
Lista słówek obowiązująca na konkursie Maraton Językowy 2016.

Słownictwo zostało tu opracowane na podstawie portalu http://www.edupedia.pl/; zalecane jest skorzystanie ze 
źródeł drukowanych (słowników wyrazów obcych). Hasła można poszerzać lub uzupełniać we własnym 
zakresie. Na potrzeby konkursowe dla każdego hasła wystarczy znajomość jednego przykładu z języka obcego, 
znajomość znaczenia słowa i jego odpowiednika polskiego, jeśli istnieje (np. abstrahować = nie uwzględniać).

A

Absolwent (m) <łac. absolwent uwolniony> ten, kto ukończył szkołę, studia: być absolwentem szkoły, 
uniwersytetu absolwentka czego

Abstrahować (od czego) <łac. abs-traho odciągam (na bok), oddzielam> 1. pomijać co, nie uwzględniać, nie
brać pod uwagę; . filoz. wyodrębniać cechy lub relacje niezależnie od konkretnych 
przedmiotów lub zdarzeń, tworzyć idee ogólne abstrakt, abstrakcja, abstrakcyjny, 
wyabstrahowany z czego

Abstynencja (ż) <łac. abstinentia powściągliwość> 1. powściągliwość, wstrzemięźliwość (w czym); 2. pot. 
nieużywanie napojów alkoholowych abstynent, abstynentka

Adaptacja (ż) <łac. adapto przystosowuję> 1. przystosowanie (się) do nowej sytuacji; 2. dostosowanie 
(się lub czegoś) do nowych warunków lub wymagań czegoś innego, do nowej funkcji lub 
potrzeb: adaptacja powieści do potrzeb teatru lub filmu; dokonać adaptacji budynku; okres 
adaptacji adaptować (się) do czego

Adekwatny (przym.) do czego <łac. ad + aequatus zrównany> dokładnie odpowiadający czemu, pasujący, 
przystający adekwatnie: określić coś adekwatnie do sytuacji; adekwatność (ż) nieadekwatny, 
nieadekwatnie

Adiustacja (ż) <łac.> sprawdzanie poprawności tekstu, list, zestawień; sprawdzanie pracy przygotowanej 
do druku: zrobić adiustację czego // dokonać adiustacji czego> adiustować (co), adiustator, 
zadiustować, (z)adiustowany

Admirator (m) przest. wielbiciel, miłośnik: admirator kobiet, kwaśnych jabłek admiratorka czego

Adrenalina (ż) <łac. ad renes przy nerkach> hormon nadnerczy kontrolujący przemianę cukrową, 
stosowany w lecznictwie; pot. mieć podwyższony poziom adrenaliny– być zdenerwowanym, 
podnieconym: czuć adrenalinę – odczuwać podniecenie

Afera (ż) <niem. Affäre, z fr. affaire sprawa, interes; rzecz do zrobienia> 1. pot. głośne wydarzenie, 
często z posmakiem skandalu; 2. pot. żart. heca: ale afera!; 3. nieuczciwe, oszukańcze 
przedsięwzięcie: brzydka afera, być zamieszanym w nieczystą aferę aferalny: aferalna sprawa;
posmak aferalny, aferzysta; 4. pot. awantura: robić aferę o co

Aforyzm (m) <gr. aphorismós definicja, aphorízein odgraniczam, podkreślam> błyskotliwa sentencja, 
trafne zdanie, które zwięźle i dowcipnie formułuje jakąś prawdę ogólniejszą; złota myśl 
aforysta, aforystyczny, aforystyka

Bakałarz (m) <łac. baccalarius> 1. daw. człowiek, który otrzymał bakalaureat, uprawniony do pracy w 
szkołach podstawowych (elementarnych)> 2. pot. żart. o nauczycielu

Baksztag (m) <niem. Backstag> żegl. jedna z lin żeglarskich, biegnąca od wierzchołka masztu do tyłu 
statku, przymocowana do burty; także o wietrze wiejącym skośnie do rufy

Bambetle (lm) <niem.> pot. drobne przedmioty, zwykle osobiste, pakunki porozrzucane w nieładzie; 
niepotrzebne rupiecie, starzyzna

Banał (m) <fr. banal> wyrażenie odbierane jako pusty, oklepany frazes, komunał; coś pospolitego: 
pleść banały ? banalny (pomysł), banalizować (co), banalizowany

Barachło (n) <ros. z mong. bara towar, różne rzeczy na sprzedaż> pogard. to, co brzydkie, zniszczone, 
nieużyteczne; byle co
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Bazyleus (m) <gr. basileus król, władca> hist. cesarz bizantyjski; w staroż. Atenach jeden z archontów, 
który sprawował pieczę nad życiem religijnym mieszkańców; bazylia, bazylika

Belweder (m) <wł. belvedere, od bello piękny + vedere widzieć> pałac., willa, pawilon ogrodowy 
budowane zwykle na wzniesieniu, z którego roztaczał się piękny widok (typ budowli 
arystokratycznych popularny gł. w XVIII w.); Belweder w Warszawie – siedziba Prezydenta 
RP

