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ŁĄCZNOŚĆ, MEDIA,  
KSIĄŻKA, KOMPUTER

ЗВ’ЯЗОК, МАС-МЕДІА, 
КНИЖКА, КОМП’ЮТЕр

Poczta
Korespondencja
Telekomunikacja
Radio i telewizja
Prasa, książka, druk
Komputer, Internet

Пошта
Листування
Телекомунікація
Радіо та телебачення
Преса, книжка, друк
Комп’ютер, Інтернет

POCZTA ПÓШТА

Rzeczowniki i wyrażenia rzeczownikowe – Імéнники та іменникóві словосполýчення

adresat адресáт, одéржувач
doręczyciel  листонóша, поштáр
gołąb pocztowy  поштóвий гóлуб
listonosz/ listonoszka листонóша, поштáр/ поштáрка
naczelnik poczty начáльник поштóвого віддíлення
nadawca відпрáвник, адресáнт
odbiorca одéржувач, адресáт
telegrafista/ telegrafistka  телеграфíст/ телеграфíстка
urzędnik poczty   поштóвий службóвець, пошто- 

 вԹк pot.
■

adres адрéса
 ~ pocztowy поштóва ~
 ~ zwrotny зворóтна ~
awizo повідóмлeння
blankiet бланк
dalekopis телетáйп
doręczenie достáвка
doręczanie listów poleconych  достáвка рекомендóваної  корес- 

 пондéнції
dowód nadania квитáнція
faks, fax факс
karta (kartka) pocztowa (поштóва) листíвка
 ~ imieninowa ~ на іменԹни
 ~ okolicznościowa худóжня ~, ~ з привітáннями
 ~ świąteczna  святкóва (вітáльна) ~
 ~ urodzinowa ~ на день нарóдження
kod pocztowy поштóвий íндекс
koperta конвéрт
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Szanowni Państwo! Шанóвне пáнство (товарԹство)!
Twoja kochająca wnuczka Ksenia Вáша лԽбляча онԻка Ксéня
W nawiązaniu do pisma z dnia…  У зв’язкԻ з листóм від…  У вíдпо- 

 відь на лист від…
W odpowiedzi na Pani list… У вíдповідь на Ваш лист…
Z poważaniem… З повáгою…
Z wyrazami szacunku…  З пошáною…

Wzór adresowania – Зразóк написáння адрéси

Krystyna Geraszczenko
ul. Stepowa 37, m. 4
Dergacze, obw. charkowski
Ukraina 62301

Христина Геращенко 
вул. Степова, 37, кв. 4
м. Дергачі, Харківська обл. 
Україна 62301

Przykład życzeń – при́клад побажáнь

Drodzy Olu i Stefanie!
Wszystkiego najlepszego z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia i Nowe-
go Roku!
Życzymy Wam zdrowia, szczęścia, 
spokoju ducha, sukcesów w pracy, 
miłości, wszelkiej pomyślności 
i spełnienia marzeń.
Niech Was Bóg ma zawsze w swej 
w opiece!

Krystyna i Paweł

Дорогі Олю та Степане! 
Вітаємо Вас зі святами Нового 
року та Різдва Христового! 
Бажаємо Вам здоров’я, щастя, 
душевного спокою, успіхів у 
роботі, добра, любові, всіляких 
гараздів та здійснення мрій  
i задумів. 
Нехай Божа ласка буде завжди 
з Вами! 

Кристина та Павел

TELEKOMUNIKACJA ТЕЛЕКОМУНІКÁЦІЯ

Rzeczowniki i wyrażenia rzeczownikowe – Імéнники та іменникóві словосполýчення

abonent абонéнт
rozmówca співрозмóвник
telefonistka телефонíстка

■
abonament абонемéнт
akcesoria telefoniczne телефóнні акcесуáри
aktywacja usługi активáція пóслуги
aparat telefoniczny телефóнний апарáт
automat telefoniczny телефóн-автомáт
automatyczna sekretarka автовідповідáч
billing бíлінг
biuro numerów довідкóве бюрó
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wydawać/ wydać  видавáти/ вԹдати, випускáти/  
 вԹпустити у світ

wydrukować надрукувáти, вԹпустити дрԻком
wyjść drukiem  вԹйти з дрԻку
wznawiać/ wznowić  перевидавáти/ перевԹдати
zamieścić ogłoszenie  надрукувáти (подáти) оголóшення
zeskanować  відсканувáти

	

na łamach prasy у прéсі, у газéті
na stronach miesięcznika  на сторінкáх журнáлу

■
Gazeta ukazuje sie pięć razy  Газéта вихóдить п’ять разíв 

w tygodniu oprócz niedziel   на тԹждень, крім недíлі й поне- 
i poniedziałków.  дíлка.

Książkę chroni prawo autorskie.   На кнԹжку пошԹрюється áвтор- 
 ське прáво.

Nakład książki wyczerpany.  Нáклад кнԹжки розпрóданий.
Redakcja nie odpowiada  Редáкція не несé відповідáльності 

za treść ogłoszeń.   за зміст оголóшень. 
Redakcja nie zwraca materiałów  Рукóписи, які редáкція не замов- 

niezamówionych.  лԾла, не повертáються.
Redakcja zastrzega sobie prawo  Редáкція зберігáє за собóю прáво 

skracania i adiustacji tekstów.   скорóчувати та редагувáти мате- 
 ріáли.

