Księgarnia PWN: Nowy słownik angielsko-polski polsko-angielski PWN-Oxford

Jak korzystać ze słownika
Alfabetyczny układ haseł. Złożenia sa˛ oddzielnymi hasłami wła˛czonymi w porza˛dek alfabetyczny słownika.

oddity /»#d=t=/ n osobliwość f
odd job n praca f dorywcza [...]

Homonimy traktowane sa˛ jako oddzielne hasła opatrzone
cyfra˛ arabska˛ podniesiona˛ o pół wiersza.

foil1 /f&=l/ n folia f aluminiowa; silver * (wrapping)
sreberko

foil2 /f&=l/ n Sport floret m
Warianty pisowni brytyjskiej (GB) i amerykańskiej (US).

odour GB, odor US /»3Id3(r)/ n woń f

Wymowa brytyjska i amerykańska w mie˛dzynarodowym
alfabecie fonetycznym.

frizzy /»fr=z=/ adj [hair] mocno kre˛cony
frog /fr#g, US fr&fg/ n żaba f

Numerowane cyframi rzymskimi podhasła należa˛ce do
różnych cze˛ści mowy.

oblong /»#bl#E, US -l&fE/ I n wydłużony prostoka˛t m

Symbole cze˛ści mowy. Patrz: Skróty i symbole.

orchestra /»&fk=str3/ n orkiestra f

Różnice w wymowie wyrazu hasłowego w zależności od
cze˛ści mowy.

overnight I /»3Iv3na=t/ adj

Forma podstawowa, w której wyraz hasłowy wyste˛puje w
danej kategorii gramatycznej.

fry /fra=/ I vt u|smażyć

Warianty, w których wyraz hasłowy może wyste˛pować.

obituary /3»b=tRI3r=, US -tRIer=/ n (also * notice )

II adj podłużny

II /«3Iv3»na=t/ adv

[journey, train] nocny [...]

to stay * zostać na noc [...]

II vi smażyć sie˛
III fried pp adj [fish, potatoes] smażony

nekrolog m
Numery znaczeń — w obre˛bie podhasła cyframi arabskimi
wyróżniamy różne znaczenia danego wyrazu.

outer /»aIt3(r)/ adj

Kwalifikatory — wskazuja˛ na ograniczenia w użyciu danego
wyrazu, a także na dziedzine˛ życia, której on dotyczy. Patrz:
Skróty i symbole (na wyklejce). Kwalifikator może dotyczyć:
całego hasła, podhasła, znaczenia, odpowiednika, zwrotu lub
przykładowego zdania.

gobbledygook /»g#bld=gufk/ n infml bełkot m infml
grate /gre=t/ I n ruszt m

Minidefinicje pokazuja˛ce różnice pomie˛dzy poszczególnymi
znaczeniami lub różnice mie˛dzy odpowiednikami w obre˛bie
jednego znaczenia.

oaf /3If/ n (clumsy) niezdara m/f; (loutish) prosta|k m,

Słowa, z którymi wyraz hasłowy typowo sie˛ ła˛czy:
. podmioty lub dopełnienia czasowników lub zwrotów
czasownikowych

obsess /3b»ses/ vt [fears] prześladować; to be *ed by or
with sb mieć obsesje˛ na punkcie kogoś
organize /»&fg3na=z/ vt z|organizować [event, meeting];

. wyrazy określane przez przymiotniki i przysłówki oraz
wyrażenia o funkcji przydawki lub okolicznika.

organic /&f»gQn=k/ adj organiczny; [produce, farming]

[limit] najdalszy

(outside) zew-

ne˛trzny

II vt

Culin ze|trzeć, u|trzeć, -cierać [cheese, carrot] [...]

-czka f

u|porza˛dkować [books, papers]; załatwi|ć -ać [babysitter]
naturalny

Polski odpowiednik wyrazu hasłowego.

obedient /3»bifd=3nt/ adj posłuszny

Przybliżony odpowiednik wyrazu hasłowego.

BA n = Bachelor of Arts & licencjat m w dziedzinie
nauk humanistycznych

Dodatkowe wyjaśnienie precyzuja˛ce znaczenie odpowiednika.

sitcom /»s=tk#m/ n infml sitcom m (serial komediowy
nagrywany z udziałem publiczności)

Rodzaj gramatyczny polskich rzeczowników.

octave /»#kt=v/ n oktawa f

Me˛skie i żeńskie rzeczowniki osobowe.

teacher /»tiftR3(r)/ n nauczyciel m, -ka f

Postać dokonana i niedokonana polskich odpowiedników
czasownikowych.

invest /=n»vest/ I vt za|inwestować [money]; w|łożyć,
-kładać [effort] (in sth w coś) [...]

Przecinkami rozdzielono odpowiedniki w pełni wymienne.
Średnikami rozdzielono odpowiedniki różnia˛ce sie˛ odcieniem znaczeniowym, ła˛czliwościa˛ lub stylem.

offer /»#f3(r), US »&ff-/ n I oferta f, propozycja f (to do
sth zrobienia czegoś) [...]
sick note n infml (for school) usprawiedliwienie n; (for work)
zwolnienie n lekarskie

Schemat składniowy — pokazuje przyimki, z jakimi wyraz
hasłowy najcze˛ściej wyste˛puje.

opportunity /«#p3»tjufn3t=, US -»tufn-/ n
sposobność f (for sth do czegoś) [...]

Typowe zwroty i przykładowe zdania angielskie. Tylda
zaste˛puje w nich wyraz hasłowy.

jellied /»dael=d/ adj * eels we˛gorz w galarecie

Tłumaczenia zwrotów i przykładowych zdań angielskich.

kite /ka=t/ n latawiec m; to fly a * puszczać latawca

Wymiennie używane cze˛ści wyrażeń.

jet-black /«daet»blQk/ adj [hair] kruczoczarny; [eyes]
czarny jak we˛giel or jak smoła

Zwroty o różnym znaczeniu ła˛cza˛ce sie˛ z wyrazem hasłowym,
a także ich tłumaczenia, oddzielono ukośnikami.

bearing /»be3r=E/ I n

Elementy, które można pomina˛ć (w nawiasach okra˛głych).

paintbox /»pe=ntb#ks/ n pudło n farb (wodnych)

Oznaczenie czasownika złożonego (frazowego).

n opt out: [person, country] wycof|ać, -ywać sie˛

Wyodre˛bnienie różnych kategorii czasownika złożonego:
nieprzechodniego, przechodniego rozła˛cznego, przechodniego nierozła˛cznego.

n open up: { * up
[gap] powsta|ć, -wać
[person]
otw|orzyć, -ierać sie˛
[shop, branch] rozpocz|a˛ć, -ynać
działalność { * [sth] up otw|orzyć -ierać

Pozycje˛ dopełnienia w czasownikach frazowych przechodnich zaznaczono zaimkiem w nawiasach kwadratowych.

n search out: * [sb/sth] out, * out [sb/sth]
odszuk|ać, -iwać

Wyodre˛bniona cze˛ść hasła zawieraja˛ca zwia˛zki frazeologiczne (idiomy).

dagger /»dQg3(r)/ n sztylet m

(posture) postawa f; (behav(relevance) to have no/little * on
sth nie mieć zwia˛zku/mieć niewielki zwia˛zek z czymś
[...]
iour) zachowanie n

IDIOMS:

to look *s at sb rzucać komuś mordercze

spojrzenie
Odsyłacz do innego hasła.

okazja f,

CAD n ? computer-aided design

