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سلسلة التكلم لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

STARTER GLOSSARY ُمْفَرَداُت اْلِكَتاِب التَّْمِهيِدي
POLSKI َعَرِبي  

Polecenia التَّْعِليَماُت

patrz اُْنظُر

uważaj َلِحْظ

słuchaj ِاْسَتِمْع

powtórz ْر َكّرِ

czytaj ِاْقَرْأ

sprawdź swego kolegę/koleżaknkę ِاْخَتِبْر َزِميَلَك

dopasuj podobne ِصِل اْلُمَتَشاِبَه…

zakreś to co słyszysz َضْع َداِئَرًة َحْوَل َما َتْسَمُع

uzupełnij brakujące أَْكِمِل النَّاِقَص

skopiuj litery ِاْنَسِخ الُحُروَف

narysuj okrąg wokół َضْع َداِئَرًة َحْوَل

wpisz brakującą literę اْكُتِب اْلَحْرَف النَّاِقَص

przestaw litery, aby utworzyć słowa ْن َكِلَماٍت َكّوِ

przenalizuj wyrazy ِل اْلَكِلَماِت َحّلِ

zapisz znaki diaktryczne اُْكُتِب اْلَحَرَكاِت

podkreśl َضْع َخطًّا َتْحَت

Dodaj właściwą samogłoskę َضْع َحْرَف اْلَمِد اْلُمَناِسِب

podwój ِد الَحْرَف َشّدِ

wstaw znak َضْع َعَلَمَة

uważaj na różnicę َلِحِظ اْلَفْرَق

Dodaj "al-" i zdefiniuj ْد أَِضْف )اْل( َوَحّدِ

zapisz podyktowany tekst اُْكُتْب َما يُْمَلى َعَلْيَك

wybierz ِاْخَتْر

Przytocz słowo rozpoczynające się na literę َهاِت َكِلَمًة َتْبَدأُ ِبَهَذا اْلَحْرِف
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licz z instruktorem i zapamiętuj ِم َواْحَفْظ ُعدَّ َمَع الُمَعّلِ

wskaż أَِشْر

zmień kolejność َرتِِّب األَْعَداَد

wymień kolejne dwa miesiące ْهَريِن التَّاِلَيْيِن اْذُكِر الشَّ

Popraw swoją odpowiedź ْح ِإَجاَبَتَك َصّحِ

Ćwicz ze swoim kolega َماِرْس َمَع َزِميِلَك

NAGŁÓWKI اْلَعَناِوين

CZĘŚĆ PIERWSZA ُل الِقْسُم األَوَّ

WPROWADZENIE DO ARABSKIEGO التَّْهِيَئُة اللَُّغِويَُّة

alfabet ُة الُحُروُف الِهَجاِئيَّ

rodzaje alfabetu, ortografia أَْشَكاُل ِكَتاَبِة الُحُروِف

Litery, które nie mogą być łączone z nas-
tępującymi literami

ُحُروٌف َل َتتَِّصُل ِبَما َبْعَدَها

Litery, które mogą być dołączone do nich 
następujące

ُحُروٌف َتتَِّصُل ِبَما َبْعَدَها

znaki, samogłoski الَحَرَكاُت اْلَقِصيَرُة

łączenie w spółgłoski ُكون السُّ

spółgłoski اْلَحَرَكاُت الطَِّويَلُة

pisanie الِكَتاَبُة

znak podwojenia spółgłoski ُة دَّ الشَّ

nunacja التَّْنِويُن

Artykulacja, wymowa النُّْطُق

Litery, słowa i obrazy َحُروٌف َوَكِلَماٌت َوُصَوٌر

litery słoneczne i księżycowe ْمِسيَُّة َوالَقَمِريَُّة الُحُروُف الشَّ

Litery o podobnej wymowie اْلُحُروُف اْلُمَتَشاِبَهُة ِفي النُّْطِق

Liczby od zera (0) - (5) pięć األَْعَداُد )0( ِصْفٌر - )5( َخْمَسٌة

Ha (هـ) i  Ta (ة) (okrągłe Ta) اْلَهاُء )ـه( َوالتَّاُء اْلَمْربُوَطُة )ـة(

przymiotniki َفات الّصِ

kolory األَْلَواُن
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dni tygodnia أيَّاُم األُْسُبوِع

kalendarz muzułmański َنِة اْلِهْجِريَِّة ُشُهَوُر السَّ

Miesiące i pory roku َنِة َنِة اْلِميَلِديَّة َوُفُصوُل السَّ ُشُهوُر السَّ

Powitania i pożegnania التَِّحيَّاُت َوالَوَداُع

Powitania oraz zapytania o stan (np. samo-
poczucia)

َؤاُل َعِن الَحاُل التَّْرِحيُب َوالسُّ

pytanie o imię i kraj pochodzenia َؤاُل َعِن اِلْسِم َوالَبَلِد السُّ

SEKCJA PIERWSZA - WPROWADZENIE 
DO Języka Arabskiego

ُل - التَّْهِيَئُة اللَُّغِويَُّة الِقْسُم األَوَّ

rodzina أُْسَرةٌ

dziecko ِطْفٌل

oficer َضاِبٌط

student َطاِلٌب 

uczeń (forma żeńska) َطاِلَبٌة

nauczyciel, instruktor ٌم ُمَعّلِ

nauczyciel, instruktor (forma żeńska) َمٌة ُمَعّلِ

Lekarz َطِبيٌب

pielęgniarka,  asystent lekarza َضٌة ُمَمّرِ

(niedojrzałe) daktyle َبَلٌح

jajka َبْيٌض

Daktyle, suszone daktyle َتْمٌر

figa ِتيٌن

ser ُجْبٌن

chleb ُخْبٌز

oliwki َزْيُتوٌن

mięso َلْحٌم

tablica َسبُّوَرةٌ

komputer َحاُسوٌب

mapa َخِريَطٌة
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pióro, długopis َقَلٌم

książka ِكَتاٌب

trójkąt ُمَثلٌَّث

zegarek, aktualny czas َساَعة

obraz, zdjęcie ُصوَرةٌ

dom, mieszkanie َبيٌت

budynek ِعَماَرةٌ

drzwi َباٌب

okno ُشبَّاٌك

schody ُسلٌَّم

klimatyzacja ُمَكّيٌِف

samochód َسيَّاَرةٌ

telefon َهاِتٌف 

pralka, اَلٌة َغسَّ

poduszka ِوَساَدةٌ

nóż يٌن  ِسّكِ

szczoteczka do zębów ُفْرَشاةٌ

szkło; puchar ُكوٌب

sukienka َثوٌب

spódnica َتنُّوَرةٌ

strzykawka َدبُّوٌس

słońce َشْمٌس

księżyc َقَمٌر

piramida َهَرٌم

róża َوْرَدةٌ

kot, kocica ِقطٌَّة

mucha ُذَباَبٌة
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błoto, glina ِطيـٌن

portfel ِمْحَفَظة

dolar ُدوَلٌر

Rial ِرَياٌل 

koperta َظْرٌف

okulary  َنظَّاَرةٌ

piłka ُكَرةٌ

ręka َيٌد

Flaga, transparent َعَلٌم

Torba, torebka, teczka َحِقيَبٌة

Wprowadzenie do CZYTANIA I PISANIA ْوِتيُّ اْلِقْسُم الثَّاِني - الَمْدَخُل الصَّ

miłość (np. braterska) ِوَداد

my َنْحُن

ty / wy أَْنَت

kurczak َدَجاٌج

(On) wyszedł َخَرَج

wielbłąd َجَمٌل

atrament ِحْبٌر

Topór, siekiera َفْأٌس

król َملٌك

ryba َسَمٌك

jastrząb, sokół َصْقٌر

zablokować, blokada ُقْفٌل

strzała َسْهٌم

mrówki َنْمٌل

(On) zrozumiał أَْدَرَك

patrz! اُْنظُْر
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połącz ِصْل

połóż َضْع

słuchaj ِاْسَتِمْع

głowa َرْأٌس

mur ُسوٌر

religia, wiara ِديٌن

papier َوَرَقٌة

gość َضْيٌف

słoń ِفيٌل

dzień َيْوٌم

byk, wół َثْوٌر

dług َدْيٌن

rynek ُسوٌق

pociąg ِقَطاٌر

gazela, jeleń َغَزاٌل

kogut ِديٌك

kebab, szaszłyk َكَباٌب

baran َخُروٌف

łokieć ِذَراٌع

cukier ُسكٌَّر

groch, garbanzo ٌص ُحمُّ

(On) złamał, zmiażdżył َكَسَر

(on) otworzył, odblokował َفَتَح

(On) wykonał, wytworzył, wyprodukował َصَنَع

(On) zszedł َنَزَل

(On) wyszedł, odszedł َخَرَج

(On) myślał, sądził ِفْكٌر
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(On) kocha, lubi يُِحبُّ

oko َعْيٌن

twarz ُوْجٌه

ranek ُصْبٌح

południe ظُْهٌر

popołudnie َعْصٌر

zachód słońca َمْغِرٌب

wieczór ِعَشاٌء

noc َسَحٌر

miecz َسْيٌف

osoba َفْرٌد

serce َقْلٌب

pies َكْلٌب

popełnił َعَمٌل

fundament, podstawa أََساٌس

meble أََثاٌث

(on) zawiódł, nie udało mu się َخاَب

(On) zgubił się, zabłądził َغاَب

? َحَرٌم

nadzieja أََمٌل

lato َصْيٌف

proste zdania i podstawowe słownictwo ٌة القسم الثالث - َتَراِكيُب َوُمْفَرَداٌت َهامَّ

ten َهَذا

ta (forma żeńska od ty) َهِذِه

ulica َشاِرٌع

cyfra ِصْفٌر

jeden َواِحٌد
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dwa ِاْثَناِن

trzy َثَلَثٌة

cztery أَْرَبَعٌة

pięć َخْمَسٌة

sześć ِستٌَّة

siedem َسْبَعة

osiem َثَماِنَيٌة

dziewięć ِتْسَعٌة

dziesięć َعَشَرةٌ

jedenaście أََحَد َعَشَر

dwanaście ِاْثَنا َعَشَر

trzynaście َثَلَثَة َعَشَر

czternaście أَْرَبَعَة َعَشَر

piętnaście َخْمَسَة َعَشَر

dwadzieścia jeden َواِحٌد َوِعْشُروَن

dwadzieścia dwa ِاْثَناِن َوِعْشُروَن

dwadzieścia trzy َثَلَثٌة َوِعْشُروَن

dwadzieścia cztery أَْرَبَعٌة َوِعْشُروَن

dwadzieścia pięć َخْمَسٌة َوِعْشُروَن

dwadzieścia sześć ِستٌَّة َوِعْشُروَن

dwadzieścia siedem َسْبَعٌة َوِعْشُروَن

dwadzieścia osiem َثَماِنَيٌة َوِعْشُروَن

dwadzieścia dziewięć ِتْسَعٌة َوِعْشُروَن

trzydzieści َثَلثُوَن

czterdzieści أَْرَبُعوَن

pięćdziesiąt َخْمَسون

sześćdziesiąt ِستُّوَن
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siedemdziesiąt َسْبُعوَن

osiemdziesiąt َثَمانُوَن

dziewięćdziesiąt ِتْسُعوَن

sto ِمائٌَة

kto َمْن

co َما

Czy ... ? َهْل

tak َنَعْم

nie َل

budzik ٌه ُمَنّبِ

woda ِمَياٌه

funt ُجَنْيٌه

kawa َقْهَوةٌ

czoła ِجَباٌه

owoc َفاِكَهٌة

ja أََنا

ty أَْنَت

on ُهَو

ty (do kobiety) أَْنِت

ona ِهَي

tutaj ُهَنا

tam ُهَناَك

Gdzie? أَْيَن

w, wewnątrz, na ِفي

w górze, powyżej, za, na َفْوَق

w górze, powyżej, za, na َعَلى

Pod, poniżej, َتْحَت



10

Arabic - Polski

www.attakallum.com

Z przodu, przed أََماَم

Za, z tyłu (czegoś) َخْلَف

duży َكِبيٌر

mały َصِغيٌر

wysoki َطِويٌل

niski َقِصيٌر

czysty َنِظيٌف

brudny َوِسٌخ

ciężki َثِقيٌل

lekki َخِفيٌف

nowy َجِديٌد

stary َقِديٌم

otwarty, odblokowany َمْفُتوٌح

zamknięte ُمْغَلٌق

pracowity َنِشيٌط

leniwy َكْسَلُن

łatwe, proste َسْهٌل

trudne َصْعٌب

egzamin, test اِلْمِتَحاُن

biały أْبَيُض

biała َبْيَضاُء

czarny أَْسَوُد

czarna َسْوَداُء

niebieski أَْزَرُق

niebieska َزْرَقاُء

czerwony أَْحَمُر

czerwona َحْمَراُء
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żółty أَْصَفُر