Beletrystyka (ż) <fr. belles lettres, niem. Belletristik> utwory literatury pięknej (powieści, nowele) o 
różnorodnej tematyce: utwór beletrystyczny; beletryzować co ? beletryzowany: beletryzowany
reportaż

Borealny <fr. boréal, od borée wiatr północny, od gr. Boréas – w mit. gr.: bóg wiatrów północnych> 
północny: wiatry borealne, roślinność borealna

Branża (ż) <fr. branche gałąź> 1. dział gospodarki, przen. pracownicy tej gałęzi gospodarki; 2. towary
lub usługi jednego rodzaju: branża ogrodnicza; być z jakiejś branży ? branżowiec, związki 
branżowe

Bryk (m) <niem. Eselsbrücke ośli most> pot. ściąga; kartka lub książeczka zawierająca zbiór 
rozwiązań zadań i ćwiczeń szkolnych, streszczenia lektur itp., używany przez uczniów

Bufon (m) <fr. bouffon błazen, z wł. buffone> 1. śmieszny samochwała z ludowych komedii 
włoskich; 2. przen. zarozumialec, pyszałek, blagier; bufonada, bufoniarz, bufoniarstwo

Cela (ż) <niem. Zelle, z łac. cella komórka, izdebka, piwniczka-spiżarnia> izba więzienna lub 
klasztorna

Cenzura (ż) <łac. censura urząd cenzora> kontrola wolności słowa (publikacji, widowisk, twórczości 
artystycznej), dokonywana przez specjalny urząd państwowy; 1. przen. ocena, krytyka czegoś:
przechodzić przez cenzurę; cenzurować (coś), cenzor, cenzorski, cenzuralny, ocenzurować; 2. 
daw. świadectwo szkolne, cenzurka

Cenzus (m) <łac. census> kwalifikacja obywateli (ze względu na wiek, wykształcenie, majątek), 
czasem jako warunek korzystania z uprawnień lub przywilejów: cenzus majątkowy, naukowy; 
cenzus profesora

Chałat (m) <ukr. chałát, rum. halat szlafrok przepasany sznurem, z osm. halat sznur, powróz> rodzaj 
długiego, szerokiego płaszcza, wierzchnie okrycie niektórych narodów Wschodu (także 
Żydów); pot. roboczy płaszcz lub fartuch ochronny

Chandra (ż) <ros. chandrá, od chandrit’ pogrążyć się w apatii, siedzieć bez ruchu jak żebrak pod 
cerkwią> stan przygnębienia, apatii, uczucie beznadziejności: chandryczny nastrój

Charyzmat (m) <łac. kośc. charisma łaska boża, z gr. kośc.> 1. rel. a) według teologii: dar łaski bożej, b) 
typ żarliwości religijnej wyróżniający daną osobę od otoczenia; 2. socjol. wyjątkowe 
zdolności przypisane jednostce, rodzące jej autorytet u innych

Charyzma (ż) <gr.> szczególny dar łaski; szczególna cecha osobowości przyciągająca ludzi, dająca 
władzę nad innymi: mieć, posiadać charyzmę, charyzmatyczny przywódca ? charyzmat

Cirrus (m) <łac. cirrus pukiel włosów, lok> meteor. chmura pierzasta z kryształków lodu, tworzy 
pojedyncze, delikatne smugi, na ogół białe

Cybernetyka (ż) <ang. cybernetics, gr. kybernetikós sterujący okrętem> techn. dział wiedzy o 
mechanizmach sterowania automatycznego zarówno organizmów żywych (z człowiekiem 
włącznie), jak społecznością lub urządzeniami o cechach „sztucznej inteligencji”: urządzenie 
cybernetyczne; cybernetyk

Cyklon (m) <niem. Zyklon, fr. cyclone, gr. kykléon krążący, kołujący> 1. potężny, szybko 
przesuwający się wir powietrzny: oko cyklonu; 2. chem. ciekły cyjanowodór stosowany do 
dezynfekcji, używany jako gaz trujący w hitlerowskich obozach koncentracyjnych: cyklon B



Czardasz (m) <węg. csárdás, od csárda karczma> ludowy taniec węgierski o zmiennym rytmie (od 
wolnego do coraz szybszego): tańczyć czardasza czart//czort(m) <ros.-ukr.> diabeł, bies: do 
czorta/czarta, niech to czart porwie

Czynsz (m) <niem. Zins danina, opłata> stała opłata za dzierżawienie nieruchomości, za korzystanie z 
mieszkania lub gruntu: płacić czynsz, czynszowa kamienica

Daltonizm (m) <od nazw. J. Dalton (1766–1844, ang. fizyk)> wada wzroku polegająca na nierozróżnianiu
kolorów daltonista

