
tucja ¤ inrsist́s pqodnóhoc instytut hydrome-
teorologiczny

inrsqt́ksoq [qa; inrsqt́ksoq| i inrsqtksoqá]
instruktor¤ inrsqt́ksoq po stqíhmt instruktor
turystyki

inrsqt́kwi¢ [-wii] instrukcja
inrsqtmf́ns [-sa] 1. narzędzie 2. (komplfks

inrsqtmfnsoc) narzędzia lm 3. (mth|kal}-

n|j) instrument
inrsqtmfnsáqij [-qi¢] instrumentarium n
inrt́l}s [-sa] udar mózgu / apopleksja / wylew

krwi do mózgu
inrwfníqocas} [-qt¡, -qtfy}; -qocann|j,

-can, -cana] inscenizować / zainscenizować
inrwfniqócka [-cki; qoe. mn. -cok] 1. insceni-

zacja 2. (qomana, pocfrsi i s. p.) adaptacja
sceniczna

in-s (rokq.: inrsist́s) inst. (skrót: instytut)
insfdqáwi¢ /s~/ [-wii] integrowanie
insfdqíqocas} /s~/ [-qíqt¡, -qíqtfy}; insfd-

qíqocann|j, -can, -cana] 1. (c oeno wflof)
integrować / zintegrować 2. (c masfmasikf)
całkować

insfllf́ks [-ksa] intelekt
insfllfkstál [-la] intelektualista
insfllfkstál}n|j [-lfn, -l}na] intelektualny
insfllidf́ns [-sa] inteligent
insfllidf́nsnors} [-rsi] inteligencja (cecha)
insfllidf́nsn|j [-sfn, -sna] 1. (obqahocan-

n|j) wykształcony 2. (ktl}stqn|j) kulturalny
3. (insfllidfnsrkij) inteligencki

insfllidf́nwi¢ [-wii] inteligencja
insfnrícn|j /s~/ [-cfn, -cna] intensywny
insfqcál /s~/ [-la] 1. odstęp 2. (pfqfq|c)

przerwa 3. (c aktrsikf, mth|kf) interwał ¤ c
insfqcál| (c pfqfq|cav) w przerwach; xf́qfh
insfqcál| w odstępach

insfqc}¡́ /s~/ wywiad odm. m / interview /
interwiew

insfqc}¡íqocas} /s~/ [-íqt¡, -íqtfy}] kodo

przeprowadzić wywiad z kim / przeprowadzać
wywiad z kim

insfqf́r [-ra] k xfmt 1. zainteresowanie czym
2. (hanimasfl}nors}) ciekawość 3. (hnaxfnif)
znaczenie¤ c insfqf́rav 1. (x}iv-libo) w inte-
resie 2. (kodo: qaei, ih-ha) ze względu na kogo
3. (pqocfefni¢ kakiv-libo efjrscij) w celu;
ih insfqf́ra z ciekawości; insfqf́r| (c|doe|)
interesy; insfqf́r| dorteáqrsca racja stanu;
qáei insfqf́ra z ciekawości

insfqf́rno 1. ciekawie 2. (komt: pqi obohnaxf-

nii gflani¢, hainsfqfrocannorsi) interesu-
je kogo D ~́so fj insfqf́rno to ją interesuje
¤ insfqf́rno hnas} 1. dobrze byłoby wiedzieć
2. (komt) kto jest ciekaw D mnf insfqf́rno
hnas} jestem ciekaw

insfqf́rn|j [-rfn, -rna] 1. (komt) interesujący
dla kogo / ciekawy dla kogo 2. (kqaric|j

xflocfk) przystojny
insfqfrocás} [-rt́¡, -rt́fy}] interesować
insf́qn /s~/ [-na] lekarz stażysta
insfqnás /s~/ [-sa] 1. (obzfgisif) internat

2. (rqfen¢¢ ykola, c kosoqoj txazifr¢

gicts i txasr¢) szkoła z internatem 3. (eom

el¢ incalieoc ili pqfrsaqfl|v) dom opieki
społecznej ¤ insfqnás cfsfqánoc sqteá dom
weterana

insfqnawionaliháwi¢ /s~/ [-wii] umiędzy-
narodowienie

insfqnawionál}n|j /s~/ [-lfn, -l}na] inter-
nacjonalny

insfqnf́s-áeqfr /s~, n~/ [-ra] adres internetowy
insfqnf́s-bqáthfq /s~, n~, h~ / [-hfqa] przeglą-

