Decyzja zapadła w ubiegłym tygodniu.
Soudní rozhodnutí . Orzeczenie sądu./Decyzja sądu.
Učinit rozhodnutí . Podjąć decyzję.
Učinit správné rozhodnutí . Podjąć właściwą decyzję.
Zamítavé rozhodnutí . Decyzja odmowna.
Záporné rozhodnutí . Negatywna decyzja.
Zrušit rozhodnutí . Unieważnić decyzję.
Životní rozhodnutí . Życiowa decyzja.

RRozhovorozhovor (m.) – rozmowa (f.)
Autorizovat rozhovor . Autoryzować wywiad.
Dělat rozhovor . Przeprowadzać wywiad.
Mírové rozhovory . Rozmowy pokojowe.
Neformální rozhovor . Nieformalna rozmowa.
Poskytnout rozhovor . Udzielić wywiadu.
Rozhovor  s ním může být velice užitečný. Rozmowa z nim może okazać się bardzo 

pożyteczna.
Rozhovory  mají pokračovat příští týden. Rozmowy będą kontynuowane w przyszłym 

tygodniu.
Ten rozhovor  nemá smysl. Ta rozmowa nie ma sensu.
Tím rozhovor  skončil. Na tym rozmowa się skończyła.
Upřímný rozhovor . Szczera rozmowa.
Zapojila se do rozhovoru . Włączyła się do rozmowy.
Zdvořilostní rozhovor . Rozmowa grzecznościowa.
Zveřejnit rozhovor . Opublikować wywiad.

RRozpočetozpočet (m.) – budżet
Návrh státního rozpo čtu  na příští rok. Projekt budżetu państwa na przyszły rok.
Obranný rozpo čet. Budżet obronny.
Provedení rozpo čtu . Wykonanie budżetu.
Překročit rozpo čet. Przekroczyć budżet.
Rozpočet domácnosti. Budżet gospodarstwa domowego.
Rozpočet podniku. Budżet przedsiębiorstwa.
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Rozpočet pro příští rok. Budżet na przyszły rok.
Sestavit rozpo čet. Opracować budżet.
Souhrnný rozpo čet Evropské unie. Budżet ogólny Unii Europejskiej.
Udělat někomu čáru přes rozpo čet. Pokrzyżować czyjeś plany.

RRozsudekozsudek (m.) – wyrok
Absurdní rozsudek . Absurdalny wyrok.
Doživotní rozsudek . Wyrok dożywocia.
Francouzský tisk rozsudek  kritizoval. Francuska prasa (s)krytykowała wyrok.
Napadený rozsudek . Zaskarżony wyrok.
Odsuzující rozsudek . Wyrok skazujący.
Proti rozsudku  není odvolání. Od wyroku nie można się odwołać.
Rozsudek  není pravomocný. Wyrok nie jest prawomocny.
Rozsudek  smrti. Wyrok śmierci.
Vynesení rozsudku . (praw.) Wydanie wyroku.
Zdůvodnění rozsudku . Uzasadnienie wyroku.
Zrušit rozsudek . Uchylić wyrok.

RRozumozum (m.) – 1. rozum 2. zdanie (n.), pogląd
Být při dobrém rozumu . Być przy zdrowych zmysłach.
Být s rozumem  v koncích. Odchodzić od zmysłów.
Hlas rozumu . Głos rozsądku.
Mít více štěstí než rozumu . Mieć więcej szczęścia niż rozumu.
Musíme se řídit rozumem . Musimy kierować się rozumem.
Nad tím zůstává rozum  stát. To się w głowie nie mieści.
Nemá zdravý rozum . Brakuje mu zdrowego rozsądku.
Pomátla se na rozumu . Dostała pomieszania zmysłów.
Přicházet o rozum . Tracić rozum.
Selský rozum . Chłopski rozum.
Sňatek z rozumu . Małżeństwo z rozsądku.
Střízlivý rozum . Trzeźwy rozum.
Tahat z někoho rozumy . Ciągnąć kogoś za język.
To je nad lidský rozum . To przechodzi ludzkie pojęcie.
Vzít rozum  do hrsti. Pójść po rozum do głowy.
Zdravý rozum . Zdrowy rozsądek.

RRukauka (f.) – ręka
Budu mít svázané ruce . Będę mieć związane ręce.
Dozvědět se z první ruky . Dowiedzieć się z pierwszej ręki.
Chmelnicki si radostně mnul ruce . Chmielnicki ręce zacierał z radości.
Chvěje se mu ruka . Drży mu ręka.
Krčmář si otřel ruce  o zástěru. Karczmarz wytarał ręce o fartuch.
Krém na ruce . Krem do rąk.
Mávl rukou . Machnął ręką.
Mýt si ruce  mýdlem. Myć ręce mydłem.
Nakonec mávl nad vším rukou . W końcu machnął na wszystko ręką.
Namodralé ruce . Zsiniałe ręce.
Nedotýkej se mé ruky . Nie dotykaj mojej ręki.
Nezachránila ji ani amputace rukou . Nie uratowała jej nawet amputacja rąk.
Oběma rukama  držel meč. Trzymał miecz oburącz.
Padli mu do rukou . Wpadli w jego ręce.
Pohnul ztuhlýma rukama . Poruszył zdrętwiałymi rękami.
Položila mu ruku  na rameno. Położyła mu rękę na ramieniu.
Pozdvihl ruce . Podniósł ręce.
Požádat o ruku . Poprosić o rękę.
Pravá ruka . Prawa ręka.
Pravidlo pravé ruky . Reguła prawej ręki.
Rozpřáhl bezradně ruce . Rozłożył bezradnie ręce.
Roztáhla ruce . Rozpostarła ręce.
Ruce  hledaly něco, čeho by se mohly chytit. Ręce szukały czegoś, czego mogłyby się chwycić.
Ruka  začínala dřevěnět. Ręka zaczynała drętwieć.
Ruku  na srdce. Z ręką na sercu.
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Sepjal ruce  jako k modlitbě. Złożył ręce jak do modlitwy.
Sešití ruky . Szycie ręki.
Soustředit moc ve svých rukou . Skupić władzę w swoich rękach.
Spoutat ruce . Skrępować.
Step zvučela jako lyra, na niž hraje boží ruka . (lit.) Step brzmiący jak lira, na której gra ręka boża. 
Svalnaté ruce . Umięśnione ręce.
Takového na rukou  nosit. Takiego to na rękach nosić.
Téměř všichni drželi v rukou  násady. Prawie wszyscy trzymali w ręku drągi.
Uchopil za ruku . Chwycił go za rękę.
V rukou  třímají transparenty s nápisy „Nechceme žebrat“. W rękach trzymają transparenty z napisami 

"Nie chcemy żebrać".
Vzít spravedlnost do svých rukou . Wziąć sprawiedliwość w swoje ręce.
Vztáhl k ní ruce . Wyciągnął ku niej ręce.
Vztáhla k němu ruce . Wyciągnęła do niego ręce.
Vztáhnout na někoho ruku Podnieść na kogoś rękę.
Založil ruce  za záda. Założył ręce za plecy.
Zkroutit ruku . Wykręcić rękę.
Zkřížil ruce  na prsou. Skrzyżował ręce na piersiach.
Zprávy z první ruky . Wiadomości z pierwszej ręki.

RRukávukáv (m.) – rękaw
Roztržený rukáv . Rozerwany rękaw.
Vyhrnula si rukávy . Zakasała rękawy.
Zatahala ho za rukáv . Pociągnęła go za rękaw. 

RRůstůst (m.) – wzrost
Desetiprocentní růst. Dziesięcioprocentowy wzrost.
Hospodářský růst. Wzrost gospodarczy.
Růst inflace. Wzrost inflacji.

RRybayba (f.) – ryba
Chov ryb . Hodowla ryb.
Chytat ryby . Łowić ryby.
Mlčí jako ryba . Milczy jak ryba.
Nachytat ryby . Nałowić ryb.
Ulovit rybu . Złowić rybę.
Zdráv jako ryba . Zdrów jak ryba.

RRychlostychlost (f.) – szybkość, prędkość
Okamžitá rychlost . Prędkość chwilowa.
Počáteční rychlost . Prędkość początkowa.
Průměrná rychlost . Średnia prędkość.
Rychlost  několika uzlů. Prędkość kilku węzłów.
Rychlost  světla. Prędkość światła.
Rychlost  zvuku. Prędkość dźwięku.
Snížit rychlost . Zmniejszyć prędkość.
Vyvinout rychlost . Rozwinąć prędkość.

RRytířytíř (m.) – rycerz
Bludný rytí ř. Błędny rycerz.
Potulný rytí ř. Błędny rycerz.
Rytí ř bez jizvy je kokot, a ne hrdina. (lit.) Rycerz bez blizny to chuj, nie bohater.
Rytí ř se mocně rozmáchl. Rycerz zamachnął się mocno.
Řádový rytí ř. Rycerz zakonny.

ŘádŘád (m.) – 1. regulamin 2. ustrój 3. zakon 4. order
Doména prvního řádu . (inf.) Domena pierwszego stopnia.
Dórský řád. Porządek dorycki.
Feudální řád. Ustrój feudalny.
Hotel třetího řádu . Hotel trzeciej kategorii.
Jezuitský řád. Zakon jezuitów.
Jízdní řád. Rozkład jazdy.
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Kapitalistický řád. Ustrój kapitalistyczny.
Knihovní řád. Regulamin biblioteki.
Kompozitní řád. Porządek kompozytowy.
Korintský řád. (archit.) Porządek koryncki.
Letový řád. Rozkład lotów.
Notářský řád. Prawo o notariacie.
Právní řád. Porządek prawny.
Řád německých rytí řů. Zakon krzyżacki.
Služební řád. Regulamin pracowniczy.
Společenský řád. Ustrój społeczny.
Udělit někomu řád. Odznaczyć kogoś.
Volební řád. Ordynacja wyborcza.

ŘečŘeč (f.) – 1. mowa 2 język (m.), mowa
Básnická řeč. (jęz.) Styl poetycki.
Babské řeči. Babskie gadanie.
Byl v řeči mnohomluvný a rozvláčný. Był wylewny i mówił rozwlekle.
Dar řeči. Dar słowa. / Dar wymowy.
Dát se do řeči. Wdać się w rozmowę.
Hovorová řeč. (jęz.) Styl potoczny.
Je s ním těžká řeč. Trudno się z nim dogadać.
Lámat řeč. Kaleczyć język.
Lidská řeč. Ludzka mowa.
Máš moc řečí. Za dużo gadasz.
Mateřská řeč. Język ojczysty.
Najít společnou řeč. Znaleźć wspólny język.
Nenadálá zpráva odňala všem řeč. Niespodziewana wieść wszystkim mowę odjęła.
Nenávistná řeč. Mowa nienawiści.
Nepřímá řeč. (jęz.) Mowa zależna.
Ovládat několik řečí. Znać kilka języków.
Polopřímá řeč. (jęz.) Mowa pozornie zależna.
Pronášet řeč. Przemawiać.
Pronést řeč. Wygłosić przemówienie.
Přímá řeč. (jęz.) Mowa niezależna.
Přišel na kus řeči. Wpadł na parę słów.
Přišla na to řeč. Zaczęto o tym mówić.
Rozpoznávání řeči. Rozpoznawanie mowy.
Řeč je o ministru vnitra. Mowa o ministrze spraw wewnętrznych.
Skočit někomu do řeči. Wejść komuś w słowo.
Syntéza řeči. Synteza mowy.
To je má řeč. Wyjąłeś mi to z ust.
Tyhle řeči nesnáším! Nie cierpię, gdy tak mówisz!
Vada řeči. Wada wymowy.
Zagloba seznal, že s kozákem je všechna řeč marná Zagłoba poznał, że próżno było gadać z Kozakiem.
Závěrečná řeč. (praw.) Mowa końcowa.
Znalost řečí. Znajomość języków.
Znalý řečí. Znający języki.
Ztratit řeč. Stracić mowę.

ŘeditelŘeditel  (m.) – dyrektor
Divadelní ředitel . Dyrektor teatru.
Jmenovat ředitele . Mianować dyrektora.
Odvolat ředitele . Odwołać dyrektora.
Sportovní ředitel . Dyrektor sportowy.

ŘekaŘeka  (f.) – rzeka
Brod přes řeku . Bród na rzece.
Dolní tok řeky . Dolny bieg rzeki.
Domy u řeky . Domy nad rzeką.
Horní tok řeky . Górny bieg rzeki.
Na obou březích řeky . Po obu brzegach rzeki. 
Nebezpečí nečíhalo jen na řece. Niebezpieczeństwa czyhały nie tylko na rzece.
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Od řeky  studeně fouká a noc bledne. Chłodny powiew dochodzi od rzeki i noc blednie.
Plavba po řece. Żegluga rzeczna.
Pluli proti proudu řeky . Płynęli w górę rzeki./pod prąd.
Po proudu řeky . Z prądem rzeki.
Pramen řeky . Źródło rzeki.
Proti proudu řeky . Pod prąd rzeki.
Prudce stoupá hladina řek. Gwałtownie rośnie poziom rzek.
Přebrodit řeku . Przebrodzić rzekę.
Přítok řeky . Dopływ rzeki.
Rozbouřená řeka. Wezbrana rzeka.
Řeka byla mělká. Rzeka była płytka.
Řeka vytékající z jezera. Rzeka wypływająca z jeziora.
Řeky  byly plné ryb a vodního ptactva. Rzeki roiły się rybą i ptactwem wodnym.
Staré rameno řeky . Starorzecze.
Střední tok řeky Środkowy bieg rzeki.
Ulice se proměnily v řeky . Ulice zamieniły się w rzeki.
Všechny oči směřovaly k řece. Wszystkie oczy były zwrócone w stronę rzeki.
Zamrzají řeky . Rzeki zamarzają.
Zamrzlá řeka. Zamarznięta rzeka.
Znečištění řeky . Zanieczyszczenie rzeki.

ŘešeníŘešení  (n.) – rozwiązanie
Dočasné řešení . Tymczasowe rozwiązanie.
Ideální řešení . Idealne rozwiązanie.
Kompromisní řešení . Kompromisowe rozwiązanie.
Konečné řešení . Ostateczne rozwiązanie.
Levnější řešení . Tańsze rozwiązanie.
Mírové řešení . Rozwiązanie pokojowe.
Navrhl řešení . Zaproponował rozwiązanie.
Nečekané řešení . Niespodziewane/Nieoczekiwane rozwiązanie.
Nevidím jiné řešení . Nie widzę innego rozwiązania.
Provizorní řešení . Prowizoryczne rozwiązanie.
Smírčí řešení . Rozwiązanie ugodowe.
Šalamounské řešení . Salomonowe rozwiązanie.
Uvést obě řešení . Podać oba rozwiązania.

ŘetězŘetěz  (m.) – łańcuch
Horský řetěz. Łańcuch górski.
Navléknout sněhové řetězy. Założyć łańcuchy śniegowe.
Pes se utrhl ze řetěze. Pies zerwał się z łańcucha.
Rozvíjel dlouhý, tenký, pevný řetěz. Rozwijał długi, cienki, mocny łańcuch.
Řetěz zasvištěl vzduchem. Łańcuch świsnął w powietrzu.
Řetěz praskl. Łańcuch pękł.
Sněhový řetěz. Łańcuch śniegowy.
Spadnul mu řetěz. Spadł mu łańcuch.
Uvázat na řetěz. Uwiązać na łańcuchu.

ŘezŘez  (m.) – 1. cięcie (n.) 2. przecięcie 3. odcięty kawałek
Císařský řez. Cesarskie cięcie.
Dortový řez. Kawałek tortu.
Podélný řez. Cięcie podłużne.
Příčný řez. Cięcie poprzeczne.
Řez nožem. Cięcie nożem.

ŘidičŘidič  (m.) – kierowca
Opilý řidi č. Pijany kierowca.
Řidi č kombajnu. Kombajner.
Řidi č prudce zabrzdil. Kierowca gwałtownie zahamował.
Řidi č tramvaje. Motorniczy.
Řidi č z povolání. Kierowca zawodowy.
Řidi či musí být opatrní. Kierowcy muszą być ostrożni.
Sedadlo řidi če. Fotel kierowcy.
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ŘízeníŘízení  (n.) – 1. kierowanie, prowadzenie 2. postępowanie
Daňové řízení. Postępowanie podatkowe.
Dědické řízení. Postępowanie spadkowe.
Disciplinární řízení. Postępowanie dyscyplinarne.
Kárné řízení. Postępowanie karne.
Některá řízení se táhnou i léta. Niektóre postępowania ciągną się latami.
Přijímací řízení. Rekrutacja.
Přípravné řízení. Postępowanie przygotowawcze.
Rozvodové řízení. Postępowanie rozwodowe.
Řízení boží. Zrządzenie boże.
Řízení osudu. Zrządzenie losu.
Smírčí řízení. Postępowanie ugodowe.
Soudní řízení. Postępowanie sądowe.
Správní řízení. Postępowanie administracyjne.
Trestní řízení. Postępowanie karne.
Účastníci řízení. Strony postępowania.
Výběrové řízení. Przetarg.

SazbaSazba (f.) – 1. (ekon.) stopa 2. taryfa, skład 3. skład (zecerski)
Celní sazba . Taryfa celna.
Daňová sazba . Taryfa podatkowa.
Opětovný růst úrokových sazeb . Ponowny wzrost stóp procentowych.
Proměnlivá sazba . Zmienna stopa oprocentowania.
Úroková sazba . Stopa procentowa.

SenSen (m.) – 1. sen 2. sen, marzenie (n.)
Dovolená snů. Urlop marzeń.
Chodit jako ve snech . Chodzić jak we śnie.
Spát věčný sen . Spać wiecznym snem.
Splnit si svůj sen . Spełnić swoje marzenie. 
To mě ani ve snu  nenapadlo. Nawet mi się o tym nie  śniło.
Vyplnil se mi dávný sen . Spełniły się moje dawne marzenia.
Zdál se mi krásný sen . Miałem piękny sen.
Žít jako ve snu . Żyć jak we śnie.

SestavaSestava (f.) – skład (m.), zestaw (m.), układ (m.) 
Bojová sestava . (woj.) Szyk bojowy.
Druhá sestava . (sport.) Drugi skład.
Místo v základní sestav ě. (sport.) Miejsce w podstawowym składzie.
Přijít o místo v sestav ě. (sport.) Stracić miejsce w składzie.
Základní sestava . (sport.) Podstawowy skład.

SestraSestra (f.) – siostra 
Mladší sestra . Młodsza siostra.
Nevlastní sestra . Przybrana siostra.
Řádová sestra . Siostra zakonna.
Udělal dítě vlastní sest ře. Zrobił dziecko rodzonej siostrze.
Vlastní sestra . Rodzona siostra.
Vyplatit sestru . Spłacić siostrę. (Przy spadku)
Vyrostl se třemi bratry a sestrou . Wyrósł z trzema braćmi i siostrą.
Zdravotní sestra . Pielęgniarka.

SeznamSeznam (m.) – wykaz, spis, lista (f.)
Abecední seznam . Alfabetyczna lista.
Být v seznamu . Znajdować się na liście.
Prohlížet seznam  knih. Przeglądać spis książek.
Seznam  dlužníků. Lista dłużników.
Seznam  teroristů. Lista terrorystów.
Seznam  uvedený v čl. 5 odst. 1. Wykaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1.
Seznam  žadatelů. Wykaz wnioskodawców.
Tajný seznam . Tajna lista.
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Telefonní seznam . Książka telefoniczna.
Tuatara je na seznamu  ohrožených živočichů. Tuatara jest na liście zwierząt zagrożonych 

wyginięciem.
Vyškrtnout ze seznamu  podezřelých. Skreślić z listy podejrzanych.

SezonaSezona (f.) – sezon (m.) 
Divadelní sezona . Sezon teatralny.
Mrtvá sezona . Martwy sezon.
Nevydařený vstup do sezony . Nieudany początek sezonu.
Okurková sezona . Sezon ogórkowy.
Turistická sezona . Sezon turystyczny.
Zahájení sezony  záleží na počasí. Rozpoczęcie sezonu zależy od pogody.
Zklamání sezony . Zawód sezonu.

SílaSíla (f.) – siła 
Bezpečnostní síly . Siły bezpieczeństwa.
Demonstrace síly . Demonstracja siły.
Dostředivá síla . Siła dośrodkowa.
Gravitační síla . Siła grawitacji.
Hnací síla . Siła napędowa.
Je při síle . Jest w pełni sił.
Jeho široká ramena prozrazovala neobvyklou sílu . Szerokie jego ramiona  zwiastowały niepospolitą 

siłę.
Koňská síla . Koń mechaniczny.
Kupní síla . Siła nabywcza.
Letecké síly . Siły lotnicze.
Lidé ze sebe vydávali zbytky sil . Ludzie dobywali ostatnich sił.
Měření sil . Konfrontacja.
Mírové síly . Siły pokojowe.
Nabral na síle . Przybrał na sile.
Načerpávat síly . Nabierać sił.
Námořní síly . Siły morskie.
Odstředivá síla . Siła odśrodkowa.
Ozbrojené síly . Siły zbrojne.
Pořádkové síly . Siły porządkowe.
Použití síly . Użycie siły.
Pracoval ze všech sil . Pracował ze wszystkich sił.
Pracovní síla . Siła robocza.
Přitažlivá síla . Siła przyciągania.
Rovnováha sil . Równowaga sił.
Rozložit síly . Rozłożyć siły.
Síla vůle. Siła woli.
Silou  zvyku. Z przyzwyczajenia.
S vypětím posledních sil . Resztkami sił.
Spojit síly . Połączyć siły.
Společnými silami . Wspólnymi siłami.
Šetřit si síly . Oszczędzać siły.
To je nad mé síly . To jest ponad moje siły.
Třecí síla . Siła tarcia.
Udělali jsme vše, co bylo v našich silách . Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy.
Udeřil mě vší silou . Uderzył mnie z całej siły.
Útočná síla . Siła ataku.
Vládní síly . Siły rządowe.
Vší silou . Z całej siły.
Vzdušné síly . Siły powietrzne.
Vztlaková síla . Siła wypierania.
Začali ztrácet síly . Zaczęli tracić siły.
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SilniceSilnice (f.) – droga, szosa
Auto sjelo ze zasněžené silnice . Samochód zjechał z zaśnieżonej drogi.
Frekventovaná silnice . Ruchliwa droga.
Hlavní silnice . Główna droga.
Mokrá silnice . Mokra droga.
Některé horské silnice  byly nesjízdné. Niektóre górskie drogi były nieprzejezdne.
Pirát silnic . Pirat drogowy.
Pod vodou jsou stovky kilometrů silnic . Pod wodą są setki kilometrów dróg.
Povrch silnice . Nawierzchnia drogi.
Rozkopané silnice . Rozkopane drogi.
Rychlostní silnice . Droga szybkiego ruchu.
Ředitelství silnic  a dálnic. Dyrekcja Dróg i Autostrad. 
Silnice  je v obou směrech neprůjezdná. Droga jest nieprzejezdna w obu kierunkach.
Silnice  smrti. Droga śmierci.
Sjel ze silnice . Zjechał z drogi.
Vyletět ze silnice . Wylecieć z drogi.
Zasněžená silnice . Zaśnieżona droga.