żółta َصْفَراُء

zielony أَْخَضُر

zielona َخْضَراُء

brązowy يٌّ
بُنِّ

brązowa ٌة يَّ
بُنِّ

pomarańczowy, w kolorze pomarańczowym بُْرتَُقاِليٌّ

pomarańczowa, w kolorze pomarańczowym ٌة بُْرتَُقاِليَّ

fioletowy َبَنْفَسِجيٌّ

fioletowa ٌة َبَنْفَسِجيَّ

sobota ْبُت السَّ

niedziela األََحُد

poniedziałek اِلْثَنْين

wtorek الثَُّلَثاُء

środa األَْرِبَعاُء

czwartek الَخِميُس

piątek الُجُمَعُة

miesiąc Muharram ُم الُمَحرَّ

 miesiąc Safar َصَفٌر

miesiąc I Rabi` ُل َرِبيٌع األَوَّ

miesiąc Rabi` II َرِبيٌع اآلِخُر

miesiąc Jumada I ُجَماَدى األُوَلى

miesiąc Jumada II ُجَماَدى الثَّاِنَية

miesiąc Radżaba َرَجٌب

miesiąc Sha`ban َشْعَباُن

miesiąc Ramadan َرَمَضاُن

miesiąc Shawwal اٌل َشوَّ



12

Arabic - Polski

www.attakallum.com

miesiąc Dhu'l-Qa`dah ُذو اْلَقْعَدِة

miesiąc Dhu'l-Hijjah ِة ُذو الِحجَّ

styczeń َيَناِير / َكانُوُن الثَّاِني

luty ِفْبَراِير / ُشَباط

marzec َماِرُس / آَزار

kwiecień أَْبِريل / ِنيَسان

maj َمايُو / أَيَّار

czerwiec يُوْنُيو / َحِزيَران

lipiec وز يُوْلُيو / َتمُّ

sierpień أُُغْسطُس / آب

wrzesień ِسْبَتْمبر / أَْيُلول

październik ُل أُْكُتوَبر / ِتْشِريُن األَوَّ

listopad نُوَفْمِبر / ِتْشِريُن الثَّاِني

grudzień ُل ِديَسْمِبر / َكانُوُن األَوَّ

wiosna ِبيُع الرَّ

lato ْيُف الصَّ

zima َتاُء الّشِ

jesień اْلَخِريُف

SEKCJA CZWARTA - Przedstawianie sie-
bie

اِبع - التََّعاُرُف الِقْسُم الرَّ

Dzień dobry! َصَباُح الَخْيِر

Dzień dobry! َصَباُح النُّوِر

Dobry wieczór! َمَساُء الَخْيِر

Dobry wieczór! َمَساُء النُّوِر

Do widzenia! َلَمِة َمَع السَّ

Do zobaczenia َقاِء ِإَلى الّلِ

Salam alejkum (Pokój z tobą) َلُم َعَلْيُكْم السَّ

Alaykum W-wa Salam (Pokój niech będzie 
i z tobą)

َلُم وَعَلْيُكُم السَّ
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Witam/y! أَْهًل َوَسْهًل

Witam Cię أَْهًل ِبَك

Jak leci? َكْيَف الَحاُل؟

Dobrze! Al-Hamdulillah (Chwała Bogu!) ِ ِبَخْيٍر َواْلَحْمُد للَّ

Witaj! Cześć! َمْرَحًبا

Witam! Cześć! َمْرَحًبا ِبَك

Witaj! Cześć! َمْرَحًبا

Witam! Cześć! - (arab. do kobiety) َمْرَحًبا ِبِك

Jak się nazywasz? َما اْسُمَك؟

Nazywam się Muhammad ٌد ِاْسِمي ُمَحمَّ

Jak się nazywasz? (arab. do kobiety) َما اْسُمِك؟

Nazywam się Aminah. ِاْسِمي أَِميَنُة

Skąd pochodzisz? ِمْن أَْيَن أنِت؟

Jestem z Egiptu أَنا ِمْن ِمْصَر

Egipt ِمْصر

Albania أَْلَباْنَيا
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ELEMENTARY LEVEL GLOSSARY ُمْفَرَداُت اْلِكَتاِب اْلََساِسي
POLSKI َعَرِبي   

sekcja 1 - PRZEDSTAWIANIE SIEBIE اْلَوْحَدُة اأْلُوَلى - التََّعاُرُف

As-Salamu Alaykum! َلُم َعَلْيُكْم! السَّ

Wa Alaykum As-Salam! َلُم! َوَعَلْيُكُم السَّ

dzień dobry َصَباُح الَخْيِر!

dzień dobry َصَباُح النُّوِر!

jak sie miewasz? jak leci? َكْيَف َحالَُك؟ / َكْيَف اْلَحاُل؟

dobrze, Al-Hamdulillah dobrze ِبَخْيِرٍ َواْلَحْمُد لِلِ. / ِبَخْيٍر.

Witaj أَْهًل َوَسْهًل! / َمْرَحًبا!

Witam أَْهًل ِبَك. / َمْرَحًبا ِبَك.

jak masz na imię َما اْسُمَك؟

nazywam się ... ِاْسِمي …

jakiej jesteś narodowości / skąd pochod-
zisz?

َما ِجْنِسيَُّتَك؟ / ِمْن أَْيَن أَْنَت؟

Jestem Egipcjaninem / pochodzę z Egiptu . / أََنا ِمْن ِمْصَر. أََنا ِمْصِرىٌّ

dobry wieczór َمَساُء النُّوِر!

dobry wieczór َمَساُء الَخْيِر!

miło cię poznać َبٌة. ْفَنا. / ُفْرَصٌة َطّيِ َتَشرَّ

przyjemność po mojej stronie ْفَنا ِبَك./ ُفْرَصٌة َسِعيَدةٌ. َتَشرَّ

żegnaj/ niech Bóg będzie z Tobą َلَمِة. ِفي أََماِن الِل./ َسلََّمك اللُ. َمَع السَّ

żegnaj َلَمِة! َقاِء./ َمَع السَّ ِإَلى الّلِ

praca/zajęcie/biznes َوِظيَفٌة / ِمْهَنٌة / َعَمٌل

tłumacz ُمَتْرِجٌم

pracownik َعاِمٌل

student َطاِلٌب / ِتْلِميٌذ

nauczyciel, instruktor ٌس / أُْسَتاٌذ ٌم / ُمَدّرِ ُمَعّلِ

przyjaciel, kolega َصِديَقٌة / َزِميَلٌة
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stolarz اٌر َنجَّ

emerytowany ُمَتَقاِعٌد

dziennikarz َصَحِفيٌّ

telefon komórkowy َهاِتٌف َمْحُموٌل

księgowy ُمَحاِسٌب

e-mail َبِريٌد ِإِلْكِتُروِنيٌّ

linia (telefonicza) stacjonarna َهاِتٌف َثاِبٌت / أَْرِضيٌّ

adres ُعْنَواٌن

bezrobotny َعاِطٌل

[on] pracuje َيْعَمُل

sekcja druga - Rodzina اْلَوْحَدُة الثَّاِنَيُة - اْلَعاِئَلُة

rodzina, gospodarstwo domowe أُْسَرةٌ / َعاِئَلٌة

dziadek َجدٌّ

babcia ةٌ َجدَّ

ojciec أٌَب / َواِلٌد

matka أُمٌّ / َواِلَدةٌ

siotra أُْخٌت

brat أٌَخ

wnuczek/wnuczka َحِفيٌد)ةٌ(

bliźnięta أٌَخ َتْوأٌَم

wójek (ze strony ojca) َعمٌّ

wójek (ze strony matki) َخاٌل

ciotka (ze strony ojca) ٌة َعمَّ

ciotka (ze strony matki) َخاَلٌة

małżonek/ małżonka َزْوٌج

żona َزْوَجٌة

[on] mieszka w َيْسُكُن
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[ona] studiuje َتْدُرُس

[on] lubi يُِحبُّ

syn / córka ِاْبٌن / ِاْبَنٌة )ج( أَْبَناٌء / َبَناٌت

chłopak, dziewczyna / chłopcy, dziewczeta َوَلٌد / ِبْنٌت - )ج( أَْوَلٌد / َبَناٌت

teść, teściowie ِصْهٌر )ج( أَْصَهاٌر

krewny, krewni َقِريٌب )ج( أََقاِرُب

pseudonim, pseudonimy َلَقٌب )ج( أَْلَقاٌب

kawaler, panna, singiel َعَزٌب

panna, młoda dama آِنَسٌة

żonaty(ta) ٌج )ةٌ( ُمَتَزّوِ

narzeczony(na) َخاِطٌب / َمْخطُوَبٌة

droga َطِريٌق

jedzenie َطَعاٌم

pan młody َعُروٌس

panna młoda َعِريٌس

teść َحٌم

teściowa َحَماةٌٌ

dekoracja ِزيَنٌة

gość, goście ُضُيوٌف )م( َضْيٌف

salon, recepcja َصالُوٌن

meble, umeblowanie أَثاٌث

[on] wiesza ُق يَُعّلِ

(on) odbiera (kogoś), spotyka się َيْسَتْقِبُل

[on] przygotowuje يَُرتُِّب

[ona] gotuje َتْطُبُخ

[on] siedzi َيْجِلُس

sekcja trzecia - STUDIA َراَسُة اْلَوْحَدُة الثَّاِلَثُة - الّدِ
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klasa َصفٌّ

projektor َشاَشُة َعْرٍض

gumka do ścierania ِمْمَحاةٌ

udany / nieudany َناِجٌح × َراِسٌب

kosz na śmieci َسلَُّة ُمْهَمَلٍت

szkoła َمْدَرَسٌة

półka na książki َمْكَتَبٌة

słownik َقاُموٌس / ُمْعَجٌم

obecny / nieobecny َغاِئٌب × َحاِضٌر

strona َصْفَحٌة

z tyłu, poza َخْلَف / َوَراَء

pomiędzy َبْيَن

obok ِبَجاِنِب

pod َتْحَت / أَْسَفل

w prawo َعْن َيِميِن

w lewo َعْن َيَساِر

przynieś (coś) َهاِت

podnieś / opuść ِاْرَفْع × ِاْخِفْض

otwarte / zamknięte ِاْفَتْح × أَْغِلْق

Weź! / Proszę! ْل ُخْذ / َتَفضَّ

Uniwersytet َجاِمَعٌة

kierunek (studiów) ٌة يَّ
ُكّلِ

dokładnie / niemal ْبِط× َتْقِريًبا ِبالضَّ

dobrze / źle ٌد × َسّيٌِئ َجّيِ

język arabski ُة اللَُّغُة اْلَعَرِبيَّ

język angielski ْنِجِليِزيَُّة اللَُّغُة اْلِ

jurysprudencja, doktryna اْلِفْقُه



18

Arabic - Polski

www.attakallum.com

Zasady Modlitwy التَّْجِويُد

Wyjaśnienie Koranu التَّْفِسيُر

Prorocza Tradycja, Hadis, słowa Proroka اْلَحِديُث

psychologia ِعْلُم النَّْفِس

historia التَّاِريُخ

geografia اْلُجْغَراْفَيا

wakacje ُعْطَلٌة

(On) domyśla się َيظُنُّ

(On) uważa ُر يَُفّكِ

(He) rozpoczyna َيْبَدأُ

(On) kończy َيْنَتِهي

(on) uczy się َيْدُرُس

Lekcja \ Wykład َدْرٌس / ُمَحاَضَرةٌ

Opinia \ Idea َرْأٌي / ِفْكَرةٌ

lekcja ةٌ )ج( َمَوادُّ َمادَّ

(Fragment) informacja, wiedza َمْعُلوَمٌة )ج( َمْعُلوَماٌت

SEKCJA CZWARTA - FOOD اِبَعُة - الطََّعاُم اْلَوْحَدُة الرَّ

posiłek َوْجَبٌة )ج( َوَجَباٌت

śniadanie اْلَفطُوُر

lunch الَغَداُء

obiad الَعَشاُء

Pełny, najedzony x głodny َشْبَعاُن × َجاِئٌع

lodówka َجٌة َثلَّ

owoce َفاِكَهٌة )ج( َفَواِكُه

ogórki kwaszone طُْرِشي / ُمَخلٌَّل

warzywa ُخَضاٌر

ryba َسَمٌك
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Kurczak, kura َدَجاَجٌة )ج( َدَجاٌج

naleśniki َفَطاِئُر

deser َحْلَوى

kawa َقْهَوةٌ

mleko َلَبٌن / َحِليٌب

jajka َبْيٌض

miód َعَسٌل

herbata َشاٌي

sok َعِصيٌر )ج( َعَصاِئُر

mięso َلْحٌم )ج( لُُحوٌم

Dżem, marmolada ُمَربَّى

chleb ُخْبٌز

jogurt َزَباِدي

śmietana ُزْبَدةٌ

ser ُجْبٌن

oliwki َزْيُتوٌن

falafel َطْعِميٌَّة / َفلَِفُل

ryż أُْرٌز

Fasola ُفوٌل

cukier ُسكٌَّر

woda َماٌء )ج( ِمَياٌه

(On) bierze, je, ma َيْأُكُل / َيَتَناَوُل الطََّعاَم

(On) pije َيْشَرُب

Restauracja َمْطَعٌم

rachunek الِحَساُب

zmiana الَباِقي

klient َزبُوٌن
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Menu, cennik َقاِئَمُة الطََّعاِم

Kelner َعاِمُل اْلَمْطَعِم / َناِدٌل

Szaszłyk َكَباٌب َمْشِويٌّ

Zupa, rosół َحَساٌء

klopsiki, ُكْفَتٌة

krewetki َجْمَبِري

ziemniaki smażone, frytki ٌة َبَطاِطُس َمْقِليَّ

Sok z cytryny َعِصيُر َلْيُموٍن

woda mineralna, napój gazowany ِمَياٌه َغاِزيٌَّة

Szkło, szklanka َكْأٌس

filiżanka ِفْنَجاٌن

połowa ِنْصٌف

zarezerwowane x wolne َمْحُجوٌز×َخاٍل

szklanka ُكوٌب

łyżka ِمْلَعَقٌة

nóż يٌن ِسّكِ

widelec َشْوَكٌة

talerz َطَبٌق

szklanka ُزَجاَجُة َماٍء

chustka, serwetka ِمْنِديٌل َوَرِقيٌّ

stół َماِئَدةٌ / َطاِوَلٌة

Woda mineralna ٌة ِمَياٌه َمْعِدِنيَّ

Reszty nie trzeba! ِاْحَتِفْظ

Chcesz ...? َتْطُلُب / تُِريُد

(On) woła, wzywa يَُناِدي

Gorące / zimne َساِخٌن × َباِرٌد

Spragniony / zaspokojony َظْمآُن / َعْطَشاُن × َريَّاُن
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przed / po َقْبَل × َبْعَد

