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Klimat, pogoda, klęski żywiołowe
Ochrona środowiska
Rośliny
Zwierzęta

Клімат, погода, стихійні лиха
Охорона довкілля
Рослини
Тварини

KLIMAT, POGODA, KLĘSKI ŻyWIOŁOWE КЛÍМАТ, ПОГÓДА, СТИХÍЙНІ ЛԲХА

Rzeczowniki i wyrażenia rzeczownikowe – Імéнники та іменникóві словосполýчення

amplituda temperatur амплітԻда температԻр
bezwietrze  штиль
błyskawica блԹскавка
chmura  хмáра
 ~ burzowa  грозовá ~
 ~ deszczowa  дощовá ~
 ~ kłębiasta  купчáста ~
 ~ niska ~ нԹжнього Ծрусу
 ~ pierzasta  перԹста ~
 ~ warstwowa  шарувáта ~
 ~ wysoka ~ вéрхнього Ծрусу
 podstawa chmury  оснóва хмáри
chmurka хмáрка, хмарԹнка
ciepło теплó
ciśnienie atmosferyczne  атмосфéрний тиск
 niskie ~ низькԹй ~
 wysokie ~  висóкий ~
cyrkulacja atmosferyczna атмосфéрна циркулԾція 
front atmosferyczny  атмосфéрний фронт
 chłodny ~  холóдний ~
 ciepły ~  тéплий ~
 polarny ~ полԾрний ~
grzmot  грім
klimat  клíмат
 ~ górski  гірськԹй ~
 ~ kontynentalny  континентáльний ~
 ~ monsunowy  мусóнний ~
 ~ morski  морськԹй ~
 ~ pustynny  пустéльний ~
 ~ śródziemnomorski  середземномóрський ~
 łagodny ~  м’якԹй ~
 surowy ~  сувóрий ~
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Ulewom towarzyszą silne wiatry.  ЗлԹви супровóджуються сԹльними 
 вітрáми.

Warszawa przywitała nas desz- Варшáва зустрíла нас дощéм.
 czem.
Wiatr  Вíтер 
 ~ przycicha ~ вщухáє
 ~ rozpędza chmury  ~ розганԾє хмáри
 ~ wieje prosto w twarz ~ дме прԾмо в облԹччя
 ~ wzmaga się. ~ посԹлюється.
Zanosi się na deszcz. Схóже, бԻде дощ.
Zawiało (Zasypało) drogi.  Завíяло (засԹпало, замелó)  

 дорóги.

OCHRONA ŚRODOWISKA ОХОрÓНА ДОВКÍЛЛЯ

Rzeczowniki i wyrażenia rzeczownikowe – Імéнники та іменникóві словосполýчення

ekosystem екосистéма
populacja популԾція
przyrodа  прирóда
równowaga ekologiczna екологíчна рівновáга
warstwa ozonowa  озóновий шар
woda pitna питнá водá
zaopatrzenie w wodę водопостачáння
zasoby naturalne  прирóдні ресԻрси
 ~ nieodnawialne  невіднóвні ~
 ~ odnawialne  віднóвні (віднóвлювальні) ~

■
alternatywne źródła energii  альтернатԹвні джерéла енéргії
ekologia  еколóгія
 ~ człowieka  ~ людԹни
 ~ społeczna  соціáльна ~, соціоеколóгія
filtr  фільтр
ochrona  зáхист, охорóна
oczyszczalnia ścieków  пункт очԹщення стічнԹх вод
oczyszczanie ścieków  очԹщення стічнԹх вод
park narodowy націонáльний парк
prawidłowość закономíрність
regulacje prawne  правовé регулювáння
rekultywacja рекультивáція 
rezerwat przyrody прирóдний заповíдник
ruch ekologiczny екологíчний рух 
ruch Zielonych  рух зелéних 
sortowanie odpadów  сортувáння відхóдів
utylizacja odpadów утилізáція відхóдів
zalesianie залíснення
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czynniki szkodliwe – шкідлԹві чԹнники
azbest азбéст
chemikalia  хімікáлії
choroby cywilizacji  хворóби цивілізáції
deforestracja  хижáцька вԹрубка лісíв
degradacja  деградáція 
deszcze дощí
 kwaśne ~  кислóтні ~
 radioaktywne ~  радіоактԹвні ~
dewastacja спустóшення, девастáцiя
dym дим
dziura ozonowa озóнова дірá
efekt cieplarniany парникóвий ефéкт
emisja gazów вԹкид (емíсія) гáзів
erozja ерóзія
 ~ gleby  ~ ґрунтíв
 ~ lodowcowa  льодовикóва ~
 ~ morska  морськá ~
 ~ rzeczna річковá ~
 ~ wietrzna  вітровá ~
 ~ wodna вóдна ~
freon  фреóн 
gazy toksyczne токсԹчні гáзи
hałas  гáлас, шум
katastrofa ekologiczna екологíчна катастрóфа
makulatura макулатԻра
melioracja  меліорáція
nawozy дóбриво lp
niszczenie  знԹщення 
 ~ lasów ~ лісíв
 ~ warstwy ozonowej руйнувáння озóнового шáру
ocieplenie потеплíння
odpadki відхóди
odpady  відхóди
 ~ drewna ~ деревинԹ 
 ~ komunalne комунáльні ~
 ~ metalowe  металéвий брухт, металобрԻхт
 ~ nuklearne ~ áтомної промислóвості
 ~ promieniotwórcze радіоактԹвні ~
 ~ przemysłowe  промислóві ~
ołów свинéць
paliwo  пáливо, пальнé
plastik  плáстик, пластмáса
promieniowanie radioaktywne  радіоактԹвне випромíнювання
przegrzanie перегрíв
pył  пил
 ~ radioaktywny  радіоактԹвний ~
 ~ węglowy  кам’яновԻгíльний ~
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ROŚLINy рОСЛԲНИ