SíťSíť (f.) – sieć, siatka 
Agenturní síť. Siatka agentów.
Boční síť. Boczna siatka.
Dálniční sít' . Sieć autostrad.
Data proudící ze sítě do počítače. Dane płynące z sieci do komputera.
Dostat míč do sítě. Posłać piłkę do siatki.
Kanalizační síť. Sieć kanalizacyjna.
Lapit do sítí . Złapać w sieci.
Lovit míč ze sítě. Wyciągać piłkę z siatki.
Místní síť. Sieć lokalna.
Odražený od sítě. Odbity od siatki.
Rozestřít síť. Zarzucić sieć.
Silniční síť. Sieć dróg.
Síť lékáren. Sieć aptek.
Síť moderních radarů. Sieć nowoczesnych radarów.
Sociální síť. Portal społecznościowy.
Spravovat sít' . Administrować siecią.
Špionážní síť Siatka szpiegowska.
Vodovodní síť. Sieć wodociągowa.
Zatáhnout síť. Zastawić sieć.
Zeměpisná síť. Siatka geograficzna.

SituaceSituace (f.) – sytuacja
Finanční situace . Sytuacja finansowa.
Měli jsme situaci  pod kontrolou. Sytuację mieliśmy pod kontrolą.
Nalézt východisko ze situace . Znaleźć wyjście z sytuacji.
Okomentovat situaci . Skomentować sytuację.
Situace  byla opravdu těžká. Sytuacja była naprawdę ciężka/trudna.
Situace  je jasná. Sytuacja jest jasna.
Situace  je vážná. Sytuacja jest poważna.
Situace  na Slovensku je výrazně lepší. Na Słowacji sytuacja jest znacznie lepsza.
Situace  na trhu. Sytuacja na rynku.
Situace  se mění ze dne na den. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień.
Situace  se zhoršuje. Sytuacja się pogarsza.
Standardní situace . (sport.) Stały fragment gry.
Zhodnocení situace . Ocena sytuacji.

SSkálakála (f.) – skała
Karavanu obklopily skály  a prolákliny. Karawanę otoczyły skały i osypiska.
Mezi vysokými skalami . Wśród wysokich skał.
Pevný jako skála . Twardy jak skała.
Rostliny se pnuly po skále . Rośliny pięły się po skale.
Rostliny vyrůstaly z prohlubní vytesaných ve skále . Rośliny wyrastały z wykutych w skale zagłębień.
S obavou pohlédl na hranu skály . Z obawą spojrzał na krawędź skały.
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Skála  se utrhla. Skała się oderwała.
Skutálel se ze skály  na zem. Stoczył się ze skały na ziemię.
Vysoké skály  plné zlomů a suti. Wysokie skały pełne załamań i rozpadlin.
Vyšplhal na skálu . Wdrapał się na skałę.
Vytesat ve skále . Wykuć w skale.

SSkloklo (n.) – 1. szkło 2. szyba (f.)
Křehký jako sklo . Kruchy jak szkło.
Křičel, až se sklo  v oknech třáslo. Wrzeszczał, aż szyby w oknach dzwoniły. 
Ohnivzdorné sklo . Szkło ogniotrwałe.
Přední sklo . Przednia szyba.
Seškrábat barvu ze skla . Zeskrobać farbę z szyby.
Tvrzené sklo . Szkło hartowane.
Zadní sklo . Tylna szyba.

SSkokkok (m.) – skok
Je to odtud jen skok . To tylko dwa kroki stąd.
Přijít na skok . Skoczyć na chwilkę.
Skok  daleký. Skok w dal.
Skok  do dálky. Skok w dal.
Skok  do výšky. Skok wzwyż.
Skok  o tyči. Skok o tyczce.
Skoky  na lyžích. Skoki narciarskie.
Vypjala se ke skoku . Sprężyła się do skoku.

SSkupinakupina (f.) – grupa
Bojová skupina . Grupa bojowa.
Diskusní skupina . Grupa dyskusyjna.
Dívčí skupina . Girl band.
Finanční skupina . Grupa finansowa.
Hudební skupina . Grupa muzyczna.
Chlapecká skupina . Boysband.
Kvalifikační skupina . Grupa kwalifikacyjna.
Mediální skupina . Grupa medialna.
Operační skupina . Grupa operacyjna.
Organizovaná skupina . Grupa zorganizowana.
Platová skupina . Grupa uposażeniowa.
Postoupit ze skupiny . Awansować z grupy.
Pracovní skupina . Grupa robocza.
Skupina  se rozpadla. Grupa się rozpadła.
Skupina  tančí a hraje průměrně. Grupa tańczy i gra przeciętnie.
Taneční skupina . Grupa taneczna.
Útočníci se rozdělili do dvou skupin . Napastnicy rozdzielili się na dwie grupy.
Věková skupina . Grupa wiekowa.
Vést skupinu . Prowadzić w grupie.

SSkutečnostkutečnost (f.) – rzeczywistość
Ve skute čnosti  tam pracovala jako prostitutka. W rzeczywistości pracowała tam jako prostytutka.
Zkreslovat skute čnost . Naginać fakty.

SSlávaláva (f.) – sława
Hnal se za slávou  a o ostatní nedbal. Gonił za sławą, o resztę nie dbał.
Slávu  to nevynese. Sławy to nie przyniesie.
Těšila se zasloužené slávě. Cieszyła się zasłużoną sławą.

SSlevaleva (f.) – ulga, zniżka
Lákat zákazníky na slevy . Przyciągać klientów zniżkami.
Poskytovat slevu . Udzielać zniżki.
Průkaz na slevu . Dokument uprawniający do zniżki.
Sleva  na zemědělské dani. Ulga w podatku rolnym.
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SSliblib (m.) – 1. obietnica (f.) 2. przysięga (f.)
Dodržet slib . Dotrzymać obietnicy.
Nedodržený slib . Niedotrzymana obietnica.
Olympijský slib . Ślubowanie olimpijskie.
Písemný slib . Pisemna obietnica.
Porušit slib . Nie dotrzymać obietnicy.
Prázdné sliby . Puste obietnice.
Rytířský slib . Ślubowanie rycerskie.
Sliby (jsou) chyby . Obiecanki cacanki.
Prezident složil slib . Prezydent złożył przysięgę.
Uvěřit slib ům. Uwierzyć w obietnice.
Vyplnit slib . Spełnić obietnicę.

SlovoSlovo (n.) – słowo
A teď už ani slovo . Teraz już ani słowa.
Automatické dělení slov . Automatyczne dzielenie wyrazów.
Bodat někoho slovy . Docinać komuś.
Dal rytířské slovo . Dał rycerskie słowo.
Dodržet slovo . Dotrzymać słowa.
Dostat se ke slovu . Dojść do słowa.
Její slova  měla okamžitý účinek. Jej słowa miały natychmiastowy skutek.
Její slova  potvrzuje zpráva. Jej słowa potwierdza raport.
K sluchu pana Zagloby zalétla poslední slova . Do uszu Zagłoby doszły ostatnie słowa.
Každé slovo  docházelo k uším věřících. Każde słowo dochodziło do uszu wiernych.
Kněžna se při jeho slovech  zarděla. Kniaziówna słysząc te słowa zapłoniła się.
Nabubřelá slova . Szumne słowa.
Nadšená slova . Słowa zachwytu.
Nedostávalo se mu slov . Brakowało mu słów. 
Nemohl ze sebe vypravit ani slovo . (lit.) Nie mógł słowa przemówić.
Nenapíšu ani slovo . Nie napiszę ani słowa.
Nepustila mě ke slovu . Nie dopuściła mnie do słowa.
Neřekl ani slovo . Nie powiedział ani słowa.
Neuměla najít vhodná slova . Nie umiała znaleźć odpowiednich słów.
Nikomu ani slovo . Nikomu ani słowa.
Ostrá slova . Ostre słowa.
Poslední slova  téměř zakvílel. Ostatnie słowa wymówił prawie jęcząc.
Potvrdil jeho slova . Potwierdził jego słowa.
Potvrdila pravdivost mých slov . Potwierdziła prawdziwość moich słów.
Prohodil pár slov . Zamienił kilka słów.
Při těch slovech ... To mówiąc...
Příval slov . Potok słów.
Původ slova . Pochodzenie słowa.
Původní význam slova . Pierwotne znaczenie słowa.
Rozpačitě hledal slova . Rozpaczliwie szukał słów.
Rozumějí jen několik jednotlivých slov . Rozumieją tylko kilka pojedynczych słów.
Rozumíme si beze slov . Rozumiemy się bez słów.
Řečeno jinými slovy . Inaczej rzecz ujmując.
S těmi slovy  došel ke dveřím. To rzekłszy doszedł do drzwi.
Sám nevěřil vlastním slov ům.               Sam nie wierzył we własne słowa.
Skoupý na slovo . Małomówny.
Slova  chvály. Słowa pochwały.
Slova  mu umřela na rtech. Słowa zamarły mu na ustach.
Slova  nebyla nutná. Słowa nie były potrzebne.
Slovo  neohebné. (jęz.) Słowo nieodmienne.
Slovo  odvozené. (jęz.) Słowo pochodne.
Slovo  ohebné. (jęz.) Słowo odmienne.
Slovo  stejného významu. (jęz.) Słowo o tym samym znaczeniu.
Slovo  za slovem. Słowo w słowo.
Slovům nerozuměl. Nie rozumiał słów.
Slovy  chceš nahradit normální lidské city. Słowami chcesz zastąpić normalne ludzkie 

uczucia.
Škoda slov . Szkoda słów.
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Tlačil ze sebe slova . Wyduszał z siebie słowa.
To je mé poslední slovo . To moje ostatnie słowo.
Tvoje slova  nevyjadřují žádné city. Twoje słowa nie wyrażają żadnych uczuć.
Udělit obžalovanému slovo . Oddać głos oskarżonemu.
Ujal se slova . Zabrał głos.
V tom ho poutalo dané slovo . W tym był danym słowem związany.
Válka slov . Wojna na słowa.
Věřit na slovo . Wierzyć na słowo.
Vlastními slovy . Własnymi słowami.
Volit slova . Dobierać słowa.
Vzal si slovo . Zabrał głos.
Vzít své slovo  zpátky. Cofnąć dane słowo.
Zalitoval svých slov . Pożałował swoich słów.
Zkratkové slovo . (jęz.) Skrótowiec.
Zmlkl v půli slova . Zamilkł w pół słowa.
Žádná slova  nemohla zmírnit lítost a zlost. Żadne słowa nie mogły złagodzić żalu i złości.

SlunceSlunce (n.) – 1. słońce 2. Słońce
Budu čekat do západu slunce . Będę czekać do zachodu słońca.
Mraky obestřely slunce . Chmury zasnuły słońce.
Sedět na slunci . Siedzieć na słońcu.
Slunce  praží. Słońce praży.
Slunce  proniklo skrz mraky. Słońce przebiło się przez chmury.
Slunce  prorazilo mraky. Słońce przebiło się przez chmury.
Slunce  protínalo oblohu šikmými pruhy světla. Słońce przeszyło niebo skośnymi smugami światła.
Slunce  se sklonilo k západu. Słońce zniżyło się ku zachodowi.
Slunce  vstoupilo do znamení Vah. Słońce weszło w znak Wagi.
Slunce  vystoupilo vysoko. Słońce wzbiło się wysoko. 
Slunce  zapadá. Słońce zachodzi.
Slunce , nádherné počasí a vůně blížícího se jara. Słońce, cudna pogoda i woń zbliżającej się wiosny.
Svítí slunce . Świeci słońce.
V paprscích slunce . W promieniach słońca.
V slunci  se míhala hejna racků. W słońcu migotały stada mew.
Vycházející slunce  se lesklo na mokrých střechách. Wschodzące słońce błyszczało na mokrych 

dachach.
Západ slunce . Zachód słońca.
Žhnoucí slunce . Palące słońce.

SlužbaSlužba (f.) – 1. służba 2. służba, posada 3. usługa 4. dyżur (m.)
Bankovní služby . Usługi bankowe.
Konat službu . Pełnić służbę./Pełnić dyżur.
Kopírovací služby . Usługi ksero.
Medvědí služba . Niedźwiedzia przysługa.
Nabídka služeb . Oferta usług.
Nabízené služby . Oferowane usługi.
Noční služba . Nocny dyżur.
Pít ve služb ě. Pić na służbie.
Podpora na poradenské služby . Pomoc na usługi doradcze.
Podpůrné služby  v oblasti inovací. Usługi wsparcia innowacji.
Pohřební služba . Zakład pogrzebowy.
Policista ve služb ě. Policjant na służbie.
Poskytování služeb  za protiplnění. (praw.) Odpłatne świadczenie usług.
Poštovní služby . Usługi pocztowe
Silniční služba . Służba drogowa.
Služba  je anonymní. Usługa jest anonimowa.
Telekomunikační služby . Usługi telekomunikacyjne.
Veřejně prospěšné služby . Usługi użyteczności publicznej.
Vězeňská služba . Służba więzienna.
Záchranná služba . Pogotowie ratunkowe.
Zboží a služby  vyvážené ze Švýcarska. Towary i usługi eksportowane ze Szwajcarii.
Zpravodajské služby . Służby specjalne.
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SlzaSlza (f.) – łza
Cedit slzy . Przelewać łzy.
Dohnat k slzám . Doprowadzić do łez.
Hořké slzy . Gorzkie łzy.
Krokodýlí slzy . Krokodyle łzy.
Lidské slzy  budou tvými žalobci. (lit.) Łzy ludzkie cię oskarżą.
Má oči zalité slzami . Ma oczy zalane łzami.
Má slzy  na krajíčku. Zbiera mu/jej się na płacz.
Nemít k slzám  daleko. Być blisko płaczu.
Potoky slz . Potoki łez.
Pro slzy  nevidět. Nie widzieć przez łzy.
Ronit slzy . Ronić łzy.
Se slzami  v očích. Ze łzami w oczach.
Slzy  se jí hrnuly do očí. Łzy cisnęły się jej do oczu.
Slzy  štěstí. Łzy szczęścia.
Slzy  ztlumily její další slova. Łzy stłumiły dalsze jej słowa.
Utíral si slzy . Ocierał łzy.
V očích vyvstaly slzy . Łzy stanęły w oczach.
Zvolna mu na líce skanuly dvě slzy . Dwie łzy stoczyły mu się z wolna na policzki.

SSměrměr (m.) – kierunek
Hudební směr. Kierunek muzyczny.
Kterým směrem  šel? W którym kierunku szedł/poszedł?
Literární směr. Kierunek literacki.
Směrem  k městu. W kierunku miasta.
Směr větru. Kierunek wiatru.
Umělecký směr. Kierunek w sztuce. / Kierunek artystyczny.
V mnoha směrech . Pod wieloma względami.
V opačném směru . W przeciwnym kierunku.
Změnit směr. Zmienić kierunek.

SSmíchmích (m.) – śmiech
Dát se do smíchu . Zacząć się śmiać.
Nepotlačitelný záchvat smíchu . Niepohamowany atak śmiecnu.
Nikomu nebylo do smíchu . Nikomu nie było do śmiechu.
Nutit se do smíchu . Zmuszać się do śmiechu.
Propukali v smích . Wybuchali śmiechem.
Přišlo jim to k smíchu . Wydało im się to śmieszne.
Rozlehl se smích . Rozległ się śmiech.
Salva smíchu . Salwa śmiechu.
Válet se smíchy . Tarzać się ze śmiechu.
Vybuchla hrdelním smíchem . Wybuchnęła gardłowym śmiechem.
Zalykali se smíchem . Zanosili się śmiechem.

SSmlouvamlouva (f.) – umowa
Délka trvání smlouvy . Czas trwania umowy.
Koaliční smlouva . Umowa koalicyjna.
Nájemní smlouva . Umowa najmu.
Nestanoví-li uvedená smlouva  jinak. (adm.) Chyba, że umowa stanowi inaczej.
Odstoupení od smlouvy . Odstąpienie od umowy.
Pracovní smlouva . Umowa o pracę.
Pro účely této smlouvy . Do celów niniejszej umowy.
Prodloužit smlouvu . Przedłużyć umowę.
Provádění smlouvy . Wykonywanie umowy.
Předmět smlouvy . Przedmiot umowy.
Sestavit smlouvu . Sporządzić umowę.
Uzavřít smlouvu . Zawrzeć umowę.
Varšavská smlouva . Układ Warszawski.
Vyhotovit smlouvu . Sporządzić umowę.
Vyplývat ze smlouvy . Wynikać z umowy.
Vzory smluv . Wzory umów.
Zástavní smlouva . Umowa zastawu.
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SSmrtmrt (f.) – śmierć
Anděl smrti . Anioł śmierci.
Bledý jako smrt . Blady jak śmierć.
Bodnutí může způsobit smrt . Ukąszenie może spowodować śmierć.
Bouře přinášela smrt  a zkázu. Burza niosła śmierć i zniszczenie.
Byla by to jistá smrt . Byłaby to pewna śmierć.
Cela smrti . Cela śmierci.
Hrát si se smrtí . Igrać ze śmiercią.
Hrdinná smrt . Bohaterska śmierć.
Hrozí jim jistá smrt . Grozi im niechybna/pewna śmierć.
Náhlá smrt . Nagła śmierć.
Narodil se šest měsíců před smrtí  svého otce. Urodził się sześć miesięcy przed śmiercią 

(swojego) ojca.
Nastala smrt . Nastąpił zgon.
Obchodník se smrtí . Handlarz śmiercią.
Okolnosti smrti . Okoliczności śmierci.
Otázka života a smrti . Sprawa życia i śmierci.
Otřela se o něj smrt . Otarł się o śmierć.
Pomalá smrt . Powolna śmierć.
Příčinou smrti  bylo... Przyczyną śmierci było...
Příčinu jeho smrti  určí pitva. Przyczynę śmierci określi/ustali sekcja zwłok.
Rituální smrt . Rytualna śmierć.
Rozsudek smrti . Wyrok śmierci.
S následkem smrti . Ze skutkiem śmiertelnym.
Silnice smrti . Droga śmierci.
Smířit se se smrtí . Pogodzić się ze śmiercią.
Smrt  nastala téměř okamžitě. Śmierć nastąpiła niemal natychmiast. 
Smrt  nehrozí ani tobě, ani tvým dětem. Śmierć nie grozi ani tobie, ani twoim dzieciom.
Smrt  nevinných lidí. Śmierć niewinnych ludzi. 
Tajemná smrt . Tajemnicza śmierć.
Těsně před smrtí . Tuż przed śmiercią.
Trest smrti . Kara śmierci. 
V případě její smrti ... W wypadku jej śmierci...
Všichni mu přejí náhlou smrt . Wszyscy życzą mu nagłej śmierci.
Záhadná smrt . Zagadkowa śmierć.
Zápasit se smrtí . Walczyć ze śmiercią.
Zemřít přirozenou smrtí . Umrzeć śmiercią naturalną.

SSmyslmysl (m.) – 1. zmysł 2. znaczenie (n.), sens 3. poczucie (n.), zrozumienie (n.)
Být při smyslech . Być przy zdrowych zmysłach.
Čichový smysl . Zmysł węchu/powonienia.
Hádat se nemá smysl . Nie ma sensu się kłócić.
Jako smysl ů zbavený. Jak opętany.
Jeden z pěti smysl ů. Jeden z pięciu zmysłów.
Jednat ve smyslu  zákona. Postępować w duchu prawa.
Nedává to smysl . To nie ma sensu.
Smysl  pro pořádek. Zamiłowanie do porządku
Smysl  pro povinnost. Poczucie obowiązku.
Smysl  pro spravedlnost. Poczucie sprawiedliwości.
Smysl  věty. Znaczenie zdania.
Šestý smysl . Szósty zmysł.
Ten rozhovor nemá smysl . Ta rozmowa nie ma sensu.
To nemá smysl . To nie ma sensu.
Ve smyslu  tohoto ustanovení. (praw.) W rozumieniu tego przepisu/ustanowienia.
V přeneseném smyslu . W znaczeniu przenośnym.
Ztratit původní smysl . Stracić pierwotny sens.
Zvrácený smysl  pro humor. Wypaczone poczucie humoru.
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SSníhníh (m.) – śnieg
Bořit se do sněhu . Zapadać się w śnieg.
Brouzdat se sněhem . Brnąć przez śnieg.
Čerstvý sníh . Świeży śnieg.
Mokrý sníh . Mokry śnieg.
Odklízení sněhu . Odgarnianie śniegu.
Padá sníh  s deštěm. Pada śnieg z deszczem.
Pod sněhem . Pod śniegiem.
Sasko zasypal sníh . Śnieg zasypał Saksonię.
Sníh  poletuje. Prószy śnieg.
Sníh  roztál. Śnieg stopniał.
Sníh  rychle roztaje. Śnieg szybko stopnieje.
Sníh  vrže pod nohama. Śnieg skrzypi pod nogami.
Sníh  zasypal Evropu. Śnieg zasypał Europę.
Sníh  zmizel. Śnieg zniknął.
Tající sníh . Topniejący śnieg.
Těžký sníh . Ciężki śnieg.
Umělý sníh . Sztuczny śnieg.
Vločky sněhu . Płatki śniegu.
Zledovatělý sníh . Zmrożony śnieg.

SSoubojouboj (m.) – pojedynek
Čestný souboj Honorowy pojedynek.
Hlavičkový souboj . (sport.) Pojedynek główkowy.
Mít souboj . Pojedynkować się.
Rozhodující souboj . Decydujący pojedynek.
Rytířský souboj . Pojedynek rycerski.
Souboj  těžkých vah. (sport.) Pojedynek wagi ciężkiej.
Vypustit souboj . Odpuścić pojedynek.
Vyzývám tě k souboji ! Wyzywam cię na pojedynek!
Vzdušný souboj . (woj.) Pojedynek powietrzny.

SSouboroubor  (m.) – 1. suma (f.), ogół 2. zbiór, kolekcja (f.) 3. plik 4. zespół 
Balit soubor . Pakować plik.
Databázový soubor . Plik bazy danych.
Hudební soubor . Plik muzyczny.
Instalační soubor . Plik instalacyjny.
Konfigurační soubor . Plik konfiguracyjny.
Nejde stáhnout soubor . Nie można/da się pobrać pliku.
Označit soubor . Zaznaczyć plik.
Přejmenování soubor ů. Zmiana nazw plików.
Přesunout soubor . Przenieść plik.
Přípona souboru . Rozszerzenie pliku.
Rozbalit soubor . Rozpakować plik.
Skrytý soubor . Plik ukryty.
Správce soubor ů. Menedżer plików.
Stáhnout soubor . Ściągnąć plik.
Systémový soubor . Plik systemowy
Šifrování soubor ů. Szyfrowanie plików.
Textový soubor . Plik tekstowy.
Vyměňovat si soubory . Wymieniać się plikami.