Debiut (m) <fr. début start, pierwszy strzał, rzut, ruch (w grach)> 1. pierwszy publiczny występ 
artysty, np. pierwsza rola, pierwszy tomik poety; 2. przen. czyjś pierwszy krok w jakiejś 
działalności debiutant, debiutancki, debiutować gdzie, czym, zadebiutować

Debil (m) <niem. debiler Mensch debilny człowiek; łac. debilis wątły, kaleki> med. człowiek 
niedorozwinięty umysłowo w stopniu lekkim debilny

Debet (m) <łac. debet jest winien> pot. brakujące pieniądze, dług w banku (gdy wypłacimy z konta 
więcej pieniędzy, niż mieliśmy do dyspozycji): mieć, zrobić debet debetowy: saldo debetowe 
– ujemne, niedobór pieniędzy

Dedukcja (ż) <łac. deductio wyprowadzenie> 1. wnioskowanie na podstawie pewnych danych; 2. log. 
metoda rozumowania i uzasadnianie prawdziwości zdania na podstawie innego zdania (tzw. 
przesłanki logicznej) dedukować co, z czego, wydedukować dedukcyjny: metoda dedukcyjna

Dekalog (m) <łac. decalogus, gr. déka dziesięć + lógos słowo> 1. rel. Dziesięcioro Przykazań 
przekazanych przez Boga ludziom za pośrednictwem Mojżesza (tablice Mojżeszowe); 2. 
przen. zbiór najważniejszych, podstawowych zasad lub zaleceń w jakiejś sprawie: dekalog 
kaznodziei, menedżera, rodzica

Diametralny (przym.) <fr. diamétral, od diamètre średnica, wł. diametro, p.-łac. diameter, z gr. diámetros> 
przeciwstawny, krańcowo różny diametralnie

Diaspora (ż) <gr. diasporá rozproszenie> 1. rozproszenie; o narodach niemających własnego państwa 
lub o społeczności religijnej, które z historycznych przyczyn żyją wśród innych narodowości: 
diaspora żydowska; 2. bot. część rośliny służąca celom rozmnażania diaspor

Didaskalia (ż; lm) <gr. didaskalía nauka, instrukcja> lit. wskazówki odautorskie w utworze 
dramatycznym przeznaczonym do wykonania na scenie, dotyczą wyglądu miejsca, 
zachowania postaci itp.

Dotacja (ż) <niem. Dotation, fr. dotation, od doter uposażyć> bezzwrotna pomoc finansowa, 
wspierająca czyjąś działalność lub przedsięwzięcie, subwencja dotować co, dotowany: 
otrzymać dotację na rozwój szkoły

Egida (ż) <fr. égide, łac. aegis ~idis, z gr. aigís ~ídos tarcza Zeusa wywołująca burze, od aiks aigós 
koza> 1. mit. tarcza Zeusa wykonana dla niego przez Hefajstosa; 2. przen. opieka kogo, czyjeś
przewodnictwo – dziś tylko w zwrocie: działać, występować pod czyją egidą; kabaret „Pod 
Egidą”

Ego (n) <łac. ja> człon wyrazów związanych ze znaczeniem ja, moje, dla mnie egoista, 
egocentryk; psych. świadoma część osobowości człowieka, jaźń, świadomość

Egzegeza (m) <fr. exégèse, z gr. gesis interpretacja> 1. w staroż. tłumaczenie wyroczni; 2. dziś: 
wyjaśnianie i interpretacja tekstów dawnej literatury lub tekstów biblijnych: dokonać 
egzegezy egzegeta, egzegetyka

Egzogeniczny (przym.) <gr.> pochodzący z zewnątrz, wywołany przez czynniki zewnętrzne wobec czego; 
pozaustrojowy

Egzotyka (ż) <gr. eksotikós obcokrajowy> odrębność; niezwykłość, osobliwość; to, co dziwaczne: 
egzotyczna fryzura, egzotyczne pomysły, lub co charakterystyczne dla obcych krajów i kultur:
egzotyczna sztuka, kultura egzotyk, egzotyzm



Egzystencja (ż) <niem. Existenz, fr. existence, z p.-łac. exsistentia (u św. Augustyna), od ex-sisto 
występuję> istnienie, bytowanie: wieść smutną egzystencję egzystować gdzie; egzystencjalny,
egzystencjalizm

Ekonomia (ż) <fr. économie, łac. oeconomia (u Kwintyliana), z gr. oikonomía zarządzanie 
gospodarstwem domowym, od oiko-nómos> 1. nauka o racjonalnym, tzn. nieprzynoszącym 
strat, zarządzaniu gospodarstwem, fabryką, państwem; 2. umiejętne i oszczędne 
gospodarowanie: ekonomia polityczna, ekonomia przedsiębiorstw ekonomiczna gospodarka,...

