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PRZEMySŁ ПрОМИСЛÓВІСТЬ

Rzeczowniki i wyrażenia rzeczownikowe – Імéнники та іменникóві словосполýчення

automatyzacja produkcji автоматизáція виробнԹцтва
dział produkcji гáлузь виробнԹцтва
elektrownia електростáнція
 ~ atomowa áтомна ~
 ~ cieplna тепловá ~
 ~ geotermalna геотермáльна ~
 ~ słoneczna сóнячна ~
 ~ wiatrowa вітровá ~
 ~ wodna гідроелектростáнція, ГЕС
energetyka енергéтика
fabryka завóд, фáбрика 
 ~ autobusów автóбусний ~
 ~ porcelany фáбрика порцелԾни
gałąź  гáлузь, сéктор
 ~ gospodarki narodowej сéктор нарóдного господáрства
 ~ produkcji materialnej  ~ матеріáльного виробнԹцтва
 ~ przemysłu ~ промислóвості (індԻстрії)
gospodarka  еконóміка, господáрство
 ~ krajowa націонáльна еконóміка
 ~ narodowa (państwa) нарóдне господáрство (держави)
 ~ rynkowa рԹнкова еконóміка
 ~ światowa світовá еконóміка
górnictwo  гірничодобувнá (гірнԹча) промис- 

 лóвість
 ~ naftowo-gazowe нафтогазопрóмисел
 ~ węglowe  вугíльна промислóвість, вугле- 

вԹдобуток
huta металургíйний завóд
 ~ szkła ~ склoзавóд
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Reklama jest dźwignią handlu.  Реклáма – рушíйна сԹла торгíвлі. 

GIEŁDA БÍрЖА

Rzeczowniki i wyrażenia rzeczownikowe – Імéнники та іменникóві словосполýчення

broker біржовԹй брóкер
dealer giełdowy біржовԹй дԹлер
giełdziarz pot. біржовԹк
gracz giełdowy біржовԹй гравéць
inwestor giełdowy  біржовԹй інвéстор
makler  мáклер
okaziciel пред’явнԹк
płatnik плaтнԹк
właściciel weksla  влáсник (утрԹмувач) вéкселя,  

 векселеутрԹмувач
■

akcja áкція
 ~ imienna iменнá ~
 ~ na okaziciela  пред’явнԹцька ~, ~ на пред’яв- 

никá
 ~ z ograniczonym prawem głosu ~ з обмéженим прáвом гóлосу
 ~ zwykła звичáйна ~
aukcja giełdowa біржовԹй аукціóн
biuro maklerskie  мáклерська контóра
bon бон
 ~ oszczędnościowy ощáдний ~
 ~ skarbowy ~ держáвної скарбнԹці
boom giełdowy  біржовԹй бум
ceduła   біржовԹй (котирувáльний)  

 бюлетéнь
cena giełdowa біржовá цінá
dom maklerski мáклерський дім
dywidenda дивідéнд
emisja papierów wartościowych éмісія цíнних папéрів
giełda  бíржа
 czarna ~  чóрна ~ 
 nieoficjalna ~  неофіцíйна ~ 
 ~ papierów wartościowych  ~ цíнних папéрів
 ~ pieniężna  фінáнсова ~
 ~ towarowa  товáрна ~
 ~ walutowa  валԽтна ~
handel akcjami торгíвля áкціями
indeks  íндекс, показнԹк кон’юнктԻри
koniunktura giełdowa  біржовá кон’юнктԻра
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Przymiotniki – прикмéтники

aukcyjny аукціóнний
brokerski  брóкерський
giełdowy біржовԹй
maklerski  мáклерський
niestabilny хиткԹй, нестійкԹй,  

  нестабíльний 
niezbywalny без прáва передáчі
prowizyjny  комісíйний
ryzykowny  ризикóваний
spekulacyjny спекулятԹвний
towarowo-finansowy товáрно-фінáнсовий
walutowy валԽтний
zbywalny відступнԹй

Czasowniki i zwroty – дієсловá та дієслíвні словосполýчення

dysponować pakietem akcji мáти пакéт áкцій
emitować емітувáти
głosować голосувáти
grać na giełdzie  грáти на бíржі
kupować na aukcji купувáти на аукціóні  

  (з аукціóну)
mieć popyt мáти пóпит
odroczyć płatność  відстрóчити платíж
ogłosіć przetarg  оголосԹти торгԹ  

  (тéндер)
prognozować прогнозувáти
prowadzić aukcję вестԹ аукціóн
przestrzegać zasad  дотрԹмуватися прáвил
spełniać warunki  викóнувати умóви
spłacić weksel сплатԹти вéксель
sprzedawać papiery wartościowe  продавáти цíнні папéри
wprowadzać do obrotu пускáти в óбіг
wstrzymać płatność  припинԹти (зупинԹти)  

  платежí
wycofywać z obrotu вилучáти з óбігу
wystawić weksel вԹдати (дáти) вéксель
zawiesić płatność призупинԹти (зупинԹти)  

  платежí

	

Akcje Áкції
 ~ idą w górę ~ підвԹщуються (йдуть угóру)
 ~ spadają. ~ знԹжуються (пáдають).
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BANK БАНК

Rzeczowniki i wyrażenia rzeczownikowe – Імéнники та іменникóві словосполýчення

bankier влáсник бáнку, банкíр
bankowiec  бáнківський службóвець, служ- 

 бóвець бáнку
kasjer/ kasjerka касԹр/ касԹрка
klient banku кліԸнт бáнку
kredytobiorca  позичáльник 
kredytodawca  кредитóр
poręczyciel поручԹтель, завірԹтель, гарáнт
pożyczkobiorca  позичáльник, позикоодéржувач,  

 позичкоодéржувач
urzędnik bankowy бáнківський службóвець 
właściciel rachunku  влáсник рахԻнку

■
aktywa banku  бáнківський áктив, актԹви бáнку 
bank  банк
 ~ komercyjny комерцíйний ~
 ~ państwowy держáвний ~
banknot  банкнóт, банкнóта
 podrobiony ~   підрóблений ~, підрóблена бан- 

кнóта
bankomat  банкомáт
bilans środków pieniężnych балáнс кóштів
bilon білóн
czek  чек
 ~ bankowy бáнківський ~
 ~ bez pokrycia ~ без забезпéчення
czytnik зчԹтувальний прԹстрій
debet дéбет 
drobne pot. дрiбнí грóші
filia banku філіáл (фíлія) бáнку
gotówka готíвка, готóві грóші
grosz грíш
gwarancja płatności  забезпéчення платежԻ
hrywna грԹвня
kantor wymiany walut  пункт óбміну валԽт, óбмін валԽт 
kapitalizacja odsetek  капіталізáція відсóтків
kapitał bankowy  бáнківський капітáл 
kara za niedotrzymanie  пенԾ (штраф) за прострóчення 

terminu płatności  платежԻ
karta  кáртка
 ~ bankomatowa банкомáтна ~ 
 ~ kredytowa кредԹтна ~ 
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