SSoudoud (m.) – 1. sąd 2. proces.
Boží soud . Sąd boży.
Drtivý soud . Miażdżąca krytyka.
Evropský soud  pro lidská práva. Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Ignorovat rozhodnutí soudu . Ignorować decyzję sądu.
Jít k soudu . Iść do sądu.
K soudu  přišel v poutech. Do sądu przyszedł w kajdankach.
Krajský soud . Sąd wojewódzki.
Logický soud . (log.) Sąd logiczny.
Matka čeká ve vazbě na soud . Matka czeka na proces w areszcie.
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Nejvyšší správní soud . Najwyższy Sąd Administracyjny.
Nezávislost soudu . Niezawisłość sądu.
Odvolací soud . Sąd apelacyjny.
Po mém soudu . Moim zdaniem.
Poslední soud . Sąd ostateczny.
Prvoinstanční soud . Sąd pierwszej instancji.
Přesvědčovat soud . Przekonywać sąd.
Smírčí soud . 1. Sąd polubowny 2. Sąd koleżeński
Soud  druhé instance. Sąd drugiej instancji.
Soud  mu neuvěřil. Sąd mu nie uwierzył.
Soud  pro mladistvé. Sąd dla nieletnich.
Soud  první instance. Sąd pierwszej instancji.
Soud  prvního stupně. Sąd pierwszej instancji.
Soud  upustil od potrestání. Sąd odstąpił od wymierzenia kary.
Svědek vypovídal u soudu . Świadek zeznawał w sądzie.
Trestat může jen soud . Tylko sąd może karać.
Ústavní soud . Trybunał Konstytucyjny.
Válečný soud . Trybunał Wojenny.
Vyhrát soud . Wygrać proces.
Vypověděl u soudu . Zeznał w sądzie.
Začal soud  s nizozemským politikem. Rozpoczął się proces holenderskiego polityka.

SSouhlasouhlas (m.) – zgoda (f.)
Předběžný souhlas . Wstępna zgoda.
Se souhlasem  obou stran. Za zgodą obu stron.
Vyslovit souhlas . Wyrazić zgodę.
Žádat o souhlas . Prosić o zgodę.

SSousedoused (m.) – sąsiad
Bavit se se sousedem . Rozmawiać z sąsiadem.
Napovídat sousedovi . Podpowiadać sąsiadowi. (Z ławki szkolnej)

SSoutěžoutěž (f.) – konkurs (m.)
Hospodářská sout ěž. Konkurencja.
Ligová sout ěž. Rozgrywki ligowe.
Pravidla sout ěže. Regulamin konkursu.
Přihlásit se do sout ěže. Zgłosić się do konkursu.
Soutěž krásy. Konkurs piękności.
Soutěž o ceny. Konkurs  z nagrodami.
Soutěž pro každého. Konkurs dla każdego.
Televizní sout ěž. Teleturniej.
Veřejná sout ěž. Przetarg.
Vypadl ze sout ěže. Odpadł z konkursu.
Výsledky sout ěže. Wyniki konkursu.
Zúčastnit se sout ěže. Wziąć udział w konkursie.

SSpánekpánek (m.) – 1. sen 2. skroń (f.)
Přemohl je spánek . Zmorzył ich sen.
Rána do spánku . Strzał w skroń.
Tvrdý spánek . Twardy sen.
Vytržen ze spánku . Wyrwany ze snu.
Zimní spánek . Sen zimowy.

SSpispis (m.) – 1. akt, akta 2. dzieło (n.), utwór
Nahlédnout do spisu . Zajrzeć do akt.
Obžalovací spis . Akt oskarżenia.
Sebrané spisy . Dzieła zebrane.
Vědecký spis . Dzieło naukowe.
Vyšetřovací spis . Akta śledztwa.
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SSplátkaplátka (f.) – rata
Nákup na splátky . Zakup/Zakupy na raty.
Odpuštění splátek . Umorzenie rat.
Platit ve splátkách . Płacić na raty.
Rozdělení na splátky . Rozłożenie na raty.
Rozložit do splátek . Rozłożyć na raty.
Výhodné splátky . Dogodne raty.

SSpolečnostpolečnost (f.) – 1. spółka 2. społeczeństwo (n.) 3. towarzystwo (n.)
Beztřídní spole čnost . Społeczeństwo bezklasowe.
Dáma z lepší spole čnosti . Dama z lepszego towarzystwa.
Dceřiná spole čnost . Spółka córka
Družstevní spole čnost . Spółdzielnia.
Investiční spole čnost . Spółka inwestycyjna.
Kapitálová spole čnost . Spółka kapitałowa.
Nebankovní spole čnost . Instytucja parabankowa.
Obchodní spole čnost . Spółka handlowa.
Otevřená spole čnost . Otwarte społeczeństwo.
Ropná spole čnost . Koncern naftowy.
Společnost  bude sídlit v Chicagu. Spółka będzie miała siedzibę w Chicago.
Vyvrženec lidské spole čnosti . Wyrzutek społeczeństwa.
Založit spole čnost . Założyć spółkę.

SSpoluprácepolupráce (f.) – współpraca
Hospodářská spolupráce . Współpraca gospodarcza.
Mezinárodní spolupráce . Współpraca międzynarodowa.
Nabídnout spolupráci . Zaproponować współpracę.
Operativní spolupráce . Współpraca operacyjna.
Vědomá spolupráce . Świadoma współpraca.
Zavázat se ke spolupráci . Zobowiązać się do współpracy.

SSprávapráva (f.) – 1. zarząd (m.) 2. administracja (f.)
Nucená správa . Zarząd komisaryczny.
Správa  nemovitostí. Zarząd nieruchomości.
Studuji veřejnou správu . Studiuję administrację publiczną.

SSprávceprávce (m.) – zarządca, administrator
Konkurzní správce . Syndyk masy upadłościowej.
Správce  nemovitosti. Zarządca nieruchomości.
Správce  serveru. Administrator serwera.
Správce  souborů. Menedżer plików.

SSpravedlnostpravedlnost (f.) – sprawiedliwość
Cit pro spravedlnost . Poczucie sprawiedliwości.
Dožadovaly se spravedlnosti . Domagały się sprawiedliwości.
Ministerstvo spravedlnosti . Ministerstwo sprawiedliwości.
Spravedlnosti  bude učiněno zadost. Sprawiedliwości stanie się zadość.

SSrdcerdce (f.) – serce
Bolest mu rozrývá srdce . Ból rozdziera mu serce.
Cítil, že mu srdce  měkne jako sníh na jaře. Czuł, że serce mu taje, jako śnieg na wiosnę.
Co na srdci , to na jazyku. Co w sercu, to na języku.
Co oči nevidí, to srdce  nebolí. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.
Hrot se vnořil do kušíře přesně ve výši srdce . Grot wbił się w pierś kusznika dokładnie na 

wysokości serca.
Jejich srdce  byla přeplněna radostí. Ich serca przepełniała radość.
Jejich srdce  vzplanula nenávistí. Ich serca zapłonęły nienawiścią.
Masáž srdce . Masaż serca.
Milovala nás všechny celým svým srdcem . Kochała nas wszystkich z całego serca. 
Mít bojovné srdce . Mieć waleczne serce.
Mít dobré srdce . Mieć dobre serce.
Mít zaječí srdce . Mieć zajęcze serce.
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Mít ze srdce  rád. Kochać z całego serca.
Mít zlaté srdce . Mieć złote serce.
Praha jí přirostla k srdci . Praga przypadła jej do serca.
Přát z celého srdce . Życzyć z całego serca.
Ptala se s tlukoucím srdcem . Pytała się z bijącym sercem. 
Ruku na srdce . Z ręką na sercu.
S lítostí v srdci . Z żalem w sercu.
Spadl mu kámen ze srdce . Spadł mu kamień z serca.
Srdce  jí bušilo. Serce jej waliło.
Srdce  mu radostně tlouklo. Serce biło mu radośnie.
Srdce  mu sevřela lítost. Żal ścisnął mu serce.
Srdce  mu stoupá do krku. Serce podchodzi mu do gardła. 
Srdce  mu zjihlo jako vosk. Serce zmiękło w nim  jak wosk.
Srdce  zaplálo radostí a pýchou. Serce zapłonęło radością i dumą.
Šel se silně bušícím srdcem . Szedł z silnie bijącym sercem.
Udělat s těžkým srdcem . Zrobić z ciężkim sercem.
Umělé srdce . Sztuczne serce.
Ušlechtilé srdce . Szlachetne serce.
V srdci  cítil blaženost. W sercu czuł błogość.
Vlít někomu odvahu do srdce . Wlać odwagę do czyjegoś serca.
Vylít si srdce . Wylać żale./Wygadać się.
Vzít si rady k srdci . Wziąć sobie rady do serca.
Zaplavovat srdce  veselím. Napawać serce wesołością.
Zástava srdce . Zatrzymanie akcji serca.

SStanicetanice (f.) – stacja
Cílová stanice . Stacja docelowa.
Čerpací stanice . Stacja benzynowa.
Horní stanice  lanovky. Górna stacja kolejki linowej.
Konečná stanice . Stacja końcowa.
Měřicí stanice . Stacja pomiarowa.
Mezinárodní vesmírná stanice . Międzynarodowa Stacja Kosmiczna.
Orbitální stanice . Stacja orbitalna.
Policejní stanice . Posterunek policji.
Poslední stanice  před... Ostatnia stacja przed...
Přestupní stanice . Stacja przesiadkowa.
Příští stanice . Następna stacja.
Televizní stanice . Stacja telewizyjna.
Vjíždět do stanice . Wjeżdżać na stację.
Výzkumná stanice . Stacja badawcza.

SStarosttarost (f.) – troska, zmartwienie (n.)
Dělat někomu starosti . Przysparzać komuś zmartwień.
Máme starost  o jeho zdraví. Martwimy się o jego zdrowie.
Převzít starost  o pacienta. Przejąć opiekę nad pacjentem.
To mám o jednu starost  méně. Jedno zmartwienie mniej.
Mít mnoho starostí . Mieć dużo zmartwień.
Vzít si někoho na starost . Wziąć kogoś w opiekę. / Zaopiekować się kimś.
Žít bez starostí . Żyć beztrosko.

SStáttát (m.) – państwo (n.)
Členský stát . Państwo członkowskie.
Moderní stát . Nowoczesne państwo.
Ostrovní stát . Państwo wyspiarskie.
Pomoc od státu . Pomoc państwa.
Sekulární stát . Świeckie państwo.
Sociální stát . Państwo opiekuńcze.
Stát  blahobytu. Państwo dobrobytu.
Stát  nemá peníze na nové dálnice. Państwo nie ma pieniędzy na nowe autostrady.
Území celého státu . Obszar całego kraju.
Zásah státu . Interwencja państwa.

112



SStavtav (m.) – stan
Duševní stav . Stan psychiczny.
Její stav  se rychle zhoršoval. Jej stan szybko się pogarszał.
Její stav  se stále zhoršuje. Jej stan ciągle się pogarsza.
Kapalný stav . Stan ciekły.
Manželský stav . Stan małżeński.
Mládenecký stav . Stan kawalerski.
Plynný stav . Stan gazowy.
Početní stav . Stan liczebny.
Rodinný stav . Stan cywilny.
Stav  beztíže. Stan nieważkości.
Svobodný stav . Stan wolny.
Technický stav . Stan techniczny.
Tuhý stav . Stan stały.
Výjimečný stav . Stan wyjątkowy.

SStavbatavba (f.) – 1. budowa 2. budynek (m.)
Historická stavba . Zabytkowy budynek.
Mluvnická stavba  jazyka. Struktura gramatyczna języka.
Montovaná  stavba . Budynek prefabrykowany.
Sesedání stavby . Osiadanie budowy.
Stavba  přehrady. Budowa zapory.
Stavba  silnic. Budowa dróg.

SStávkatávka (f.) – strajk (m.)
Divoká stávka . Dziki strajk.
Generální stávka . Strajk generalny.
Odložit stávku . Przełożyć strajk.
Okupační stávka . Strajk okupacyjny.
Právo na stávku . Prawo do strajku.
Přerušit stávku . Przerwać strajk.
Připojit se ke stávce . Przyłączyć się do strajku.
Rotující stávka . Strajk rotacyjny.
Stávka  odborů ve Francii. Strajk związków zawodowych we Francji.
Stávka  ochromila zemi. Strajk sparaliżował kraj.
Vstoupit do stávky . Rozpocząć strajk.
Všeobecná stávka . Strajk powszechny.
Výstražná stávka . Strajk ostrzegawczy.
Vyzvat ke stávce . Wezwać do strajku.
Zahájit stávku . Rozpocząć strajk.

SStěnatěna (f.) – ściana
Je to, jako když hrách na stěnu  hází. Jak groch o ścianę.
Obraz na stěně. Obraz na ścianie.
Polovinu stěny  zabíral ohromný krb. Połowę ściany zajmował ogromny kominek
Skalní stěna. Ściana skalna.
Stěna naproti vchodu. Ściana na wprost wejścia.
Stěny  mají uši. Ściany mają uszy.
Stěží viditelný obrys na stěně. Ledwo widoczny zarys na ścianie.
Španělská stěna. Parawan.
Zbledla jako stěna. Zbladła jak ściana.
Žít mezi čtyřmi stěnami . Żyć w czterech ścianach.

SStíntín (m.) – cień
Bát se svého stínu . Bać się własnego cienia.
Chodila za ním všude jako stín . Chodziła za nim wszędzie jak cień.
Jít do stínu . Iść do cienia.
Sedět ve stínu  stromu. Siedzieć w cieniu drzewa.
Sledovat někoho jako stín . Chodzić za kimś jak cień.
Stín  pochybností. Cień wątpliwości.
Stín  vraždy se nás dotkl.               Padł na nas cień morderstwa. 
Stíny  pod očima. Cienie pod oczami.
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Vrhat na něco stín . Rzucać na coś cień.
Vypadal jako stín . Wyglądał jak cień.
Vysedávat ve stínu . Przesiadywać w cieniu.
Zůstávat ve stínu . Pozostawać w cieniu.

SStipendiumtipendium (n.) – stypendium
Prospěchové stipendium . Stypendium za wyniki w nauce.
Sociální stipendium . Stypendium socjalne.
Ubytovací stipendium . Stypendium mieszkaniowe.
Udělit stipendium . Przyznać stypendium.
Ucházet se o stipendium . Starać się o stypendium.
Vydávat formou stipendií . Wydawać w formie stypendiów.
Výše stipendia . Wysokość stypendium.

SStopatopa (f.) – trop (m.), ślad (m.)
Být zloději na stop ě. Być na tropie złodzieja.
Jeho tvář nesla stopy  válečných útrap. Na jego twarzy widne były trudy wojenne.
Jít v něčích stopách . Iść w czyjeś ślady.
Jsme na stop ě. Jesteśmy na tropie.
Navést na stopu . Naprowadzić na trop.
Nebylo stopy  po živé bytosti. Nie było śladu żywej istoty.
Nenašly se stopy  krve. Nie znaleziono śladów krwi.
Přijel jsi po stop ě některého z kupců. Przyjechałeś tu śladem jednego  z kupców.
Přijít někomu na stopu . Wpaść na czyjś trop.
Stopy  dávné nádhery. Ślady dawnej wspaniałości.
Stopy  vedou do Česka. Ślady prowadzą do Czech.
Stopy  zvěře. Ślady zwierzyny.
Svést ze stopy . Zwieść z tropu.
Tělo bylo zohavené, se stopami  mučení. Ciało było zmasakrowane, nosiło ślady tortur.
V jejich tvářích nebylo stopy  po vlídnosti. W  twarzach ich nie było śladu życzliwości.
V měkké půdě bylo vidět stopy  jelenů. Na miękkiej ziemi widać było ślady jeleni.
Zajistit stopy . Zabezpieczyć ślady.
Zakrýt stopy . Zatrzeć ślady.
Zanechat stopy . Pozostawić ślady.
Zmást stopu . Zmylić trop.
Zmizeli beze stopy  jako kámen ve vodě. Przepadli bez śladu jak kamień w wodzie.
Zmizet beze stopy . Zniknąć bez śladu.

SStrachtrach (m.) – strach
Dostat strach . Przestraszyć się.
Jde z něho strach . Sieje postrach.
Klepat se strachem . Trząść się ze strachu.
Mít pro strach  uděláno. Nie znać strachu.
Mít strach . Bać się
Na strach  není místo. Nie ma miejsca na strach.
Nemám strach  z ničeho. Nie boję się niczego.
Neznat strach . Nie znać strachu.
Nikdy nejevil strach . Nigdy nie okazywał strachu.
Panický strach . Paniczny strach.
Strach  lze překonat. Strach można pokonać.
Strach  má velké oči. Strach ma wielkie oczy.
Strach  ze zkoušky. Strach przed egzaminem.
Tetelit se strachem . Trząść się ze strachu.
Trnout strachem . Truchleć ze strachu.
Třese se strachy . Trzęsie się ze strachu. / Drży ze strachu.
Umírat strachem . Umierać ze strachu.
Vůbec jsem neměl strach . W ogóle się nie bałem.
Vykřikla bolestí i strachem . Krzyknęła z bólu i strachu.
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SStranatrana (f.) – 1. strona 2. partia
Dělnická strana  byla zakázána. Partia Robotnicza została zakazana.
Inzertní strana . Strona z ogłoszeniami.
Každá mince má dvě strany . Każdy medal ma dwie strony.
Když jde o byznys, jde ideologie stranou . Kiedy chodzi o biznes, ideologia idzie na bok.
Mít právo na své stran ě. Mieć prawo po swojej stronie.
Na čí stran ě stojíš? Po czyjej stronie stoisz?
Na druhé stran ě jezírka. Po drugiej stronie jeziorka.
Na jedné stran ě je to dobře. Z jednej strony to dobrze.
Na obou stranách . Po obu stronach.
Ocitl se mezi dvěma rozhádanými stranami . Znalazł się między dwiema skłóconymi stronami.
Odkládat stranou . Odkładać na bok. (Oszczędzać)
Odkutálela se stranou . Odturlała się w bok.
Odskočil stranou . Odskoczył w bok.
Opoziční strana . Partia opozycyjna.
Pohled ze strany . Widok z boku.
Pohlédl na druhou stranu . Popatrzył w drugą stronę.
Pracovat pro druhou stranu . Pracować dla drugiej strony.
Předci z matčiny strany . Przodkowie ze strony matki.
Předci z otcovy strany . Przodkowie ze strony ojca.
Přední strana . Pierwsza strona.
Registrace strany . Rejestracja partii.
Rozhlédl se na všechny strany . Rozejrzał się na wszystkie strony.
Se souhlasem obou stran . Za zgodą obu stron.
Smluvní strana . Strona umowy.
Socialistická strana . Partia socjalistyczna.
Spletl si strany . Pomylił strony.
Stojíš na přesně vymezené stran ě palisády. Stoisz po wyraźnie określonej stronie palisady.
Strana  důchodců. Partia Emerytów.
Strana  práce. Partia Pracy.
Světová strana . Strona świata.
Těkal očima na všechny strany . Oczy biegały mu na wszystkie strony.
Titulní strana . Strona tytułowa.
Uskočil stranou . Uskoczył w bok.
Vina není na naší stran ě. Wina nie jest po naszej stronie.
Vládní strana . Partia rządząca.
Vstoupit do strany . Zapisać się do partii.
Vzít někoho stranou . Wziąć kogoś na bok.
Záclony rozhrnované do stran . Zasłony rozsuwane na boki.
Zakladatel strany . Założyciel partii.
Založit novou stranu . Założyć nową partię.
Ze všech stran  se ozýval hovor a křik. Zewsząd dochodził gwar i wrzaski.
Změna stran . (sport.) Zmiana stron.
Znesvářené strany . Zwaśnione strony.
Zúčastněné strany . Zainteresowane strony.

SStrážtráž (f.) – straż, warta
Čestná stráž . Warta honorowa.
Justiční stráž . Straż sądowa.
Mít stráž . Mieć wartę.
Pohraniční stráž . Straż graniczna.
Rozestavit stráže . Postawić warty.
Rybářská stráž . Straż rybacka.
Střídat stráž . Zmieniać wartę.
Tělesná stráž . Straż przyboczna.
Vězeňská stráž . Straż więzienna.
Výměna stráží . Zmiana wart.
Zesílit stráž . Wzmocnić straże.
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SStromtrom (n.) – drzewo (n.)
Auto narazilo do stromu . Samochód uderzył w drzewo.
Dutina stromu . Dziupla.
Jablko nepadá daleko od stromu . Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
Jehličnatý strom . Drzewo iglaste.
Listnatý strom . Drzewo liściaste.
Místy tvořily stromy  neproniknutelné houští. Miejscami drzewa stanowiły nieprzenikniony 

gąszcz. 
Mohutný strom . Potężne drzewo.
Na koleje spadlo deset strom ů. Na tory spadło dziesięć drzew.
Na povrchu stromu  je kůra. Na powierzchni drzewa znajduje się kora.
Okrasný strom . Drzewo ozdobne.
Ovocné stromy . Drzewa owocowe.
Přivázat ke stromu . Przywiązać do drzewa.
Sráželi klackem ořechy ze strom ů. Strącali kijem orzechy z drzew.
Stromy  rostou pomalu. Drzewa rosną powoli.
Stromy  se lámaly pod tíhou sněhu. Drzewa łamały się pod ciężarem śniegu.
Vysadit strom . Zasadzić drzewo.
Zapraskání lámaného stromu . Trzask łamanego drzewa.

SStroptrop (m.) – sufit
Civět do stropu . Gapić się w sufit.
Skvrna na strop ě. Plama na suficie.
Trámový strop . Strop belkowy
Tvářil se, že hledí do stropu . Udawał, że patrzy w sufit.

SStřechatřecha (f.) – dach (m.)
Na střechách  bylo půldruhého metru sněhu.  Na dachach było półtora metra śniegu.
Nejméně 7000 lidí ztratilo střechu  nad hlavu. Co najmniej 7000 ludzi straciło dach nad głową.
Předstíral, že obdivuje střechu sýpky . Udawał, że podziwia dach spichlerza.
Převrátit se na střechu . Przewrócić się na dach (o samochodzie).
Silný vítr trhal střechy  domů. Silny wiatr zrywał dachy domów.
Stadión se zatahovací střechou . Stadion z zasuwanym dachem.
Strmá střecha . Spadzisty dach.
Střecha  se propadla. Dach się zapadł.
Střecha  se zřítila. Dach się zawalił.
Vítr odfoukl střechy . Wiatr odwiał dachy.

SStřelatřela (f.) – 1. strzał (m.) 2. rakieta, pocisk (f.), strzała 
Člun vyrazil jako střela. Czółno pomknęło jak strzała.
Falšovaná střela. Podkręcony strzał.
Chytit střelu . Obronić strzał.
Na českou základnu v Iráku padají střely . Na czeską bazę w Iraku spadają rakiety.
Na území Izraele dopadlo jedenáct střel. Na terytorium Izraela spadło jedenaście rakiet.
Nechytatelná střela. Strzał nie do obrony.
Proletěl jako střela. Przemknął jak strzała.
Přízemní střela. (sport.) Strzał po ziemi.
Střela mezi tyče. Strzał w światło bramki.
Střela mimo. (sport.) Strzał niecelny.
Střela na bránu. (sport.) Strzał na bramkę/celny.
Střela vzduch-vzduch. Rakieta powietrze-powietrze.
Střela z dálky. (sport.) Strzał z daleka.
Střela z voleje. Strzał z woleja.
Zablokovat střelu . Zablokować strzał.

