
instancja inrsánwi¢
instrukcja 1. inrsqt́kwi¢ 2. (polecenie, wska-

zówka) tkahánif ¤ instrukcja naprawy
qtkocóersco po qfmónst

instruktaż inrsqtkság
instruktor inrsqt́ksoq ¤ instruktor jazdy

konnej / instruktor jeździectwa bfqf́jsoq
(rpfwialirs, obtxa¡zij cfqvocoj fhef);
instruktor sanitarny raninrsqt́ksoq; in-
struktor turystyki inrsqt́ksoq po stqíhmt

instrument inrsqtmf́ns
instrumentarium n inrsqtmfnsáqij m

instynkt inrsínks ¤ instynkt samozachowa-
wczy inrsínks ramorovqanf́ni¢

instynktowny bfhosxf̈sn|j (bfrrohnasfl}-

n|j) / inrsinksícn|j
instytucja 1. txqfgef́nif 2. (forma społeczna,

zespół norm, np. instytucja własności prywatnej,
rodziny) inrsist́s (obzfrscfnnof trsanoclf-

nif, trsqojrsco, napq. rfm}í, bqaka, clarsi,

pqfhiefnsrsca) ¤ instytucja państwowa
dorteáqrscfnnof txqfgef́nif / dortxqfgef́-
nif; instytucja wypożyczająca pqokásxik
(qahd.: liwo, oqdanihawi¢, hanima¡za¢r¢

pqokasom)
instytut inrsist́s (natxno-irrlfeocasfl}rkof

txqfgefnif) ¤ instytut hydrometeorolo-
giczny inrsist́s pqodnóhoc; instytut leśnic-
twa lfrnój inrsist́s; instytut meteorolo-
giczny mfsfo-wf́nsq; instytut naukowo-ba-
dawczy NIÍ (rokq.: nat́xno-irrlf́eocasfl}-
rkij inrsist́s)

insulina inrtlín
insygnia qfdálii
integracja insfdqáwi¢
integralny nfos{f́mlfm|j / insfdqál}n|j
¤ integralna część nfos{f́mlfma¢ xars}

integrować [-ruję] insfdqíqocas} (c oeno wf-

lof) / rpáicas} (ob{fein¢s}, napq. kollfk-

sic)
intelekt insfllf́ks
intelektualista insfllfkstál
intelektualny insfllfkstál}n|j
inteligencja 1. insfllidf́nwi¢ 2. (cecha) tm

3. (lotność, bystrość) roobqahísfl}nors}
(qahtm; tqocfn} qahcisi¢; qarrteok) 4. (pojęt-
ność) roobqahísfl}nors}

inteligencki insfllidf́nsrkij
inteligent insfllidf́ns
inteligentny 1. t́mn|j 2. (lotny, bystry) roob-

qahísfl}n|j / solkóc|j
intencja 1. namf́qfnif 2. (wypominki) hapírka

(c wfqkci: el¢ pominocfni¢ na molfbnf ili

panivief)

intensywny 1. insfnrícn|j 2. (wytężony:
o pracy, działaniu) napq¢gf̈nn|j 3. (kolor)
dtrsój (wcfs)

interes 1. ef́lo 2. (korzyść, przedmiot dążeń)
insfqf́r| mn. ¤ interesy insfqf́r|
(c|doe|); nie czyj interes (np. twój) nf ...
ef́lo (scof̈, fdo i s. p.)

interesant porfsísfl}
interesować [-suję] insfqfrocás} / hainsfqf-

róc|cas} ¤ interesujący dla kogo insfqf́r-
n|j komt; interesuje kogo insfqf́rno (komt:
pqi obohnaxfnii gflani¢, hainsfqfrocan-

norsi) D to ją interesuje ~́so fj insfqf́rno;
nie interesuje kogo nfinsfqf́rno komt D to
nas nie interesuje ~́so nam nfinsfqf́rno;
w interesujący sposób l¡bop|́sno (hani-

masfl}no)
interesowny koq|́rsn|j (ornocann|j na

rsqfmlfnii k koq|rsi) / rcofkoq|́rsn|j /
koq|rsol¡bíc|j

interface [-ce’u] insfquf́jr
interfejs insfquf́jr
interna sfqapí¢ (natka)
internacjonalny insfqnawionalirsíxfrkij /

insfqnawionál}n|j
internat insfqnás / obzfgísif
internauta insfqnf́sxik qahd.