SECJA PIĄTA - CZAS I CENY اْلَوْحَدُة اْلَخاِمَسُة - اأْلَْوَقاُت َواأْلَْسَعاُر

Czas, czas wyznaczony َمْوِعٌد / َوْقٌت

Jest dokładnie godzina pierwsza ostra الَواِحَدُة َتَماًما

Piętnaście minut do ... ِإلَّ ُربًُعا

Dwadzieścia minut do ... ِإلَّ ثُُلًثا

Wpół do ... َوالنِّْصُف

pracownik ُمَوظٌَّف

bilet َتْذِكَرُة َسَفٍر

Biuro linii lotniczych َمْكَتُب الطََّيَراِن

W ciągu dnia / w nocy َنَهاًرا × َلْيًل

Piętnaście po ... بُُع َوالرُّ

godzina - minuta - sekunda َساَعٌة - َدِقيَقٌة - َثاِنَيٌة

lotnisko َمَطاٌر

samolot َطاِئَرةٌ

pociąg ِقَطاٌر

autobus َحاِفَلٌة

Dwadzieścia po ... َوالثُُّلُث

nowe x stare َجِديٌد × َقِديٌم

(ona) idzie َتْذَهُب

(On) śpi َيَناُم

(Ona) przybywa (do) َتِصُل

Rano / wieczorem َصَباًحا × َمَساًء

następny / poprzedni اِبُق التَّاِلي × السَّ

Przed południem X w godzinach popołud-
niowych

َقْبَل الظُّْهِر × َبْعَد الظُّْهِر

późno / wcześnie ٌر ٌر × ُمَبّكِ ُمَتأَّخِ

Kantor wymiany walut َراَفِة َمْكَتُب الّصِ
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stawka ِسْعٌر )ج( أَْسَعاٌر

Dolar amerykański ُدوَلٌر أَْمِريِكيٌّ

euro يُوُرو

Funt szterling ُجَنْيٌه ِإْسِتْرِليِنيُّ

Funt egipski ُجَنْيٌه ِمْصِريٌّ

Jen japoński ِينٌّ َياَباِنيٌّ

Rial saudyjski رَياٌل ُسُعوِديٌّ

Dirham ZEA ِدْرَهٌم ِإَماَراِتيٌّ

dinar kuwejcki ِديَناٌر ُكَوْيِتيٌّ

waluta ُعْمَلٌة )ج( ُعْمَلٌت

Pieniądze, gotówka نُُقوٌد

lira turecka ٌة ِليَرةٌ تُْرِكيَّ

drobne pieniądze ٌة َفكَّ

pięćdziesiąt groszy َخْمُسوَن ِقْرًشا

grosz, grosze ِقْرٌش )ج( ُقُروٌش

(On) wymienia ُر يَُغّيِ

(On) liczy َيُعدُّ

bank َبْنٌك / َمْصِرٌف

Bank centralny الَبْنُك الَمْرَكِزيُّ

pięćdziesiąt groszy ِنْصُف ُجَنْيٍه

dwadzieścia pięć groszy ُربُُع ُجَنْيٍه

czasy modlitwy َلِة َمَواِقيُت الصَّ

Adhan, wezwanie do modlitwy اأْلَذاُن

 brzask, świt الَفْجُر

wschód słońca ُروُق الشُّ

południe الظُّْهُر

popołudnie الَعْصُر
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zachód słońca الَمْغِرُب

noc الِعَشاُء

SEKCJA SIÓDMA - WAKACJE اِدَسُة - اْلُعْطَلُة اْلَوْحَدُة السَّ

wieś, wsie َقْرَيٌة )ج( ُقَرى

rzeka, rzeki َنْهٌر )ج( أَْنَهاٌر

podróżnik ُمَساِفٌر

wakacje ِإَجاَزةٌ / ُعْطَلٌة

plan, plany ُخطٌَّة )ج( ُخَطٌط

Wyniki egzaminacyjne َنِتيَجُة الْمِتَحاَناِت

`Umrah (mała Pielgrzymka) الُعْمَرُة

Hadżdż (pielgrzymka) الَحجُّ

Wybrzeże, Brzeg َساِحٌل / َشاِطُئ الَبْحِر

egzamin, test اْمِتَحاٌن / ِاْخِتَباٌر

licencja, licencje ُرْخَصٌة )ج( ُرَخٌص

prowadzić (samochód ) يَّاَراِت ِقَياَدُة السَّ

[on] podróżuje يَُساِفُر

[on] decyduje, że ُر أَْن يَُقّرِ

(on) dostaje َيْحُصُل َعَلى

(on) spędza َيْقِضي

(on) stawia, kładzie َيَضُع

najpierw / na koniec ًل × أَِخيًرا أَوَّ

marszczenie brwi َعاِبٌس

uśmiechnięty ُمْبَتِسٌم

stolica َعاِصَمٌة )ج( َعَواِصُم

Biblioteka Aleksandryjska َمْكَتَبُة اِلْسَكْنَدِريَِّة

statek, statki َسِفيَنٌة )ج( ُسُفٌن

meczety historyczne ٌة َمَساِجُد َتاِريِخيَّ
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kanapka, kanapki َشِطيَرةٌ )ج( َشَطاِئُر

śródmieście َوَسَط الَمِديَنِة

muzeum, muzea َمْتَحٌف )ج( َمَتاِحُف

atmosfera, powietrze الَجوُّ / الَهَواُء

krajobraz ٌة َمَناِظُر َطِبيِعيَّ

rzeka Nil يِل َنْهُر النِّ

piramida, piramidy َهَرٌم )ج( أَْهَراَماٌت

(On) odpoczywa x (on) wyczerpuje się َيْسَتِريُح × َيْتَعُب

(on) cieszy się czymś, wykorzystuje coś َيْسَتْمِتُع ِبـ

(on) fotografuje َيْلَتِقُط ُصَوًرا

(To) leży يُِطلُّ َعَلى

(HE) obserwuje يَُشاِهُد

SEKCJA SIÓDMA - ŻYCIE CODZIENNE ُة اِبَعُة - اْلَحَياُة اْلَيوِميَّ اْلَوْحَدُة السَّ

(On) śpi َيَناُم

(He) obmywa się (dokonuje ablucjii) أُ َيَتَوضَّ

(On) surfuje w Internecie ْنَتْرِنْت ُح اْلِ َيَتَصفَّ

(on) ubiera się َيْرَتِدي / َيْلَبُس

(on) czyści ُف يَُنظِّ

(On) myje َيْغِسُل

(On) budzi się َيْسَتْيِقُظ / َيْصُحو

(HE) modli się يَُصّلِي

(on) wyciąga, wyjmuje َيْخَلُع

(on) ćwiczy َياَضَة يَُماِرُس الّرِ

(on) robi zakupy ُق َيَتَسوَّ

(on) prasuje َيْكِوي

[on] telefonuje َيتَِّصُل ِبـ

(On) odwiedza َيُزوُر
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(He) spotyka يَُقاِبُل

(On) rzuca na coś okiem َيطَِّلُع َعَلى

(On) kąpie się َيْسَتِحمُّ / َيْغَتِسُل

(On) powraca َيْرِجُع / َيُعوُد

(He) pomaga يَُساِعُد

(On) relaksuje się َيْسَتْرِخي

czas wolny أَْوَقاُت اْلَفَراِغ

zajęty َمْشُغوٌل

sąsiad, sąsiedzi َجاٌر )ج( ِجيَراٌن

codziennie ُكلَّ َيْوٍم

zmęczony ُمْتَعٌب

wyczerpujące / relaksujące َشاقٌّ × ُمِريٌح

trudne / łatwe َصْعٌب × َسْهٌل

W pobliżu / daleko َقِريٌب × َبِعيٌد

wewnątrz اِخُل الدَّ

na zewnątrz الَخاِرُج

zaproszony/a َمْدُعوٌّ

wzgórze, wzgórza َتلٌَّة )ج( ِتَلٌل

"zaniepokojony x spokojny,  
wolny od zmartwień"

َقِلٌق × ُمْطَمِئنٌّ

park, parki َهاٌت ٌه )ج( ُمَتَنزَّ ُمَتَنزَّ

(on) przeprasza َيْعَتِذُر

(on) dostarcza ُغ يَُبّلِ

(on) poznaje kogoś يَتَقاَبُل / َيْلَتِقي

(on) przychodzi َيْأِتي / َيِجيُء

(on) odpowiada َيُردُّ / يُِجيُب

oni oddzielają się َيْفَتِرَقاِن

(on) idzie َيْذَهُب
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[ona] zapomina / pamięta َتْنَسى× َتَتَذكَُّر

oni idą zwiedzać, oni zwiedzają َهاِن َيَتَنزَّ

SEKCJA CZWARTA - POGODA I 
ODZIEŻ

اْلَوْحَدُة الثَّاِمَنُة - اْلَجوُّ َواْلَمَلِبُس

pogoda اْلَجوُّ / الطَّْقُس / اْلَهَواُء

aktualności َخَبٌر )ج( أَْخَباٌر

sezon, pora roku َفْصٌل / َمْوِسٌم

wiosna ِبيُع الرَّ

lato ْيُف الصَّ

jesień الَخِريُف

zima َتاُء الّشِ

słoneczny ُمْشِمٌس

pochmurny َغاِئٌم

jasny َصاٍف

burzliwy َعاِصٌف

błyskawica َبْرٌق

deszcz َمَطٌر )ج( أَْمَطاٌر

mgła َضَباٌب

chmura َسَحاَبٌة

gęste chmury ُسُحٌب َكِثيَفٌة

śnieg, śniegi َثْلٌج )ج( ثُُلوٌج

fala َمْوَجٌة

poniżej zera (temperatura) فر / ُمْنَخِفَضٌة َتْحَت الّصِ

wysoki ُمْرَتِفَعٌة / َعاِلَيٌة

ciepły َداِفٌئ

temperatura الَحرُّ / الَحَراَرُة

poziom temperatury َدَرَجُة الَحَراَرِة

wiatr, wiatry ِريٌح )ج( ِرَياٌح
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dużo, obficie َغِزيٌر / َكِثيٌر

nietrwały ُمَتقّلٌِب

Suche / mokre َجافٌّ × َرْطٌب

normalne, umiarkowane ُمْعَتِدٌل

stopień wilgotności طُوَبِة َدَرَجُة الرُّ

niebo / ziemia َماُء × األَْرُض السَّ

fala zimna / fala upałów ةٌ َمْوَجٌة َباِرَدةٌ × َمْوَجة َحارَّ

chłód الَبْرُد / الُبُروَدُة

grzmot َرْعٌد

silne, mocne َقاِرٌس / َشِديٌد

(On) czuje َيْشُعُر ِبـ

Waha się (pomiędzy ... a ...) َتَتَراَوُح ... َبْيَن ... َو...

spada َيَتَساَقُط / َيْنِزُل / َيْهِطُل

czapka َعٌة ُقبَّ

Kaffiyeh \ szalik ُكوِفيٌَّة / ِوَشاٌح

Rękawica; (para) rękawic اَزاٌت اٌز )ج( ُقفَّ ُقفَّ

tradycyjne muzułmańskie nakrycie głowy 
mężczyzny

َطاِقيٌَّة / َقَلْنُسَوةٌ

marynarka ُسْتَرةٌ / َجاِكٌت

spodnie َبْنَطُلون / َسَراِويٌل

ręcznik ِمْنَشَفٌة )ج( َمَناِشُف

płaszcz ِمْعَطٌف )ج( َمَعاِطُف

bielizna ٌة َمَلِبُس َداِخِليَّ

koszula, koszule َقِميٌص )ج( ُقْمَصاٌن

tenisówki, trampki ِحَذاٌء ِرَياِضيٌّ

góra, góry َجَبٌل )ج( ِجَباٌل

kompas بُوْصَلٌة

Północ / Południe َشَماٌل × َجنُوٌب
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Wschód / Zachód َشْرٌق × َغْرٌب

parasol ٌة ِمَظلٌَّة / َشْمِسيَّ

skarpeta (skarpety) َجْوَرٌب )ج( َجَواِرُب

krawat ِرَباُط الُعنُِق

okulary przeciwsłoneczne ٌة َنظَّاَرةٌ َشْمِسيَّ

szary َرَماِديٌّ

brązowy يٌّ
بُنِّ

granatowy, ciemny niebieski ُكْحِليٌّ

jasny pomarańczowy بُْرتَُقاِلّي َفاِتٌح

ciemny pomarańczowy بُْرتَُقاِلّي َغاِمٌق
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PRE-INTERMEDIATE LEVEL GLOSSARY ُمْفَرَداُت اْلِكَتاِب قـَْبَل اْلُمتـََوسِِّط
POLSKI عربي  

sekcja pierwsza - podróż przez Kair َفُر َعْبَر اْلَقاِهَرِة اْلَوْحَدُة اأْلُوَلى - السَّ