SStudiumtudium (m.) – studia (n.pl.)
Bakalářské studium . Studia licencjackie.
Distanční studium . Studia eksternistyczne.
Doktorské studium . Studia doktoranckie.
Kombinované studium . Studia zaoczne
Magisterské studium . Studia magisterskie.
Navazující magisterské studium . Studia magisterskie uzupełniające.
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Poplatky za studium . Opłaty za studia.
Prezenční studium . Studia stacjonarne/dzienne.
Přerušit studium . Przerwać studia.
Přijetí ke studiu . Przyjęcie na studia.
Ukončení studia . Ukończenie studiów.
Zahraniční studium . Studia za granicą.
Zanechat studia . Rzucić studia.

SStůltůl (m.) – stół
Beze slova usedla ke stolu . Bez słowa usiadła przy stole.
Jedni i druzí obsadili lavice podél dlouhých dubových stol ů. Ci i tamci pozajmowali ławy stojące wedle długich 

dębowych stołów.
Kancelářský stůl. Biurko.
Kulatý stůl. Okrągły stół.
Naklonil se přes stůl. Nachylił się przez stół.
Operační stůl. Stół operacyjny.
Popadl nůž ze stolu . Chwycił nóż ze stołu.
Přistoupila ke stolu . Podeszła do stołu.
Psací stůl. Biurko.
Sevřel prsty na hraně stolu . Zacisnął palce na brzegu stołu.
Smetala drobky ze stolu . Ścierała okruchy ze stołu.
Smetl drobty ze stolu . Zmiótł okruszki ze stołu.
Švédský stůl. Szwedzki stół.
U stolu  sedělo šest mužů. Przy stole siedziało sześciu mężczyzn.
Udeřil pěstí do stolu . Uderzył pięścią w stół.
Uhodil pěstí do stolu . Walnął pięścią w stół.
Usedl ke stolu . Usiadł przy stole.
V poradní síni stál jen jediný malý stůl.  W izbie radnej był tylko jeden mały stół.
Vřava u stolu  neutichala. Wrzawa przy stole nie cichła.

SStupeňtupeň (m.) – stopień
Popáleniny druhého stupn ě. Oparzenia drugiego stopnia.
Rovnice prvního stupn ě. Równanie pierwszego stopnia.
Soud prvního stupn ě. Sąd pierwszej instancji.
Stupeň příbuzenství. Stopień pokrewieństwa.
Teplota může klesnout až ke dvěma stup ňům pod nulou. Temperatura może spaść nawet do dwóch stopni 

poniżej zera.

SStyktyk (m.) – 1. kontakt, stosunek 2. styk, zetknięcie (n.)
Být ve styku . Być w kontakcie.
Mezinárodní styky . Stosunki  międzynarodowe.
Mít styky . Mieć układy.
Obchodní styky . Stosunki handlowe.
Pohlavní styk . Stosunek płciowy.
Přijít do styku Wejść w kontakt.
Navázat styky Nawiązać stosunki.
Udržovat styky . Utrzymywać stosunki/kontakty.

SvědekSvědek (m.) – świadek
Byl svědkem  brutality policistů. Był świadkiem brutalności policjantów.
Dotázat se svědka Zapytać się świadka.
Hodil by se svědek . Przydałby się świadek.
Chtěli podplatit svědka , aby změnil výpověď. Chcieli przekupić świadka, żeby zmienił zeznania.
Klíčový svědek . Kluczowy świadek.
Korunní svědek . Świadek koronny.
Náhodní svědci . Przypadkowi świadkowie.
Náhodný svědek . Przypadkowy świadek.
Nelegitimovali svědky . Nie wylegitymowali świadków.
Očitý svědek . Naoczny świadek.
Podle výpovědi svědků. Według zeznań świadków.
Podplacený svědek . Przekupiony świadek.
Předvolat svědka . Wezwać świadka.
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Svědci  události. Świadkowie wydarzenia.
Svědci  vypověděli, že... Świadkowie zeznali, że...
Svědek  vypovídal u soudu. Świadek zeznawał w sądzie.
Svědkové  odvolali předchozí výpovědi. Świadkowie odwołali poprzednie zeznania.
Výslech svědků. Przesłuchanie świadków.
Vyslechnout svědky . Przesłuchać świadków.
Vzít někoho za svědka . Powołać kogoś na świadka.
Zbavit se svědka . Pozbyć się świadka.

SvědomíSvědomí (n.) – sumienie
Hlas svědomí . Głos sumienia.
Mít něco na svědomí . Mieć coś na sumieniu.
Oklamával vlastní svědomí . Okłamywał własne sumienie.
S čistým svědomím . Z czystym sumieniem.
Výčitky svědomí . Wyrzuty sumienia. 

SvětSvět (m.) – świat
Byli ochotni jít za ním třeba až na konec světa. Za nim gotowi byli iść choćby na kraj świata.
Cesta kolem světa. Podróż dookoła świata.
Cestovat po světě. Podróżować po świecie.
Děti, které postupně přiváděla na svět. Dzieci, które kolejno wydawała na świat.
Dnešní svět. Dzisiejszy świat.
Jsme odříznuti od světa. Jesteśmy odcięci od świata.
Konec světa. Koniec świata.
Kromě tebe pro něho neexistuje svět. Świata poza tobą nie widzi.
Lidi, události, celý svět měřil svým vlastním já. Ludzi, wypadki i świat cały mierzył własnym ja. 
Mistrovství světa. Mistrzostwa świata.
Neměli žádný kontakt se světem . Nie mieli żadnego kontaktu ze światem.
Nikomu na světě nemůže člověk věřit. Nikomu na świecie nie można wierzyć.
Po celém světě. Na całym świecie.
Pojedu za ní na konec světa. Pojadę za nią na koniec świata.
Porozumět problémům dnešního světa. Zrozumieć problemy współczesnego świata.
Poznat kus světa. Poznać kawał świata.
Svět je plný zla. Świat jest pełen zła.
Svět protestuje. Świat protestuje.
Svět se mění. Świat się zmienia.
Svět, ve kterém chceme žít. Świat, w którym chcemy żyć.
Třetí svět. Trzeci świat.
Vládnout světu . Rządzić światem.
Vnímání světa. Postrzeganie świata.
Zlobit se na celý svět. Złościć się na cały świat.

SvětloSvětlo (n.) – światło
Aberace světla . Aberracja światła.
Dálková světla . Światła drogowe/długie.
Jasné denní světlo . Jasne światło dnia.
Lom světla . Załamanie światła.
Odražené světlo . Światło odbite.
Polarizace světla . Polaryzacja światła.
Potkávací světla . Światła mijania.
Prohlížel dokument proti světlu . Oglądał dokument pod światło.
Pruhy slunečního světla . Strugi słonecznego światła.
Rychlost světla . Prędkość światła.
Světla  zhasínají. Światła gasną.
Světlo  zhaslo. Światło zgasło./światła zgasły.
Ukázat se v co nejlepším světle . Pokazać się w jak najlepszym świetle.
Ve žlutém světle  svíčky. W żółtym świetle świecy.
Zakmitala světla . Zabłysły światła.
Zdroj světla . Źródło światła.

118



SvobodaSvoboda (f.) – wolność
Boj za svobodu . Walka o wolność.
Léta klukovské svobody . Lata chłopięcej wolności.
Mít svobodu  volby. Mieć wolność wyboru.
Na svobodu  se dostal po několika dnech. Po kilku dniach wyszedł na wolność.
Osobní svoboda . Wolność osobista.
Propustit na svobodu . Wypuścić na wolność.
Pustit ptáka z klece na svobodu . Wypuścić ptaka z klatki na wolność.
Trest odnětí svobody . Kara pozbawienia wolności.
Svoboda  projevu. Wolność słowa.
Svoboda  svědomí. Wolność sumienia.
Svoboda  vyznání. Wolność wyznania.
Zůstat na svobod ě. Pozostać na wolności.

SynSyn (m.) – syn
Jaký otec, takový syn . Jaki ojciec, taki syn.
Mají čtyři syny . Mają czterech synów.
Marnotratný syn . Syn marnotrawny.
Nejstarší syn . Najstarszy syn.
Nevlastní syn . Pasierb.
Odrodilý syn . Wyrodny syn.
Porodit syna . Urodzić syna.
Prvorozený syn . Syn pierworodny.
Přepsat na syna  dům. Przepisać dom na syna.
Syn  je uzavřený do sebe. Syn jest zamknięty w sobie.
Syn  národa. Syn narodu.
Vlastní syn . Rodzony syn.

SySystémstém (m.) – system
Hodnotový systém . System wartości.
Imunitní systém . Układ odpornościowy.
Operační systém . System operacyjny.
Penzijní systém . System emerytalny.
Poplašný systém . System alarmowy.

ŠanceŠance (f.) - szansa
Být v šanci . Mieć szansę.
Dát druhou šanci . Dać drugą szansę.
Dostat od života druhou šanci . Dostać od życia drugą szansę.
Mít plno šancí . Mieć dużo/mnóstwo szans.
Nevyužité šance . Niewykorzystane szanse.
Poslední šance . Ostatnia szansa.
Postupové šance . Szanse na awans.
Proměnit šanci . (sport.) Wykorzystać szansę (bramkową).
Šance  na postup. Szansa na awans.
Teoretická šance . Teoretyczna szansa.
Vyrovnané šance . Wyrównane szanse.
Zahazovat šance . Marnować szanse.

ŠípŠíp (m.) – strzała (f.)
Hroty šípu . Grot strzały.
Jizvy po tatarských šípech . (lit.) Blizny od strzał tatarskich.
Vyrazili jako dva šípy  vypuštěné z  luku. Pomknęli jak dwie strzały wypuszczone z łuku.
Vytáhli šípy  z toulců. Wyciągnęli strzały z kołczanów.

ŠkodaŠkoda (f.) - szkoda
Austrálie sčítá škody  po hurikánu. Australia liczy szkody po huraganie.
Hmotná škoda . Szkoda materialna.
Nebude mu to na škodu . To mu nie zaszkodzi./ Nie zaszkodzi mu.
Rakety nezpůsobily žádné škody . Rakiety nie spowodowały żadnych szkód.
Škody  způsobené požárem. Szkody spowodowane przez pożar.
Škoda  na zdraví. Uszczerbek na zdrowiu.
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Utrpět škodu . Ponieść szkodę.
Výše škody . Wysokość szkody.
Zaplatím všechny škody . Zapłacę za wszystkie szkody.
Způsobit škodu . Wyrządzić szkodę.

ŠkolaŠkola (f.) - szkoła
Areál školy . Teren szkoły.
Chodit za školu . Chodzić na wagary. / Wagarować.
Jít za školu . Iść na wagary.
Lyžařská škola . Szkoła narciarska.
Mateřská škola . Przedszkole.
Mohla alespoň chodit do školy . Mogła przynajmniej chodzić do szkoły.
Nevrátila se ze školy . Nie wróciła ze szkoły.
O osudu školy  rozhodne ministr. O losie szkoły zadecyduje minister.
Odhlásili děti ze školy . Wypisali dzieci ze szkoły.
Pražská lingvistická škola . Praska szkoła językowa.
Průmyslová škola . Technikum.
Stará škola . (fraz.) Stara szkoła.
Střední škola . Szkoła średnia.
Soukromá škola . Szkoła prywatna.
Škola  v přírodě. Zielona szkoła.
Taneční škola . Szkoła tańca.
Tvrdá životní škola . Twarda/Ciężka szkoła życia.
V sobotu není škola . W sobotę nie ma lekcji/zajęć.
Všechno nahlásila vedení školy . Wszystko zgłosiła dyrekcji szkoły.
Vychodit školu . Ukończyć szkołę.
Zanedbávat školu . Zaniedbywać szkołę.
Žáci devátých tříd základních škol . Uczniowie dziewiątych klas szkół podstawowych.

ŠŠtěstítěstí (n.) - szczęście
Byla štěstím  bez sebe. Nie posiadała się ze szczęścia.
Každý nemá takové štěstí  jako ty. Nie każdy ma takie szczęście jak ty.
Máme štěstí , že jsme mistři světa. Mamy szczęście, że jesteśmy mistrzami świata.
Měl obrovské štěstí . Miał ogromne szczęście.
Mít víc štěstí  než rozumu. Mieć więcej szczęścia niż rozumu.
Může hovořit o štěstí  v neštěstí. Może mówić o szczęściu w nieszczęściu.
Neuvěřitelné štěstí . Niewiarygodne szczęście.
Plakat štěstím . Płakać ze szczęścia.
Přinést štěstí . Przynieść szczęście.
Scházel jim kousek štěstí . Brakowało im odrobiny szczęścia.
Slzy štěstí . Łzy szczęścia.
Všichni neměli takové štěstí  jako my. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia, co my.
Vyzkoušet si své štěstí . Spróbować szczęścia.

TajemstvíTajemství (n.) - tajemnica (f.)
Bankovní tajemství . Tajemnica bankowa.
Daňové tajemství . Tajemnica podatkowa.
Lékařské tajemství . Tajemnica lekarska.
Moje sladké tajemství . Moja słodka tajemnica.
Není tajemství , že... Nie jest tajemnicą, że...
Obchodní tajemství . Tajemnica handlowa.
Prozradil, v čem spočívá tajemství  jeho objevu. Zdradził na czym polega tajemnica jego odkrycia.
Prozradit tajemství . Zdradzić tajemnicę.
Svěřovat tajemství . Powierzać tajemnice.
To je mé tajemství . To jest moja tajemnica.
Veřejné tajemství . Tajemnica poliszynela.
Vojenské tajemství . Tajemnica wojskowa.
Znala nějaké tajemství . Znała jakąś tajemnicę.
Zpovědní tajemství . Tajemnica spowiedzi.
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TalířTalíř (m.) - talerz
Hluboký talíř. Talerz głęboki.
Mělký talí ř. Talerz płytki.
Mít něco stále na talíři. Wysłuchiwać w kółko to samo.
Nabíral si na talíř maso. Nabierał mięso na talerz.
Odnesl si talíř. Zabrał talerz.
Rozbít talí ř. Rozbić talerz.
Rozbitý talíř. Rozbity talerz.
Sníst talí ř polévky. Zjeść talerz zupy.

TelefonTelefon (m.) - telefon
Domácí telefon . Domofon.
Mobilní telefon . Telefon komórkowy.
Odpojit telefon . Odłączyć telefon.
U telefonu . Przy telefonie.
Zablokovat telefon . Zablokować telefon.

TTěloělo (n.) - ciało
Bolí ho celé tělo . Boli go całe ciało.
Boží tělo . Boże Ciało.
Držení těla. Postawa.
Jeho duše opustila tělo  a vzlétla k nebi. Dusza jego opuściła ciało i uleciała ku niebu.
Po celém těle. Na całym ciele.
Policie našla tělo  mrtvého podnikatele. Policja znalazła ciało martwego biznesmena.
Přenesl váhu těla na pravou nohu. Przeniósł ciężar ciała na prawą nogę.
Tělo  bylo nalezeno v blízkém lese. Ciało zostało znalezione w pobliskim lesie.
Tělo  ledvinu nepřijalo. Ciało odrzuciło nerkę.
Třese se na celém těle. Cały się trzęsie.
V zdravém těle zdravý duch. W zdrowym ciele zdrowy duch.
Zuhelnatělé tělo . Zwęglone ciało.

TémaTéma (n.) – temat (m.)
Studenti vybírali z deseti témat . Studenci wybierali z dziesięciu tematów.
Výběr tématu . Wybór tematu.

TeplotaTeplota (f.) - temperatura
Naměřená teplota . Zmierzona temperatura.
Pokojová teplota . Temperatura pokojowa.
Poměrně nízké teploty . Stosunkowo niskie temperatury.
Průměrná teplota . Przeciętna temperatura.
Tělesná teplota . Temperatura ciała.
Teplota  klesla na minus 30 stupňů. Temperatura spadła do minus 30 stopni.
Teplota  pod bodem mrazu. Temperatura poniżej zera.
Teplota  přesahující třicet stupňů. Temperatura przekraczająca trzydzieści stopni.
Teplota  stoupá. Temperatura rośnie.
Teplota  v Celsiových stupních. Temperatura w stopniach Celsjusza.
Teplota  v Fahrenheitových stupních. Temperatura w stopniach Fahrenheita.
Teplota  vody. Temperatura wody.
Teploty  překonávají 45 stupňů Celsia. Temperatury przekraczają 45 stopni Celsjusza.
Venkovní teplota . Temperatura na zewnątrz.
Zvýšená teplota . Stan podgorączkowy. / Podwyższona temperatura.

TestTest (m.) - test
Psát test  z fyziky. Pisać test z fizyki.
Psychologický test . Test psychologiczny.
Výběrový test . Test wyboru.
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TíhaTíha (f.) – ciężar (m.)
Dopadl na lavici, jakoby sražen tíhou  svého poslání. Padł na ławę jakby ciężarem swych przeznaczeń 

przygnieciony.
Jeho vlastní země úpěla pod tíhou  neštěstí. Jego własny kraj jęczał pod brzemieniem niedoli.
Prohýbal se pod touto tíhou . Uginał się pod tym ciężarem.
Stromy se lámaly pod tíhou  sněhu. Drzewa łamały się pod ciężarem śniegu.

TichoTicho (n.) – cisza (f.)
Hrobové ticho . Grobowa cisza.
Minuta ticha . Minuta ciszy.
Na chvilku nastalo ticho . Przez chwilę panowała cisza.
Nastalo mrtvé ticho . Nastała martwa cisza.
Nastalo ticho . Zapadła cisza.
Ticho  přerušoval jen hukot vln narážejících do skal. Ciszę przerywał tylko huk fali o skały.
Ticho  rušilo jenom frkání koní. Ciszę przerywało tylko parskanie koni.
Ticho , že bys slyšel trávu růst. Cicho jak makiem zasiał.
Všechno v naprostém tichu . Wszystko w absolutnej ciszy.
Za dveřmi panovalo hrobové ticho . Za drzwiami panowała grobowa cisza.

TlakTlak (m.) – 1. ciśnienie (n.) 2. presja (f.)
Atmosférický tlak . Ciśnienie atmosferyczne.
Byli pod obrovským tlakem . Byli pod ogromną presją.
Konkurenční tlak . Nacisk konkurencji.
Krevní tlak . Ciśnienie krwi.
Měřit tlak . Mierzyć ciśnienie.
Pod časovým tlakem . Pod presją czasu.
Politický tlak . Nacisk polityczny.
Tlak  veřejného mínění. Nacisk opinii publicznej.
Tlak  vody. Ciśnienie wody.
Tlak  vrstevníků. Presja rówieśników.
Tlak  vzduchu. Ciśnienie powietrza.
Žít pod tlakem . Żyć pod presją.

TrestTrest (m.) – kara (f.)
Absolutní trest . Kara absolutna.
Divíš se, že nás postihl trest ? Dziwisz się, że spotkała nas kara?
Dostali jsme nejhorší trest , který může člověk dostat. Dostaliśmy najgorszą karę, jaką człowiek może 

dostać.
Horní hranice trestu . Górna granica kary.
Mexiko zrušilo trest  smrt. Meksyk zniósł karę śmierci.
Nastoupit k odpykání trestu . Stawić się w celu odbycia kary.
Navrhnout trest . Zaproponować karę.
Obava z trestu . Obawa przed karą. / Strach przed karą.
Obnovení trestu  smrti. Przywrócenie kary śmierci.
Obviněným hrozí trest  odnětí svobody. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności.
Odpykal si trest . Odsiedział karę.
Odpykávat si trest . Odsiadywać karę. 
Odsedět trest . Odsiedzieć karę.
Peněžitý trest . Kara pieniężna./Grzywna.
Po odsloužení svého trestu  bude vyhoštěn. Po odbyciu kary zostanie deportowany.
Podmíněný trest . Kara w zawieszeniu/Wyrok w zawieszeniu.
Považovat trest  za nespravedlivý. Uważać karę za niesprawiedliwą.
Prominutí trestu . Darowanie kary.
Přerušit výkon trestu . Przerwać odbywanie kary.
Přiměřený trest . Adekwatna kara.
Přísný trest . Surowa kara.
Souhrnný trest . Łączna kara.
Trest  za doping. Kara za doping.
Třízápasový trest . Trzymeczowa kara.
Tvrdý trest . Surowa kara.
Uložit trest . Zasądzić karę, wymierzyć karę.
Vyhnout se trestu . Uniknąć kary.
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Vyhnul se trestu  smrti. Uniknął kary śmierci.
Výjimečný trest . (praw.) Kara nadzwyczajnie obostrzona.
Za trest . Za karę.
Zmírnění trestu . Złagodzenie kary.
Znovuzavedení trestu  smrti. Przywrócenie kary śmierci.
Zpřísnit trest . Zaostrzyć karę.
Žalobce žádal trest  doživotí. Oskarżyciel żądał kary dożywocia.

TrhTrh (m.) – rynek
Bleší trh . Pchli targ.
Býčí trh . Hossa./Rynek byka.
Ceny na trzích . Ceny na rynkach.
Černý trh . Czarny rynek.
Dominantní postavení na trhu . Dominująca pozycja na rynku.
Finanční trh . Rynek finansowy.
Itálie otevře pracovní trh . Włochy otworzą rynek pracy.
Jednotný trh . Rynek jednolity.
Konkurence na trhu  tlačí ceny dolů. Konkurencja na rynku ciągnie ceny w dół.
Korekce trhu . Korekta na rynku.
Liberalizace trhu . Liberalizacja rynku.
Medvědí trh . Bessa./Rynek niedźwiedzia.
Měnový trh . Rynek walutowy.
Mezera na trhu . Luka na rynku./Nisza na rynku.
Mezibankovní trh . Rynek międzybankowy.
Mimoburzovní trh . Rynek pozagiełdowy.
Mít silnou pozici na trhu . Mieć silną pozycję na rynku.
Na trhy  se vrátil optimismus. Na rynki powrócił optymizm.
Nabídnout nejnižší ceny na trhu . Zaoferować najniższe ceny na rynku.
Nálada na trhu . Nastrój na rynku.
Nejistota na trzích . Niepewność na rynkach.
Ochrana trhu . Ochrona rynku.
Pojistný trh . Rynek ubezpieczeń.
Pravidla trhu . Reguły rynku.
Primární trh . Rynek pierwotny.
Prodat na černém trhu . Sprzedać na czarnym rynku.
Prostřední trh . Rynek pośredni.
Průzkum trhu . Badanie rynku.
Realitní trh . Rynek nieruchomości.
Regulace trhu . Regulacja rynku.
Rozvíjející se trhy . Rynki rozwijające się.
Sekundární trh . Rynek wtórny.
Společný trh . Wspólny rynek.
Stavební trh . Rynek budowlany.
Trh  je nasycen. Rynek jest nasycony.
Trh  s cennými papíry. Rynek papierów wartościowych.
Trh  s elektřinou. Rynek energii elektrycznej.
Trh  s nemovitostmi. Rynek nieruchomości.
Trh  s vládními dluhopisy. Rynek obligacji rządowych.
Trh  se rozvíjí. Rynek się rozwija.
Trh  zboží a služeb. Rynek towarów i usług.
Uvádět na trh . Wprowadzać na rynek.
Větší konkurence na trhu . Większa konkurencja na rynku.
Vnitřní trh . Rynek wewnętrzny.
Volný trh . Wolny rynek.
Výkyvy trhu . Wahania rynku.
Vyřadit z trhu . Wykluczyć z rynku.
Zemědělský trh . Rynek rolny.
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TrojúhelníkTrojúhelník (m.) – trójkąt
Kosoúhlý trojúhelník . Trójkąt ostrokątny.
Pravoúhlý trojúhelník . Trójkąt prostokątny.
Rovnoramenný trojúhelník . Trójkąt równoramienny.
Tupoúhlý trojúhelník . Trójkąt rozwartokątny.
Výstražný trojúhelník . Trójkąt ostrzegawczy.