Ekscelencja (m) <niem. Exzellenz, fr. excellence, z łac. excellentia, od ex-cello wystaję, wznoszę się, 
góruję nad czymś, kimś> tytuł grzecznościowy nadawany dziś osobom piastującym wysoki 
urząd, np. konsul, biskup w Kościele kat.: Jego Ekscelencja

Ekscerpcja (ż) <p.-łac. excerptio wybieranie> wybieranie z czegoś; wypisywanie czegoś z innych tekstów,
np. dla badań językowych lub literackich: robić ekscerpcję materiału ekscerpować (co, z 
czego), wyekscerpować

Eksces (m) <niem. Exzess, fr. excès, z łac. excessus w innym zn.> wybryk, wykroczenie; zachowanie 
stanowiące odstępstwo od przyjętej normy: popełniać nieodpowiedzialne ekscesy

Eksponować <niem. exponieren, od łac. ex-pono wykładam> wystawiać na widok publiczny, na pokaz, 
ukazywać wyraźnie eksponat, eksponowane miejsce, eksponent, wyeksponować, ekspozycja

Elekcja (ż) <łac. electio> wybory: dokonać elekcji, tron elekcyjny elektorat, elekt, elektor, elekcyjny

Emablować (kogo) <fr. faire l’aimable> daw. dziś żart. bawić kogoś, otaczać kobietę szczególnymi 
względami, wyrażając swój podziw, nadskakiwać komu

Emanacja (ż) <fr. émanation> 1. promieniowanie; przen. a) oddziaływanie na otoczenie, b) 
uzewnętrznianie się czegoś; 2. chem. fiz. emanacje (lm), naturalne izotopy 
promieniotwórczego gazu szlachetnego; 3. filoz. teoria emanacji

Emblemat (m) <fr. emblème, łac. emblema ~atos ornament wypukły, inkrustacja, z gr. émbl?ma wtręt, od
em-ball? wrzucam, wtrącam> znak lub przedmiot jako symbol czegoś lub godło, także jako 
znak przynależności do jakiejś grupy, instytucji itp.: emblemat marki samochodu

Enigmatyczny Franc.  énigmatique, franc.  Énigme,z łac. Aenigma, gr. Αἴνιγμα (aínigma) - zagadkowy, 
tajemniczy: enigmatyczne uwagi, enigmatyczna postać 

Fason (m) <fr. façon sposób wykonania, z łac. factio tworzę> 1. wzór, krój, model ubioru: nowy 
fason sukni, modny fason; . fantazja, wdzięk, swobodny sposób bycia: robić co z fasonem, 
mieć; trzymać fason

Fastrygować <niem. fast rigen mocno spinać, krępować> zszywać materiał prowizorycznie, rzadkim 
ściegiem; szyć fastrygą

Faszysta (m) <od faszyzm; z wł. fascista, członek organizacji polit. o nazwie Fasci di Combattimento 
Związki Walki> 1. członek organizacji faszystowskiej; 2. zwolennik faszyzmu faszystowski

Fatalista (m) <od fatalizm, fr. fataliste> zwolennik fatalizmu; ktoś, kto wierzy w przeznaczenie, w 
nieuchronne fatum fatalizm, fatalny

Fatamorgana (ż) <wł. fata Morgana wyroki czarownicy Morgany> 1. optyczne złudzenie pustynne 
(wędrujący przez pustynię „widzą” obrazy nieistniejące: domy, ludzi, zielone oazy); 2. przen. 
miraż, coś nierealnego, ułuda

Fatyga (ż) <fr. fatigue> 1. trud poniesiony dla kogoś: to drobna fatyga, coś kosztuje nieco (niewiele, 
wiele) fatygi, podziękować za fatygę; 2. zmęczenie, podniszczenie sfatygowany; pofatygować 
się gdzie, fatygować się // kogoś w jakiej sprawie

Fechmistrz (m) <niem. Fechtmeister> . mistrz w szermierce; szermierz; 2. nauczyciel szermierki

Federacja (ż) <ang. federation, fr. fédération, z łac. foederatio sprzymierzenie> 1. sprzymierzenie ludzi 
dla obrony interesów: federacja konsumentów; 2. związek ugrupowań, organizacji, regionów: 
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państwo federacyjne federalny: policja federalna

Feler (m) <niem. Fehler> 1. usterka, wada, błąd: mieć feler felerny (przym.): felerny produkt; 2. pot.
problem, trudność: jest jeden feler

Gagatek (m) <gr. gagates czarny bursztyn, agat> pot. żart. figlarz, łobuziak, tzw. dobre ziółko: mój syn 
to niezły gagatek 

Galareta (ż) <łac. caro galerita (dosł. mięso w peruce), od łac. galerus rodzaj czapki, peruka> 1. 
zastygła, półstała potrawa z mięsa, ryb lub owoców; także: skrzepły roztwór żelatyny: trząść 
się jak galareta; 2. chem. żel, półprzezroczysta, elastyczna masa, łatwo przechodząca w zol; 
liożel 

Gambit (m) <ang. gambit, hiszp. gambito, z wł. gambetto podstawienie nogi> manewr w grze w 
szachy, poświęcenie figury lub pionka, by mieć lepszą pozycję do ataku; gambit królewski 

