
Indeks
abecadło alfabet
abecadłowy przestarz. alfabetyczny
adres e-mail
argument racja I
a więc ergo
a zatem ergo
babochłop pot. dragon pejor.
baczenie atencja przestarz.
badacz eksplorator
badać analizować, eksplorować, penetrować,

sondować, testować
badania studia
badanie analiza, ekspertyza, eksploracja
badawczy analityczny, eksploracyjny, stu-

dialny, studyjny
bagno kloaka
bajkopisarstwo fabulistyka
baloniarz aeronauta przestarz.
bałagan bardak pot., burdel wulg. pejor.
bałwan idol
bałwochwalca fetyszysta, poganin
bałwochwalczy pogański
bałwochwalstwo fetyszyzacja, fetyszyzm,

idolatria spec., pogaństwo
banialuki pejor. androny przestarz. pejor.
barczysty atletyczny
barwa tembr
barwnik pigment
barwny chromatyczny
baśniowość fantastyka
baśniowy fantastyczny
bat knut przestarz., nahajka
batog nahajka
baty plagi przestarz.
bazgroł pot. hieroglif żart.
bezbożnictwo przestarz. pejor. ateizm
bezbożnik przestarz. pejor. agnostyk, ateista,

ateusz przestarz., libertyn
bezcielesny eteryczny
bezczelność arogancja, hucpa pot., imper-

tynencja
bezczelny arogancki, impertynencki
bezczeszczenie profanacja
bezcześcić profanować
bezczynność immobilizm, letarg
bezdomny kloszard
bezdźwięczny atoniczny spec., matowy
bezimienny anonimowy

bezinteresowność altruizm
bezinteresowny altruistyczny
bez końca ad infinitum
bezkrólewie interregnum
bezkształtny amorficzny
bezlotek spec. pingwin
bezład bezhołowie, chaos, dezorganizacja,

entropia, galimatias
bezładny anarchiczny, chaotyczny
beznadziejność dramatyzm, tragizm
beznadziejny dramatyczny, fatalny, tra-

giczny
bez opuszczeń in extenso
bez osłonek expressis verbis
bezosobowy anonimowy, impersonalny
bezpaństwowiec apatryda
bezpłatnie gratis
bezpłatny gratisowy
bez pokrycia deklaratywny
bezpostaciowy amorficzny
bezprzedmiotowy akademicki
bez przerwy ad infinitum
bez przygotowania ex promptu
bezruch immobilizm, statyka
bezrząd anarchia, bezhołowie
bezsilność impotencja
bezsiła impotencja
bezstronność obiektywizm
bezstronny neutralny, obiektywny
bezustanny permanentny
bezwiedny automatyczny, instynktowny
bezwład inercja
bezwładnościowy inercjalny spec.
bezwładność inercja spec.
bezwładny inercyjny
bezwyjściowy patowy
bezwyznaniowiec agnostyk, ateista, ateusz

przestarz.
bezwzględność rygoryzm
bezwzględny absolutny, drakoński, rygorys-

tyczny
bez zarzutu correct
bezżenność celibat
białaczka leukemia spec.
biała gorączka delirium tremens
białe ciałko krwi leukocyt spec.
białko proteina spec.
białkowy proteinowy spec.
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biały kruk cymelium
bicz kańczug, nahajka
bieda bryndza pot.
biedak łazarz, parias
biednieć pauperyzować się
biednienie pauperyzacja
biegle perfekt pot.
biegły ekspert, perfekt pot., rutynowany
biegunowy polarny
bielactwo albinizm spec.
bielizna negliż
bierność indolencja pejor., indyferencja, in-

dyferentyzm, inercja, pasywizm
bierny abuliczny, indolentny pejor., indyfe-

rentny, inercyjny, pasywny
bieżący aktualny
bieżnik protektor
bijak kafar
bitwa batalia
bladozielony seledynowy
blady anemiczny
blask luminancja spec.
Bliski Wschód Lewant
bliskowschodni lewantyński
bliskoznacznik synonim
bliskoznaczność synonimia
bliskoznaczny synonimiczny
błazen klown, komik
błazen pejor. klown pejor., komediant pejor.
błazenada arlekinada, klownada
błazeński buffo, klownowski
błazeński pejor. komediancki pejor.
błazeństwo arlekinada
błazeństwo pejor. komedianctwo pejor.
błaznowanie klownada
błąd kiks pot.
błędne koło circulus vitiosus, idem per idem
błędny fałszywy
błękit lazur
błękitny lazurowy
błona dziewicza hymen spec.
błonica dyfteryt
błonnik celuloza
błonnikowy celulozowy
błyskotki biżuteria
błyskotliwość koncept przestarz.
błyszczeć brylować
bocianie gniazdo mars spec.
bodziec asumpt, doping, impuls, inspiracja,

stymulant, stymulator
bodziszek geranium
bogactwo feeria, kalejdoskop, orgia

bogacz burżuj pejor., krezus, nabab
bogaty barokowy, bizantyjski, bombastyczny
bogoburczy heretycki
bohater iron. gieroj iron.
bojownik batalion
bożek idol
bożyszcze Baal, idol
bój batalia
bóżnica synagoga
bracia polscy arianie
brać inkasować
brak defekt
bramka gol
bratać się fraternizować się
bratanie się fraternizacja
bratobójczy kainowy
brednie pejor. androny przestarz. pejor., far-

mazony pejor.
bronić apologizować
brudas pot. pejor. abnegat, łajza pot. pejor.
brudnopis brulion
brukowy bulwarowy
brzeszczot klinga
brzmienie melodia, ton
brzmieniowy fonetyczny
budowa anatomia, architektonika, architek-

tura, faktura, kompozycja, konstrukcja,
konstytucja, morfologia spec., struktura

budować konstruować
budowla konstrukcja, obiekt
bujny dynamiczny
bura pot. paternoster przestarz., reprymenda
burza huragan
buta arogancja
butny arogancki
buźka pot. smiley
być egzystować
bystry inteligentny
byt egzystencja
bytowy materialny, socjalny
cacko bibelot
cacuszko bibelot
całkowicie en bloc
całkowity absolutny, diametralny, globalny
całokształt uniwersum
całopalenie spec. holocaust spec.
całościowy holistyczny spec., kompleksowy,

sumaryczny
cecha akcent, atrybut, dystynkcja
celowościowy finalistyczny, teleologiczny
celowy intencjonalny
cennik taryfa
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