TrTrpělivostpělivost (f.) – cierpliwość
Došla mu trp ělivost . Skończyła mu się cierpliwość.
Mít andělskou trpělivost . Mieć anielską cierpliwość.
Obrnit se trpělivostí . Uzbroić się w cierpliwość.

TTřídařída (f.) – klasa
Business třída. Klasa business.
Dělnická třída. Klasa robotnicza.
Druhá třída. Druga klasa.
Ekonomická třída. Klasa ekonomiczna.
Hráč světové třídy . Gracz światowej klasy.
Chodit do osmé třídy . Chodzić do ósmej klasy.
Předseda třídy . Przewodniczący klasy.
Vládnoucí třída. Klasa rządząca.
Vstoupit do třídy . Wejść do klasy.
Zamést třídu . Pozamiatać klasę.
Žáci devátých tříd základních škol. Uczniowie dziewiątych klas szkół podstawowych.

TTvářvář (m.) – twarz
Bělavý svit dopadl i na tváře jezdců. Białawe blaski rozświeciły i twarze jeźdźców.
Do tváře mu stoupl žár. (lit.) Na twarz uderzył płomień.
Hledáme novou tvář. Szukamy nowej twarzy.
Její tvář se ocitla těsně u mé. Jej twarz znalazła się tuż przy mojej.
Kněžninu tvář polil šarlatový ruměnec. Szkarłatny rumieniec oblał twarz kniaziówny.
Ležel tváří k zemi. Leżał twarzą do ziemi.
Měl ostré rysy tváře. Miał ostre rysy twarzy.
Na tváři se jí ukázal nerozhodný výraz. Na jej twarzy pojawił się wyraz niezdecydowania.
Nasadit příjemnou tvář. Zrobić przyjemny wyraz twarzy.
Odlíčit tvář. Usunąć makijaż.
Ohmatal si tvář. Obmacał twarz.
Osmahlá tvář. Ogorzała twarz.
Pohlížel na její hněvem staženou tvář. Patrzył na jej ściągniętą w gniewie twarz.
Políbila ho na tvář. Pocałowała go w policzek.
Rozkvétal v ruměncích na tvářích . Rozkwitał rumieńcami na policzkach.
Rozzářená tvář. Rozpromieniona twarz.
S úsměvem ve tváři. Z uśmiechem na twarzy.
Tajemný výraz ve tváři. Tajemniczy wyraz twarzy.
Tvář mu zohyzdily neštovice. Twarz zeszpeciła mu ospa.
Tvář s jemnými rysy. Twarz o łagodnych rysach.
Tváře měli zčernalé kouřem. Twarze ich były sczerniałe od dymu.
Učinil to s výrazem ulehčení ve tváři. Zrobił to z wyrazem ulgi na twarzy.
Uhodil ho do tváře. Uderzył go w twarz.
Ukázat pravou tvář. Pokazać prawdziwą twarz.
Úsměv mu zmizel z tváře. Uśmiech zniknął mu  z twarzy.
Ve tváři se jí zračilo zděšení. Na jej twarzy malowało się przerażenie.
Ve tváři se mu jevil stále větší nepokoj. Coraz żywszy niepokój malował się w jego twarzy.
Ve tváři se okamžitě změnil. Twarz zmieniła mu się w jednej chwili.
Vlasy padaly na tváře. Włosy opadały mu na policzki.
Výraz tváře. Wyraz twarzy.
Z tváří jim vyzařoval žár boje a jistota vítězů. Z twarzy ich bił żar bitwy i pewność zwycięstwa.
Z tváří jim zářila radost. Na ich twarzach malowała się radość.
Zčervenalé tváře kvetly jako nejkrásnější květ. Zarumienione policzki kwitnęły jak kwiat 

najpiękniejszy.
Známá tvář. Znana twarz.
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TTýdenýden (m.) – tydzień
Dodělám to koncem týdne . Dokończę to pod koniec tygodnia.
Každý týden . Co tydzień.
Ob týden . Co drugi tydzień.
Nepřišel do práce celý týden . Nie pojawił się w pracy cały tydzień.
Pracovní týden . Tydzień pracy.
Před týdnem . Tydzień temu.
Příští týden . Przyszły tydzień.
Velikonoční týden . Wielki Tydzień.
Začátkem týdne  se mohou vyskytnout přízemní mrazíky. Na początku tygodnia mogą wystąpić przygruntowe 

przymrozki.
Za několik týdn ů Za kilka tygodni.
Zkrácení pracovního týdne . Skrócenie tygodnia pracy.

ÚctaÚcta (f.) – szacunek (m.)
Bez sebemenšího náznaku úcty . Bez cienia szacunku.
Úcta  k starším. Szacunek dla starszych.
Zaslouží si úctu . Zasługuje na szacunek.
Zjednal si všeobecnou úctu . Zjednał sobie powszechny szacunek.

ÚčetÚčet (m.) – rachunek (m.), konto
Aktivace účtu . Aktywacja konta.
Bankovní účet. Konto bankowe.
Bavil se na jeho účet. Bawił się jego kosztem.
Běžný účet. Rachunek bieżący.
Blokace účtu . Zablokowanie konta.
Devizový účet. Rachunek dewizowy.
Hrozili zablokováním účtu . Grozili zablokowaniem konta.
Nezaplacené účty . Niezapłacone rachunki.
Obsluhovat účty . Obsługiwać konta.
Poplatek za vedení účtu . Opłata za prowadzenie rachunku.
Požádal o účet. Poprosił o rachunek.
Sporožirový účet. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
Spořicí účet. Rachunek oszczędnościowy.
Správa úvěrového účtu . Prowadzenie rachunku kredytowego.
Telefonní účet.  Rachunek za telefon.
Termínovaný účet. Rachunek terminowy.
Účet v cizí měně. Konto walutowe.
Ukládání financí na účet. Gromadzenie pieniędzy na koncie.
Uživatelský účet. Konto użytkownika.
Vedení úvěrového účtu . Prowadzenie rachunku kredytowego.
Výpis z účtu . Wyciąg z konta.
Vystavit účet. Wystawić rachunek.
Zálohový účet. Konto zaliczkowe.
Zřízení účtu . Otworzenie rachunku, założenie konta.

ÚčinekÚčinek (m.) – działanie (n.), skutek, efekt
Bez účinku . Bezskuteczny. / Nieskuteczny.
Její slova měla okamžitý účinek . Jej słowa miały natychmiastowy skutek.
Mít účinek . Działać. / Skutkować.
Po účinku  zlá rada. Mądry Polak po szkodzie.
Účinek  léku. Działanie leku.
Vedlejší účinky . Skutki uboczne.

UčitelUčitel (m.) – nauczyciel
Být na učitelov ě černé listině. Być na czarnej liście nauczyciela.
Podlézat učiteli . Podlizywać się nauczycielowi.
Třídní učitel . Wychowawca.
Učitel  češtiny. Nauczyciel języka czeskiego.
Učitel  ho nemá rád. Nauczyciel go nie lubi.
Učitel  si na něho zasedl. Nauczyciel uwziął się na niego.
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ÚdajÚdaj (m.) – informacja (f.), dane (pl.t.) 
Aktualizace údajů. Aktualizacja danych.
Důvěrnost údajů. Poufność danych.
Falzifikovat údaje . Fałszować dane.
Kontaktní údaje . Dane kontaktowe.
Nepravdivé údaje . Nieprawdziwe dane.
Porovnat údaje . Porównać dane.
Pravdivé údaje . Prawdziwe dane.
Údaje  uvedené v žádosti. Dane zawarte we wniosku.
Vyplývá to z údajů. Wynika to z danych.
Základní údaje . Podstawowe dane.
Zpracování osobních údajů. Przetwarzanie danych osobowych.

UdálostUdálost (f.) – wydarzenie (n.)
Mediální událost . Wydarzenie medialne.
Měnit běh událostí . Zmieniać bieg wydarzeń.
Mimořádná událost . (praw.) Zdarzenie nadzwyczajne.
Největší sportovní událost . Największe wydarzenie sportowe.
Popisované události . Opisywane wydarzenia.
Rekonstrukce událostí . Rekonstrukcja wydarzeń.
Ženy pozorovaly tuto událost  z povzdálí. Kobiety obserwowały całe zajście z boku.

ÚderÚder (m.) – uderzenie (n.), cios  
Avizovaný úder . Sygnalizowany cios.
Inkasovat úder . Zainkasować cios.
Knokautový úder . Nokautujący cios. / Nokautujące uderzenie.
Nedovolený úder . Niedozwolony cios.
Série tvrdých úderů. Seria mocnych ciosów.
Silný úder . Silny cios.
Úder  do ledvin. Cios w nerki.
Úderem  dvanácté. Z wybiciem dwunastej. / W samo południe.
Úder  loktem. Cios łokciem.
Úder  pod pás. Cios poniżej pasa.
Úder  za úder. Cios za cios.
Úder  zezadu. Cios z tyłu.
Vést úder . Wyprowadzać cios.
Výměna úderů. Wymiana ciosów.
Zasadit úder . Wyprowadzić cios.
Zasypat soupeře údery . Zasypać przeciwnika ciosami.

ÚdolíÚdolí (n.) – dolina (f.)  
Křemíkové údolí . Dolina Krzemowa.
Slzavé údolí . Padół łez.
Údolí  řeky. Dolina rzeki.
Východně od údolí  Nilu. Na wschód od doliny Nilu.

ÚhelÚhel (m.) – kąt  
Doplňkové úhly . Kąty dopełniające.
Dutý úhel . Kąt wklęsły.
Nulový úhel . Kąt zerowy.
Ostrý úhel . Kąt ostry.
Plný úhel . Kąt pełny.
Pozorovací úhel . Kąt widzenia.
Pravý úhel . Kąt prosty.
Přímý úhel . Kąt półpełny.
Rameno úhlu . Ramię kąta.
Středový úhel . Kąt środkowy.
Tupý úhel . Kąt rozwarty.
Výplňkové úhly . Kąty spełniające.
Vypuklý úhel . Kąt wypukły.
Zorný úhel . Punkt widzenia.
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UchoUcho (n.) – ucho  
Cvrnkl ho prstem do ucha . Pstryknął go palcem w ucho.
Mít vatu v uších . Mieć watę w uszach. (Nie chcieć słyszeć)
Namrzlé uši . Odmrożone uszy.
Nastražil uši . Nastawił uszu.
Natahovat uši . Nadstawiać uszu.
Odhrnul si  vlasy za uši . Odgarnął włosy za uszy.
Podrbal ji za uchem . Podrapał ją za uchem.
Rozesmátý od ucha  k uchu. Uśmiechnięty od ucha do ucha.
Slyšet na jedno ucho . Słyszeć na jedno ucho.
Špičaté uši . Szpiczaste uszy.
Ucpávky do uší . Stopery do uszu.
Výtok z ucha . Wyciek z ucha.
Zacpat si uši . Zatkać sobie uszy.
Zamilovaný až po uši . Zakochany po uszy.
Zánět středního ucha . Zapalenie ucha środkowego.
Zvoní mu uších . Dzwoni mu w uszach.

ÚkolÚkol (m.) – zadanie (n.)  
Bojový úkol . Zadanie bojowe.
Dopsat domácí úkol . Dokończyć zadanie domowe.
Kontrolovat domácí úkol . Sprawdzać zadanie domowe.
Nelehký úkol . Niełatwe zadanie.
Neproveditelný úkol . Niewykonalne zadanie.
Opsat domácí úkol . Odpisać zadanie domowe.
Písemný úkol . Zadanie pisemne.
Úkol  splněn. Zadanie wykonane.
Vyřešit úkol . Rozwiązać zadanie.
Vytyčit si úkol . Wyznaczyć sobie zadanie.
Vzít na sebe obtížný úkol . Podjąć się trudnego zadania.

UliceUlice (f.) – ulica 
Bát se večer vyjít na ulici . Bać się wyjść wieczorem na ulicę.
Bloumat ulicemi . Błądzić po ulicach.
Bludiště ulic . Labirynt ulic.
Hlavní ulice . Główna ulica.
Lidé vyšli do ulic . Ludzie wyszli na ulice.
Octl se na ulici . Znalazł się na ulicy.
Okna vedou do ulice . Okna wychodzą na ulicę.
Povídá o tom celá ulice . Mówi o tym cała ulica.
Přepadení na ulici . Napad uliczny.
Slepá ulice . Ślepa uliczka.
Tragédie se odehrála v ulici ... Tragedia rozegrała się na ulicy...
Ulice  se proměnily v řeky. Ulice zamieniły się w rzeki.
Vyhodil ho na ulici . Wyrzucił go na ulicę.

UměníUmění (n.) – sztuka (f.) 
Abstraktní umění. Sztuka abstrakcyjna.
Bojová umění. Sztuki walki.
Dějiny umění. Historia sztuki.
Festival současného umění. Festiwal sztuki współczesnej.
Mecenáš umění. Mecenas sztuki.
Milovník umění. Miłośnik sztuki.
Pilotní umění. Sztuka pilotażu.
Sedmero svobodných umění. Siedem sztuk wyzwolonych.
Teorie umění. Teoria sztuki.
To není žádné umění. To żadna sztuka.
Umění pro umění. Sztuka dla sztuki.
Užité umění. Sztuka użytkowa.
Vojenské umění. Sztuka wojenna.
Výtvarná umění. Sztuki wizualne.
Znalec umění. Znawca sztuki.
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ÚmyslÚmysl (m.) – intencja (f.), zamierzenie (n.), zamiar
Jednat v dobrém úmyslu . Działać w dobrej wierze.
Mít v úmyslu . Mieć zamiar.
Nemám v úmyslu  jim pomáhat. Nie mam zamiaru im pomagać.
Nevíme, jaké jsou jejich úmysly . Nie wiemy, jakie mają zamiary.
Postranní úmysl . Ukryty zamiar.
Prozradili své úmysly . Zdradzili swoje zamiary.
Upustit od svého úmyslu . Odstąpić od swego zamiaru.

ÚnavaÚnava (f.) – zmęczenie (n.)
Klesat únavou . Padać ze zmęczenia.
Únava  materiálu. Zmęczenie materiału.
Známka únavy . Oznaka zmęczenia.

UniverzitaUniverzita (f.) – uniwersytet (m.)
Karlova univerzita . Uniwersytet Karola.
Masarykova univerzita . Uniwersytet Masaryka.
Přednáší na univerzit ě v Amsterodamu. Wykłada na uniwersytecie w Amsterdamie.

ÚřadÚřad (m.) – urząd
Báňský úřad. Urząd Górniczy.
Berní úřad. Urząd Skarbowy.
Běhat po úřadech . Biegać po urzędach.
Krajský úřad. Urząd Wojewódzki.
Nejvyšší kontrolní úřad. Najwyższa Izba Kontroli.
Obecní úřad. Urząd gminy.
Poštovní úřad. Urząd pocztowy.
Puncovní úřad. Urząd Probierczy.
Statistický úřad. Urząd statystyczny.
Ve čtvrtek to oznámily tamní úřady . Tamtejsze władze poinformowały o tym w 

czwartek.
Zastupitelský úřad. Placówka dyplomatyczna.
Zastávat úřad. Piastować urząd.

ÚsměvÚsměv (m.) – uśmiech
Královnin úsměv mohl znamenat cokoliv. Uśmiech królowej mógł oznaczać wszystko.
Měl milý, velice dojemný úsměv. Miał miły, bardzo ujmujący uśmiech.
Na jeho rtech se objevil nepatrný úsměv. Na jego ustach pojawił się słaby uśmiech.
Na tváři se mu neobjevil ani nejmenší úsm ěv radosti. Żaden uśmiech radości nie pojawił się na jego 

twarzy.
Odcházet s úsm ěvem  na rtech. Odchodzić z uśmiechem na ustach.
Odzbrojit úsm ěvem . Rozbroić uśmiechem.
Odzbrojující úsm ěv. Rozbrajający uśmiech.
Rozpačitý úsm ěv. Zakłopotany uśmiech.
Shovívavý úsm ěv. Pobłażliwy uśmiech.
Spokojený úsm ěv. Uśmiech zadowolenia.

ÚspěchÚspěch (m.) – sukces
Cesta za úsp ěchem . Droga do sukcesu.
Dosáhnout úsp ěchu . Osiągnąć sukces.
Kasový úsp ěch . Sukces kasowy.
Komerční úsp ěch . Sukces kasowy.
Tajemství úsp ěchu . Tajemnica sukcesu.
Žárlil na můj úsp ěch . Zazdrościł mi sukcesu.
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ÚstaÚsta (pl.t.) – usta
Dát si pozor na ústa . Uważać na każde słowo.
Koutky bledých úst  sebou škubly. Kąciki bladych ust drgnęły.
Lže, až se mu od úst  práší. Kłamie, aż się za nim kurzy.
Mluvit na půl úst . Mówić półgębkiem.
Nabrat vodu do úst . Nabrać wody w usta.
Otevřít ústa . Otworzyć usta.
Políbit na ústa . Pocałować w usta.
Popraskané koutky úst . Popękane kąciki ust. / Zajady.
Přiložil kapesník k ústům. Przyłożył chusteczkę do ust.
Vyplachovala si ústa . Płukała usta.
Vzal mi to z úst . Wyjął mi to z ust.
Zacpat ústa . Zatkać usta.
Zápach z úst . Nieświeży oddech.
Zavřít ústa . Zamknąć usta.
Z úst  se mu vydral přiškrcený, chraptivý hlas. Z ust jego wyszedł przyciszony, chrapliwy głos.

ÚtěkÚtěk (m.) – ucieczka (f.)
Dal se na útěk. Rzucił się do ucieczki.
Pokusit se o útěk. Próbować uciec.
Útěk od skutečnosti. Ucieczka od rzeczywistości.
Útěk z domova. Ucieczka z domu.
Útěk z vězení. Ucieczka z więzienia.
Zahnat na útěk. Zmusić do ucieczki.
Zachránit se útěkem . Uratować się ucieczką.

ÚtokÚtok (m.) – atak
Američané odrazili útok  Tálibánu. Amerykanie odparli atak Talibów.
Británii hrozí teroristický útok . Wielkiej Brytanii grozi atak terrorystyczny.
Fyzický útok . Atak fizyczny.
Obavy z útok ů. Obawy przed atakami.
Odvetný útok . Atak odwetowy.
Přejít do útoku . Przejść do ataku.
Slovní útok . Atak słowny/werbalny.
Varování před útoky . Ostrzeżenie przed atakami.
Vrhla se do útoku . Rzuciła się do ataku.
Zastavit útok . Zatrzymać atak.

ÚzemíÚzemí (n.) – terytorium
Celní území . Obszar celny.
Nepřátelské území . Terytorium wroga.
Okupované území . Okupowane terytorium.
Osídlovat nová území . Osiedlać/zasiedlać nowe terytoria.
Pokutové území . Pole karne.
Území celého státu. Obszar całego kraju.
Vkročit na území . Wkroczyć na terytorium.
Získat část území  nazpět. Odzyskać część utraconego terytorium.

VálkaVálka (f.) - wojna
Armáda nebyla na válku  připravena. Armia nie była przygotowana do wojny.
Blesková válka . Wojna błyskawiczna.
Cenová válka . Wojna cenowa.
Druhá světová válka . Druga wojna światowa.
Hned po zakončení války . Tuż po zakończeniu wojny.
Hvězdné války . Gwiezdne wojny.
Konvenční válka . Wojna konwencjonalna.
Korejská válka . Wojna koreańska.
Měnová válka . Wojna walutowa.
Náboženské války . Wojny religijne.
Občanská válka . Wojna domowa.
Obchodní válka . Wojna handlowa.
Odsoudit válku . Potępić wojnę.

129



Opiová válka . Wojna opiumowa.
Opotřebovací válka . Wojna na wyniszczenie.
Partyzánská válka . Wojna partyzancka.
Poziční válka . Wojna pozycyjna.
Preventivní válka . Wojna prewencyjna.
Propagandistická válka . Wojna propagandowa.
Protestoval proti válce  v Iráku. Protestował przeciwko wojnie w Iraku.
Rozpoutat válku . Rozpętać wojnę.
Severní válka . Wojna północna.
Studená válka . Zimna wojna.
Svatá válka . Święta wojna.
Třicetiletá válka . Wojna trzydziestoletnia.
Válka  drogových gangů. Wojna gangów narkotykowych.
Válka  dvou růží. Wojna dwóch róż.
Válka  nervů. Wojna nerwów.
Válka  o dědictví. Wojna o spadek.
Válka  za nezávislost. Wojna o niepodległość.
Válka  začala. Zaczęła się wojna.
Vietnamská válka . Wojna wietnamska.
Vlastenecká válka . Wojna w obronie ojczyzny.
Vstoupit do války . Przystąpić do wojny.
Vydělat na válce . Zarobić na wojnie.
Vyhlášení války . Wypowiedzenie wojny.
Vypukla válka . Wybuchła wojna.

VěcVěc (f.) – 1. rzecz 2. sprawa 
Celé věci  nepřikládal přílišný význam. Nie przywiązywał wielkiej wagi do całej tej sprawy .
Je to i moje věc. To również moja sprawa.
Je to jejich věc. To ich sprawa.
Jediná věc, které lituji. Jedyna rzecz, której żałuję.
Jsou  důležitější věci  než najít vraha. Są ważniejsze rzeczy od znalezienia mordercy.
Kolem něho se válela spousta nejrůznějších věcí. Wokół niego walało się mnóstwo najrozmaitszych 

rzeczy.
Mám tady pár věcí, které potřebuji. Mam tu parę rzeczy, które są mi potrzebne.
Mám ti vyřídit dvě věci. Mam ci przekazać dwie rzeczy.
Ministerstvo zahraničních věcí. Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Ministr zahraničních věcí. Minister spraw zagranicznych.
Mluvit k věci . Mówić do rzeczy.
Občanská věc. (praw.) Sprawa cywilna.
Obchodní věc. Sprawa handlowa.
Odbíhám od věci . Odbiegam od tematu. 
Osobní věci . Rzeczy osobiste.
Pomůžeš mi odnést věci . Pomożesz mi zabrać rzeczy.
Přejděme k věci . Przejdźmy do rzeczy.
Psát jen o pozitivních věcech . Pisać tylko o pozytywnych sprawach.
Rozházené věci . Porozrzucane rzeczy.
Slyšel jsem, že se takové věci  stávají. Słyszałem, że takie rzeczy się zdarzają.
Srovnat věci . Ułożyć rzeczy.
Tady se dějí strašné věci . Tu się dzieją straszne rzeczy.
Takovým věcem  ženy nerozumějí. Kobiety nie rozumieją takich rzeczy.
To je velmi vážná věc. To bardzo poważna sprawa.
Učili mě všelijaké věci . Uczyli mnie rozmaitych rzeczy.
Věci  osobní potřeby. Przedmioty osobistego użytku.
Vyptávají se na různé věci  . Wypytują o rozmaite rzeczy.
Ztrácejí se věci . Giną rzeczy.