Garda (ż) <fr. garde> 1. część rękojeści szpady lub pałasza, osłaniająca dłoń; w boksie: gest obronny,
układ rąk osłaniający twarz zawodnika: schować się za gardą 

Garderoba (ż) <fr. garderobe> . wszystkie posiadane ubrania: letnia garderoba; 2. miejsce 
przechowywania ubrań: drewniana garderoba; 3. pokój artystów: garderoba teatralna 

Garmażeria (ż) <fr. garde-manger spiżarnia> przetwory mięsne, sklep z takimi produktami gar(d)ma(n)żer-
nia: (daw. gardmanżernia) wyroby garmażeryjne, garmażerka 

Garnitur (m) <niem. Garnitur, fr. garniture, od garnir ubierać> 1. ubranie składające się ze spodni i 
marynarki: garnitury męskie; 2. komplet różnych przedmiotów: garnitur stołowy, garnitur 
zębów 

Gatunek (m) <niem. Gattung, od gatten łączyć w zespół, kojarzyć w pary> 1. klasa, typ czegoś: gatunek
literacki (np. powieść, tragedia, oda), gatunek dziennikarski (np reportaż); 2. jakość, wartość 
czegoś: coś jest w dobrym/złym gatunku; 3. biol. podstawowa jednostka systematyczna, 
obejmująca osobniki o tych samych cechach 

Gawra (ż) <rum. gaura> legowisko niedźwiedzia 

Gazda (m) <węg., rum. gazda gospodarz, właściciel; zamożny wieśniak> szanowany stary góral 
tatrzański, dobry gospodarz 

Gbur (m) <niem. Gbur chłop, wieśniak, gospodarz> grubianin, prostak; gburliwy, gburowaty 

Genealogia (ż) <łac., z gr. genealogía opowieść o (najdawniejszych) dziejach rodu, od geneá ród> 1. 
rodowód, historia rodu prezentująca przodków; 2. pochodzenie lub kolejne etapy rozwoju: 
drzewo genealogiczne; genealogiczny 

Hagiografia (ż) <hagio-od gr. hágios święty + -grafia> 1. lit. opis życia i legendarnej działalności świętych 
chrześcijańskich, żywoty świętych: literatura hagiograficzna; hagiograf; 2. pot. bezkrytyczne, 
przesadne wychwalanie kogoś 

Hajduk (m) <węg. hajdúk żołnierz> hist. żołnierz piechoty węgierskiej w wojsku polskim króla 
Stefana Batorego, potem też chłopiec służący na dworach magnackich; hajduczek 

Heksa <gr. heks sześć> cząstka wyrazów złożonych, sygnalizuje związek z liczbą 6: heksametr, 
heksagonalny, heksoza 

Heliofity <helio-+ -fit> bot. rośliny wymagające dla normalnego rozwoju pełnego oświetlenia 
słonecznego; rośliny światłolubne 

Hematofagi (m; lm) <hemato-+ gr. phagein pożerać> zool. zwierzęta, których pokarmem jest krew innych 
zwierząt lub człowieka, np. kleszcze, pluskwy, pijawki 

Herb (m) <st.-czes. (h)erb dziedziczne godło rodu szlacheckiego, z śr.-w.-niem. erbe dziedzic, 
spadkobierca> 1. rysunek w tarczy, stanowiący znak rodu szlacheckiego; 2. znak miasta lub 
godło państwa: pierścień, sygnet z herbem, być herbu (jakiego), mieć herb 



Herbata (ż) <daw. herba the, n.-łac. nazwa aptekarska herbaty, hol. thee herbata, z płd.-chiń. te> 1. 
popularny napój: herbata chińska, herbata z cytryną, herbata szara, czerwona; 2. napar (zwykle
leczniczy) z różnych ziół: herbatka ziołowa, z mięty, z rumianku; 3. skromne przyjęcie 
popołudniowe lub wieczorne: być proszonym, przyjść do... 

Herbicydy (m; lm) <ang. herbicides, herbi-od łac. herba trawa> chemiczne środki chwastobójcze 

Heroiczny <fr. héroïque, z łac. heroicus, gr. heroikós> bohaterski, odważny, dzielny, właściwy herosom: 
heroiczny czyn, heroiczna postać, miłość, śmierć, heroiczne walki, heroiczna elegia, saga, 
heroiczny poemat; heroizm, heroizacja, heroizować 

Habilitacja <niem. habilitieren, z fr. habiliter nadawać zdolność prawną, od łac. habilis nadający się (do 
czegoś)> przeprowadzić habilitację; przygotować pracę naukową, zdać egzamin i uzyskać 
stopień doktora habilitowanego 

Hiperbola (ż) <gr. przerzucenie, przesada> 1. lit. figura stylistyczna wprowadzająca przesadę, 
przejaskrawienie w opisie zjawiska, przedmiotu, o którym mowa w utworze; zwrot 
wyrażający przesadę; . mat. wykres funkcji geometrycznej ? hiperbolizacja, hiperboliczny 