celnik َضاِبُط َجَواَزاٍت

paszport َجَواُز َسَفٍر

karta pokładowa, bilet ِبَطاَقُة ُوُصوٍل

hala przylotów َصاَلُة الُوُصوِل

pasażer ُمَساِفٌر

przyloty / odloty َقاِدٌم ِمْن )×( َذاِهٌب ِإَلى

taksówka َسيَّاَرُة أُْجَرة

stacja autobusowa َمْوِقُف َحاِفَلٍت

kierunek, kierunki اتَِّجاٌه )ج( اتَِّجاَهاٌت

dystans َمَساَفٌة

metr ِمْتٌر

kilometr ِكيُلوِمْتٍر

stacja paliw َمَحطَُّة ِبْنِزيٍن

skrzyżowanie َتَقاطٌُع

posterunek policji ِقْسُم ُشْرَطٍة

urząd pocztowy َمْكَتُب َبِريٍد

zakład fryzjerski َصالُوُن ِحَلَقٍة

fryzjer ٌق َحلَّ

supermarket َمَحلٌّ / ُسوَبرَماْرِكت

sygnalizacja świetlna ِإَشاَرُة ُمُروٍر

szpital ُمْسَتْشًفى

apteka ٌة َصْيَدِليَّ

plac, skwer َمْيَداٌن

przeciwieństwo (do) ُمَقاِبٌل
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prawy َيِميٌن

lewy َيَساٌر / ِشَماٌل

[on] mieszka w, przebywa يُِقيُم

[on] przylatuje, przybywa َيِصُل

[on] idzie َيِسيُر / َيْمِشي

recepcjonista ُمَوظَُّف اِلْسِتْقَباِل

pokój ُغْرَفٌة / ُحْجَرةٌ

pokój podwójny ُغْرَفٌة ُمْزَدِوَجٌة

pokój pojedynczy ُغْرَفٌة ُمْفَرَدةٌ

hotelowy formularz rezerwacji َنُموَذُج َحْجِز اْلُفْنُدِق

krok, etap ُخْطَوةٌ )ج( ُخطَُواٌت

karta kredytowa ِبَطاَقُة ِاْئِتَماٍن

piętro / piętra َطاِبٌق )ج( َطَواِبُق

procedury ِإْجَراَءاٌت

winda, dźwig ِمْصَعٌد )ج( َمَصاِعُد

korytarz / korytarze اٌت َمَمرٌّ )ج( َمَمرَّ

gotówka َنْقٌد

pobyt ِإَقاَمٌة

podpisuje ُع يَُوّقِ

wypełnia َيْمَلُ

budzi يُوِقُظ

sekcja druga - pobyt َكُن اْلَوْحَدُة الثَّاِنَيُة - السَّ

miasto َمِديَنٌة

dzielnica َحيٌّ / ِمْنَطَقٌة

budynek ِعَماَرةٌ / ِبَناَيٌة

posesja َتْمِليٌك

mieszkanie, apartament ٌة َشقَّ
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umeblowany apartament ٌة َمْفُروَشٌة َشقَّ

alarm bezpieczeństwa (zabezpieczenie 
przed kradzieżą lub włamaniem) ِنَظاٌم أَْمِنيٌّ

portier اٌب َبوَّ

opuszczony / zamieszkały (np.. budynek) َمْهُجوٌر )×( َمْعَموٌر

usługi ِخْدَماٌت

niepokojący, chałaśliwy / cichy, spokojny ُمْزِعٌج )×( َهاِدٌئ

kuchnia َمْطَبٌخ

akademik ٌة َمِديَنٌة َجاِمِعيَّ

hostel, bursa ِب َسَكُن الطُّلَّ

dzielona łazienka اٌم ُمْشَتَرٌك َحمَّ

czynsz ِإيَجاٌر

wolne mieszkanie ٌة َفاِرَغٌة / َخاِلَيٌة َشقَّ

udogodnienia, media (np. prąd, woda gaz) َمَراِفُق

elektryczność/gaz/woda َكْهَرَباُء / َغاٌز / ِمَياٌه

prywatna łazienka اٌم ُمْسَتِقلٌّ َحمَّ

agencja nieruchomości َمْكَتُب َعَقاَراٍت

agent nieruchomości ِسْمَساٌر

właściciel mieszkania ِة قَّ َصاِحُب الشَّ

wieżowiec mieszkalny بُْرٌج

luksusowy َفاِخٌر

parter / pietro َطاِبٌق أَْرِضيٌّ )×( َطاِبٌق ُعْلِويٌّ

fromularz ِاْسِتَماَرةٌ

pokój dziecięcy ُغْرَفُة أَْطَفاٍل

dywan اٌد اَدةٌ )ج( َسجَّ َسجَّ

grzejnik elektryczny اٌن َكْهَرَباِئيٌّ َسخَّ

sufit / podłoga ٌة َسْقٌف )×( أَْرِضيَّ

przestrzeń ِمَساَحٌة
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urządzenia elektryczne ٌة أَْجِهَزةٌ َكْهَرَباِئيَّ

zasłona, kotara ِسَتاَرةٌ )ج( َسَتاِئُر

balkon, taras ُشْرَفٌة

szczotka i szufelka ِمْكَنَسٌة

ogród َحِديَقٌة

stolik komputerowy َطاِوَلُة َحاُسوٍب

szafa ُدوَلٌب / ِخَزاَنُة َمَلِبَس

sypialnia ُغْرَفُة َنْوٍم

narzędzia domowe ٌة أََدَواٌت َمْنـِزِليَّ

ceramika ِسيَراِميٌك

sekcja trzecia - ZDROWIE ُة حَّ اْلَوْحَدُة الثَّاِلَثُة - الّصِ

głowa َرْأٌس

oko, oczy َعْيٌن )ج( أَْعُيٌن

nos أَْنٌف

ucho أُُذٌن

szyja َرَقَبٌة

serce, serca َقْلٌب )ج( ُقُلوٌب

żołądek َمِعَدةٌ

staw, stawy ِمْفَصٌل )ج( َمَفاِصُل

kości ِعَظاٌم

ból, bóle أََلٌم )ج( آَلٌم

ból głowy ُصَداٌع

zapalenie, stan zapalny ِالِتَهاٌب / ِاْحِتَقاٌن

przeziębienie, katar َرْشٌح / ُزَكاٌم

wstrząs َرْعَشٌة

mdłości َغَثَياٌن

wymioty َقْيٌء
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zawroty głowy ُدَواٌر

kaszel, kasłanie ُسَعاٌل

wyczerpanie, zmęczenie ِإْرَهاٌق / َتَعٌب / ِإْجَهاٌد

przeziębienie َبْرٌد / ِإْنِفْلَوْنَزا

blady َشاِحٌب

zdrowy, wyraźny َصِحيٌح / َسِليٌم

lekarstwo, lek َدَواٌء

środek przeciwbólowy ُمَسّكٌِن

krwawienie َنِزيٌف

czuje ból َيَتأَلَُّم

czuje się lepiej, czuje poprawę ُن َيَتَحسَّ

zaraził się, cierpi na يَُصاُب ِبـ...

drży, ma drgawki َيْرَتِعُش

pyta o zgodę َيْسَتْأِذُن

jama brzuszna, brzuch َبْطٌن

klatka piersiowa, pierś َصْدٌر

usta َفٌم

język ِلَساٌن

pacha ِإِبٌط

rękaw, rękawy ُكمٌّ )ج( أَْكَماٌم

symptom, symptomy َعَرٌض )ج( أَْعَراٌض

cisnienie krwi ِم َضْغُط الدَّ

stetoskop اَعٌة َسمَّ

termometr ِمْقَياُس الَحَراَرِة

przeziębienie, katar َنْزَلُة بْرٍد

cukrzyca ُسكَِّريٌّ

choroba, choroby مَرٌض )ج( أَْمَراٌض
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recepta َوْصَفُة الِعَلِج

zastrzyk, zastrzyki ُحْقَنٌة )ج( ُحَقٌن

tabletka, tabletki ُقْرٌص )ج( أَْقَراٌص

pastylka -ki, pigułka -ki ٌة )ج( ُحُبوٌب َحبَّ

antybiotyk ُمَضادٌّ َحَيِويٌّ

tłuszcz -cze ُدْهٌن )ج( ُدُهوٌن

witamina, witaminy ِفيَتاِميٌن )ج( ِفيَتاِميَناٌت

waga الَوْزُن

cierpi na, przechodzi (np. chorobę) َيْشُكو ِمْن / يَُعاِني ِمْن

bada َيْفَحُص

mierzy َيِقيُس

używa, wykorzystuje َيْسَتْعِمُل

kaszle َيْسُعُل

sekcja czwarta - ZAKUPY ُق اِبَعُة - التََّسوُّ اْلَوْحَدُة الرَّ

ankieta, badanie rynku ِاْسِتْبَياٌن

centrum handlowe ٍق َمْرَكُز َتَسوُّ

mydło َصابُوٌن

środki czystości َفاٌت ُمَنظِّ

proszek do prania َمْسُحوُق َغِسيٍل

makaron َمَكُروَنٌة

cukier ُسكٌَّر

olej َزْيٌت

ocet َخلٌّ

sos pomidorowy َصْلَصٌة

guma do żucia لَُباٌن / ِعْلٌك

szpilka do włosów ِمْشَبُك َشْعٍر

zabawka لُْعَبٌة
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sklep, sklepy َمْتَجٌر )ج( َمَتاِجُر

jedzenie w puszce konserwa ُمَعلََّباٌت

sklep spożywczy اٌل َبقَّ

targ, rynek ُسوٌق

warzywniak, sklep z warzywami ُخَضِريٌّ / َفاِكِهيٌّ

rzeźnik, sklep mięsny اٌر َجزَّ

sprzedawca / kupujący َباِئٌع )×( ُمْشَتٍر

zakupy ُمْشَتَرَياٌت

wyprzedaż, obniżka cen َتْخِفيَضاٌت / ُعُروٌض

świeże / nieświeże َطاَزٌج )×( َباِئٌت

kuszący ُمْغٍر

puszka ُعْلَبٌة

karton, pudełko َكْرتُوَنٌة

torba plastikowa ِكيُس ِبَلْسِتيٍك

worek ِجَواٌل

mąka َدِقيٌق

lista zakupów ِق َقاِئَمُة التََّسوُّ

(on) kupuje / sprzedaje َيْشَتِري )×( َيِبيُع

zielony groszek ُء َباِزلَّ

cebula َبَصٌل

pomidor َطَماِطُم

ogórek ِخَياٌر

marchew َجَزٌر

sałata َخسٌّ

gałązka pietruszki ِحْزَمُة َبْقُدونٍُس

bakłażan َباِذْنَجاٌن

pieprz ُفْلُفٌل
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kapusta ُكُرْنٌب

czosnek َثْوٌم

arbuz يٌخ ِبطِّ

winogrona ِعَنٌب

jabłko اٌح تُفَّ

brzoskwinia َخْوٌخ

gruszka ْثَرى ُكمَّ

truskawka َفَراِوَلٌة

mięso w kawałkach َلْحٌم َمْفُروٌم

mięso mielone َلْحٌم َشَراِئُح

wątróbka ِكْبَدةٌ

wołowina َلْحٌم َبَقِريٌّ

baranina َلْحُم َضْأٍن

waga, wagi ِميَزاٌن )ج( َمَواِزيُن

tkanina ُقَماٌش

kobiecy ubiór ُفْسَتاٌن

delikatne, miękkie / szorstkie , twarde َناِعٌم )×( َخِشٌن

przebieralnia َكاِبيَنٌة = ُغْرَفُة التَّْبِديِل

koszula z krótkim rękawem َقِميٌص ِبِنْصِف ُكّمٍ

koszula z długim rekawem َقِميٌص ِبُكٍمّ

przecina, tnie na kawałki ُع يَُقطِّ

[on] waży َيِزُن

[on] próbuje, sprawdza ُب يَُجّرِ

sekcja piąta - PRACA اْلَوْحَدُة اْلَخاِمَسُة - اْلَعَمُل

kwalifikacje edukacyjne َراِسيُّ ُل الّدِ الـُمَؤّهِ

agencja zatrudnienia َمْكَتُب التَّْوِظيِف

szyld, szyldy َلِفَتٌة )ج( َلِفَتاٌت
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wolne stanowiska َوَظاِئُف َشاِغَرةٌ

ubezpieczenie zdrowotne ِحيُّ التَّْأِميُن الّصِ

wywiad, przesłuchanie ُة ْخِصيَّ الـُمَقاَبَلُة الشَّ

CV ُة اِتيَّ يَرُة الذَّ الّسِ

aplikacja na stanowisko َطَلُب الَعَمِل

ogłoszenia َبٌة ِإْعَلَناٌت ُمَبوَّ

strona internetowa َمْوِقٌع ِإِلْكِتُروِنيٌّ

marzenie / sen ُحْلٌم )ج( أَْحَلٌم

urlop płatny إَجاَزةٌ ِبأَْجٍر

wynagrodzenie -nia َراِتٌب )ج( َرَواِتُب

specjalizacja ُص التََّخصُّ

certyfikat poświadczający nabyte doswiad-
czenie, dyplom

َشَهاَدُة الِخْبَرِة

[on] zostaje do późna (w nocy) َيْسَهُر

młody człowiek, młodzi ludzie َشابٌّ )ج( َشَباٌب

dorosły -śli َكْهٌل )ج( ُكُهوٌل

stary człowiek, starzy ludzie َشْيٌخ )ج( ُشُيوٌخ

właściciel firmy ِرَكِة َصاِحُب الشَّ

menadżer ds. zatrudnienia ُمِديُر التَّْوِظيِف

rozczarowany ُمْحَبٌط

rozczarowujący ُمْحِبٌط

strata -ty َخَساَرةٌ )ج( َخَساِئُر

zysk > zyski ِرْبٌح )ج( أَْرَباٌح

osoba sprzątająca اٌش = َعاِمٌل َفرَّ

ciężarówka َشاِحَنٌة

przedstawiciel handlowy َمْنُدوُب َمِبيَعاٍت

polisa ubezpieczeniowa َوِثيَقُة َتْأِميٍن

sekretarz/sekretarka ِسِكْرِتيَرةٌ
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bezrobocie الَبَطاَلُة