W artykule poruszane są zagad- У статтí висвíтлюються проблéми… 
nienia… 

KOMPUTER, INTERNET КОМП’ԶТЕр, ІНТЕрНÉТ

Rzeczowniki i wyrażenia rzeczownikowe – Імéнники та іменникóві словосполýчення

administrator systemu систéмний адміністрáтор, сисадмíн
haker хáкер
informatyk iнформáтик
programista програмíст
użytkownik корԹстувáч, Խзер

■
abonament (internetowy) абонплáта (за Iнтернéт) 
adres internetowy Інтернéт-адрéса
aktualizacja danych актуалізáція дáних
aktywacja usługi активáція пóслуги
aplikacja аплікáція
aukcja internetowa Інтернéт-аукціóн
autozapis автозáпис
bajt байт
baza danych бáза дáних
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skrzynka mailowa електрóнна скрԹнька
 ~ nadawcza  ~ відправникá (адресáнта)
 ~ odbiorcza ~ отрԹмувача (адресáта)
sortowanie danych сортувáння дáних
spacja шпáція
spam спам
sprzęt komputerowy комп’Խтерне облáднання
start старт, пуск
strona internetowa  Інтернéт-сторíнка, веб-сторíнка,  

 веб-сáйт
system  систéма
 ~ komputerowy комп’Խтерна ~
 ~ operacyjny операцíйна ~
środowisko середóвище
  ~ graficzne графíчне ~
  ~ Windows ~ Windows
  ~ wirtualne  віртуáльне ~
tabela таблԹця
tabulator табулԾтор
tapeta малԽнок, шпалéра
toner  тóнер
transfer danych пересилáння дáних
tworzenie plików tekstowych твóрення текстовԹх фáйлів
uruchomienie programu зáпуск прогрáми
ustawienia налаштувáння, устанóвки
usuwanie plików усувáння (вԹлучення) фáйлів
uszkodzenie pliku пошкóдження фáйлу
utworzenie dokumentu (pliku) ствóрення докумéнту (фáйлу)
wideokonferencja вíдео-конферéнція
widok вԹгляд
wirus (komputerowy) (комп’Խтерний) вíрус
właściwości властԹвості
wprowadzеnie danych ввéдення дáних
wydruk (komputerowy) (комп’Խтерний) друк
wyjście вԹхід
wyszukiwanie пóшук
wyszukiwarka прогрáма пóшуку
załącznik додáток, атáчмент
zapis danych зáпис дáних
zasilanie жԹвлення
zmiana nazwy dokumentu змíна нáзви докумéнта

zakładki okna dialogowego – заклáдки діалóгового вікнá
tło тло, фон
ustawienia парáметри, налаштóвування
wygaszacz ekranu застáвка, скрінсéйвер
wygląd офóрмлення
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Czasowniki i zwroty – дієсловá та дієслíвні словосполýчення

anulować відмінԹти, анулԽвати
czatować спілкувáтися (сидíти pot.) в чáті
dodać додáти
drukować роздрукóвувати
formatować форматувáти
grać w gry komputerowe грáти в комп’Խтерні íгри
instalować устанóвлювати, інсталювáти
justować tekst вирíвнювати текст
kliknąć клáцнути
kodować кодувáти, цифрувáти
kontaktować się przez internet контактувáти чéрез Iнтернéт
kopiować копіювáти (знімáти) кóпію 
korzystać z komputera користувáтися комп’Խтером
nacisnąć klawisz натиснԻти клáвішу
nagrać płytę записáти компáкт-диск
odczytać dyskietkę прочитáти дискéту
odinstalować відінсталювáти
odzyskać pliki відновԹти фáйли
opróżnić kosz очԹстити смітнԹк
otworzyć відкрԹти
 ~ dokument ~ докумéнт
 ~ katalog ~ файл
 ~ okno programu ~ вікнó прогрáми
pisać na komputerze друкувáти на комп’Խтері
podłączyć do Internetu підключԹти до Інтернéту
połączyć з’єднáти
posortować dane впорядкувáти (yпорядкувáти) дáні
programować програмувáти
przechowywać pliki зберігáти фáйли
przechwytywać dane перехóплювати дáні
przejrzeć zawartość katalogu переглԾнути вміст каталóгу
przenieść plik перемістԹти файл
przesunąć kursor пересԻнути (перемістԹти) курсóр
przetwarzać dane перетвóрювати дáні
resetować перезавантáжити
robić zakupy w sieci робԹти пóкупки в мерéжі
rozpocząć instalację почáти інсталԾцію
rozszerzyć plik розшԹрити файл
rysować tabelę малювáти таблԹцю
skasować усԻнути, вԹлучити
sortować сортувáти
sprawdzić pocztę перевíрити пóшту
ściągnąć informację z internetu стягнԻти інформáцію з Інтернéту
tworzyć творԹти
 ~ bazę danych ~ бáзу дáних
 ~ prezentację graficzną ~ графíчну презентáцію
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Brak nowych wiadomości. Немáє новԹх повiдóмлень.
Przeczytaj wiadomość. Прочитáй повдóмлення.
Zapisz dane na twardym dysku. ЗапишԹ дáні на жорсткóму дԹску.

■
Często wchodzisz na czat? Ти чáсто вхóдиш у чáти?
Jakie masz oprogramowanie?  Якé в тéбе прогрáмне забезпé- 

 чення?
Komputer się zawiesił. Комп’Խтер завԹс.
Mam zapchaną skrzynkę mailową.  МоԾ електрóнна скрԹнька пере- 

 пóвнена (забԹта).
Przegraj mi to na płytę. ПерепишԹ це менí на диск.
Przyślij mi maila. ПерешлԹ (надішлԹ) менí імéйл.

* Zob. Artykuły przemysłowe w rozdz. 5. Zakupy.
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