Internet Insfqnf́s ¤ do Internetu (np.
dostęp) c Insfqnf́s; w Internecie c Insfq-
nf́sf (c rfsi)

internetowy insfqnf́socrkij / insfqnf́s-...
D adres internetowy insfqnfs-áeqfr; sklep
internetowy insfqnf́s-madahín

internista sfqapf́cs
internistyczny sfqapfcsíxfrkij (osnor¢-

zijr¢ k cntsqfnnim bolfhn¢m)
internować [-nuję] insfqníqocas}
interpelacja (poselska) hapqór (c paqlamfnsf)

/ insfqpfll¢́wi¢
interpelować [-luję] hapqáyicas} (kodo: c paq-

lamfnsf)
Interpol Insfqpól
interpretacja 1. solkocánif / irsolkocánif

2. (sposób odtworzenia utworu) insfqpqfsá-
wi¢

interpretować [-tuję] 1. solkocás} 2. (utwór)
insfqpqfsíqocas}

interpunkcja ptnkstáwi¢ / hnáki pqfpináni¢
interview insfqc}¡́
interwał insfqcál (c aktrsikf, mth|kf)
interwencja 1. insfqcf́nwi¢ 2. (ingerencja)

cmfyásfl}rsco D interwencja policji cmfyá-
sfl}rsco políwii 3. (zabieganie o coś) vo-
eásajrsco ¤ dzięki interwencji / za inter-
wencją po voeásajrsct
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interweniować [-niuję] 1. voeásajrscocas}
2. (wtrącać się) cmf́yicas}r¢ 3. (wtrącić się)
cmfyás}r¢ 4. (pośredniczyć) porqf́enixas}
5. (zbrojnie) insfqcfníqocas}

interwiew insfqc}¡́
intonacja insonáwi¢
intratny 1. eovóen|j / qfnsábfl}n|j 2. (zys-

kowny) vlf́bn|j (pqib|l}n|j)
introligator pfqfplf̈sxik
introligatornia pfqfplf̈sna¢ marsfqrká¢ /

pfqfplf̈sna¢
introligatorski pfqfplf̈sn|j
intryga 1. insqída 2. (drobna) insqígka
¤ intrygi kóhni / yáyni qahd.

intrygować [-guję] insqidocás} / hainsqidó-
c|cas} ¤ intrygujący insqidt́¡zij

intuicja instíwi¢
intuicyjny instisícn|j
intymny 1. insímn|j / haetyf́cn|j 2. (sekret-

ny) rokqocf́nn|j
inwalida 1. incalie 2. (z upośledzeniem

narządów ruchu) opóqnik qahd. ¤ inwalida
wojenny incalíe cojn|́

inwalidzki 1. incalíen|j D wózek inwalidzki
incalíena¢ kol¢́rka 2. (np. zasiłek, renta) po
incalíenorsi

inwalidztwo czego incalíenors} po xfmt

inwazja 1. nayf́rscif 2. (wtargnięcie) csoqgf́-
nif

inwentaryzacja pfqftxf̈s / incfnsaqiháwi¢
inwentarz 1. incfnsáq} 2. (gospodarski) vo-

h¢́jrsco (oboqteocanif, incfnsaq})
inwestor incf́rsoq / harsqójzik
inwestować [-tuję] 1. incfrsíqocas} 2. (kapi-

tał) ckláe|cas} (kapisal)
inwestycja 1. kapisaloclogf́nif / incfrsíwi¢

2. (wybudowany obiekt) nocorsqójka / ob{f́ks
kapisál}nodo rsqoísfl}rsca / ob{f́ks ¤ in-
westycje kapisaloclogf́ni¢