umięjętność, umiejętności َمَهاَرةٌ )ج( َمَهاَراٌت

problem ُمْشِكَلٌة

[on] posiada, jest własicielem (czegoś) َيْمِلُك

[on] zaprasza َيْدُعو

kończy szkołę ُج َيَتَخرَّ

[on] wyobraża sobie َيَتَخيَُّل

[on] jest zdziwiony (czymś) َيْسَتْغِرُب

[on] wierzy w / zaprzecza, niezgadza się z ُب ُق )×( يَُكّذِ يَُصّدِ

akceptuje / odmawia َيْقَبُل )×( َيْرُفُض

sekcja szósta - ZWIEDZANIE َياَرِة اِدَسُة - أََماِكُن ِللّزِ اْلَوْحَدُة السَّ

zatłoczony ُمْزَدِحٌم

pusty, wolny َفاِرٌغ

instytut َمَعَهٌد )ج( َمَعاِهُد

łaźnia publiczna اٌم َشْعِبيٌّ َحمَّ

meczet Umajjadów الَمْسِجُد األَُمِويُّ

wspaniałe, cudowne َبِديٌع

cudzoziemiec أَْجَنِبيٌّ )ج( أََجاِنُب

oglądanie, podziwianie ُرْؤَيٌة = ُمَشاَهَدةٌ

zadziwiające ٌر ُمَحّيِ

kontynent ةٌ َقارَّ

Azja آْسَيا

Australia أُْسُتَراْلَيا

Europa أُوُروبَّا

Afryka ِإْفِريْقَيا

Ameryka Północna َماِليَّة أَْمِريَكا الشَّ

Ameryka Południowa ُة أَْمِريَكا الَجنُوِبيَّ
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Al-Hamidiyah Souq (syryjski rynek) ُسوُق الَحِميِديَِّة

ludzie ْعُب = النَّاُس الشَّ

wróbel ُعْصُفوٌر

klasyczny, konwencjonalny / potoczny (np. 
język)

ُة الُفْصَحى × الَعاَميَّ

uprzejmy, uprzejmi َظِريٌف )ج( ظَُرَفاُء

cytadela َقْلَعٌة

kamień َحَجٌر

kultura الثََّقاَفُة

z bliska / z daleka ِمْن ُقْرٍب × ِمْن بُْعٍد

cel َغَرٌض = َهَدٌف

nowoczesny / staroświecki َرةٌ َمٌة = َحِديَثٌة×ُمَتأَّخِ ُمَتَقّدِ

radość, szczęście َمَرٌح

kierunek, kierunki أْنَحاء )م( َنْحَو

znam ُف َعَلى أََتَعرَّ

wypatruję, oczekuję (np. na coś) أََتَطلَُّع ِإَلى

odbywam pielgrzymkę أَْعَتِمُر

namiot َخْيَمٌة

uczony, badacz / uczeni, badacze َعاِلٌم )ج( ُعَلَماٌء

hadisy  Muhammada al-Bukhariego َصِحيُح الُبَخاِريُّ

Kazachstan َكاَزاِخْسَتاْن

Kirgistan ِقْرِغيِزْسَتاْن

Uzbekistan أُوْزَبِكْسَتاْن

Turkmenistan تُْرُكَماِنْسَتاْن

Tadżykistan َطاِجيِكْسَتاْن

konie َخْيٌل

łowiectwo َصْيٌد

wyciąg, kolejka linowa ِتِلْفِريٌك
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wzgórze, wgórza َهَضَبٌة )ج( ِهَضاٌب

mogiła, grobowiec َقْبٌر

przewodnik ُمْرِشٌد ِسَياِحيٌّ

jastrząb َصْقٌر

wycieczka َجْوَلٌة

plan, program َبْرَناَمٌج

zawody, konkurs ُمَساَبَقٌة

góra َجَبٌل )ج( ِجَباٌل

zestaw َسدٌّ

[on] dorósł َنَشأَ

to zawiera َتُضمُّ

pozostał َمَكَث = أََقاَم

mam nadzieję, chciałbym أََتَمنَّى أْن = أَْرُجو أْن

mógł, miał (np. coś zrobić) أَْوَشَك

sekcja siódma - SPORTY َياَضُة اِبَعُة - الّرِ اْلَوْحَدُة السَّ

klub النَّاِدي

dziedziniec, ogród الِفَناُء

plac zabaw الـَمْلَعُب

piłka nożna ُكَرُة اْلَقدِم

arena, obszar rywalizacji اَحُة السَّ

kompleks sportowy َياِضيُّ الـَمْرَكُز الّرِ

kondycja fizyczna ٌة ِلَياَقٌة َبَدِنيَّ

sport indywidualny ِرَياَضٌة َفْرِديٌَّة

podnoszenie ciężarów َرْفُع األَْثَقاِل

pływanie َباَحُة الّسِ

gwiazda -y َنْجٌم )ج( نُُجوٌم

koszykówka ِة لَّ ُكَرُة السَّ
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sport drużynowy ٌة ِرَياَضٌة َجَماِعيَّ

siatkówka الُكَرُة الطَّاِئَرُة

bieganie الَجْرُي

lekkoatletyka أَْلَعاُب الُقَوى

chodziarstwo الـَمْشُي

piłka ręczna ُكَرُة الَيِد

mecz, mecze ُمَباَراةٌ )ج( ُمَباَرَياٌت

ruch الَحَرَكُة

waga الَوْزُن

umysł, mózg الَعْقُل

ćwiczenie َتْمِريٌن / َتْدِريٌب

silny / słaby ِعيُف الَقِويُّ )×( الضَّ

dzień sportu َيْوٌم ِرَياِضيٌّ

zwiększa / zmniejsza َيِزيُد )×( َيْنُقُص

staje się silniejszy / słabnie َيَقَوى )×( َيْضُعُف

jest zadowolony z َيْكَتِفي ِبـ

spotyka się z َيْجَتِمُع

przyłącza się َيْنَضمُّ ِإَلى

ćwiczy َيَتَريَُّض

drużyna narodowa ُمْنتَخٌب

bramkarz َحاِرُس الـَمْرَمى

bramka, gol الـَمْرَمى

rzut karny َضْرَبُة َجَزاٍء

główny gracz َلِعٌب أََساِسيٌّ

arbiter, sędzia َحَكٌم أََساِسيٌّ

asystent arbitra َحَكٌم ُمَساِعٌد

gracz rezerwowy َلِعٌب اْحِتَياِطيٌّ
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trener ٌب ُمَدّرِ

Brazylia الَبَراِزيُل

Mistrzostwa Świata َكْأُس الَعاَلِم

wynik َنِتيَجُة الـُمَباَراِة

tłum, masa ُجْمُهوٌر

drużyna َفِريٌق

gol َهَدٌف

przerwa ِاْسِتَراَحٌة

mistrz َبَطٌل

Mistrzostwa بُْطوَلٌة

połowa َشْوٌط

odpowiednik, duplikat َنِظيٌر

za / przeciw ِلَصاِلِح )×( ِضدَّ

przeciwnik, rywal ُمَناِفٌس

[on] wygrywa / przegrywa َيُفوُز )×( َيْنَهِزُم

[on] liczy َيْحَتِسُب

[on] blokuje, powstrzymuje َيُصدُّ

[on] strzela ُد يَُسّدِ

[on] administruje, zarządza يُِديُر

[on] remisuje َيَتَعاَدُل

[on] zdobywa (gola), osiąga wynik يُْحِرُز

wspiera ُع يَُشّجِ

[on] komentuje ُق َعَلى َيَشَرُح / يَُعّلِ

[on] przegrywa ُع يَُضّيِ

sekcja ósma - Wspomnienia اْلَوْحَدُة الثَّاِمَنُة - ِذْكَرَياٌت

starość َعْصٌر َقِديٌم

poczta, list َبِريٌد
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listonosz َساِعي َبِريٍد

technologia ْكنُولُوْجَيا الّتِ

pismo odręczne الَخطُّ الَيَدِويُّ

poziomy edukacji: َمَراِحُل التَّْعِليِم:

podstawowe, średnie, wyższe اِلْبِتَداِئيَُّة، اِلْعَداِديَُّة، الثَّاَنِويَُّة

Uniwersytet, Studia Podyplomowe \ Edukacja ِراَساُت الُعْلَيا َجاِمَعُة، الّدِ

okresy zycia: َمَراِحُل الُعْمِر

dzieciństwo; młodość َباُب، الطُُّفوَلُة، الشَّ

wiek średni; starość ْيُخوَخُة الُكُهَوَلُة، الشَّ

dawne środki transportu: َوَساِئُل ُمَواِصلٍت َقديَمٌة

konie, koń َخْيٌل )م( ِحَصاٌن،

muły, muł ِبَغاٌل )م( َبْغٌل،

osły, osioł َحِميٌر )م( ِحَماٌر،

wielbłądy, wielbłąd ِإِبٌل )م( َجَمٌل / َناَقٌة

rower اَجٌة َدرَّ

czysty / zanieczyszczony ٌث َنِظيٌف )×( ُمَلوَّ

środowisko الِبيَئُة

jasność, widno / ciemność, ciemno َضْوٌء / نُوٌر )×( َظَلٌم

żarówka ِمْصَباٌح َكْهَرَباِئيٌّ

wynalazki, inwencje ُمْخَتَرَعاٌت

kraj emigracji الـَمْهَجُر

gospodarstwo wiejskie ِزَراَعٌة

bateria َبطَّاِريٌَّة

radio َراْديُو

[on] przyzwyczaja się do ُد َيَتَعوَّ

szanuje َيْحَتِرُم

współczuje َيْعِطُف َعَلى
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prowadzi rozmowę w nocy َيَتَساَمُر

urodził się; rodzi się / umarł; umiera ُوِلَد، يُوَلُد )×( َماَت، َيَمْوُت

świeca (woskowa) َشْمَعٌة

rana -ny ُجْرٌح )ج( ُجُروٌح

szew ُغْرَزةٌ )ج( ُغَرٌز

blizna, rana أََثٌر )ج( آَثاٌر

nastolatek ُمَراِهٌق )×( الـُمَراَهَقُة

biografia Proroka ِسيَرُة النَِّبّيِ

zacni towarzysze َحاَبُة الِكَراُم الصَّ

elektryczność التَّيَّاُر الَكْهَرَباِئيُّ

pierwsze miejsce ُل الـَمْرَكُز األَوَّ

życie / śmierć َحَياةٌ )×( َمْوٌت

bolesne ُمْؤِلٌم

[on] rozpala, zapala يُوِقُد

[on] szyje َيِخيُط

[on] cieszy się َيْفَرُح

[on] mówi, opowiada َيْحِكي

[on] wychodzi, opuszcza َيَدُع = َيْتُرُك

[on] upada َيْسُقُط

[on] rani َيْجَرُح

(on) przecina, tnie َيْنَقِطُع

[on] smuci się, martwi się َيْحَزُن
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INTERMEDIATE LEVEL GLOSSARY ُمْفَرَداُت اْلِكَتاِب اْلُمَتوسِِّط
POLSKI عربي 

sekcja pierwsza - opisy postaci اْلَوْحَدُة اأْلُوَلى - َوْصُف النَّاِس

okragły ُمستِدير

owalny َبْيَضاِوّي

delikatny ناِعم

szorstki َخِشن

kręcone (o włosach) د ُمَجعَّ

faliste ج ُمَموَّ

czarny أَْسود

biały, szary أَْشَيب

blond أَْشقر

wysoki طويل )ة(

niski, krótki قصير )ة(

normalnego wzrostu ط )ة( / معتِدل )ة( متوّسِ

prosty ُمستقيم

zagiety ُمْنَحٍن

mocny, silny قِوّي )ة(

słaby ضعيف )ة(

umieśniony, muskularny ذو َعَضلت

w kolorze miodowym َعَسِليَّة

czarny سوداء

niebieski َزْرقاء

brązowy يَّة
بُنِّ

zielony خضراء

szeroki, duży واِسعة

wąski َقة َضّيِ
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mały َدِقيٌق / َصغير

duży كبير / أَْفَطس

ciemny َداِكنة

jasny َفاِتحة

jasno brązowy, zółtawy َقْمِحيَّة / ِحْنِطيَّة

biały بيضاء

blond, jasnowłosy َشْقراء

blady شاِحبة

przystojny, dobrze wyglądający َوِسيم

brzydki َقِبيح / َدِميم

czysty, schludny أَِنيق

gruby َسِمين

cienki َنِحيف

o przeciętnej wadze ط الَوْزن ُمَتَوّسِ

w ciąży َحاِمل

niepełnosprawny, kaleki ُمَعاق

ślepy أَْعَمى / َفاِقد الَبَصر / َكِفيٌف

głuchy ْمع أََصمُّ / فاِقد السَّ

drogi, kosztowny َغالية

tani َرخيَصة

nowy جديدة

zużyty َباِلية / َرثَّة / قديمة

schludny, porządny ُمَهْنَدَمة / ُمَرتََّبة

niedbały, niechlujny غير ُمَرتََّبة

Wąsaty, z wąsem ذو َشاِرب

brodaty ذو ِلْحَية / ُمْلَتٍح

ogolony, bez zarostu َحِليق
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kobieta nosząca woalkę (chustę) َبة ُمَحجَّ