VeVečerčer (m.) – wieczór 
Blížil se večer. Zbliżał się wieczór.
Dlouhé zimní večery . Długie zimowe wieczory
Minulý večer a noc strávila u otce. Miniony wieczór i noc spędziła u ojca.
Nechval dne před večerem . Nie chwal dnia przed zachodem słońca.
Od rána do večera. Od rana do wieczora.
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Povedený večer. Udany wieczór.
Pozdě večer. Późnym wieczorem.
Pracovat od rána do večera. Pracować od rana do wieczora.
Romantický večer. Romantyczny wieczór.
Štědrý večer. Wigilia.
Vyjedeš dnes k večeru . Ruszysz dziś pod wieczór.
Zítra večer. Jutro wieczorem.

VědecVědec (m.) – naukowiec
Nový objev vědců ze Švédska. Nowe odkrycie szwedzkich naukowców.
Objev je výsledkem výzkumu italských vědců. Odkrycie jest efektem badań włoskich naukowców.
Vědci  objevili planetu. Naukowcy odkryli planetę.
Vědci  si nejsou jistí. Naukowcy nie są pewni.
Vědec  pokračoval ve svých výzkumech. Naukowiec kontynuował swoje badania.

VědomíVědomí (n.) – przytomność (f.), świadomość (f.)
Bez mého vědomí . Bez mojej wiedzy.
Nabýt vědomí . Odzyskać przytomność.
Národní vědomí . Świadomość narodowa.
Pacient je při vědomí . Pacjent jest przytomny.
Vědomí  viny. Świadomość winy.
Ztrácet vědomí . Tracić przytomność.
Ztratil vědomí . Stracił przytomność.

VejceVejce (n.) – jajo, jajko
Sázené vejce . Jajko sadzone.
Slepice snesla vejce . Kura zniosła jajko.
Míchaná vejce . Jajecznica.
Vejce  na měkko. Jajko na miękko.
Vejce  na tvrdo. Jajko na twardo.
Začali házet vejce  a kameny. Zaczęli rzucać jajkami i kamieniami.
Zacházet s někým jako s vejci . Obchodzić się z kimś jak z jajkiem.

VVěkěk (m.) – wiek
Bez rozdílu věku . Bez względu na wiek.
Diskriminace na základě věku . Dyskryminacja ze względu na wiek.
Do určitého věku . Do pewnego wieku.
Krize středního věku . Kryzys wieku średniego.
Mám dcerku téhož věku . Mam córkę w tym samym wieku.
Muž středního věku . Mężczyzna w średnim wieku.
Na svůj věk  je malý. Jest mały jak na swój wiek.
Nový věk. Nowożytność.
Počítali jsme, že ho to s věkem  přejde. Liczyliśmy, że z wiekiem mu przejdzie.
Pokročilý věk. Podeszły wiek.
Produktivní věk. Wiek produkcyjny.
Proti věku  není léku. Na starość nie ma lekarstwa.
Průměrný věk kandidátů je přitom 45 let. Średni wiek kandydatów wynosi 45 lat.
Předškolní věk. Wiek przedszkolny.
Přetrvat věky . Przetrwać wieki.
Starý věk . Starożytność.
Střední věk. Średniowiecze.
Věkem  sešlý. Zgrzybiały.
Zemřel ve věku  80 let. Zmarł w wieku 80 lat.
Zlatý věk. Złoty wiek.

VVerzeerze (f.) – wersja
Lehčí verze . Łatwiejsza wersja.
Nepravdivá verze . Nieprawdziwa wersja (wydarzeń).
Nová verze  oblíbeného prográmku. (inf.) Nowa wersja popularnego programiku.
Odlehčená verze . Wersja lite.
Plná verze . (inf.) Pełna wersja.
Registrovaná verze . Wersja zarejestrowana.

131



Testovací verze . Wersja testowa.
Vyšetřovací verze . Wersja śledcza.
Základní verze . Wersja podstawowa.
Zkušební verze . (inf.) Wersja testowa/próbna.

VVětaěta (f.) – zdanie (n.)
Jmenná věta. Zdanie z orzeczeniem imiennym.
Pravdivá věta. Zdanie prawdziwe.
Pythagorova věta. Twierdzenie Pitagorasa.
Rozvitá věta . Zdanie rozwinięte.
Tázací věta . Zdanie pytające.
Tvořit věty . Tworzyć zdania.
Udělat tečku za větou . Postawić kropkę na końcu zdania.
Vedlejší věta. Zdanie poboczne.
Věta časová. Zdanie czasowe.
Věta jednoduchá. Zdanie proste.
Věta oznamovací. Zdanie oznajmujące.
Věta příčinná. Zdanie przyczynowe.
Věta přípustková. Zdanie przyzwalające.
Věta řídící. Zdanie nadrzędne.
Věta složená. Zdanie złożone.
Věta závislá. Zdanie podrzędne.
Věta zvolací. Zdanie wykrzyknikowe.
Věta žádací. Zdanie rozkazujące.
Vložená věta. Zdanie wtrącone.

VVětšinaětšina (f.) – większość
Absolutní většina . Absolutna większość.
Být ve většin ě. Stanowić większość.
Drtivá většina . Zdecydowana większość.
Mít většinu  hlasů. Mieć większość głosów.
Terorizovat většinu . Terroryzować większość.
Zvolit většinou  hlasů. Wybrać większością głosów.

VězeníVězení (n.) – więzienie
Domácí vězení. Areszt domowy.
Jít do vězení. Iść do więzienia.
Muž putoval do vězení. Mężczyzna powędrował do więzienia.
Propustit z vězení. Wypuścić z więzienia.
Půjdu do vězení. Pójdę do więzienia.
Seděl ve vězení. Siedział w więzieniu.
Skončil ve vězení. Skończył w więzieniu.
Utekl z vězení. Uciekł z więzienia.
Uvrhnout do vězení. Wtrącić do więzienia.
Vsadit do vězení. Wsadzić do więzienia.

VěVěžž (f.) – wieża
Kostelní věž. Wieża kościelna.
Silážní věž. Silos .
Tah věží. Ruch wieżą. (W szachach)
Televizní věž. Wieża telewizyjna.
Věž rozhodčích. Wieża sędziowska.
Věž tanku. Wieżyczka czołgu.
Věž z hladce otesaných žulových kvádrů. Wieża zbudowana z gładko ociosanych bloków 

granitu.
Vrtná věž. Wieża wiertnicza.
Vyhlídková věž. Wieża widokowa.
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VVíkendíkend (m.) – weekend
Jet na víkend  do hor. Jechać na weekend w góry.
Krásný a slunečný víkend . Piękny i słoneczny weekend.
Poslední zářijový víkend . Ostatni weekend września.
Prodloužený víkend . Długi weekend.
Víkend  bude chladný. Weekend będzie chłodny.
Víkend  u moře. Weekend nad morzem.
Začátek víkendu . Początek weekendu.

VVinaina (f.) – wina
Čí je to vina ? Czyja to wina?
Dávat někomu vinu . Przypisywać komuś winę.
Kladl si to za vinu . Obwiniał się o to.
Mít vinu . Ponosić winę.
Nebyla to moje vina . To nie była moja wina.
Nikoli vlastní vinou . Nie z własnej winy.
Pocit viny . Poczucie winy.
Přiznat vinu . Przyznać się do winy.
Stalo se to jeho vinou . To stało się z jego winy.
Svalovat vinu  na někoho. Zwalać winę na kogoś.
Vlastní vinou . Z własnej winy.

VVínoíno (n.) – wino
Bílé víno . Wino białe.
Červené víno . Wino czerwone.
Dezertní víno . Wino deserowe.
Mešní víno . Wino mszalne.
Ovocné víno . Wino owocowe.
Stolní víno . Wino stołowe.
Suché víno . Wino wytrawne.
Šumivé víno . Wino musujące.

VVítězstvíítězství (n.) – zwycięstwo
Cesta za vítězstvím . Droga do zwycięstwa.
Dosáhnout vítězství . Odnieść zwycięstwo.
Etapové vítězství . Zwycięstwo etapowe.
Hladké vítězství . Gładkie zwycięstwo.
Jediné vítězství  v historii. Jedyne zwycięstwo w historii.
K vítězství  scházelo pět centimetrů. Do zwycięstwa brakowało mu pięciu centymetrów.
Naše vítězství  otevírá novou kapitolu v historii Ukrajiny. Nasze zwycięstwo otwiera nowy rozdział w historii 

Ukrainy.
Senzační vítězství . Sensacyjne zwycięstwo.
Snadné vítězství . Łatwe zwycięstwo.
Vybojovat vítězství . Wywalczyć zwycięstwo.
Vysoké vítězství . Wysokie zwycięstwo.
Zasloužené vítězství . Zasłużone zwycięstwo.

VVítrítr (m.) – wiatr
Korouhvička ve větru . Chorągiewka na wietrze.
Mírný vítr . Wiatr umiarkowany.
Nevyzpytatelný vítr . Nieprzewidywalny wiatr.
Od severu k moři vanul lehký vítr . Lekki wiatr podmuchiwał z północy ku morzu.
Plachta ztratila vítr . Żagiel stracił wiatr.
Pronikavý vítr . Przenikliwy wiatr.
Rychlost větru . Prędkość wiatru.
Silný vítr  trhal střechy domů. Silny wiatr zrywał dachy domów.
Směr větru . Kierunek wiatru.
Tráva kolébaná větrem . (lit.) Trawa kołysana wiatrem.
Vane silný vítr . Wieje silny wiatr.
Vítr  bude vát rychlostí 6 metrů za sekundu. Wiatr będzie wiał z prędkością sześciu metrów na 

sekundę.
Vítr  fičel, vesla jednotvárně a smutně pleskala. Wiatr świstał, wiosła wydawały plusk jednostajny a 
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smutny.
Vítr  odfoukl střechy. Wiatr odwiał dachy.
Vítr  odvál listí. Wiatr odwiał liście.
Vítr  přivál dým a ten zahalil celý obzor. (lit.) Wiatr naniósł dymów, które przesłoniły cały 

widnokrąg.
Vítr  rozehnal mraky. Wiatr przewiał/przegnał chmury,
Vítr  šlehá. Wiatr smaga.
Vítr  šuměl ve větvích křovin. Wiatr szumiał w gałęziach krzewów.
Vítr  utichl. Wiatr ucichł.
Vítr  vál/vanul od západu. Wiatr wiał z zachodu.
Vítr  z moře/od moře. Wiatr od morza.
Vlajky vlály  ve větru. Flagi łopotały na wietrze.
Vzestupný vítr . Wiatr anabaptyczny.
Za chvilku se zdvihne vítr . Za chwilę zerwie się wiatr.
Závan větru  rozhrnul větve. Powiew wiatru poruszył gałęzie.

VVládaláda (f.) – rząd (m.)
Apelovat na vládu . Apelować do rządu.
Exilová vláda . Rząd na wygnaniu.
Návrh usnesení vlády  České republiky. Projekt uchwały rządu Republiki Czeskiej.
Poláci mají novou vládu . Polacy mają nowy rząd.
Prozatímní vláda . Rząd tymczasowy.
Svrhnout vládu . Obalić rząd.
V nové vlád ě budou extrémisté. W nowym rządzie będą/znajdą się ekstremiści.
Vláda  národní jednoty. Rząd jedności narodowej.
Vláda  pravého středu. Rząd centroprawicowy.
Vláda  schválila rozpočet. Rząd uchwalił budżet.
Vláda  slíbila pomoc. Rząd obiecał pomoc.
Vláda  zastavila výstavbu dálnice. Rząd wstrzymał budowę autostrady.
Vyzývali vládu  k okamžité demisi. Wzywali rząd do natychmiastowej dymisji.
Zasedání vlády . Posiedzenie rządu.

VVlaklak (m.) – pociąg
Dálkový vlak . Pociąg dalekobieżny.
Dojížděla jsem vlakem . Dojeżdżałam pociągiem.
Expresní vlak . Pociąg ekspresowy.
Historický vlak . Pociąg retro.
Jedeme prvním vlakem . Jedziemy pierwszym pociągiem.
Jízdenka na vlak . Bilet na pociąg.
Muž vběhl pod kola vlaku . Mężczyzna wbiegł/wtargnął pod koła pociągu.
Nasednout do špatného vlaku . Wsiąść do złego/niewłaściwego pociągu.
Nejezdí vlaky  mezi Plzní a Prahou. Nie jeżdżą pociągi między Pilznem a Pragą. 
Nekuřácký vlak . Pociąg objęty całkowitym zakazem palenia.
Obrněný vlak . Pociąg opancerzony.
Odřeknout vlak . Odwołać pociąg.
Osobní vlak . Pociąg osobowy.
Poschoďový vlak . Pociąg piętrowy.
Pospíchám na vlak . Spieszę się na pociąg.
Povinně místenkový vlak . Pociąg objęty całkowitą rezerwacją miejsc.
Projíždějící vlak . Przejeżdżający pociąg.
Přejel ho vlak . Przejechał go pociąg.
Příměstský vlak . Pociąg podmiejski.
Přímý vlak . Pociąg bezpośredni.
Přípojný vlak . Pociąg skomutowany.
Regionální vlak . Pociąg regionalny.
Rozjetý vlak . Rozpędzony pociąg.
Stihnout vlak . Zdążyć na pociąg.
Ujel mi vlak . Uciekł mi pociąg.
V zadní části vlaku . W tylnej części pociągu.
Vlak  jede přes Vídeň. Pociąg jedzie przez Wiedeń.
Vlak  s třinácti vagony. Pociąg z trzynastoma wagonami.
Vlak  se courá. Pociąg się wlecze.
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Vlak  stavěl v Ostravě, Olomouci a Pardubicích. Pociąg zatrzymał się w Ostrawie, Ołomuńcu i 
Pardubicach.

Vlak  staví v Brně. Pociąg zatrzymuje się w Brnie.
Vlak  vyšší kvality. Pociąg wyższej kategorii.
Vlak  zastavuje ve všech stanicích. Pociąg zatrzymuje się na wszystkich stacjach.
Výletní vlak . Pociąg wycieczkowy. / Pociąg kolonijny.
Vystoupit z vlaku . Wysiąść z pociągu.
Zmeškat vlak . Spóźnić się na pociąg.
Zvláštní vlak . Pociąg specjalny.
Živel způsobil zpoždění vlaků. Żywioł spowodował spóźnienia pociągów.

VVlaslas (m.) – włos
Argument přitažený za vlasy . Naciągany argument.
Barva na vlasy . Farba do włosów.
Barvit si vlasy . Farbować włosy.
Havraní vlasy . Krucze włosy.
Lak na vlasy . Lakier do włosów.
Lámavé vlasy . Włosy łamliwe.
Mastné vlasy . Tłuste włosy.
Měl šedé vlasy . Miał siwe włosy.
Mít vlasy  jako když olízla kráva. Mieć ulizane włosy.
Mít vlasy  po pás. Mieć włosy do pasa.
Nechat si růst vlasy . Zapuścić włosy.
Nepravidelně ostříhané vlasy . Nierówno obcięte włosy.
Obarvené vlasy . Farbowane włosy.
Odhrnul si vlasy  za uši. Odgarnął włosy za uszy.
Odhrnula z čela vlasy . Odgarnęła włosy z czoła.
Ostříhat vlasy . Obciąć włosy.
Pohladit po vlasech . Pogłaskać po włosach.
Poškozené vlasy . Zniszczone włosy.
Potřásla vlasy . Potrząsnęła włosami.
Pozorně si prohlížela vlasy . Uważnie przyglądała się włosom.
Pročísl vlasy  prsty. Przeczesał włosy palcami.
Prošedivělé vlasy . Szpakowate włosy.
Rovné vlasy . Proste włosy.
Rozplést vlasy . Rozpleść włosy.
Rozpustila si vlasy . Rozpuściła włosy.
Sepnuté vlasy . Spięte włosy.
Světlé vlasy . Jasne włosy.
Učesat vlasy . Uczesać włosy.
Uhladil jí vlasy . Przygładził jej włosy.
Vjet si do vlasů. Skoczyć sobie do gardeł.
Vlasy  bujně padající na ramena. Włosy bujnie opadające na ramiona.
Vlasy  měla skoro do pasu. Włosy sięgały jej prawie do pasa.
Vlasy  mu trčí. Włosy mu sterczą.
Vlasy  padaly na tváře. Włosy opadały mu na policzki.
Vlasy  se jí zvedly a rozevlály. Jej włosy uniosły się i załopotały.
Vlasy  ulízané dozadu. Włosy ulizane do tyłu.
Všechny vlasy  mu zešedivěly. Wszystkie włosy mu posiwiały.
Vypadávání vlasů. Wypadanie włosów.
Vysoušeč vlasů. Suszarka do włosów.
Vytrhl jsem pramínek hnědých vlasů. Wyrwałem kosmyk brązowych włosów.
Začínají mu padat vlasy . Zaczynają mu wypadać włosy.

VVlivliv (m.) – wpływ
Byl pod vlivem  alkoholu. Był pod wpływem alkoholu.
Důlní vlivy . Szkody górnicze.
Kladný vliv . Pozytywny wpływ.
Mít na někoho dobrý vliv . Mieć na kogoś dobry wpływ.
Mít rozhodující vliv . Mieć decydujący wpływ.
Záporný vliv . Negatywny wpływ.
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VVlnalna (f.) – 1.fala 2. wełna
Cyklon vyvolal pětimetrové vlny . Cyklon wywołał pięciometrowe fale.
Česaná vlna . Wełna czesankowa.
Houpala se na jeho bedrech jako loďka na vlnách . Kołysała się na jego biodrach jak łódka na falach.
Kolébání vln . Kołysanie fal.
Obrovské vlny . Ogromne fale.
Potní vlna . Wełna potna.
Příbojové vlny . Fale przybojowe.
Rádiová vlna . Fala radiowa.
Seismické vlny . Fale sejsmiczne.
Střižní vlna . Wełna szarpana.
Šumění lidské vlny  chvíli od chvíle mohutnělo. Szum fali ludzkiej potężniał z każdą chwilą.
Ticho přerušoval jen hukot vln  narážejících do skal. Ciszę przerywał tylko huk fali o skały.
Tlaková vlna . Fala uderzeniowa.
Vlna  kritiky. Fala krytyki.
Vlna  náletů. Fala nalotów.
Vlna  násilí. Fala przemocy.
Vlna  propouštění. Fala zwolnień.
Vlna  veder. Fala upałów.
Vlna  výpovědí. Fala wypowiedzeń.
Vlny  se rozbíjely o kameny. Fale rozbijają się o kamienie.
Vysoké vlny . Wysokie fale.
Zvuková vlna . Fala dźwiękowa.

VVodaoda  (f.) – woda
Auto spadlo do vody . Samochód spadł/wpadł do wody.
Bohatství vody . Obfitość wód.
Brakická voda . Woda brachiczna.
Bublání vody . Bulgotanie wody.
Dešťová voda . Woda deszczowa/Deszczówka.
Dodávky vody . Dostawy wody.
Každou volnou chvíli trávil u vody . Każdą wolną chwilę spędzał nad wodą.
Kolínská voda . Woda kolońska.
Léčivá voda . Woda lecznicza.
Mezinárodní vody . Wody międzynarodowe.
Nabírala vodu . Nabierała wodę.
Nabrat vodu  do úst. Nabrać wody w usta.
Napij se vody . Napij się wody.
Odkapávání vody . Kapanie wody.
Ohřát vodu . Zagrzać wodę.
Parfémová voda . Woda perfumowa.
Plavat pod vodou . Pływać pod wodą.
Pleskot vody . Pluskanie wody.
Polévala se vodou . Oblewała się wodą.
Povrchové vody . Wody powierzchniowe.
Propláchnout čistou vodou . Przepłukać czystą wodą.
Rachocení vody  v potrubí. Szum wody w rurach.
Roste jak z vody . Rośnie jak na drożdżach.
Rozbor vody . Analiza wody.
Sladká voda . Słodka woda.
Slaná voda . Słona woda.
Spodní vody . Wody gruntowe.
Šplouchnutí vody . Plusk wody.
Tekoucí voda . Bieżąca woda.
Teplota vody . Temperatura wody.
Tichá voda  břehy mele. Cicha woda brzegi rwie.
Tisíciletá voda . Powódź tysiąclecia.
Toaletní voda . Woda toaletowa.
Tvrdá voda . Twarda woda.
Užitková voda . Woda niezdatna do picia.
Velká voda . Wielka woda.
Voda  klokotá. Woda bulgocze
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Voda  po holení. Woda po goleniu.
Voda  protrhla hráz. Woda przerwała tamę/wał. 
Voda  se krvavě leskla. Woda połyskiwała krwawo.
Voda  se odpařuje. Woda paruje.
Voda  strhla most. Woda zerwała most.
Voda  uniká. Woda wycieka.
Voda  vhodná ke koupání. Woda nadająca się do kąpieli.
Voda  vnikla do sklepa. Woda wdarła się do piwnicy.
Voda  začala opadat. Woda zaczęła opadać.
Vrátili se se značnou zásobou vody . Wrócili ze znacznymi zapasami wody.
Vylévat vodu . Wylewać wodę.
Vysoká voda  usnadňovala plavbu. (lit.) Przybór wody ułatwiał żeglugę.
Výsostní vody . Wody terytorialne.
Začala se odčerpávat voda  ze zatopených sklepů. Zaczęto wypompowywać wodę z zalanych piwnic.
Zašplouchání vody . Plusk wody. 
Zmizeli beze stopy jako kámen ve vod ě. Przepadli bez śladu jak kamień w wodzie.
Zvýšit přítok vody  do sprchy. Zwiększyć dopływ wody do prysznica.

VVojákoják  (m.) – żołnierz
Hrstka voják ů. Garstka żołnierzy.
Vojáci  obsadili letiště. Żołnierze opanowali/zajęli lotnisko.
Voják  dezertoval. Żołnierz zdezerterował.
Voják  v plášti s kapucí. Żołnierz w płaszczu z kapturem.
Voják  z povolání. Żołnierz zawodowy.
Zbytek voják ů utekl. Reszta żołnierzy uciekła.

VVolbaolba  (f.) – wybór (m.)
Bojkotovat volby . Bojkotować wybory.
Favorit voleb . Faworyt wyborów.
Chodit k volbám . Chodzić na wybory.
Jeho volba  padla na tenis. Jego wybór padł na tenis.
Kolo voleb . Tura wyborów.
Oceňuji tvou volbu . Cenię twój wybór.
Svobodné volby . Wolne wybory.
Ve Švédsku začaly parlamentní volby . W Szwecji rozpoczęły się wybory parlamentarne.
Volby  do Evropského parlamentu. Wybory do Parlamentu Europejskiego.
Vyhrát volby . Wygrać wybory.
Vypsání voleb . Wypisanie wyborów.

