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ZIEMIA I WSZECHŚWIAT ЗЕМЛЯ ТА ВСЕСВІТ
Budowa Ziemi  
Budowa Wszechświata 

Будова Землі
Будова Всесвіту

BUDOWA ZIEMI БУДÓВА ЗЕМЛÍ

Rzeczowniki i wyrażenia rzeczownikowe – Імéнники та іменникóві словосполýчення

geosfera – геосфéра
koncentryczne sfery budowy Ziemi  концентрԹчні шарԹ будóви Землí
hydrosfera гідросфéра
atmosfera  атмосфéра 
 jonosfera іоносфéра
   egzosfera   екзосфéра
   termosfera    термосфéра
 mezosfera мезосфéра
 stratosfera стратосфéра
   ozonosfera   озоносфéра
 troposfera  тропосфéра
litosfera літосфéра
 jądro (wewnętrzne, zewnętrzne) (внԻтрішнє, зóвнішнє) ядрó
 płaszcz (wewnętrzny, zewnętrzny) (внԻтрішня, зóвнішня) мáнтія
 skorupa ziemska (kontynentalna, (материкóва, континентáльна, 
 oceaniczna) океанíчна) земнá корá
biosfera біосфéра
pedosfera педосфéра

ery i okresy w dziejach Ziemi – éри та перíоди в істóрії Землí
era kenozoiczna, kenozoik кайнозóйська éра, кайнозóй
 trzeciorzęd третԹнний перíод
 czwartorzęd четвертԹнний перíод
era mezozoiczna, mezozoik мезозóйська éра, мезозóй
 trias тріáсовий перíод, тріáс
 jura Խрський перíод
 kreda крейдянԹй (крéйдовий) перíод
era paleozoiczna, paleozoik палеозóйська éра, палеозóй
 kambr кéмбрій
 ordowik ордóвик
 sylur силԻр
 dewon девóн
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tarcza диск
 ~ Księżyca мíсячний ~
 ~ Słońca сóнячний ~
układ gwiazd (gwiezdny)  систéма зірóк, зóряна систéма
Układ Słoneczny Cóнячна систéма
wiatr słoneczny сóнячний вíтер
widnokrąg виднокóло
wschód słońca  схід сóнця
zachód słońca  зáхід сóнця
zaćmienie затéмнення 
 ~ całkowite  пóвне ~
 ~ częściowe  часткóве ~
 ~ Księżyca  мíсячне ~ 
 ~ Słońca сóнячне ~
zenit зенíт
zodiak, zwierzyniec niebieski зодіáк
zorza polarna  полԾрне сԾйво
zrównanie dnia z nocą рівнодéння
 ~ jesienne осíннє ~
 ~ wiosenne  веснԾне ~

gwiazdy – зiркԹ, зóрі
gwiazda зíрка, зорԾ
 ~ przewodnia провіднá зорԾ
 ~ spadająca  ~, що пáдає
 biały karzeł бíлий кáрлик
 czerwony olbrzym червóний гігáнт
 supernowa суперновá, надновá 

■
Aldebaran Альдебарáн
Antares Антáрес
Betelgeuse, Betelgeza Бетельгéйзе
Gwiazda Polarna ПолԾрна зíрка
Gwiazda Poranna, Jutrzenka  Рáнішня зорԾ
Gwiazda Wieczorna  Вечíрня зорԾ
Słońce Сóнце
Syriusz Сíріус

gwiazdozbiory – сузíр’я
Andromeda Андромéда 
Kasjopea Кассіопéя
Krzyż Południa Півдéнний Хрест
Mała Niedźwiedzica, Mały Wóz Малá Ведмéдиця, МалԹй Віз
Orion Оріóн
Warkocz Bereniki Волóсся Верoнíки
Wielka Niedźwiedzica, Wielki Wóz ВелԹка Ведмéдиця, ВелԹкий Віз 
Wielki Pies ВелԹкий Пес
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gwiazdozbiory zodiaku – зодіакáльні сузíр’я 
Baran  Овéн, Барáн
Byk  Телéць
Bliźnięta  БлизнԾта, БлизнюкԹ
Rak  Рак
Lew Лев
Panna  Дíва
Waga  Вáги lm, ТерезԹ lm
Skorpion  Скорпіóн
Strzelec  Стрілéць
Koziorożec  Козерíг, Козорíг
Wodnik  Водолíй
Ryby  РԹба

planety Układu Słonecznego – планéти Cóнячної систéми
Merkury  МеркԻрій
Wenus  Венéра
Ziemia ЗемлԾ
 Księżyc Мíсяць
Mars  Марс
Jowisz  Юпíтер
Saturn  СатԻрн
Uran  Урáн
Neptun  НептԻн
Pluton  Плутóн

fazy Księżyca – фáзи Мíсяця
kwadra  чверть 
nów, Księżyc w nowiu молодԹй мíсяць, молодԹк
pełnia  пóвний мíсяць, мíсяць у пóвні

katastrofy kosmiczne – космíчні катастрóфи
uderzenie komety удáр комéти
uderzenie meteorytów удáр метеорԹтів
upadek meteorytu падíння метеорԹту
wybuch supernowej вԹбух (спáлах) cуперновóї зíрки

Przymiotniki i wyrażenia przymiotnikowe – прикмéтники та прикметникóві словосполýчення

astrologiczny астрологíчний
astronomiczny астрономíчний
galaktyczny  галактԹчний
geocentryczny геоцентрԹчний
gwiaździsty зóряний
heliocentryczny геліоцентрԹчний
kosmiczny космíчний
księżycowy мíсячний
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