kobieta zakrywajaca twarz ُمْنَتِقَبة

otwarty, odkryty, jawny َجة / َساِفَرة ُمَتَبّرِ

okaleczony -a, z blizną عليه أَثُر ُجُروح / نُُدوب

ma znamię; znak charakterystyczny ذو - ذات َشاَمة / ذو - ذات َخاٍل

łysy أَْصَلع )َصْلَعاء(

łysy, bez włosów أَْقَرع )َقْرَعاء(

dziecko ِطفل

nastolatek, dorastający ُمراِهق

młody człowiek شابٌّ

dorosły, dojrzału َكْهل

starsza kobieta عُجوز

stary, sędziwy ُمِسنٌّ

dwudziestolatek (po dwudziestce) في الِعْشرينيَّات

trzydziestolatek (po trzydziestce) في الثَّلِثينيَّات

czterdziestolatek (po czterdziestce) في األْرَبعينيَّات

introwertyk / ekstraweryk َخُجول / ِاْنِطَواِئّي × ِاْجِتَماِعي

inteligenty / głupi ذِكّي × َغبّي

aktywny, pracowity ُمجتهد / نِشيط × ُمْهِمل / َكْسلن

grzeczny / niegrzeczny ُمؤدَّب × قليل األدب / َوِقح

miły, sympatyczny َطّيِب / َحنُون / َعطُوف

niemiły, nieuprzejmy, brutalny َفّظ / غِليظ / قاٍس

zadowolony / zachłanny اع َقنُوع × َطمَّ

prawdomówny / nieszczery, kłamca صاِدق × كاِذب

spokojny / nerwowy هادئ × َعَصِبي

odważny / trzórzliwy ُشَجاع × َجَبان

dumny, zarozumiały / skromny ر / َمْغرور × ُمَتَواِضع َفُخور / ُمَتَكّبِ
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impulsywny, nieostrożny / niezdecydowa-
ny, ostrożny

د ر × ُمَتَرّدِ ُمَتَهّوِ

hojny / skąpy كريم × بخيل

pokojowy / kłótliwy ُمَساِلم × َشِرس / ُعْدَواني

cierpliwy / znudzony, zmęczony َصُبور × َمُلول

uparty / uległy, posłuszny َعِنيد × ُمَتَفاهم / ُمِطيٌع

rozmowny / powściągliwy َثْرَثار × قليل الكلم

łakomy َنِهٌم / أَُكوٌل

przestraszony, przerażony خائف / َمْذُعور

zły, zdenerwowany ُمتضايق / غضبان

podekscytowany َحاِنق / َهاِئج / ُمْغَتاظ

zniesmaczony ز ُمْشَمِئز / ُمَتَقّزِ

wstrząśnięty, zdumiony, zszokowany َمْصُدوم / َمْذُهول / ُمْنَدِهش

chętny, spragniony (czegoś) ُمْشَتاق

prowokujący, drażniący ِاْسِتْفَزاِزي

sekcja druga - okazje i święta religijne يِنَيُة اْلَوْحَدُة الثَّاِنَيُة - اأْلَْعَياُد َواْلُمَناَسَباُت الّدِ

Aszure (10 dzień miesiąca Muharram) َعاُشوراء

urodziny Proroka َمْولد النبي
nocna pielgrzymka Proroka do Jerozolimy i 
wstapienie do siedmu niebios

اِلْسَراء والِمْعراج

post w miesiącu Ramadan َصْوُم رمضاَن

`Eid al-Fitr (święto Ramadan) ِعيُد الِفْطر الُمبارك

pielgrzymka الَحج

stanie na górze Arafat َوْقَفُة َعَرفات
`Eid al-Adha (święto Kurban Bayrami, 
święto Ofiarowania)

ِعيد األَْضَحى الُمبارك

wypatrywanie półksiężyca (pomiędzy now-
iem a pierwszą lub trzecią kwartą)

ُرْؤَية الِهلل

post, poszczenie يام الّصِ

pościć / nie pościć َصاِئم × ُمْفِطر
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przerywać post الفَطار
ostatni posiłek przed świtem w trakcie 
Ramadan

ُحور السُّ

Tarawih, nocna modlitwa w trakcie miesią-
ca Ramadan

َصلة التََّراِويح

Qiyam, nocna modlitwa w trakcie miesiąca 
Ramadan

َصلة الِقَيام

oddawanie czci w w meczecie, pozostając 
w odosobnieniu

الْعِتَكاف

Noc Siły/Przeznaczenia (Lajlat al-Kadr) ليَلة الَقْدِر
Qunut Du`a’ - szczególny element modlit-
wy, wyrażający podanie się woli Boga

ُدعاء الُقنُوت

recytator (Koranu) الَقاِرئ

pełna recytacja Koranu َخْتُم القرآِن
Bankiet charytatywny z okazji zakończenia 
miesiąca Ramadan

حمن مائدُة الرَّ

przekazywanie jałmużny w trakcie Rama-
dan

َزَكاة الِفْطر

mufti, wielki szejk الُمْفِتي

Wielki Szejk Al-Azhar شيُخ األزهر

plener, otwarta przestrzeń الَخلُء

modlitwa świąteczna صلة الِعيد

świąteczny podarunek الِعيِديَّة

utrzymywanie dobrych relacji z krewnymi ِحم ِصلُة الرَّ

obejmowanie, przytulanie ِعَناق

pozdrowienie, powitanie َتْهِنَئة
brak porozumienia, niezgoda / pojednanie, 
zgoda

ِخَصام × ُصْلح

ciastka الَكْعك

mieszanka orzechów, krakersy َرات الُمَكسَّ

prasowane daktyle الَعْجَوة

lokum - turecki przysmak الَمْلَبن / الحلقوم

daktyle, suszone daktyle التَّْمر
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dwie święte relikwie (w Mekce i Medynie) الَحَرمان الَشِريفان

wzruszajacy, imponujący, emocjonalny خاِشع / ُمؤثِّر
Hadżdż - obowiązkowa pielgrzymka do 
Mekki َفِريَضة الَحّجِ

przeludnienie الْزِدحاُم

wzgórze Arafat جبُل عرفات

trud, problem (z czymś) مشقة / صعوبة
zwierze ofiarne, poświęcenie (ofiary), ofia-
rowanie

األُضحية

Dni Tashriq  (11, 12 i 13 dzień miesiąca 
Dhul-Hijjah)

أيام التَّْشِريق الثلثة

baran الَكْبش / الَخُروف

owca النَّْعَجة

byk, wół الثَّْور

krowa الَبَقرة

wielbłąd الَجَمل

samica wielbłąda النَّاَقة

koziołek, kozioł التَّْيس

kozica الَعْنَزة

róg قرن )ج( ُقرون

ciało َبَدن / ِجسم

dokonuje uboju, uśmierca [on] يذبح / َيْنَحر

uderza głową َيْنَطح

ostry / tępy ة × الباِردة الَحادَّ

magiel اُء الَكوَّ

sznurowadło, sznurówka ِرباط الحذاء

[on] poleruje ُع يَُلّمِ

[on] daje prezent يُْهِدي

[on] świętuje َيْحَتِفل بـ
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Sekcja trzecia - Śmieszne ا اْلَوْحَدُة الثَّاِلَثُة - ُمْضِحٌك ِجدًّ

dowcip, żart نُْكَتة / ُفَكاَهة / طُْرَفة / َناِدَرة

śmiech, smiać się, uśmiechać się ٌم َضِحٌك / َتَبسُّ

śmiać się na głos, pękać ze śmiechu َقْهَقَهٌة

żartować ِمزاٌَح

sarkazm, kpina / szacunek, poważanie ُسْخِريٌة / اْسِتْهَزاٌء / َتَهكٌُّم × ِاْحِتَراٌم

rekreacja, rozrywka َتْرويٌح / َتْرِفيٌه

smutek, rozpacz / radość, szczęście رور الُحْزن / األََسى × الَفَرح / السُّ

sciąganie َتْحميل / َتْنِزيل من النترنت

plik الِمَلفُّ

pęka, wybucha يْنَفِجُر

jeśli tylko, jeśli; pod warunkiem, że ماَدام

[on] był przestraszony, przerażony َفِزَع

czarujący, śmieszny, dowcipny َظِريٌف

niewychowany, niemiły َسِمٌج

interesujący, sympatyczny ُمْمِتٌع

nudny, męczący ُمِملٌّ

tajemny, poufny ّي ِسّرِ

publiczny, otwarty َعَلِنّي

sieć WWW َبَكة الَعْنَكُبوِتيَّة الشَّ

Internet النترنت

forum الُمْنَتَدى

przełożony الُمْشِرف

członkowie األعَضاُء

poczta, wpis الُمَشاَرَكة

komentarz التَّْعِليق

sytuacja َموِقف
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drukarnia َمْطَبَعة

fizyka الِفيزَياء
niepiśmienny, niedouczony, niewykształco-
ny يٌّ

أُّمِ

republika ُجْمُهوِريَّة

uścisk dłoni ُمَصاَفَحة

sąd الَمْحَكَمة

uznanie التَّْقِدير

ostatnio, niedawno را ُمؤخَّ

aktor ُمَمثِّل

[on] stawia czoła, napotyka ُض ِلـ َيَتَعرَّ

[to] zostało wydrukowane طُِبَع

[on] powtarza ُد يَُرّدِ

[on] zakazuje, zabrania َيْمَنع

[on] nie potrzebuje, obywa się bez َيْسَتْغِني

[on] odkrywa, dowiaduje się َيْكَتِشُف

[on] recytuje َيْتُلو

[on, to] urozmaica يُْثِري

sekcja czwarta - NATURA اِبَعُة - الطَِّبيَعُة اْلَوْحَدُة الرَّ

kosmos, wszechświat َكْون )ج( أَْكَوان

świat َعاَلم )ج( َعَواِلم

środowisko ِبْيَئة )ج( ِبيَئات

ocean ُمِحيط )ج( ُمِحيطات

pustynia َصْحَراء )ج( َصَحاَرى

las َغاَبة )ج( َغاَبات

gleba, ziemia تُْرَبة )ج( تَُرب

rafa koralowa ِشَعاب َمْرَجاِنيَّة

wyspa َجِزيرة )ج( ُجُزر
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jaskinia َكْهف )ج( ُكُهوف

stworzenie, istota َكاِئن )ج( َكاِئنات

dzika roślinność ية َنَباَتات َبّرِ

ptaki drapieżne طُُيور َجاِرَحة
zwierzęta zagrożone, rzadkie gatunki zwi-
erząt

َحَيوانات َناِدَرة

trzęsienie ziemi ِزْلَزال )ج( َزَلِزل

wulkan بُْرَكان )ج( َبَراِكين

powódź, potop َفَيَضان )ج( َفَيَضانات

huragan, tornado ِإْعَصار / َزْوَبَعة

huragany, tornada )ج( أََعاِصير / َزَواِبع
zanieczyszczenia, czynniki zanieczyszcza-
jące środowisko

َثات الُمَلّوِ

dym ُدَخان

śmieci, odpady نَُفاَيات

spaliny samochodowe يارات َعاِدم السَّ

ogień, płomień َحِريق

środek owadobójczy ُمِبيَدات َحَشِريَّة

wyemitowany, uwolniony ُمْنَبِعث

szkodliwy / użyteczny, korzystny َضاّر × َناِفع

trujący, toksyczny َساّم

niebezpieczny, ryzykowny َخِطير

destrukcyjny, smiercionośny, śmiertelny ُمْهِلك

zamierzony, celowy, umyślny د ُمَتَعّمِ

nieostrożny, nieuważny, niedopowiedzialny, ُمْسَتْهِتر

frywolny, błachy َعاِبث

lekkomyślny, niestaranny, lekceważący ُمْهِمل

wysoki, wzniosły َشاِهق

szeroki, przepastny, duży َشاِسع
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odległy, daleki َناٍء

ciężki, ulewny َواِبل

czysty َنِقّي

[on] dławi, dusi َيْخَتِنق

[on] odkaża ر يَُطّهِ

[on] karze, wymierza karę يَُعاِقب

[on] grzebie zmarłęgo َيْدِفن

[to] pali się, staje w ogniu َيْشَتِعل

żywi się  [tym] ى َيَتَغذَّ

[on] ucieka (przed niebezpieczeństwem) َيْنُجو

[on] niszczy, psuje يُْفِسد

[on] naprawia, reperuje يُْصِلح

[on] traci َيْفِقد

[on] zmaga się يَُكاِفح

[on] rzuca (coś), odpuszcza يُْلِقي

[on] odchodzi, wyjeżdża, zostawia (coś) َيْغُرب

[on] leje, rozlewa َيُصّب

fabryka, wytwórnia َمْصَنع

płuco ِرئَة

niebezpieczeństwo َتْهُلَكة

zaufanie, poleganie na czymś, wiara w coś ِثَقة

prezenter ُمِذيع

oberwator, widz, świadek ُمشاِهد

dziennikarz, korespondent ُمَراِسل

gość َضيف

program َبْرَناَمج )ج( َبَراِمج

przekaz na żywo على الهواء / ُمَباِشر
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planowanie َتْخِطيط

ląd / morze × الَبحر الَبرُّ

wycieczki lądowe يَّة × َرَحلت َبّرِ

wycieczki morskie َرَحلت َبْحرية

obozowanie, biwakowanie التَّْخِييم

hobby, pasja, ulubione zajęcie ِهَواَية )ج( ِهَواَيات

piasek َرْمل )ج( ِرَمال

aktywność َنَشاط )ج( َنَشاَطات

drewno opałowe َحَطب

popularne danie َوَجبات َشْعِبيَّة

gotowanie َطْهي

przygotowywanie تحضير

obozowisko ُمَعْسَكر )ج( ُمَعْسَكرات

medytacja, kontemplacja, zaduma ل التََّفكُّر = التَّأَمُّ

spokój sumienia َراَحٌة نفِسيَّة

przyjmowanie odpowiedzialności ل الَمْسؤوِليَّة َتَحمُّ

niezależność, samodzielność العِتَماُد على النَّْفس

niewłaściwe postępowanie (zachowanie) ُسُلوِكيَّاٌت َسْلِبيَّة

właściwe postępowanie (zachowanie) ُسُلوِكيَّاٌت ِإيَجاِبيَّة

w skrócie, pokrótce, podsumowując, ِباْخِتَصاٍر

ostatnio, niedawno اآلِوَنة األِخيرة

stworzenia مْخُلوقات ِفْطِريَّة

cenny, wartościowy, bezcenny َقّيَِمة

głęboki, przemożny َعِميَقة
specyficzny, konkretny, określony, 
wyznaczony

د ُمَحدَّ

[to] wywiera wpływ, oddziaływuje يَُؤثِّر على

[on] chciałby َيَودُّ أن
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uczę się (o czymś), dowiaduję się أَطَِّلع