inwestycyjny incfrsiwiónn|j
inwigilacja rlf́gka
inż. (skrót: inżynier; inżynieryjny) ing. (rokq.:

ingfnf́q; ingfnf́qn|j)
inżynier 1. ingfnf́q 2. (kobieta) ingfnf́qya

(ingfnfq) ¤ inżynier budowlany ingfnf́q
po rsqoísfl}rsct; inżynier elektryk ingf-
nf́q-~lf́ksqik; inżynier górnik dóqn|j
ingfnf́q; inżynier pokładowy boqsingfnf́q;
inżynierowie lm ingfnf́qrsco (ingfnfq|)

inżynieryjny ingfnf́qn|j D wojska inżynie-
ryjne ingfnf́qn|f cojrká

iracki iqákrkij
Irak Iqák
Irakijczyk iqákfw
Iran Iqán
Irańczyk iqánfw

irański iqánrkij
Irlandczyk iqlánefw
Irlandia Iqlánei¢
irlandzki iqlánerkij
ironia iqóni¢ ¤ jak na ironię po hloj iqónii

(kak bteso c narmfykt)
ironizować [-zuję] iqonihíqocas}
irygacja iqqidáwi¢
irygacyjny iqqidawiónn|j
irygator rpqinwócka (pqiboq)
irys 1. íqir / karásik 2. (jeden cukierek) iqírka

(oena konufsa iqira) ¤ irysy lm iqír (roqs

konufs)
irysek iqírka (oena konufsa iqira)
irytacja qaheqagf́nif (nfeocol}rsco) / qah-

eqagf̈nnors} / hlors} ¤ z irytacją qaheqa-
gísfl}no / qarrsqófnno

irytować [-tuję] qaheqagás} / hlis} ¤ irytują-
cy qaheqagá¡zij (nfpqi¢sn|j)

iskra 1. írkqa 2. (zapał) odonf̈k (tclfxfnif)
3. (energiczna, ruchliwa osoba) odón} m ¤ aż
iskry polecą nf́bt gáqko rsánfs; iskra życia
pqóblfrk gíhni; iskry blf̈rski (rcfs¢zifr¢

soxki, irkq|); iskry dowcipu blf̈rski orsqo-
t́mi¢

iskrowy irkqocój
iskrzyć irkqís}
islam irlám
islamista (zwolennik) irlamírs
islamski 1. irlámrkij 2. (zwolenników islamu)

irlamírsrkij
istnieć 1. rtzfrscocás} 2. (powszechnie) b|so-

cás} (b|s} qarpqorsqanf̈nn|m)
istnienie rtzfrscocánif
istny rt́zij / narso¢́zij ¤ istne piekło kqo-

mf́yn|j ae
istota 1. rtzfrscó 2. (to, co istotne) rt́znors} /

rts} ¤ istota rzeczy rts} ef́la; istota z obcej
planety inoplanfs¢́nin; w istocie 1. po rt́si
(c rtznorsi) 2. (potwierdzam) c rámom ef́lf
(poescfqgea¡ qanff rkahannof); w istocie
rzeczy po rt́si ef́la

istotny 1. rtzfrscfnn|j / nart́zn|j 2. (praw-
dziwy) narso¢́zij / póelinn|j

iść [idę, idziesz; idą; idź; szedłem, szedł, szła;
szli] 1. iesí 2. (odchodzić, wychodzić)
tvoeís} 3. (następować po czym) rlf́eocas}
xfmt 4. (kroczyć) yadás} 5. (stąpać) rstpás}
6. (na co: uczelnię, politechnikę itp.) porstpás}
ktea, co xso 7. (komu: dobrze udawać się)
c|voeís} t kodo 8. (do aresztu, więzienia itp.)
raeís}r¢ (popaeas} c hakl¡xfnif) ¤ a co za
tym idzie a rlf́eocasfl}no / i rlf́eocasfl}-
no; co za tym idzie rlf́eocasfl}no; idący
w przeciwnym kierunku crsqf́xn|j; idący
w tym samym kierunku popt́sn|j (ietzij
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