VVraždaražda  (f.) – zabójstwo (n.), morderstwo (n.)
Byl zapleten do vraždy . Był zamieszany w zabójstwo.
Den po vražd ě byl s milenkou. Dzień po zabójstwie był z kochanką.
Obě vraždy  mají spojitost. Oba zabójstwa są ze sobą powiązane.
Oddělení vražd . Wydział zabójstw.
Odsouzený za čtyřnásobnou vraždu . Skazany za poczwórne morderstwo.
Podezřelý z vraždy . Podejrzany o zabójstwo.
Pokus o vraždu . Próba zabójstwa.
Vražda  prvního stupně. Morderstwo pierwszego stopnia.
Vražda  za bílého dne. Zabójstwo w biały dzień.
Vypadá to na vraždu . Wygląda (to) na morderstwo. 
Vyřešit vraždu . Rozwiązać zagadkę morderstwa.

VVůdceůdce  (m.) – wódz, przywódca
Duchovní vůdce . Przywódca duchowy.
Kmenový vůdce . Wódz plemienny.
Typ přirozeného vůdce . Urodzony przywódca.
V Polsku zatkli čečenského vůdce . W Polsce zatrzymano czeczeńskiego przywódcę.
Vůdce  opozice. Przywódca opozycji.
Vůdce  sekty. Przywódca sekty.
Zemřel vůdce komunistického puče. Zmarł przywódca komunistycznego puczu.
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VůleVůle  (f.) – wola
Dobrá vůle. Dobra wola.
Chabá vůle. Słaba wola.
Pevná vůle. Silna wola.
Podřídit se vůli  rodičů. Podporządkować się woli rodziców.
Poslední vůle. Ostatnia wola.
Proti své vůli . Wbrew swojej woli.
Při nejlepší vůli . Mimo najlepszych chęci.
Z vůle lidu. Z woli ludu.

VůzVůz  (m.) – 1. wóz 2. samochód 3. wagon
Jídelní vůz. Wagon restauracyjny.
Klimatizovaný vůz. Wagon klimatyzowany.
Kropící vůz. Polewaczka.
Lehátkový vůz. Wagon z miejscami do leżenia.
Lůžkový vůz. Wagon sypialny.
Motorový vůz. Wagon motorowy.
Nákladní vůz. Samochód ciężarowy.
Nový vůz Škoda se bude vyrábět v Bratislavě. Nowy samochód Škody będzie produkowany w 

Bratysławie.
Osobní vůz. Samochód osobowy.
Páté kolo u vozu . Piąte koło u wozu.
Pohřební vůz. Karawan.
Popelářský vůz. Śmieciarka.
Posypový vůz. Piaskarka./Solarka.
Práskl do koní a vůz zaduněl na mostních trámech. Smagnął konie, wóz zadudnił po balach mostu.
Přenosový vůz. Wóz transmisyjny.
Přímý vůz. Wagon bezpośredni.
Rachotily vozy  a vozíky. Turkotały wozy i wózki.
Restaurační vůz. Wagon restauracyjny.
V dáli je slyšet hrkot přijíždějících vozů. W oddali słychać turkot nadjeżdżających wozów. 
Velkoprostorový vůz. Wagon bezprzedziałowy.
Vůz druhé třídy. Wagon drugiej klasy.
Vůz na elektrický pohon. Pojazd z napędem elektrycznym.
Vůz první třídy. Wagon pierwszej klasy.
Vůz tažený čtyřmi koňmi. Wóz zaprzężony w cztery konie.
Vyškrábali se na vůz. Wdrapali się na wóz.

VýborVýbor  (m.) – komitet
Olympijský výbor . Komitet olimpijski.
Organizační výbor . Komitet organizacyjny.
Stávkový výbor . Komitet strajkowy.
Výbor  pro rozpočtovou kontrolu. Komisja kontroli budżetowej.
Výbor  z děl současných prozaiků. Wybór dzieł współczesnych prozaików.
Výkonný výbor . Komitet wykonawczy.

VýbuchVýbuch  (m.) – wybuch
Sopečný výbuch . Wybuch wulkanu.
Výbuch  metanu. Wybuch metanu.
Výbuch  povstání. Wybuch powstania.
Výbuch  plynu. Wybuch gazu.
Výbuchy  dopadajících raket. Wybuchy spadających rakiet.

VýletVýlet  (m.) – wycieczka (f.)
Fakultativní výlet . Wycieczka fakultatywna.
Jet na výlet . Jechać na wycieczkę.
Organizovaný výlet . Wycieczka zorganizowana.
Školní výlet . Wycieczka szkolna.
Víkendový výlet . Wycieczka weekendowa.
Výlet  po západní Africe se změnil v noční můru. Wycieczka po zachodniej Afryce zamieniła się w 

koszmar.
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VýVýměnaměna  (f.) – wymiana
Látková vým ěna. Przemiana materii.
Povinná vým ěna  řidičských průkazů. Obowiązkowa wymiana praw jazdy.
Výměna  informací. Wymiana informacji.
Výměna  názorů. Wymiana zdań.
Výměna  pneumatik. Zmiana opon.
Výměna  zajatců. Wymiana jeńców.
Výměna  zkušeností. Wymiana doświadczeń.

VýVýrobaroba  (f.) – produkcja
Hromadná výroba . Produkcja masowa.
Pásová výroba . Produkcja taśmowa.
Plán výroby . Plan produkcji.
Růst průmyslové výroby . Wzrost produkcji przemysłowej.
Sériová výroba . Produkcja seryjna.
Snížení výroby . Zmniejszenie produkcji.
Ukončit výrobu . Zakończyć produkcję.
Zahájení výroby . Rozpoczęcie produkcji.
Zemědělská výroba . Produkcja rolna.

VýVýsledeksledek  (m.) – 1. wynik, rezultat 2. efekt
Bojovat o výsledek . Walczyć o wynik.
Falšování výsledk ů. Fałszowanie wyników.
Hospodářské výsledky . Wyniki ekonomiczne.
Lidé chtějí senzační výsledky . Ludzie chcą spektakularnych wyników.
Nerozhodný výsledek . Remis.
Neuspokojivé výsledky . Niezadowalające wyniki.
Objev je výsledkem  výzkumu italských vědců. Odkrycie jest efektem badań włoskich naukowców.
Placen za výsledky . Opłacany za osiągnięte wyniki.
Souhrnné výsledky . Wyniki zbiorcze.
Uhájit výsledek . Obronić wynik.
Všichni čekají na výsledky . Wszyscy czekają na wyniki.
Vyhlášení výsledk ů. Ogłoszenie wyników.
Výsledek  byl uspokojivý. Efekt był zadowalający.
Výsledek  ji evidentně uspokojil. Wynik wyraźnie ją usatysfakcjonował.
Výsledek  měření. Wynik pomiaru.
Výsledek  předčil nejsmělejší očekávání. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania.
Výsledky  expertizy. Wyniki ekspertyzy.
Výsledky  jejich společné práce. Efekty ich wspólnej pracy.
Výsledky  měly být známy v úterý. Wyniki miały być znane we wtorek.
Výsledky  soutěže. Wyniki konkursu.
Zaokrouhlování výsledk ů. Zaokrąglanie wyników.
Zmanipulovaný výsledek . Kupiony wynik.
Zrušit volební výsledky . Anulować wyniki wyborów.

VýVýstavastava  (f.) – wystawa
Jubilejní výstava . Wystawa jubileuszowa.
Program výstav . Program wystaw.
Prohlédnout si výstavu . Obejrzeć wystawę.
Putovní výstava . Wystawa wędrująca.
Stálá výstava . Wystawa stała.
Uspořádat výstavu . Zorganizować wystawę.
Vernisáž výstavy . Wernisaż wystawy.
Výstava  je rozdělena do třech sekcí. Wystawa jest podzielona na trzy sekcje.
Výstava  pod širým nebem. Wystawa pod gołym niebem.
Výstava  s názvem... Wystawa+ pod nazwą...
Vzpomínková výstava . Wystawa wspomnieniowa.
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VVysvětleníysvětlení  (n.) – wyjaśnienie
Čekám vaše vysv ětlení . Czekam na wasze wyjaśnienia.
Neobdrželi jsme žádné vysv ětlení . Nie otrzymaliśmy żadnego wyjaśnienia.
Podání vysv ětlení . Złożenie wyjaśnień.
Požadovat vysv ětlení . Żądać wyjaśnień.

VýVýznamznam  (m.) – znaczenie (n.)
Celé věci nepřikládal přílišný význam . Nie przywiązywał wielkiej wagi do całej tej sprawy .
Citový význam . Znaczenie ekspresywne.
Dějový význam . Znaczenie czynności.
Mít klíčový význam . Mieć kluczowe znaczenie.
Nebude to mít valný význam . Nie będzie to mieć większego znaczenia.

VVzdálenostzdálenost  (f.) – odległość
Stáhl se do bezpečné vzdálenosti . Cofnął się na bezpieczną odległość.
Třiadvacetimetrová vzdálenost . Dwudziestotrzymetrowa odległość.
Vzdálenost  mezi městy je 202 kilometrů. Odległość między miastami wynosi 202 kilometry.
Vzdálenost  vzdušnou čarou. Odległość w linii prostej. 

VVzduchzduch  (m.) – powietrze (n.)
Horský vzduch . Powietrze górskie.
Kulička zasvištěla vzduchem . Kulka zaświszczała w powietrzu.
Lapal po vzduchu  jako ryba. Łapał powietrze jak ryba.
Mořský vzduch . Morskie powietrze.
Nábytek létal vzduchem . Meble latały w powietrzu.
Načrtl ve vzduchu  nějaké znamení. Nakreślił w powietrzu jakiś znak.
Natankoval ve vzduchu . Zatankował w powietrzu.
Obhodit vzduchem  brankáře. Przelobować bramkarza.
Odpor vzduchu . Opór powietrza.
Odvlhčovač vzduchu . Odsuszacz powietrza.
Ostří prořízlo vzduch . Ostrze przecięło powietrze.
Osvěžovač vzduchu . Odświeżacz powietrza.
Proudění vzduchu . Cyrkulacja powietrza.
Převaha ve vzduchu . (woj.) Przewaga w powietrzu. 
Reagovat se vzduchem . Reagować z powietrzem.
Řetěz zasvištěl vzduchem . Łańcuch świsnął w powietrzu.
Snížit proudění vzduchu . Zmniejszyć cyrkulację powietrza.
Stlačený vzduch . Skompresowane powietrze.
Střílet do vzduchu . Strzelać w powietrze.
Tasil meč, opisoval jím ve vzduchu  kruhy. Dobył miecza, opisywał nim w powietrzu koła.
Teplota vzduchu . Temperatura powietrza.
Ve vzduchu  se vznášel odporný pach plesniviny. W powietrzu unosił się odrażający odór pleśni.
Ve vzduchu  se vznášel pach prachu. W powietrzu unosił się zapach kurzu.
Vtáhl nosem vzduch . Wciągnął nosem powietrze. 
Vyhodit do vzduchu . Wysadzić w powietrze.
Vystřelit do vzduchu . Strzelić w powietrze.
Vzduch  byl čerstvý, osvěžující. (lit.) Powietrze było świeże, rzeźwe.
Vzduch  byl prosycen pachem spáleniny. Woń spalenizny przenikała powietrze.
Vzduch  voněl jarem. Powietrze pachniało wiosną.
Vzduchem  létalo kamení. W powietrzu latały kamienie.
Zmítal se ve vzduchu . Miotał się w powietrzu.
Zvlhčovač vzduchu . Nawilżacz powietrza.

VVzpomínkazpomínka  (f.) – wspomnienie (n.)
Vzpomínky  na minulost Wspomnienia z przeszłości.
Oživit si vzpomínky . Ożywić wspomnienia.
Vyvolávat vzpomínky . Przywoływać wspomnienia
Vzpomínky  se vracely. Wspomnienia powracały.
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VVztahztah  (m.) – związek, stosunek
Diplomatické vztahy . Stosunki dyplomatyczne.
Dlouhodobý vztah . Długotrwały związek.
Dosadit do vztahu . Podstawić do wzoru.
Mezinárodní vztahy . Stosunki międzynarodowe.

ZábavaZábava (f.) – zabawa, rozrywka
Hlučná zábava . Głośna zabawa.
Napřed práce, potom zábava . Najpierw praca, potem zabawa.
Není s ním žádná zábava . Nie ma z nim żartów.
Práce a zábava . Praca i zabawa.
Pro zábavu . Dla zabawy.
Příjemnou zábavu ! Miłej zabawy!
Taneční zábava . Zabawa taneczna.
Uspořádat zábavu . Zorganizować zabawę.
Zábava  na prvním místě. Zabawa (jest) na pierwszym miejscu.
Zábava  se rozproudila. Zabawa się rozkręciła.
Zkazil nám zábavu . Zepsuł nam zabawę.
Život není jen zábava . Życie to nie tylko zabawa.

ZačátekZačátek (m.) – początek 
Být v začátcích . Być w powijakach.
Mýlil jsem se od začátku . Myliłem się od samego początku. 
Na začátku  listopadu. Na początku listopada.
Na začátku  září. Na początku września.
Od samého začátku . Od samego początku.
Od začátku  do konce. Od początku do końca.
Pro začátek  to stačí. Na początek wystarczy.
To je začátek  konce. To początek końca.
Začátek  roku. Początek roku.
Začátkem  příštího měsíce. Na początku przyszłego miesiąca.
Začnu od začátku . Zacznę od początku.

ZádaZáda (m.pl.) – plecy
Běhá mi mráz po zádech . Przechodzą mnie ciarki (po plecach).
Bolí mě záda. Bolą mnie plecy.
Dělat něco za něčími zády . Robić coś za czyimiś plecami.
Hodil si meč na záda. Zarzucił miecz na plecy.
Lehni si na záda. Połóż się na plecach.
Ležel na zádech . Leżał na plecach.
Měl ruce za zády . Miał ręce za plecami.
Opřel se zády  o zeď. Oparł się plecami o ścianę/mur.
Pomlouvat za zády . Obgadywać za plecami.
Poplácat po zádech Poklepać po plecach. 
Postavte se zády  k sobě. Stańcie tyłem do siebie.
Přeběhl mi mráz po zádech . Ciarki mnie przeszły.
Překulil se na záda. Przekręcił się na plecy.
Sedět zády  ke dveřím. Siedzieć tyłem do drzwi.
Spávat na zádech . Sypiać na plecach.
Udeřil zády  do zdi. Uderzył plecami w mur.
Vrazit nůž do zad. Wbić nóż w plecy.
Založil ruce za záda. Założył ręce za plecy.

ZahradaZahrada (f.) – ogród (m.)
Botanická zahrada . Ogród botaniczny.
Dům se zahradou . Dom z ogrodem.
Dveře na zahradu . Drzwi do ogrodu.
Kopat na zahrad ě. Kopać w ogrodzie.
Ovocná zahrada . Sad.
Vypustit psa na zahradu . Wypuścić psa do ogrodu.
Zoologická zahrada . Ogród zoologiczny.
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ZáchvatZáchvat (m.) – atak
Dostala hysterický záchvat . Dostała ataku histerii.
Srdeční záchvat . Atak serca.
Záchvat  smíchu. Napad śmiechu.
Záchvat  zuřivosti. Napad gniewu.

ZájemZájem (m.) – 1. interes 2. zainteresowanie (n.)
Bez zájmu . Bez zainteresowania.
Být ve středu zájmu . Być w centrum zainteresowania.
Hájit zájmy . Bronić interesów.
Máme společné zájmy . Mamy wspólne zainteresowania.
Projevil zájem . Okazał zainteresowanie.
Se zájmem  se naklonil dopředu. Z zainteresowaniem pochylił się do przodu. 
Státní zájem . Interes państwa.
Střet zájmů. Konflikt interesów.
Těšit se velkému zájmu  investorů. Cieszyć się dużym zainteresowaniem inwestorów.
Veřejný zájem . Interes publiczny.
Vzbudil velký zájem . Wzbudził duże zainteresowanie. 
Zájem  o němčinu stoupá. Rośnie zainteresowanie językiem niemieckim.
Zájem  opadl. Zainteresowanie spadło.
Zájem  roste. Zainteresowanie rośnie.
Zájem  se stále zvyšuje. Zainteresowanie ciągle rośnie.
Zírala s netajeným zájmem . Wpatrywała się z nieukrywanym zainteresowaniem.

ZákazZákaz (m.) – zakaz
Přísný zákaz. Surowy zakaz.
Vyhlásit zákaz. Ogłosić zakaz.
Zákaz fotografování. Zakaz fotografowania.
Zákaz chytání ryb. Zakaz łowienia ryb.
Zákaz koupání. Zakaz kąpieli.
Zákaz kouření. Zakaz palenia.
Zákaz lezení. Zakaz wspinania się.
Zákaz otáčení. Zakaz zawracania.
Zákaz parkování. Zakaz parkowania.
Zákaz řízení motorových vozidel. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Zákaz skládky. Zakaz wysypywania śmieci.
Zákaz vjezdu. Zakaz wjazdu.
Zákaz vstoupil v platnost. Zakaz wszedł w życie.
Zákaz vstupu se psy. Zakaz wstępu z psami.

ZákazníkZákazník (m.) – klient
Boj o zákazníka . Walka o klienta.
Lákat zákazníky  na slevy. Przyciągać klientów zniżkami.
Na přání zákazníka . Na życzenie klienta.
Neseriózně zacházet se zákazníky . Nie traktować poważnie klientów.
Potenciální zákazník . Potencjalny klient.
Přetahovat si zákazníky . Podbierać sobie klientów.
Stálý zákazník . Stały klient.
Vyhovět zákazníkovi . Spełnić prośbę klienta.
Zdejší zákazníci  jsou jiní. Tutejsi klienci są inni.
Získat zákazníky . Zyskać klientów.

ZákladZáklad (m.) – podstawa (f.), fundament (m.)
Na základ ě předchozího. (praw.) Na podstawie powyższych rozważań.
Položit základy . Położyć fundamenty.
Právní základ . Podstawa prawna.
Tvarotvorný základ . (jęz.) Podstawa słowotwórcza.
Umím jen základy  toho jazyka. Znam tylko podstawy tego języka.
Základ  daně. Podstawa wymiaru podatku.
Základy  domu. Fundamenty domu.
Zdanitelný základ . Podstawa opodatkowania.
Změnit svůj život od základů. Zmienić swoje życie od podstaw.
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ZákonZákon (m.) – prawo (n.)
Archimedův zákon . Prawo Archimedesa.
Až 70 % firem nedodržuje zákon . Aż 70% firm nie przestrzega prawa.
Druhý termodynamický zákon . Druga zasada termodynamiki.
Fyzikální zákon . Prawo fizyki.
Jménem zákona . W imieniu prawa.
Jsou nad zákonem . Są ponad prawem.
Kirchoffův zákon . Prawo Kirchoffa.
Muž zákona . Stróż prawa.
Návrh zákona . Projekt ustawy.
Navržené změny v zákonech . Proponowane zmiany w ustawach.
Nový zákon . Nowy Testament.
Ohmův zákon . Prawo Ohma.
Pascalův zákon . Prawo Pascala.
Porušit zákon . Złamać prawo.
Postavit mimo zákon . Wyjąć spod prawa.
Prezident podepíše zákon . Prezydent podpisze ustawę.
Pytláci využívají děr v zákon ě. Kłusownicy wykorzystują luki prawne.
Silniční zákon . Kodeks Ruchu Drogowego.
Starý zákon . Stary Testament
Tiskový zákon . Prawo prasowe.
V rozporu se zákonem . W konflikcie z prawem.
Zákon  džungle. Prawo dżungli.
Zákon  je zákon. Prawo jest prawem.
Zákon  přírody. Prawo natury.
Zákon  setrvačnosti. Prawo bezwładu.
Zákony  fyziky. Prawa fizyki.
Znalost zákona . Znajomość prawa.
Zpřísnit zákon . Zaostrzyć prawo.

ZákrokZákrok  (m.) – 1. zabieg 2. interwencja (f.)
Chirurgický zákrok . Zabieg chirurgiczny.
Nedovolený zákrok . Faul.
Zákrok  brankáře. Interwencja bramkarza.
Zákrok  policie. Interwencja policji.
Zákrok  se nepodařil. Zabieg się nie udał.

ZaměstnanecZaměstnanec  (m.) – pracownik
Kancelářský zaměstnanec . Pracownik biurowy.
Nábor nových zaměstnanc ů. Nabór nowych pracowników.
Nábor zaměstnanc ů. Nabór pracowników.
Propustit všechny zaměstnance . Zwolnić wszystkich pracowników.
Přijmout nové zaměstnance . Przyjąć nowych pracowników.
Zaměstnanci  firmy. Pracownicy firmy.

ZaměstnáníZaměstnání  (n.) – praca (f.)
Mít zaměstnání . Mieć pracę.
Nalezení zaměstnání . Znalezienie pracy.
Nejlepší zaměstnání  na světě. Najlepsza praca na świecie.
Poohlížet se po zaměstnání . Rozglądać się za pracą.
Potíže v zaměstnání . Kłopoty w pracy.

ZápasZápas  (m.) – mecz
Byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu . Został uznany za najlepszego zawodnika meczu.
Být lépe připravený na zápas . Być lepiej przygotowanym do meczu.
Deset minut před koncem zápasu . Dziesięć minut przed końcem meczu.
Finálový zápas . Mecz finałowy.
Hrdina zápasu . Bohater meczu.
Jeden z nejdůležitějších zápasů v kariéře. Jeden z najważniejszych meczów w karierze.
Kohoutí zápas . Walka kogutów.
Kvalitní zápas . Dobry mecz.
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Mezistátní zápas . Mecz międzypaństwowy.
Mít zápas  pod kontrolou. Mieć mecz pod kontrolą.
Musíme rychle zapomenout na tenhle zápas . Musimy  jak najszybciej zapomnieć o tym meczu.
Nedohrát zápas . Nie dokończyć meczu.
Pět zápasů za sebou bez vítězství. Pięć meczów pod rząd bez zwycięstwa.
Pohárový zápas . Mecz pucharowy.
Pohledný zápas . Ładny mecz.
Prohrávat jeden zápas  za druhým. Przegrywać mecz za meczem.
Statistiky zápasu . Statystyki meczu.
Třísetový zápas . Trzysetowy mecz.
Tuctový zápas . Przeciętny mecz.
V zápase  nepotkal míč. W czasie meczu nawet nie dotknął piłki.
Vstup do zápasu . Początek meczu.
Vyhrál sedm z osmi zápasů. Wygrał siedem z ośmiu meczów.
Vyrovnaný zápas . Wyrównany mecz.
Vzájemný zápas . Bezpośrednia konfrontacja.
Zahajovací zápas . Mecz inauguracyjny.
Zápas  skončil. Mecz się skończył.
Zápas  večera. Pojedynek wieczoru.
Zápas  vypsaný na osm kol. Pojedynek zakontraktowany na osiem rund.

ZávěrZávěr  (m.) – 1. wniosek 2. (sport.) 2. końcówka (f.) 3. zawór
Bezpečnostní závěr. Zawór bezpieczeństwa.
Člověk nesmí dělat ukvapené závěry . Nie można wyciągać pochopnych wniosków.
Dělat ukvapené závěry . Wyciągać pochopne wnioski.
Došel jsem k závěru , že... Doszedłem do wniosku, że...
Dramatický závěr. Dramatyczna końcówka.
V závěru  prvního setu. W końcówce pierwszego seta.
Vyvodit závěr. Wysunąć wniosek.