[on] przeszkadza, niepokoi يَُضاِيق

[on] usuwa, eliminuje, zabiera يُزِيل

[on] niszczy, ruinuje, sije spustoszenie ر يَُدّمِ
[on] wprowadza w życie, aplikuje, imple-
mentuje

يَُطّبِق

[on] pozbywa się, uwalnia się (od czegoś) َيَتَخلَّص ِمن

zachęca, wspiera, podnosi na duchu ع على يَُشّجِ

marnotrawstwo ُمَخلََّفات / نَُفاَيات

zasada, reguła َمْبَدأ )ج( َمَباِدئ

szczegóły َتَفاِصيل

ujednolicony format adresowania URL َراِبط

domena, dziedzina َمَجال

partnerstwo, współpraca َشَراَكة

sekcja piąta - Różnorodność Kultur اْلَوْحَدُة اْلَخاِمَسُة - َثَقاَفاٌت ُمْخَتِلَفٌة

dzidzictwo, tradycja تَُراٌث

pokazy ludowe ُعُروٌض َشْعِبيَّة

dania orientalne أطباٌق َشْرِقيَّة

taniec ludowy َرْقٌص َشْعِبيٌّ

wirujący deriwsze; rytuał Mawlawi ْقَصة الَمْوَلِويَّة الرَّ

śluby i małżeństwa األَْعَراُس واألَْفراح

ubiory ludowe, ubiory tradycyjne أَْزَياٌء َشْعِبيَّة

festiwal ِمْهَرَجان

malarstwo, obraz يَّة
لْوَحات َفنِّ

makieta, miniatura َمات ٌم )ج( ُمَجسَّ ُمَجسَّ

hymny narodowe أَناِشيُد وطِنيَّة

mandi - potrawa jemeńska الَمْنِدي الَيَمِنيُّ

mansaf - potrawa z Jordanii الَمْنَسف األُْرُدِني
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makuluba - potrawa syryjska وِريَّة الَمْقُلوَبة السُّ

falafel z palestyny lub z Syrii ورية الَفَلِفل الِفلسِطينية والسُّ
kabsa - potrawa z Arabii Saudyjskiej  i kra-
jów Zatoki Perskiej

عوِدية أو الَخِليِجيَّة الَكْبَسة السُّ

egispskie kushari الُكَشِري المصري

kuskus z Maroka i Afryki Północnej الُكْسُكِسي أو الَمْفُتول في َشمال إفريقيا

zielona herbata z mietą z Afryki Północnej اي األخضر الُمَنْعَنع في َشمال إفريقيا الشَّ

surowe kofty (tureckie danie) َئة في تركيا )ِتِشي كفته( الُكْفَتة النَّّيِ

niemieckie ciastka الَكْعك األَلَماني

końskie mięso w Azji Środkowej لحم الِحصان في آسيا الوسطى
kumis: sfermentowane końskie mleko, 
spożywane przez niektórych w Azji Środ-
kowej

ألباُن الخيِل في آسيا الوسطى

tatuaż z henny َنْقُش الِحنَّاء
proszek antymonowy do malowania oczy, 
konturówka

الُكْحل

التَِّحيَّة الَيابانية

kimono (tardycyjny japoński ubiór) ّي الياباني )الِكيُمونُو( )الّزِ

następny, nadchodzący الُمْقِبل

miniatura ُمَصغَّر

artystyczny َفنِّي

surowy َنّيِئ

tradycyjny, konwencjonalny َتْقِليدي

popularny, ludowy َشْعِبّي

narodowy, rdzenny وطني

orientalny, wschodni َشْرِقي

wyjątkowy, charakterystyczny, osobliwy ُمَميَّز

kulturowy ثَقافي

tradycyjny, konwencjonalny تَُراثي

entuzjastyczny, pasjonujący َحَماِسي
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tropikalny, równikowy ِاْسِتوائي

jasny َزاٍه

[on] przygotowuje, szykuje, robi يُنظِّم

przyciąga يْجِذب

skrzydło; skrzydła َجَناح )ج( أَْجِنَحة

sukcesywnie, po kolei على التَّوالي

sos pomidorowy ْلَصة الصَّ

ostry wyciśnięty czosnek َدقَّة الثَّْوم

rejon Morza Czarnego ِمنَطقة البحر األسود

tropiki, strefa upałów المنطقة الْسِتوائية

cecha charaktereystyczna, charakter َطابع

Narody Zjednoczone (UN) ُمَنظََّمة األَُمم المتَِّحَدة

religia ين الّدِ

poiltyka َياسة الّسِ

ekonomia الْقِتَصاد

wojsko الَعْسَكِريَّة

dialekty اللََّهَجات

wrażenie ِاْنِطَباع

kolokwializm, slang يَّة الَعاِمّ

klasyczny الُفْصَحى

program َمْنَهج

trudności, przeszkody َداِئد الشَّ

pomocnicy, asystenci, wspierający أَْعَوان

próby, wysiłki ُمَحاَولت

fundacja, organizacja, firma َسة ُمَؤسَّ

przejmuje inicjatywę, podejmuje działanie يَُباِدر إلى

zyskuje, otrzymuje, َيْحَظى ِبـ
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pasuje; jest zgdodny, jednolity z َيِليُق ِبـ

wiąże, łączy się z (czymś) َيْخَتِلُط ِبـ

wyraża nadzieję, oczekuje َيْأُمل أَْن

przeważa, przejmuje kontrolę َيُسود

opanowuje, doskonali się (w czymś) يُْتِقُن

zatrzymał się na noc; spędza wieczór َباَت - َيِبيُت

rozwinięty, zaawansowany ر ُمَتَطّوِ

poważny َجادٌّ
sekcja szósta - przysłowia, sentencje, mak-
symy

اِدَسُة - أَْمَثاٌل َوَتْعِبيَراٌت َوِحَكٌم اْلَوْحَدُة السَّ

przysłowie, powiedzenie َمَثل )ج( أَْمَثال

maksyma, słowa mądrości, sentencja ِحْكَمة )ج( ِحَكم

wymówka, usprawiedliwienie ُعْذر )ج( أَْعَذار

koń, konie َجَواد )ج( ِجَياد

potknięcie, potknięcia َكْبَوة )ج( َكَبَوات

tygrys, tygrysy َنِمر )ج( نُُمور

kij -e, laska -ki َعَصا )ج( ِعِصّي

wyrozumiałość, pobłażliwość الِحْلم

wczoraj الَباِرَحة

czasami, raz na jakis czas ِغّب

wściekłość, furia, szał الَغْيظ

kora َجَرة ِلَحاُء الشَّ

żelazo الَحِديد

szacunek / zniewaga, obraza الَكَراَمة × اِلَهاَنة

potknięcie, pomyłka َسْقَطة )ج( َسَقَطات

szwagier َعِديٌل )زوج أخت الزوجة(

młotek ِمْطَرَقة

nienawidził / lubił َكِرَه × أََحبَّ
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stął się ważny, wartościowy, cenny / stał się 
nieistotny, niewiele wart

َعزَّ × َهاَن

poinformował; informuje (o czymś) أَْنَبأَ - يُْنِبئ

poskarżył się, obwinił َعاَتَب - يَُعاِتُب

potępił َلَم - َيُلوُم

(on) ukradł - (on) kradnie َطَرَق - َيْطُرُق

osoba tłumiąca gniew َكاِظم

miotacz, procarz الَحاِبل

łucznik النَّاِبل

chroniczny ُعَضال

przyjaciel َحِميم

[on] kompletnie się zmienił َرَجَع ِبَغيِر الَوْجِه الِذي َذَهَب ِبِه

zasłuchany w bezruchu َكأَنَّ َعلى رأِسِه الطَّْيَر

wielokrotnie, często, na okrągło ِمِراًرا وَتْكَراًرا

trudne warunki ظُروٌف َصْعبة

bliski przyjaciel صديٌق حَمِيٌم

porywczy َضا سريُع الَغَضِب سريُع الّرِ

przewlekła choroba َداٌء ُعَضال

pilnuj swoich spraw, zajmuj się sobą اخِل بيَن الَعَصا وِلَحاِئها َكالدَّ
nikt nie jest bez wad, mylić się jest rzeczą 
ludzką

ُب؟ َجاِل الُمَهذَّ أَيُّ الّرِ

być może ma powód, o którym nie wiesz لَعلَّ َله ُعْذًرا وأنَت َتُلوُم.
okazjonalne odwiedziny pogłębiają uczucie 
miłości

ا َتْزَدْد ُحبًّا. ُزْر ِغبًّ

idzie z nami lecz nie jest jednym z nas ك. ُربَّ أٍَخ َلَك لم َتِلْدُه أُمُّ
Przebaczaj przyjacielowi gdy czyni źle lub 
wyrządza ci krzywdę

إَذا َعزَّ أَُخوَك َفُهْن.

wszystko się skomplikowało اختلَط الَحاِبُل بالنَّاِبل.

kuj żelazo póki gorące اُْطُرِق الَحِديَد وهو َساِخٌن.
prawdziwych przyjaciół poznaje się w 
biedzie

داِئد تُْعَرُف الْخَواُن. عند الشَّ
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skarcił go i upomniał َلِبَس له ِجْلَد النَِّمر.

łagodność jest nawyższą z cnót ُد األخلِق. الِحْلُم َسّيِ

tylko osioł broni zapiera się przed honorem َل َيْأَبى الَكَراَمَة ِإلَّ ِحَماٌر.

koń może podróżować ِلُكّلِ َجَواٍد َكْبَوةٌ.
ci którzy tłumią gniew i wybaczaja człow-
iekowi

"والَكاِظِميَن الَغْيَظ والَعاِفيَن َعِن النَّاِس"

nie mogę znieść myśli, że ktoś mnie nien-
awidzi

لو َكِرَهْتِني َيِدي َلَقَطْعُتَها.

podobna sytuacja miała miejsce w 
przeszłości

ْيَلَة ِباْلَباِرَحِة. ما أَْشَبَه اللَّ

koniec dyskusji! َقَطَعْت َجِهيَزُة َقْوَل ُكّلِ َخِطيٍب.
dobry przyjeciel jest niczym parasol, jest 
przy tobie kiedy pada decz, a także kiedy 
świeci słońce

. ُلَك إذا َساَء الَجوُّ َداَقُة كالِمَظلَّة تَُظّلِ الصَّ

hazard الِقَمار

wino, likier, trunek الَخْمر

przyjaciel -e َرِفيٌق )ج( ُرَفَقاء

zniszczenie, ruina التَّْهُلَكة

złośliwy, podły الَخِبيث )ج( الَخَباِئث

dobry, dobroduszny الطَّّيِب )ج( الطَّّيِبات

skrucha التَّوَبة

obwiniać, potępiać, strofować الَعَذُل

dług َدْيٌن

obietnica َوْعٌد
towarzyskośc, uprzejmość / wyobcowanie, 
alienacja

األُْنُس × الَوْحَشُة

grupa الُعْنُقوُد

demon ِعْفِريٌت

wolny / zniewolony الُحرُّ × الَعْبُد

[on] odczuwa rozpacz َيْقَنُط

[on] dmucha َيْنُفُخ
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[on] płaci ُد / َيْدَفُع يَُسّدِ

[on] wypomina َيُمنُّ
grupa ludzi (o podobnych zainteresowani-
ach)

ِرْفَقة األُْنِس

źródło wszelkiego zła أُمُّ الَخَباِئِث

igranie z ogniem اللَِّعُب بالنَّاِر

(on) wkłada głowe w paszcze lwa أَْلَقى ِبَيَدْيِه إلى التَّْهُلَكِة

najmłodszy uczestnik آِخُر الُعْنُقوِد

pranie mózgu َغِسيُل الُمّخِ

szczera skrucha التَّوَبُة النَُّصوُح

zmienny, niestały, niepewny عَلى َكّفِ ِعْفِريٍت

wszytkie jego starania na próżno ينُفُخ في َغْيِر َناٍر

(on) nie zważa na nic, działa pochopnie َيْرَكُب َرْأَسه

lekcja, nauka َدْرُس ِعْلٍم

krąg koraniczny َحْلَقُة الُقْرآِن

głowa węża َرْأُس األَْفَعى

świetna okazja الُفْرَصُة َساِنَحٌة
(on) wrócił do siebie, posłuchał głosu 
rozsądku