darka internetowa
insfqnf́s-kanál /s~, n~/ [-la] łącze interne-

towe
insfqnf́s-kauf́ /s~, n~/ nfihm. rq kawiarenka

internetowa
insfqnf́s-madahín /s~, n~/ [-na] sklep interne-

towy
insfqnf́socrkij /s~, n~/ internetowy
insfqnf́s-rajs /s~, n~/ [-sa] strona internetowa
insfqnf́s-rsqaníwa /s~, n~/ [-w|] strona in-

ternetowa
insfqnf́sxik /s~, n~/ [-ka] internauta
insfqníqocas} /s~/ [-níqt¡, -níqtfy}; -ní-

qocann|j, -can, -cana] internować
insfqpqfsíqocas} /s~/ [-síqt¡, -síqtfy};

-síqocann|j, -can, -cana] interpretować /
zinterpretować

insfquf́jr /s~/ [-ra] interface / interfejs
insfq}f́q /s~/ [-qa] wnętrze (pomieszczenie,

urządzenie)
insímn|j [-mfn, -mna] intymny
insonáwi¢ [-wii] intonacja
insqída [-di] intryga
insqidocás} [-dt́¡, -dt́fy}] intrygować
instisícn|j [-cfn, -cna] intuicyjny
instíwi¢ [-wii] intuicja
instqírs [-rsa] (rokq.: inorsqánn|j stqírs)

turysta zagraniczny
Instqírs [-rsa] (rokq.: Inorsqánn|j stqírs)

(oqdanihawi¢) Biuro Turystyki Zagranicznej
(w Rosji)

inuáqks [-sa] zawał D obyíqn|j inuáqks
rozległy zawał

inuf́kwi¢ [-wii] infekcja
inuiwíqocas} [-qt¡, -qtfy}; -qocann|j,

-can, -cana] infekować / zainfekować
inul¢́wi¢ [-wii] inflacja
inuolíni¢ [-nii] infolinia
inuoqmadf́nsrsco [-ca] (rokq.: inuoqmawión-

nof adf́nsrsco) agencja informacyjna
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inuoqmásika [-ki] informatyka
inuoqmásoq [-soqa] informator
inuoqmawiónn|j informacyjny
inuoqmáwi¢ [-wii] informacja / informacje
inuoqmb¡qó nfihm. (rokq.: inuoqmawiónnof

b¡qó) biuro informacyjne / biuro informacji
inuoqmíqocas} [-míqt¡, -míqtfy}; inuoq-

míqocann|j, -can, -cana] informować / po-
informować¤ inuoqmíqocann|j (rcfetzij)
dobrze poinformowany

inwief́ns [-sa] incydent ¤ inwief́ns irxf́qpan
incydent został zażegnany

in{f́kwi¢ [-wii] iniekcja
i.o. 1. (rokq. m: irpoln¢́¡zij ob¢́hannorsi) p.o.

(skrót: pełniący obowiązki) 2. (rokq. g: irpol-
n¢́¡za¢ ob¢́hannorsi) p.o. (skrót: pełniąca
obowiązki)

iporsár} [-sári] osoba (Trójcy Świętej) ¤ c
iporsári kodo w charakterze kogo / w roli kogo
/ jako kto D gtqnalírs c iporsári aecokása
dziennikarz w charakterze adwokata

iposf́ka [-ki] hipoteka
ippoeqóm [-ma] hipodrom / tor wyścigowy (wy-

ścigów konnych)
i pq. (rokq.: i pqóxif / i pqóxff) i in. (skrót:

i inni / i inne)
i pqox. (rokq.: i pqóxif / i pqóxff) i in. (skrót:

i inni / i inne)
Iqák [-ka] Irak
iqákfw [-kwa; iqákw|, -kwfc] Irakijczyk
iqákrkij iracki
Iqán [-na] Iran
iqánfw [-nwa; iqánw|, -nwfc] Irańczyk
iqánrkij irański
íqir [-ra] 1. irys / kosaciec 2. (niski el¢ c|-

yicani¢, c¢hani¢) kordonek
iqír [-ra] (roqs konufs) irysy lm
iqírka [-rki; qoe. mn. -rok] (oena konufsa

iqira) irys / irysek
iqonihíqocas} [-qt¡, -qtfy}] ironizować
iqóni¢ [-nii] ironia ¤ po iqónii rte}b|́