ZbožíZboží  (n.) – towar (m.)
Kazové zboží . Wadliwy towar.
Kusové zboží . Drobnica.
Nedostatek zboží . Brak towaru.
Neprodejné zboží . Niechodliwy towar. (Trudny do sprzedania)
Prodávat zkažené zboží  jako čerstvé. Sprzedawać zepsuty towar jako świeży.
Převzetí zboží . Odbiór towaru.
Rychle prodejné zboží . Chodliwy towar. (Szybko schodzący z półek)
Sazba zboží . Taryfa towarowa.
Smíšené zboží . Sklep wielobranżowy.
Spotřební zboží . Dobra konsumpcyjne.
Toky zboží . Przepływ towarów.
Uvést zboží  na trh. Wprowadzić towar na rynek.
Vadné zboží . Wadliwy towar.
Vrátit zboží . Zwrócić towar.
Vyměnit zboží . Wymienić towar.
Vyzvednout zboží . Odebrać towar.
Zásilka zboží . Wysyłka towaru.
Zboží  a služby vyvážené ze Švýcarska. Towary i usługi eksportowane ze Szwajcarii.

ZbraňZbraň  (f.) – broń
Dlouhá zbraň. Broń długa.
Dodávky zbraní . Dostawy broni.
Klid zbraní . Zawieszenie broni.
Nabít zbraň. Naładować broń.
Nedovolené držení zbraně. Nielegalne posiadanie broni.
Odjistit zbraň. Odbezpieczyć broń.
Palná zbraň. Broń palna.
Pašerák zbraní . Przemytnik broni.
Plynová zbraň. Broń gazowa.
Povolat do zbran ě. Powołać pod broń.
Sbírka zbraní . Kolekcja broni.
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Se zbraní  v ruce. Z bronią w ręku.
Složit zbraně. Złożyć broń.
Služební zbraň. Broń służbowa.
Vražedná zbraň. Narzędzie zbrodni.
Vrhací zbraň. Broń miotana.
Vyrazit zbraň z ruky. Wytrącić broń z ręki.
Vytáhl zbraň. Wyciągnął broń. / Wyjął broń.
Zahazovat zbran ě. Porzucać broń.
Zbraň připravená ke střelbě. Broń przygotowana do strzału.
Zbran ě hromadného ničení. Bronie masowego rażenia. 

ZdravíZdraví  (n.) – zdrowie
Doplatit zdravím . Przypłacić zdrowiem.
Drogy mu zničily zdraví . Narkotyki zniszczyły mu zdrowie.
Koňské zdraví . Końskie zdrowie.
Kouření škodí zdraví . Palenie szkodzi.
Mobily škodí zdraví . Telefony komórkowe szkodzą zdrowiu.
Nalomit zdraví . Nadwerężyć zdrowie.
Navrátit někomu zdraví . Przywrócić komuś zdrowie.
Nechal na tom zdraví . Przypłacił to zdrowiem.
Přát někomu zdraví . Życzyć komuś (dużo) zdrowia.
Šetřit si zdraví . Oszczędzać zdrowie.
Těšit se dobrému zdraví . Cieszyć się dobrym zdrowiem.
Veselá mysl půl zdraví . Śmiech to zdrowie.

ZdrojZdroj  (m.) – źródło (n.)
Financovat z vlastních zdroj ů. Finansować z własnych źródeł.
Lidské zdroje . Zasoby ludzkie.
Placený z veřejných zdroj ů. Opłacany ze środków publicznych.
Podle vládních zdroj ů... Według źródeł rządowych.
Slunce je zdroj  světla. Słońce jest źródłem światła.
Zdroj  informací. Źródło informacji.
Zdroj  proudu. Źródło prądu.
Zdroj  příjmů. Źródło dochodów.
Zdroj  vůně. Źródło zapachu.
Zdroj  zvuku. Źródło dźwięku.

ZeďZeď  (f.) – mur (m.), ściana
Hlavou zeď neprorazíš. Głową muru nie przebijesz.
Jde ode zdi  ke zdi . Wpada ze skrajności w skrajność.
Na zdech  jsou vidět praskliny. Na ścianach widać pęknięcia.
Narazil zády do zdi . Rąbnął plecami w mur.
Neviditelná zeď. Niewidzialny mur.
Neznámý ustoupil ke zdi . Nieznajomy cofnął się pod ścianę.
Nosná zeď. Ściana nośna.
Pád berlínské zdi . Upadek muru berlińskiego.
Podpírat zeď. Podpierać ściany. (Na dyskotece)
Postavit zeď na hranicích. Wybudować mur na granicy.
Seškrábat něco ze zdi . Zdrapać coś z muru.
Stavět zeď. Stawiać mur. (W piłce nożnej)
Šel obloukem ode zdi . Szedł półkolem od strony muru.
Tlačit někoho ke zdi . Przypierać kogoś do muru.
Tlusté svazky zaplňovaly police na zdech . Opasłe tomiska wypełniały regały na ścianach.

ZeměZemě  (f.) – 1. ziemia 2. kraj (m.)
Budiž mu země lehká! Niech mu ziemia lekką będzie!
Jeho vlastní země úpěla pod tíhou neštěstí. Jego własny kraj jęczał pod brzemieniem niedoli.
Mezi nebem a zemí. Między niebem a ziemią.
Pracovat pod zemí. Pracować pod ziemią.
Přitlačil ho k zemi . Przygwoździł go do ziemi. 
Spát na zemi . Spać na ziemi.
Spadnout na zem. Spaść na ziemię.
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Srovnat se zemí. Zrównać z ziemią.
Svobodná země. Wolny kraj.
Těsně nad zemí. Tuż nad ziemią.
Volby rozhodnou o budoucnosti země. Wybory zdecydują/zadecydują o przyszłości kraju.
Zadlužené země eurozóny. Zadłużone kraje strefy euro.
Zaslíbená země. Ziemia obiecana.
Země byla zalita krví. Ziemia była zalana krwią. 
Země nikoho. Ziemia niczyja.
Země požádala o pomoc Evropskou unii. Kraj poprosił o pomoc Unię Europejską.
Země původu. Kraj pochodzenia.
Země se zachvěla. Ziemia zadrżała.
Země zaslíbená. Ziemia obiecana.
Žijeme ve svobodné zemi . Żyjemy w wolnym kraju.

ZimaZima  (f.) – zima
Blíží se zima . Idzie zima.
Krutá zima . Sroga zima.
Mírná zima . Łagodna zima.
Tuhá zima . Ostra zima.
Zima  tisíciletí./ Tisíciletá zima . Zima tysiąclecia.

ZkouškaZkouška  (f.) – 1. próba, eksperyment (m.) 2. egzamin (m.)
Čtyři zkoušky  za mnou. Cztery egzaminy za mną.
Dát zkoušku . Zdać egzamin.
Dvě zkoušky  přede mnou. Przede mną dwa egzaminy.
Komisionální zkouška . Egzamin komisyjny.
Koupit na zkoušku . Kupić na próbę.
Opravná zkouška . Egzamin poprawkowy.
Písemná zkouška . Egzamin pisemny.
Přijímací zkouška . Egzamin wstępny.
Rozdílová zkouška . Egzamin wyrównawczy.
Státní zkouška . Egzamin państwowy.
Ústní zkouška . Egzamin ustny.
Vzít na zkoušku . Wziąć na próbę.
Závěrečná zkouška . Egzamin końcowy.
Zkouška  dospělosti. Egzamin dojrzałości.

ZkušenostZkušenost  (f.) – doświadczenie (n.)
Dlouholeté zkušenosti . Wieloletnie doświadczenie.
Nabýt zkušenost . Zdobyć doświadczenie./Nabrać doświadczenia.
Nová zkušenost . Nowe doświadczenie.
Podělte se o svoje zkušenosti . Podzielcie się swoimi doświadczeniami.
Z vlastní zkušenosti . Z własnego doświadczenia.
Životní zkušenost . Doświadczenie życiowe.

ZloZlo  (n.) – zło
Je vtěleným zlem . To zło wcielone.
Nutné zlo . Zło konieczne.
Postavit se násilí a zlu . Przeciwstawić się przemocy i złu.
Svět je plný zla. Świat jest pełen zła.
Zastavit zlo . Powstrzymać zło.
Zlo  je zlo . Zło to zło. / Zło jest złem.
Zvolit menší zlo . Wybrać mniejsze zło.

ZlodějZloděj  (m.) – złodziej
Být zloději  na stopě. Być na tropie złodzieja.
Příležitost dělá zloděje. Okazja czyni złodzieja.
Zlod ěj času. (fraz.) Złodziej czasu.
Zlod ěj kabelů. Złodziej kabli.
Zlod ěj koní. Koniokrad.
Zlod ěji  kradou. Złodzieje kradną.
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ZměnaZměna  (f.) – zmiana
Demokratické změny . Zmiany demokratyczne.
Diskutovat o plánovaných změnách . Dyskutować o planowanych zmianach.
Klíčové změny . Kluczowe zmiany.
Navrhovaná změna. Proponowana zmiana.
Otevřenost ke změnám . Otwartość na zmiany.
Prodělal značnou změnu . Zaszły w nim znaczne zmiany.
Provést personální změny . Przeprowadzić zmiany personalne.
Provést změnu . Dokonać zmiany.
Reforma přinese změny . Reforma przyniesie zmiany.
Schválit změny . Uchwalić zmiany.
Změna stran. (sport.) Zmiana stron.
Změny  k lepšímu. Zmiany na lepsze.
Změny  probíhaly příliš rychle. Zmiany następowały zbyt szybko.
Změny  zavedené královským legislativním nařízením... Zmiany wprowadzone dekretem królewskim z 

mocą ustawy...

ZnámkaZnámka  (f.) – 1. znak (m.), oznaka 2. znaczek (m.) 3. ocena
Bojovat o lepší známku . Walczyć o lepszą ocenę.
Dálniční známka . Winieta.
Dostat dobrou známku . Dostać dobrą ocenę.
Kolková známka . Znaczek skarbowy.
Mít dobré známky . Mieć dobre oceny.
Ochranná známka . Znak towarowy.
Poštovní známka . Znaczek pocztowy.
Snížená známka  z chování. Obniżona ocena z zachowania/sprawowania.
Spravedlivá známka . Sprawiedliwa ocena.
Špatné známky . Słabe oceny.
Známka  na vysvědčení. Ocena na świadectwie.
Známka  únavy. Oznaka zmęczenia.

ZprávaZpráva  (f.) – 1. wiadomość 2. sprawozdanie (n.), raport (m.)
Dementovat zprávu . Zdementować wiadomość.
Její slova potvrzuje zpráva . Jej słowa potwierdza raport.
Mezitím přišly uklidňující zprávy . Tymczasem przyszły wieści uspokajające.
Nenadálá zpráva  odňala všem řeč. Niespodziewana wieść wszystkim mowę odjęła.
Odeslat jednu zprávu  více adresátům. Wysłać jedną wiadomość do wielu adresatów.
Podal mu podrobnou zprávu  o celé cestě. (lit.) Zdał mu dokładnie sprawę z całej podróży.
Podle nepotvrzených zpráv . Według niepotwierdzonych wiadomości.
Podle posledních zpráv . Według ostatnich doniesień.
Povětrnostní zpráva . Komunikat meteorologiczny.
Překroutit zprávu . Przekręcić wiadomość.
Původní zprávy  hovořily o padesáti mrtvých. Pierwsze wiadomości mówiły o pięćdziesięciu 

martwych.
Smutná zpráva . Smutna wiadomość.
Spolehlivá zpráva . Sprawdzona informacja.
Tato zpráva  jí pokazila náladu. Ta wiadomość popsuła jej humor.
V davu kolovaly nejrůznější zprávy . (lit.) Między tłumem chodziły najrozmaitsze wieści.
Vyplývá to ze zprávy , kterou zveřejnila Evropská komise. Wynika to z raportu, który opublikowała Komisja 

Europejska.
Výroční zpráva . Sprawozdanie roczne.
Vysílat zprávy . Nadawać wiadomości.
Zpráva  se rozšířila jako blesk. Wiadomość rozeszła się lotem błyskawicy.
Zpráva  vzbudila senzaci. Wiadomość wywołała/wzbudziła sensację.
Zprávy  o módě. Wiadomości ze świata mody.
Zprávy  z první ruky. Wiadomości z pierwszej ręki.
Zvláštní vydání zpráv . Specjalne wydanie wiadomości.
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ZpůsobZpůsob  (m.) – 1. sposób 2. (jęz.) tryb
Byla mladá, hezká - svým způsobem . Była młoda, ładna, na swój sposób.
Neuč mne způsobům! Nie ucz mnie manier!
Oznamovací způsob . Tryb oznajmujący.
Podmiňovací způsob . Tryb przypuszczający.
Příslovečné určení způsobu . Okolicznik sposobu.
Sedavý způsob  života. Siedzący tryb życia.
Všemi způsoby . Wszelkimi sposobami.
Žádným způsobem . W żaden sposób.

ZrakZrak  (m.) – wzrok
Bystřit zrak . Wytężać wzrok.
Kazit si zrak . Psuć sobie oczy/wzrok.
Měřit zrakem . Mierzyć wzrokiem.
Nemá moc dobrý zrak . Nie ma zbyt dobrego wzroku. 
Nevyhýbala se jeho zraku . Nie unikała jego wzroku.
Ostříží zrak . Sokoli wzrok.
Pohlížel na něho omámeným zrakem . Patrzył na niego otumanionym wzrokiem.
Pohlíželi na sebe nejistými zraky . Spoglądali na siebie niepewnym wzrokiem.
Přijít o zrak . Stracić wzrok.
Slabý zrak . Słaby wzrok.
Sledovat zrakem . Śledzić wzrokiem.
Upřel zrak  do... Wbił wzrok w...
V dosahu zraku . W zasięgu wzroku.
Zachránit zrak . Uratować wzrok.
Zrakem  hltala všechno kolem sebe. Pożerała wzrokiem wszystko dookoła.

ZubZub  (m.) – ząb
Bělení zubu . Wybielanie zębów.
Cenit zuby . Szczerzyć zęby.
Citlivé zuby . Zęby wrażliwe.
Čistit zuby . Myć zęby.
Čištění zubů. Mycie zębów.
Dítěti lezou zuby . Dziecku wyrzynają się zęby.
Dítěti se prořezávají zuby . Dziecku wyrzynają się zęby.
Druhé zuby . Drugie zęby.
Držet jazyk za zuby . Trzymać język za zębami.
Chránič zubů. Ochraniacz na zęby.
Chyběly mu dva přední zuby . Nie miał dwóch przednich zębów.
Král si brousí zuby  na sousední knížectví. Kral ostrzy sobie zęby na sąsiednie księstwo.
Křivé zuby . Krzywe zęby.
Mléčné zuby . Zęby mleczne.
Rovné zuby . Proste zęby.
Řekl se zaťatými zuby . Powiedział zaciskając zęby.
Skřípat zuby . Zgrzytać zębami.
Sykl skrze zuby . Syknął przez zęby.
Trhat zub . Wyrywać ząb.
Vyrazit si zub . Wybić sobie ząb.
Vyražené zuby . Wybite zęby.
Vytáhl zuby  zátku. Wyciągnął zębami zatyczkę.
Vytrhnout zub . Wyrwać ząb.
Vyžraný zub . Dziurawy ząb.
Zaskřípal zuby . Zazgrzytał zębami.
Zatínal zuby  a mlčel. Zaciskał zęby i milczał.
Zatnout zuby . Zacisnąć zęby.
Zkažené zuby . Popsute/Zepsute zęby.
Zlomený zub . Złamany ząb.
Zub  moudrosti. Ząb mądrości.
Zub  se viklá. Ząb się rusza.
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ZvukZvuk  (m.) – dźwięk
Nevydala ani nejslabší zvuk . Nie wydała z siebie najmniejszego dźwięku.
Prostorový zvuk . Dźwięk przestrzenny.
Rychlost zvuku . Prędkość dźwięku.
Synchronizovat zvuk  a obraz. Zsynchronizować dźwięk i obraz.
Znepokojivý zvuk . Niepokojący dźwięk.
Zvuky  doléhající zevnitř. Odgłosy dobiegające z wewnątrz.

ŽádostŽádost  (f.) – 1. żądza 2.wniosek (m.), prośba
Odmítnout žádost . Odrzucić wniosek.
Podat žádost . Złożyć wniosek.
Posuzovat žádost . Oceniać wniosek.
Pozastavit podávání žádostí. Zawiesić składanie wniosków.
Předmět žádosti . Przedmiot wniosku.
Stáhnout žádost . Wycofać wniosek.
Údaje uvedené v žádosti . Dane zawarte we wniosku.
Žádost  o finanční pomoc. Wniosek o pomoc finansową.
Žádost  o střídání. (sport.) Prośba o zmianę.
Žádost  o úvěr. Wniosek o udzielenie kredytu.
Žádost  peněz. Żądza pieniędzy.

ŽenaŽena  (f.) – kobieta
Byla zavražděna žena. Została zamordowana kobieta.
Českým ženám  chybí sebevědomí. Czeskim kobietom brakuje pewności siebie.
Magazín pro ženy . Magazyn dla kobiet.
Mám ženu  a šest dětí. Mam żonę i sześcioro dzieci.
Nenechavá žena. Złodziejka.
Postavení žen. Pozycja kobiet.
Působí na ženy  jako afrodisiakum. Działa na kobiety jak afrodyzjak.
Rovnoprávnost žen. Równouprawnienie kobiet.
Rozvedená žena. Rozwódka.
Těhotná žena. Kobieta w ciąży.
Tu ženu  jsem předtím nikdy neviděla. Nigdy wcześniej nie widziałam tej kobiety.
Výzkumníci si vzali pod drobnohled dva tisíce žen. Badacze wzięli pod lupę dwa tysiące kobiet.
Ztratit hlavu kvůli ženě. Stracić głowę dla kobiety.
Žena se posadila. Kobieta usiadła.
Žena zalarmovala policii. Kobieta zaalarmowała policję.
Žena žebrala před nákupním střediskem. Kobieta żebrała przed centrum handlowym.
Ženy  pozorovaly tuto událost z povzdálí. Kobiety obserwowały całe zajście z boku.
Ženy  vydělávají méně. Kobiety mniej zarabiają.

ŽidleŽidle  (f.) – krzesło (n.)
Hodil po mladé učitelce židlí . Rzucił w młodą nauczycielkę krzesłem.
Obsadit židli . Zająć krzesło.
Pohupoval se na židli . Kołysał się na krześle. 
Posadil se na židli  vedle. Usiadł na krześle obok.
Přijala nabízenou židli . Przyjęła zaoferowane krzesło.
Přitáhl si vrzající židli  trochu blíž k hostiteli. Przysunął skrzypiące krzesło trochę bliżej 

gospodarza.
Přitáhli židle  blíž ke stolu. Przysunęli krzesła bliżej do stołu. 
S třeskotem převrátil židli .               Z trzaskiem przewrócił krzesło.
Složit židli . Złożyć krzesło.
V komnatě nebyla jediná židle . W komnacie nie było żadnego krzesła.
Vymrštil se ze židle . Zerwał się  z krzesła.
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ŽivotŽivot  (m.) – życie (n.)
Alespoň jednou za život . Przynajmniej raz w życiu.
Celý život  jsem podváděla, když bylo třeba. Całe życie oszukiwałam, kiedy było trzeba.
Délka života . Długość życia.
Dostat od života  druhou šanci. Dostać od życia drugą szansę.
Hořkosti života . Gorycze życia.
Chránit život . Chronić życie.
Je mimo ohrožení života . Jego/Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Každodenní život . Życie codzienne.
Kočka má devět život ů. Kot ma dziewięć żyć.
Komplikovat si život . Komplikować sobie życie
Labutě jsou věrné po celý život  jednomu partnerovi. Łabędzie przez całe życie są wierne jednemu 

partnerowi.
Milostný život . Życie miłosne.
Můj život  je v ohrožení. Moje życie jest zagrożone.
Najít smysl života . Znaleźć sens życia.
Nemít lehký život . Nie mieć łatwego życia.
Nestěžovat si na život . Nie skarżyć się na życie.
Nevíme, jak to zasáhne do našeho života . Nie wiemy, jak to wpłynie na nasze życie.
Nezůstalo v něm mnoho života . Niewiele życia w nim zostało.
Nikdy v život ě neviděli nic podobného. Nigdy w życiu nie widzieli niczego podobnego.
Nový život . Nowe życie.
Odmítat konzumní styl života . Odrzucać konsumpcyjny styl życia.
Odtržený od života . Oderwany od życia/rzeczywistości).
Ohrožení života . Zagrożenie życia.
Omrzelost životem . Zniechęcenie do życia./Znudzenie życiem.
Osobní život . Życie osobiste.
Otázka života  a smrti. Sprawa życia i śmierci.
Partnerka na celý život . Partnerka na całe życie.
Plánovala společný život . Planowała wspólne życie.
Popisuje život  uprostřed džungle. Opisuje życie w środku dżungli.
Poprvé v život ě. Po raz pierwszy w życiu.
Poslední chvíle života . Ostatnia chwila życia.  / Ostatnie chwile życia.
Poustevnický život . Pustelniczy żywot.
Právo na život . Prawo do życia.
Prodloužit život . Przedłużyć życie.
Profesní život . Życie zawodowe.
Představa o život ě. Wyobrażenie o życiu.
Rodinný život . Życie rodzinne.
Rostoucí ceny komplikují život  výrobcům oděvů. Rosnące ceny komplikują życie producentom 

odzieży.
Sáhnout si na život . Targnąć się na życie.
Sedavý způsob života . Siedzący tryb życia.
Snili o lepším život ě. Marzyli o lepszym życiu.
Spokojenost se životem . Zadowolenie z życia.
Společenský život . Życie towarzyskie.
Step vřela životem . Step wrzał życiem.
Stinné stránky života . Ciemne strony życia.
Studentský život . Studenckie życie.
Tajemství věčného života . Tajemnica wiecznego życia.
Takový je život . Takie jest życie. 
Usedlý život . Osiadłe życie. 
Uspořádat si život . Ułożyć sobie życie.
Užívat si života . Korzystać z życia.
V obavách o život . Z obawy o życie.
Veřejný život . Życie publiczne.
Vezdejší život . Życie doczesne.
Vězeňský život . Życie więzienne.
Výzkumu věnoval celý život . Całe życie poświęcił na badania.
Vzal si život . Odebrał sobie życie.
Začneme nový život . Zaczniemy nowe życie.
Zachránit život . Uratować życie.

150



Zaplatit životem . Przypłacić życiem. 
Zbývá mu už jen několik týdnů života . Zostało mu już tylko kilka tygodni życia.
Změnit svůj život  od základu. Zmienić swoje życie od podstaw.
Znal život . Znał życie.
Zničit někomu život . Zniszczyć komuś życie.
Zranění jsou mimo ohrožení života . Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo.
Ztěžovalo mu to život . Utrudniało mu to życie.
Zvykli jsme si na život  na cestě. Przywykliśmy do życia w drodze.
Žil normálním životem . Prowadził normalne życie.
Žít nočním životem . Żyć nocnym życiem.
Žít svůj vlastní život . Żyć swoim życiem.
Život  jde dál. Życie toczy się dalej.
Život  je hodně těžký. Życie jest bardzo ciężkie.
Život  jednotvárně plynul. Życie płynęło jednostajnie.
Život  na úvěr. Życie na kredyt.
Život  pokračuje dál. Życie toczy się dalej.
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