Horyzont (m) <niem. Horizont, łac. horizon ~ontis, z gr. horízon (kýklos) krąg wyznaczający granicę> 
1. geogr. widnokrąg, linia pozornego zetknięcia nieba i ziemi: linia horyzontu ? horyzontalny; 
2. przen. zakres tego, o czym się myśli, zasięg wiedzy: mieć szerokie/ciasne horyzonty; 
horyzont zainteresowań 

Iluzja (ż) <łac. illusio szyderstwo, ironia; złudzenie> 1. złudzenie, złudne obrazy ? iluzjon, 
iluzjonista, iluzjonizm; 2. przen. nierealne nadzieje lub plany: tworzyć iluzje; żyć iluzją; 
karmić się iluzjami; iluzyjny, iluzoryczność czego 

Imaginacja (ż) <łac. imaginatio wyobrażenie> wyobraźnia, zdolność wymyślania lub wyobrażania sobie 
różnych najdziwniejszych rzeczy: mieć bujną imaginację; imaginować sobie co; 
wyimaginowany 

Immunitet (m) <niem. Immunität, z łac. immunitas, od immunis wolny od obowiązków> przywilej 
nietykalności osób pełniących ważne funkcje państwowe, polega na zwolnieniu ich od 
odpowiedzialności prawnej za pewien rodzaj wykroczeń: mieć immunitet poselski; uchylenie 
immunitetu 

Impas (m) <fr. impasse> 1. sytuacja bez wyjścia, pot. ślepa uliczka: nastąpił impas, znaleźć się w 
impasie; 2. karc rodzaj zagrywki niższą lewą: założyć impas, być pod impasem; impasować 

Impet (m) <łac. impetus napór, napad> duża siła, gwałtowność, rozpęd: impet uderzenia; robić co z 
impetem; impetyk, impetyczny charakter 

Implikacja (ż) <fr., ang. implication, z łac. implicatio>1. konsekwencja, następstwo; 2. log. treść 
pozostająca w logicznym związku z inną (np. czynność implikuje wykonawcę lub przedmiot 
tej czynności); implikować 

Import (m) <ang., od łac. im-porto wnoszę> wwóz do kraju, sprowadzanie towarów z zagranicy: 
towary z importu, importowane; także o towarach zagranicznych: ta suknia to import z Włoch;
importować co skąd, importer czego 

Impresja (ż) <niem. Impression, fr. impression, z łac. impressio wgniecenie> ulotne wrażenie, także 
utwór artystyczny powstały pod wpływem nagłego wrażenia: impresje muzyczne; impresje z 
podróży; impresjonizm, impresyjny, impresywny 

Indeks (m) <niem. Index, ang., fr., łac. index wskaźnik, palec wskazujący itp.> 1. wykaz czego, 2. 
daw. spis książek lub autorów zakazanych: przen. być na indeksie; 3. ekon. wskaźnik jakiejś 
wartości ? indeksowy, indeksowany: pożyczka indeksowana; 4. pot. dokument studenta, w 
którym wpisuje się informacje o przebiegu studiów, egzaminach 

Indukcja (ż) <łac. inductio wprowadzenie> 1. log. sposób rozumowania polegający na wyprowadzaniu 
ogólnych wniosków ze szczegółowych przesłanek, danych z eksperymentu; przechodzenie od 



szczegółu do ogółu, uogólnienie: myślenie indukcyjne, metoda indukcyjna; 2. fiz. wzbudzanie
prądu pod wpływem czynników elektrycznych lub.. (ż) <łac. inductio wprowadzenie> 1. log. 
sposób rozumowania polegający na wyprowadzaniu ogólnych wniosków ze szczegółowych 
przesłanek, danych z eksperymentu; przechodzenie od szczegółu do ogółu, uogólnienie: 
myślenie indukcyjne, metoda indukcyjna; 2. fiz. wzbudzanie prądu pod wpływem czynników 
elektrycznych lub elektromagnetycznych: indukcja elektromagnetyczna, prądy indukcyjne; 
indukować, induktor 

Inhalacja (ż) <fr. inhalation, od inhaler wdychać, z łac. in-halo> zabieg leczniczy polegający na 
wdychaniu oparów czego: brać inhalacje; inhalatorium, inhalacyjny 

Inspekt (m) <na podstawie śląskiego mispet, z niem. Mistbeet, przez nawiązanie do łac. inspectus 
doglądany> szklarnia, oszklone pomieszczenie dla hodowli roślin wrażliwych na gorsze 
warunki atmosferyczne: inspekty ogrodowe, ogórki inspektowe 

Inteligencja (ż) <niem. Intelligenz, fr. intelligence, z łac. intelligentia pojmowanie, rozumienie> 1. 
zdolność rozumienia zjawisk, uczenia się, szybkiego rozwiązywania problemów: mieć 
wybitną inteligencję, wysoki iloraz inteligencji; inteligentny człowiek, zwierzę, maszyna; 2. 
socjol. warstwa społeczna składająca się z ludzi wykształconych, twórczych, pracujących 
umysłowo: inteligencja techniczna, środowisko inteligenckie; inteligent 

