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FAMILIA Y RELACIONES: A1-B1
ES
la familia
los padres
el padre
la madre
la madrastra
el padrastro
el hijo/ la hija
el hijastro/la hijastra
el hermano/ la hermana
el hermanastro/ la hermanastra
el tío/ la tía
el sobrino/ la sobrina
el abuelo / la abuela
la bisabuela / el bisabuelo
la tatarabuela/el tatarabuelo
el nieto / la nieta
el bisnieto / la bisnieta
la cuñada / el cuñado
la prima / el primo
el marido
la mujer
la pareja
el novio / la novia
la nuera
el yerno
la suegra / el suegro
menor
mayor
el mayor
el amigo / la amiga

PL
rodzina
rodzice
ojciec
matka
macocha
ojczym
syn, dziecko / córka
pasierb/pasierbica
brat/ siostra
brat przyrodni/ siostra przyrodnia
wujek/ ciocia
bratanek, siostrzeniec / bratanica, siostrzenica
dziadek / babcia
prababcia / pradziadek
praprababcia/prapradziadek
wnuk/ wnuczka
prawnuk / prawnuczka
bratowa, szwagierka / szwagier
kuzynka / kuzyn
mąż
żona
partnerka/ para, związek
narzeczony / narzeczona
synowa
zięć
teściowa / teść
młodszy
starszy
najstarszy
przyjaciel / przyjaciółka

el amiguete

dobry znajomy

el conocido/la conocida

znajomy/znajoma

el enemigo/la enemiga

wróg

el amigo íntimo

bliski przyjaciel

el/la amante

kochanek/kochanka

el jefe / la jefa

szef/ szefowa

el compañero / la compañera

kolega/koleżanka

el papá

tata

la mamá

mama

el hijo único/ la hija única

jedynak/jedynaczka

los (hermanos) gemelos

bliźnięta

los mellizos/las mellizas

bliźniaki dwujajowe
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el pariente

PL
krewny

el exmarido

były mąż

la exmujer

była żona

el matrimonio

małżeństwo

el matrimonio de conveniencia

małżeństwo z rozsądku

el matrimonio homosexual

małżeństwo homoseksualne

el matrimonio heterosexual

małżeństwo heteroseksualne

la pareja de hecho

związek partnerski

el soltero/la soltera

kawaler/panna

el solterón/la solterona

stary kawaler/stara panna

el viudo/ la viuda

wdowiec/wdowa

la madre soltera

matka samotnie wychowująca dziecko

la adopción

adopcja

el niño adoptado/el hijo adoptivo

adoptowane dziecko

los padres adoptivos

rodzice adopcyjni

el sexo

seks/płeć

el vecino / la vecina

sąsiad / sąsiadka

el socio

wspólnik

el compañero de clase

kolega z klasy

el compañero de trabajo

kolega z pracy

el compañero de piso

współlokator

la infancia/ la niñez

dzieciństwo

la herencia

dziedziczenie

el amigo de la infancia

przyjaciel z dzieciństwa

el flirteo

flirt

el colega de la universidad

kolega ze studiów

el buen amigo

dobry przyjaciel

la gran amiga

wspaniała przyjaciółka

la fiesta

impreza

la reunión

spotkanie/zebranie

la cita

randka/ umówione spotkanie

la fiesta de cumpleaños

impreza urodzinowa

la fiesta de fin de curso

impreza na koniec roku

la fiesta típica/ popular/ tradicional

tradycyjne święto/festyn

la fiesta de disfraces

bal przebierańców

la comida de Navidad

Wigilia
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la comida de negocios

PL
kolacja biznesowa

la fiesta/la reunión formal

impreza/spotkanie formalne

la fiesta/la reunión informal

impreza/spotkanie nieformalne

la despedida de soltero/a

wieczór kawalerski/panieński

la boda

ślub

hacer una fiesta (de cumpleaños/de fin de curso)

robić imprezę urodzinową/kończącą rok szkolny

el regalo

prezent

regalar

dawać prezent

visitar

odwiedzać

invitar

zapraszać

nacer

rodzić się

crecer

rosnąć

tener hijos

mieć dzieci

vivir juntos

mieszkać razem

vivir con la pareja

mieszkać z partnerką

adoptar un niño

adoptować dziecko

educar a un hijo

wychowywać dziecko

la vida

życie

el amor

miłość

el luto

żałoba

la relación

związek

el amor a primera vista/ el flechazo

miłość od pierwszego wejrzenia

tener mariposas en el estómago

mieć motylki w brzuchu

ser la media naranja de alguien

być czyjąś drugą połową

esperar un hijo

spodziewać się dziecka

ser virgen

być dziewicą/prawiczkiem

tener relaciones sexuales

uprawiać seks

hacer el amor

kochać się (w sensie fizycznym)

tomar la píldora

brać tabletki antykoncepcyjne

usar preservativos

używać prezerwatyw

tener la regla

mieć okres

estar embarazada

być w ciąży

el embarazo

ciąża

el noviazgo

narzeczeństwo

convivir/ vivir con la pareja/el novio

mieszkać z partnerką/narzeczonym

obedecer a los padres

słuchać rodziców/być posłusznym

www.optimismocompartido.pl
Vocabulario
FAMILIA Y RELACIONES: A1-B1
ES
llevar XX años (viviendo/conviviendo) juntos

PL
być ze sobą XX lat

llevar XX años (viviendo/conviviendo) en pareja

być parą XX lat

desobedecer a los padres

nie słuchać rodziców

discutir con los padres

kłócić się z rodzicami

la persona familiar

osoba oddana rodzinie

cuidar de los niños

zajmować się dziećmi

ocuparse de la familia

zajmować się rodziną, dbać o rodzinę

mimar

rozpieszczać

el biberón

butelka ze smoczkiem

el chupete

smoczek

la mochila portabebés

nosidło

el carrito

wózek

el pañal

pieluszka

la trona

krzesełko do karmienia

la niñera

opiekunka do dziecka

tener una aventura

mieć przygodę

tener una relación

być w związku

tener una relación de amistad

przyjaźnić się

tener una relación de amor

być w związku miłosnym

tener una relación de trabajo

łączą stosunki zawodowe

empezar una relación

rozpocząć związek

salir con alguien

spotykać się z kimś, chodzić z kimś

volver con alguien

wrócić do kogoś

romper con alguien

llevarse ~ bien/mal

zrywać z kimś
przypaść sobie do gustu/ nie przypaść sobie do
gustu
dogadywać się/ nie dogadywać się

pedir la mano

prosić o rękę

comprometerse con

zaręczyć się z kimś

el compromiso

zaręczyny

el anillo de compromiso

pierścionek zaręczynowy

romper el compromiso

zerwać zaręczyny

dar la mano

podać sobie dłoń/ przestać się kłócić

dar un abrazo

przytulić

dar un beso

dać sobie buzi

abrazarse

przytulać się

caer(se) ~ bien/mal
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besarse
contraer matrimonio con alguien

całować się
poślubić kogoś

casarse

brać ślub

pelearse

kłócić się

la fidelidad

wierność

la infidelidad

niewierność

fiel

wierny

infiel

niewierny

mentirle a alguien

okłamywać kogoś

cumplir años

mieć urodziny

hacer/dar una fiesta de fin de curso

zrobić imprezę na koniec roku szkolnego

felicitar

gratulować/ życzyć komuś

hacer un regalo

zrobić prezent