َعاَد إلى َصَواِبه

(ona) wróciła do dawnych nawyków رجَعْت َحِليمُة إلى َعاَدِتها القديمة.

za późno ْيُف الَعَذَل. َسَبَق السَّ

gdy jest za poźno بْعَد َخَراِب َماْلَطة.
obietnica stanowi dług, o którym nie może-
my zapominać

َوْعُد الُحّرِ َدْيٌن َعَلْيِه.

sekcja siódma - POSTACIE HISTORY-
CZNE

اِبَعُة - َشْخِصيَّاٌت َلَها َتاِريٌخ اْلَوْحَدُة السَّ

uczony, naukowiec, specjalista عاِلم

wspaniała postać, wybitna osobowość َعَلم

wybitny człowiek شخصية

pomysłodawca ُمْبِدع



63

Arabic - Polski

سلسلة التكلم لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

geniusz ناِبَغة

myśliciel ُمَفّكِر

komentator Koranu ر ُمَفّسِ

uczony w dziedzinie proroczych hadisów ث ُمَحّدِ

radca prawny َفِقيه

jurysta, prawnik أُُصولّي

filozof َحِكيم

pisarz, literat أَِديٌب

poeta شاِعر

gramatyk َنْحِوّي

krasowmówca َبلِغّي

historyk خ ُمَؤّرِ

matematyk ِرَياِضيَّاِتي

fizyk ِفيْزَياِئّي

astronom َفَلِكّي

podróżnik, odkrywca اَلة َرحَّ

filozof َفْيَلُسوف

geograf ُجْغَراِفّي

geolog ِجُيولُوِجّي

faramaceuta َصْيَدِلّي

zarządca, gubernator حاِكم / َرِئيس

sułtan ُسْلَطان

król َمِلك

cesarz إْمِبَراطُور

książe, emir أَِمير

zarządca, gubernator َواٍل

minister, wezyr َوِزير
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państwo\republika دولة / ُجْمُهوِريَّة

sułtanat َسْلَطَنة

królestwo َمْمَلَكة

imperium ِإْمِبَراطُوِريَّة

emirat ِإَماَرة

stan, prowincja, teryrtorium ِوَلَية

ministerstwo ِوَزاَرة

towarzysz Proroka َصَحاِبّي

wyznawca Proroka َتاِبِعّي

[on] skupia się na يَُرّكِز على

[on] zajął się (czymś) اشتَغَل ِبـ

szczycił się, był dumny (z czegoś) ِاْعَتزَّ ِبـ

przebywał, mieszkał (np. gdzieś, z kimś) مكَث ِبـ / في

(on) kręcił się, chodził w koło َف ِبـ / في / على َطوَّ

przepełniony (czymś) حفَل ِبـ

wyróżniał się w َنَبَغ في

ograniczał się do اْقَتَصر على

tłumaczył z / na َتْرَجَم إلى / عن

chciał więcej; prosił o więcej اسَتَزاَد ِمن

pogodził َوفََّق َبين

opanował َحَذَق

odbył (spotkanie) َعَقَد

satyryzował َهَجا

chwalił, wychwalał َمَدَح

krytyka / pochwała ِهَجاء × َمْدح

rasa, rodowód, pochodzenie أَْصٌل / ِعْرٌق

sztuka َفنٌّ
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wiek, czas, okres َعْصر

wiek (100 lat) َقْرن

pokolenie ِجْيل

renowacja, odświeżenie التَّْجِديد
Idżtihad - twórcza, racjonalna interpretacja 
islamskiego prawa

الجِتَهاد

wznowienie النَّْهَضة

poza tym, oprócz َفْضلً عن

zwłaszcza, szczególnie َلِسيََّما

tylko, i nic poza tym َفَحْسب

około, mniej-więcej, َنْحًوا من

ślina ِريق

oddech َنَفس )ج( أَْنَفاس

pokaz, demonstracja ُمَظاَهَرة

demonstrator ُمَتَظاِهر

zademonstrował َتَظاَهَر

bomba, bomby ُقْنُبَلة )ج( َقَناِبل

gaz َغاز

sejf, sejfy َخِزيَنة )ج( َخَزاِئن

noga, nogi َساٌق )ج( ِسيَقاٌن

mieszkać, zamieszkiwać َمْثَوى / ِإَقاَمة

inwazja, podbój الَغْزو

okupacja, przejecie (np. władzy) الْحِتَلُل

bitwa, wojna َمْعَرَكة / َحْرب

wojna > wojny )ج( َمَعاِرك / حروب

[on] dyszy, brakuje mu tchu َيْلَهُث

[on] goni, podąża za يَُطاِرُد

połyka َيْبَلع
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chwyta, podnosi َيْلَتِقُط

uspokaja się َيْهَدأُ

strzela يُْطِلُق

gotuje َيْغِلي

nazywa się, ma na imię ى ِبـ يَُلقَّب / يَُسمَّ

jest dobry (w robieniu czegoś) َيْبُرز في

wyróżnia się, jest znakomity w َيسَتِقرُّ في

zajmuje, chwyta َيْحَتلُّ
(on) opowiada się po stronie (czegoś lub 
kogoś)

َيْنَحاُز إلى

staje w obliczu ى ِلـ َيَتَصدَّ

(on) jest zatrzymany, jest aresztowany يُْعَتَقل

jest zmuszony (coś zrobić) يُْضَطرُّ إلى

detronizuje, usuwa (ze stanowisko) َيْعِزل

wydaje opinię prawną يُْفِتي ِبـ

interweniuje, ُل في َيَتَدخَّ

ingeruje w, pośredniczy َيُحضُّ على
godzi, dąży do zaspokojenia, stara się usat-
ysfakcjonować

َيْسَتْرِضي

jest zobowiązany َوِلَي / َيِلي
mianował/ mianuje na przywódcę, urzędni-
ka państwowego

َولَّى / يَُولِّي

nie dziąłające, zepsute َعْطَلن

współczesny ُمَعاِصر ِلـ

niewolnik َرِقيق / َعبيٌد

dokładny َدِقيٌق

pozwól mi złapać oddech أَْبِلْعني ِريِقي

[on] łapie oddech يلَتِقُط أْنَفاَسه

przygotował jemu wygodne mieszkanie أَْكَرَم َمْثَواه
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gaz łzawiący ُموِع َغاٌز ُمِسيٌل للدُّ

uciekł na łeb na szyję يِح أَْطَلَق َساَقْيِه ِللّرِ

wolność słowa التَّْعِبيُر عن الَرْأي

Dynastia Ajubidów الدولة األَيُّوِبيَّة

Państwo Memeluków الدولة الَمْمُلوِكيَّة

Salah ad-Din al-Ayyubi يِن األَيُّوِبي َصلُح الدَّ

sułtan Egiptu i Bliskiego Wschodu الظَّاِهُر َبْيَبْرس

Krzyżacy ِليِبيُّوَن الصَّ

Mongolscy Tatarzy الَمُغوُل / التََّتاُر

Bitwa pod Ajn Dżalut َمْعَرَكة َعْيِن َجالُوَت

sekcja ósma - Edukacja اْلَوْحَدُة الثَّاِمَنُة - التَّْعِليُم

Etapy Edukacji راسيَّة الَمَراِحل الّدِ

przedszkole الَحَضانة / َرْوَضة األطفال

szkoła podstawowa الْبِتَداِئيَّة

gimnazjum طة اِلْعَداِديَّة / الُمَتَوّسِ

szkoła srednia الثَّاَنِوية

uniwersytet الَجاِمَعة

studia podyplomowe راساُت الُعْلَيا الّدِ

dyplom ِدْبُلوَمة

magister الماِجْسِتير

doktorat ْكُتوراه. الدُّ

nanotechnologia النَّانُو ِتْكنُُوِلوجي

inżynieria kosmiczna الهندَسُة الفَضاِئيَّة

profesor emerytowany أُستاٌذ ُمَتقاِعد

profesor أستاذ ُدْكُتور

asystent profesora, docent أستاذ ُمَساِعد

asystent, demonstrator ُمِعيٌد
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badacz َباِحٌث

badania naukowe الَبْحُث الِعْلِمي

edukacja klasyczna (tradycyjna) تعليٌم ِنَظاِمي )َتْقِليِدي(

otwarta edukacja تعليٌم ُحرٌّ )َمْفُتوح(

kształcenie zawodowe التعليُم الَفنِّي

(handlowe - techniczne - rolnicze) )ِتَجاِري - ِصَناِعي - ِزَراِعي(

wydatki edukacyjne المْصُروفاُت الدراسية

stypendium ِمْنَحٌة دراسية

prywatne lekcje ُدروٌس ُخُصوِصيَّة

edukacja obowiązkowa التعليُم الْجَباِري

darmowa edukacja państwowa اِني التعليُم الُحُكوِمي الَمجَّ

opłaty za nauczanie prywatne التعليُم الخاصُّ بمْصُروَفات

prywatne szkoły językowe ة للُّغات المداِرس الخاصَّ

międzynarodowe szkoły prywatne ْوِلية المداِرس الخاصة الدَّ

szkoły publiczne\prywatne المداِرس الُحكوِميَّة

instytuty zawodowe ية المعاِهد الفنِّ

edukacja religijna يِني التعليُم األَْزَهِري / الّدِ

Ministerstwo Edukacji ِوَزاَرة التَّْرِبية والتعليم

ambitny, wysoko mierzący َطُموٌح

doskonały, wybitny, błyskotliwy ق ُمَتَفّوِ

bogaty, zamożny َثِريٌّ / َغِنيٌّ

wynalazca ُمْخَتِرٌع

wznioślejszy, bardziej wysublimowany أَْسَمى

trudne, skomplikowane ُمْسَتْعٍص

wysoka pozycja, stanowisko, prestiż َمَقام / َمْنِصب / َجاٌه

stanowisko wysokiej rangi َمَكاَنة / َمْنِزَلة / َمْرَتَبة

klasa wyższa, dygnitarze الطََّبَقات الُعْلَيا
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filar, filary ِعَماٌد )ج( َعَمٌد

chwała, prestiż, wysoka pozycja الِعزُّ

honor, godność, szlachetność َرُف الشَّ

energia słoneczna مِسية الطَّاَقُة الشَّ

honor, duma َفْخٌر

doskonałość wyróżnienie ُق التََّفوُّ

sukces, zaliczenie(egzaminów) النََّجاُح

[on] kocha namiętnie, uwielbia يْعَشُق

[on] kultywuje, uprawia يْزَرُع

 [on] ulepsza, promuje, unosi َيْرَتِقي ِبـ

wyróżnia się (w czymś) ُق َيَتفوَّ

metody الَمَناِهج

rodzice أَْوِلياُء األُموِر

ucieczka, uciekać ب / ُهُروب َتَسرُّ

metoda nauczania, technika طِريَقُة التدِريس
pomoce edukacyjne, materiały instruk-
tażowe

الَوساِئل التعليمية

sprawdzian pisemny الختباراُت التحرِيريَّة

sprawdzian ustny َفِويَّة الختِباراُت الشَّ

eksperymenty naukowe التََّجارُب العلميَّة

pedagog َخِبيٌر َتْرَبِوي
instrukcja, dyktowanie\ zapamietywanie, 
uczenie na pamięć

التَّْلِقين / الِحْفظ

dialog, dyskusja الِحواُر والمَناَقشة

liczebność klasy َكَثاَفُة الُفصول

seminarium, sympozjum َنْدَوة )ج( َنَدَوات

otwarta dyskusja ِنَقاٌش مفتوح

kryzys, problem, impas أَْزَمٌة / ُمْشِكَلٌة

przypis, przypisy َهاِمٌش )ج( َهَواِمُش
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pożytek, korzyść َجْدَوى / َفاِئَدة

esencja, sedno لُبٌّ / أََساٌس

dochód, zarobki َدْخٌل )ج( ُدُخول

ramię / ramiona َعاِتٌق )ج( َعَواِتق

przykład, model, ideał ُقْدَوة

godność, powaga, szacunek َهْيَبة / احِتراٌم

komentarz, uwaga التَّْعِقيُب / التَّْعِليُق

margines / marginesy ِضْلٌع )ج( أَْضَلٌع

aktywny اٌل َفعَّ

kierowany ٌه ُموجَّ

wykwalifikowany ل ُمَؤهَّ

[on] przepracowuje się َيِكدُّ / َيْكَدُح

wznawia َيْسَتْأِنُف

komentuje, zgłasza uwagi ُق ُب / يَُعّلِ يَُعّقِ

obwinia, zrzuca winę na يُْلِقي باللَّوِم َعلى

obciąża odpowiedzialnością ُل المسُؤولية يَُحّمِ

przejmuje odpowiedzialność ُل المسُؤوِلية يَتَحمَّ

spada na, jest obowiązkiem (kogoś) َيَقُع على َعاِتق
pozytywne spojrzenie / negatywne spo-
jrzenie

َنْظرةٌ سْلِبية × َنْظَرةٌ إيجاِبية

dobry przykład / zły przykład َئة ُقْدَوة َحَسَنة × ُقْدَوة َسّيِ