Jałmużna (ż) <czes. jelmożna, niem. Almosen, łac. elemasina, z gr. eleumosnen datek, wsparcie 
biednego> datek dla ubogich, wsparcie materialne dawane z litości: dać jałmużnę; jałmużnik 

Jasyr (m) <ukr., z tur. esir, arab. asir jeniec> daw. a) niewola tatarska lub turecka: wziąć w jasyr 
kogo, b) ludzie i dobra zagarnięte przez najeźdźców tatarskich i tureckich: brać duży jasy 

Jubel (m) <niem. Jubel okrzyki radości, od jubeln krzyczeć z radości, wiwatować, od łac. iubilo> 
pot. hałaśliwa zabawa, uroczystość, huczna izabawa: iść na jubel 

Jubilacja (ż) <p.-łac. iubilatio> 1. muz. długa wokaliza śpiewana na jednej sylabie, mająca wyrażać 
radosny nastrój; 2. daw. radość, uciecha; uroczystość 

Jury (n; ndm) <fr., z ang. jury, ze st.-fr. jurée, od łac. iuratus zaprzysiężony> zespół sędziowski, 
oceniający uczestników w różnych konkursach, zawodach, teleturniejach; juror, jurorka 

Jurysdykcja (ż) <łac. iurisdictio prawo sprawowania sądów> praw. uprawnienie do rozstrzygania sporów 
cywilnych: podlegać czyjej jurysdykcji 

Justować <niem. justieren, od łac. iustus słuszny, należyty> 1. poligr. wypełniać justunkiem odstępy 
między znakami, wyrazami i wierszami w składzie zecerskim dla zachowania jednakowej 
szerokości szpalty lub kolumny; 2. techn. wyregulować urządzenie optyczne i pomiarowe 

Kabaret <niem. Kabarett, z fr. cabaret artistique, cabaret szynk, knajpa, kawiarnia> rodzaj teatrzyku z 
lekkim repertuarem literacko-satyrycznym (żarty, monologi, piosenki) lub widowisko 
satyryczno-rozrywkowe; kabarecik, kabaretowy program, artysta, kabaretki

Koagulacja <łac. coagulatio ścinanie się, krzepnięcie> chem. łączenie się cząstek koloidowych w większe 
zespoły, co powoduje wytrącenie się osadu lub przejście zolu w żel; koagulat, koagulator

Kadencja <niem. Kadenz, fr. cadence, wł. cadenza, z łac. cadentia upadek> 1. ustawowy czas pełnienia 
funkcji przez przedstawiciela lub organ władzy: kadencja sejmu, rektora, prezydencka; 2 muz. 
zakończenie frazy muzycznej; 3 jęz. intonacja opadająca, podkreślająca koniec wypowiedzi ? 
antykadencja

Kindersztuba niem. Kinderstube; od Kinder dziecko + Stube izba> wyniesiona z domu umiejętność 
kulturalnego zachowania i dobrych manier, ogłada towarzyska:

Kodeks niem. Kodex, z łac. codex pień, belka; księga oprawna w drewno> 1. praw. usystematyzowany
zbiór przepisów, dotyczący określonej dziedziny prawa: kodeks cywilny, karny, lub dziedziny 
życia: kodeks etyczny, dyplomatyczny, handlowy, honorowy ? kodyfikacja, kodyfikować, 
skodyfikowany; 2.



Kalkulator <fr. calculateur od łac. calculo liczę> niewielkie elektroniczne urządzenie do szybkich 
obliczeń rachunkowych, arytmetycznych

Kaloria fr. calorie, od łac. calor ciepło, upał, żar> 1. fiz. jednostka ciepła (symbol: cal) = 4,1868 J 
(dżula); ilość ciepła potrzebna do podgrzania jednego grama wody o 1st C; kalorymetr, 
kalorymetria; 2. pot. wartość odżywcza pokarmów: żywność bogata w kalorie ? kaloryczny: 
dieta niskokaloryczna

Katalog gr. katálogos> 1. uporządkowany spis przedmiotów jakiegoś zbioru: katalog książek, płyt, 
towarów; 2. wykaz oferowanych usług, propozycji: katalog mody; katalogować co, 
zakatalogować, katalogowy

Katechizm łac. catechismus, od gr. katechízein nauczam> 1. rel. zwięzły wykład zasad wiary 
chrześcijańskiej, zwykle w formie pytań i odpowiedzi; podręcznik zawierający ten wykład; 
katechizacja, katecheta; 2. przen. zbiór podstawowych zasad etycznych dla określonych ludzi:

Klakier <fr. claqueur> 1. pot. osoba wynajęta do oklaskiwania jakiegoś widowiska lub artysty; 2. 
pogardl. pochlebca, lizu

Kolaż fr. collage naklejanie> 1. kompozycja plastyczna, w której artysta zastosował różne techniki i 
rodzaje tworzywa (np. farba, rysunek, fotografia, naklejone kawałki papieru, nici, materiał); 2.
mieszanina różnych stylów i technik artystycznych