Rzeczowniki i wyrażenia rzeczownikowe – Імéнники та іменникóві словосполýчення

byliny багаторíчні рослԹни 
chwasty бур’Ծн 
drzewostan лісонасáдження
gatunki roślin вԹди рослԹн
mchy мохԹ 
paprocie пáпороті
porosty лишáйники
roślinność pослԹнність
 egzotyczna ~ екзотԹчна ~
rośliny рослԹни
 ~ chronione (pod ochroną) ~ під охорóною
 ~ cieniolubne тіньолԽбні ~
 ~ cieplarniane теплԹчні ~
 ~ doniczkowe кімнáтні ~
 ~ inspektowe парникóві ~
 ~ jednoroczne однорíчні ~
 ~ lecznicze лíкарські ~
 ~ liściaste листянí ~
 ~ ogrodowe садóві ~
 ~ pastewne кормовí ~
 ~ pnące виткí ~
 ~ przemysłowe технíчні ~
 ~ strączkowe стручкóвí ~
 ~ światłolubne світлолԽбні ~
 ~ trawiaste, trawy трав’янԹсті ~
 ~ uprawne культԻрні ~
 ~ wieloletnie  багаторíчні ~
 ~ wodne вóдні ~
 ~ wodolubne водолԽбні ~
 ~ zbożowe зерновí ~
 ~ zielne злáкові ~, злáки
skrzypy хвощí
trzcina тростԹна
wodorosty вóдорості
zioła лíкарські рослԹни (трáви)

■
hodowla roślin рослԹнництво
rozmnażanie roślin розмнóження рослԹн
sadzonka сáджанець
siew сівбá
uprawa roślin вирóщування рослԹн
wegetacja вегетáція
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szuwary lm, oczerety lm очерéт
tereny zielone зелéні насáдження
trawa травá
trawnik газóн
warzywnik горóд
wąwóz ущéлина
zagajnik гай, молоднԾк
zarośla зáрості 
żywopłot  живоплíт

ZWIERZĘTA ТВАрԲНИ

Rzeczowniki i wyrażenia rzeczownikowe – Імéнники та іменникóві словосполýчення

samiec/samica самéць/сáмка, самԹця
czworonóg чотиринóгий

■
akwarium аквáріум
buda бԻдка
dziupla  дуплó
gawra, barłóg  барлíг
gniazdo гніздó
legowisko лíгво, лíгвище, кублó
mrowisko мурáшник
nora норá
pajęczyna павутԹння
tereny lęgowe місцԾ гніздувáння
terrarium терáріум
zoo, ogród zoologiczny зоопáрк

■
kierdel отáра (овець)
klucz косԾк (птахiв)
ławica косԾк (риб)
sfora згрáя собáк (псів)
stado стáдо, згрáя
 ~ krów стáдо корíв
 ~ owiec отáра овéць
 ~ ptaków згрáя птахíв
tabun табԻн
wataha згрáя (вовків)

Przymiotniki – прикмéтники 

akwariowy аквáріумний
domowy домáшній, свíйський
drapieżny хԹжий
dziki дԹкий
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Naśladowanie dźwięków – Звуконаслíдування
be-bee (owca) бее-бее 
bzz (mucha) дзз
chrum-chrum (świnia) хрю-хрю
ćwir-ćwir (wróbel) цвірíнь-цвірíнь
gę-gę (gęś) ґе-ґе
gruch-gruch (gołąb) гуль-гуль
hau-hau (pies) гав-гав
i-cha-cha (koń) í-го-го 
i-o-i-o (osioł) іá-іá 
ko-ko-ko (kura) ко-ко
kra-kra (wrona) кар-кар
ku-ku (kukułka) ку-ку
kukuryku (kogut) кукурíку
kum-kum (żaba) ква-ква, кум-кум
kwa-kwa (kaczka) кря-кря
mee-mee (koza) ме-ме
miau-miau (kot) няв-няв
mru-mru (kot) мур-мур
muu (krowa) му
pi-pi (kurczak) пі-пі
u-hu (puhacz) пугԻ

* Zob. Gospodarstwo rolne w rozdz. 22. Wieś i okolica.
** Zob. Artykuły spożywcze w rozdz. 5. Zakupy.
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