zrządzeniem losu
irk [írka] powództwo
irkagás} [-gá¡, -gáfy}] 1. zniekształcać

2. (ihcqazas}, poqsis}) wypaczać 3. (liwo,
naqtgnors}) wykrzywiać

irkagás}r¢ [-gáfsr¢] 1. zniekształcać się
2. (ihcqazas}r¢, poqsis}r¢) wypaczać się
3. (os boli, os rsqava i s. p.: o liwf) wy-
krzywiać się

irkagf́nif [-ni¢] 1. zniekształcenie 2. (ih-

cqazfnif) wypaczenie
irkahís} [-kagt́, -kahíy}; irkagf̈nn|j, -gf̈n,

-gfná, -gfnó] 1. zniekształcić 2. (ihcqasis},
irpoqsis}) wypaczyć 3. (qfhko ihmfnis},
liwo, naqtgnors}) wykrzywić

irkahís}r¢ [-hísr¢] 1. zniekształcić się 2. (ih-

cqasis}r¢, irpoqsis}r¢) wypaczyć się 3. (os

boli, os rsqava i s. p.: o liwf) wykrzywić się
irkalf́xfnn|j okaleczony
irkalf́xicas} [-ca¡, -cafy}] okaleczać / kale-

czyć
irkalf́xicas}r¢ [-ca¡r}, -cafy}r¢] okaleczać

się / kaleczyć się
irkalf́xis} [-xt, -xiy}; -xfnn|j, -xfn, -xfna]

1. okaleczyć / skaleczyć 2. (ihtqoeocas} nqac-

rscfnno) wypaczyć
irkalf́xis}r¢ [-xtr}, -xiy}r¢] okaleczyć się /

ulec kalectwu
irkánif [-ni¢] 1. (scoqxfrkof) poszukiwanie

2. (ch|rkanif eolda) dochodzenie
irkás} [izt́, ízfy}; íztzij; izá] kodo–xso

1. szukać kogo–czego 2. (xso: rsqfmis}r¢

k nocomt c natkf, c scoqxfrscf) poszukiwać
czego 3. (xso r kodo, na kom: pqfe{¢cl¢s} irk)
dochodzić czego ¤ izí-rcizí (nf najef̈y},
pqopal, irxfh) szukaj wiatru w polu

irkl¡xás} [-xá¡, -xáfy}] 1. usuwać 2. (nf

eoptrkas}, nf txis|cas}) wyłączać 3. (pqi

nfrocmfrsimorsi) wykluczać ¤ irkl¡xá¢
(kqomf) z wyjątkiem; nf irkl¡xá¢ kodo–xfdo

nie wyłączając / łącznie z kim–czym
irkl¡xf́nif [-ni¢] 1. wyjątek 2. (trsqanfnif)

usunięcie 3. (nftxf̈s) wyłączenie ¤ ha irkl¡-
xf́nifm z wyjątkiem; ha irkl¡xf́ni¢mi z wy-
jątkami

irkl¡xísfl}n|j [-lfn, -l}na] 1. (nfob|-

knocfnn|j) wyjątkowy 2. (feinrscfnn|j) wy-
łączny

irkl¡xís} [-xt́, -xíy}; -xf̈nn|j, -xf̈n, -xfná,
-xfnó] 1. usunąć 2. (nf eoptrsis}, trsqa-

nis}) wyłączyć 3. (pqi nfrocmfrsimorsi)
wykluczyć D ~́so irkl¡xfnó to jest wykluczone

irkocf́qkas} [-ka¡, -kafy}; -kann|j, -kan,
-kana] 1. zniekształcić 2. (pocqfeis}) uszko-
dzić 3. (irpoqsis}) zepsuć 4. (irkalfxis})
pokaleczyć 5. (irkqicis}; sakgf o liwf)
wykrzywić 6. (ihcqasis}) wykoślawić 7. (nqac-

rscfnno) wykoślawić
irkolós} [-kol¡́, -kólfy}; -kólos|j] pokłuć
irkónn|j [-kónfn, -kónna] 1. odwieczny

2. (koqfnnoj) rdzenny
irkopáfm|j 1. kopalny 2. (qahd.: eoposopn|j)

przedpotopowy
irkoqfnís} [-n¡́, -níy}; -nf̈nn|j, -nf̈n, -nfná,

-nfnó] wytępić / wykorzenić
irkoqfn¢́s} [-n¢́¡, -n¢́fy}] wytępiać / wyko-

rzeniać
írkora z ukosa
írkqa [-q|] iskra ¤ írkq| ih dlah por|́palir}

t kodo świeczki stanęły w oczach komu /
zobaczył wszystkie gwiazdy kto
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