Laboratorium <niem. Laboratorium, fr. laboratoire, ang. laboratory, łac. laboratorium> pracownia naukowa 
wyposażona w aparaturę do wykonywania doświadczeń, przeprowadzania badań, analiz: 
laboratorium językowe, analityczne, chemiczne badania, ćwiczenia laboratoryjne

Laptop <ang., od lap podołek + top wierzch> niewielki, przenośny komputer osobisty

Legenda <niem. Legende, fr. légende, z łac. legenda zalecane do czytania> . pradawna ludowa 
opowieść o postaciach i wydarzeniach historycznych, przesycona elementami cudowności i 
niezwykłości: legendarny bohater, wydarzenie legendarny; 2. pot. opowieść upiększająca coś 
lub kogoś:

Loggia/lodżia wł. loggia> 1. rodzaj tarasu, otwarty balkon: pokój z lodżią; . w architekturze gotyckiej i 
renesansowej: odrębny budynek lub część budynku z kolumnadą albo arkadami zamiast 
ściany frontowej

Loża <fr. loge> wyodrębnione pomieszczenie w teatrach i salach widowiskowych, przeznaczone dla
kilku widzów; rodzaj wewnętrznego balkonu, półotwartej galerii lub trybuny: loża cyrkowa, 
sejmowa, honorowa, siedzieć w loży

Lektura fr. lecture; z łac.> 1. czytanie: lektura gazet, książek, dokumentów; . to, co czytamy: ulubiona 
lektura; 3. pot. utwory przeznaczone do czytania i omawiania w szkole

Letarg <gr. lethargos> 1. śmierć pozorna; chorobowy stan głębokiego snu; . przen. bezczynność, 
gnuśność: zapaść w letarg, trwać w letargu, obudzić się z letargu

Lider <ang. leader> 1. przywódca partii politycznej, związku zawodowego lub organizacji 
społecznych: lider partyjny, lider zespołu muzycznego; 2. sport. zawodnik lub drużyna 
zajmująca pierwsze miejsce w zawodach lub w tabeli rozgrywek

Lobby <ang. lobby kuluary> grupa nacisku; krąg zwolenników pewnej sprawy w środowisku 
pozaparlamentarnym, którzy próbują wywierać wpływ na organy władzy państwowej: lobby 
przemysłowe, rolnicze; mieć swoje lobby w parlamencie lobbing

M

Maczo <hiszp. macho, czyt. maczo> prawdziwy, stuprocentowy mężczyzna, samiec

Magister łac. magister przełożony, mistrz, nauczyciel> 1. tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów 
wyższych, napisaniu i obronie rozprawy naukowej; 2. osoba mająca ten tytuł magisterium, 
magistrant, magisterski:



Majstersztyk <niem. Meisterstück> szczególnie udane dzieło sztuki lub rzemiosła; to co wykonane z 
mistrzostwem

Malkontent <fr. malcontent> osoba niezadowolona z życia, stale narzekająca malkontencki, 
malkontenctwo

Manewrować manewr, z fr.> 1. przesuwać na inną pozycję, zmieniać miejsce, kierunek, zwykle w celu 
uniknięcia albo ominięcia jakichś przeszkód; 2. zręcznie działać, wykręcać się od czego

Mankament wł. mancamento, z łac. mancus ułomny> brak, niedostatek czegoś, usterka: mankamenty 
urody

Manuskrypt <łac. manuscriptum> rękopis; utwór literacki lub naukowy napisany ręcznie

Marża niem. Marge, fr. marge> handl. różnica ceny kosztów i sprzedaży, narzut handlowy dający 
zysk sprzedającemu

N

Nawigacja <łac. navigatio żegluga> sztuka i technika kierowania statkiem, okrętem, samolotem 
nawigacyjny, nawigato

Negatyw fr. (épreuve) négative> obraz fotograficzny czarno-biały, w którym kolory występują na 
odwrót w stosunku do oryginału

Negocjator fr. négociateur> osoba, strona prowadząca negocjacje

News ang.> nadzwyczajna wiadomość z ostatniej chwili, wydarzenie prasowe: czytać newsy

Nonsens <niem. Nonsens, fr. nonsens> bezsens, brak sensu, niedorzeczność, głupstwo: mówić 
nonsensy, oczywisty nonsens nonsensowny, nonsensownie, nonsensowność: nonsensowność 
pomysłu

Nostryfikacja niem. Nostrifikation, fr., ang. nostrification> uznanie zagranicznego dyplomu 
uniwersyteckiego, tytułu lub stopnia naukowego, zawodowego za równoprawny z krajowym:

Nominacja łac. nominatio> 1. mianowanie, powołanie na stanowisko: nominacja na stanowisko 
nominować kogo na co, nominowany; 2. jęz. nadawanie nazw czynnościom, stanom, 
przedmiotom nominacyjny, nominat


