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Vocabulario
CASA A1-B1
ES
el piso
el piso de estudiantes
el bloque de pisos
el edificio de apartamentos
la casa
el apartamento
el estudio
la cabaña
el edificio
el chalé
el chalé adosado
la vivienda unifamiliar
el pasillo
con ascensor
sin ascensor
el recibidor
la entrada
el suelo
el techo
el tejado
la pared
la chimenea
la planta/ el piso
la residencia de estudiantes
el rascacielos
la planta baja
la habitación / el cuarto
el ascensor
la escalera/las escaleras
la terraza
el jardín
la ventana
la puerta
la sala de estar/ el salón
el dormitorio
la cocina
el (cuarto de) baño
el comedor
el despacho
el garaje
la plaza de garaje
el piso exterior
el piso interior
el dormitorio de invitados
el balcón
los muebles

PL
mieszkanie
mieszkanie studenckie
blok (mieszkalny)
apartamentowiec
dom
mieszkanie, apartament
kawalerka
domek wiejski, chata
budynek
domek letniskowy
szeregowiec
dom jednorodzinny
korytarz
z windą
bez windy
przedpokój/hol
wejście
podłoga
sufit
dach
ściana
komin, kominek
piętro
akademik
wieżowiec
parter
pokój
winda
schody
taras
ogród
okno
drzwi
duży pokój/ salon
sypialnia
kuchnia
łazienka
jadalnia
gabinet
garaż
miejsce parkingowe
mieszkanie wychodzące na zewnątrz
mieszkanie wychodzące na patio
pokój gościnny
balkon
meble
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CASA A1-B1
ES
la lámpara
la lámpara de pared
la lámpara de pie
la lámpara colgante/ la lámpara de
techo
la lamparilla de noche
la luz
la planta
la mesa
la mesita de café
la silla
la cama
la cuna
el colchón
la colcha
la manta
la almohada
el sofá
el sillón/ la butaca
el armario
el armario empotrado
el armario de cocina
el estante
la estantería
la bañera
la ducha
el lavabo
el grifo
la alcachofa de la ducha
el inodoro/ el váter/ el wáter
la papelera
el bidé/ el bidet
la cisterna
la tapa del retrete
el secador de pelo
el papel higiénico
el papel de cocina/ la toalla de papel
la toalla
el toallero
el peine
el cepillo (de pelo)
el cepillo de dientes
la pasta de dientes
el jabón
el albornoz/ la bata
el cesto/ la canasta (para la ropa sucia)

PL
lampa
lampa ścienna
lampa stojąca
lampa wisząca
lampka nocna
światło
roślina
stół
stolik kawowy
krzesło
łóżko
kołyska/ łóżeczko dziecięce
materac
narzuta
koc
poduszka
sofa
fotel
szafa
szafa wnękowa
szafka kuchenna
półka
regał
wanna
prysznic
umywalka
kurek
słuchawka prysznicowa
ubikacja, muszla, sedes
kosz na śmieci (w łazience)/ kosz na papier
bidet
spłuczka
deska klozetowa
suszarka do włosów
papier toaletowy
ręcznik papierowy
ręcznik
wieszak na ręcznik
grzebień
szczotka do włosów
szczoteczka do zębów
pasta do zębów
mydło
szlafrok
kosz na pranie
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el gel de ducha
el champú
el perfume
la crema
la radio
la televisión (tv)/ la tele
el mando a distancia
el altavoz
el reloj
el despertador
el vídeo
la cocina eléctrica/de gas
la nevera, el frigorífico
la lavadora
el lavavajillas/el lavaplatos
el microondas
el plato
los platos
el vaso
la taza
la botella
la servilleta
la cuchara
la cucharilla
el tenedor
el cuchillo
la sartén
el cazo (de sopa)
el mantel
la copa de vino/de champán
la taza de café/de té
el vaso de agua
la jarra de agua/cerveza
la caja
la alfombra
la alfombrilla
la cortina
la barra de cortina
la cortina de ducha
la cabina de ducha
la ventilación
el buzón
el florero
el póster
el espejo
la cómoda

PL
żel pod prysznic
szampon
perfumy
krem
radio
telewizor
pilot od telewizora
głośnik
zegar
budzik
magnetowid
kuchenka elektryczna/ gazowa
lodówka
pralka
zmywarka
mikrofalówka
talerz
naczynia
szklanka
filiżanka
butelka
serwetka
łyżka
łyżeczka
widelec
nóż
patelnia
chochla
obrus
kieliszek na wino/na szampana
filiżanka kawy/ herbaty
szklanka wody
dzbanek wody/ piwa
pudełko, skrzynia
dywan
dywanik, chodniczek
zasłona
karnisz
zasłona prysznicowa
kabina prysznicowa
wentylacja
skrzynka na listy
wazon na kwiaty
plakat
lustro
komoda
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CASA A1-B1
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el cajón
el cuadro
la mesilla de noche
el tocador
el escritorio
el (pequeño) electrodoméstico
el congelador
el horno
la cafetera
la máquina de café
la tetera
el fregadero
el equipo de música
el aire acondicionado
la calefacción
la contaminación
el radiador
el espacio
la basura
el propietario, el dueño, el casero
el vecino
el portero
propio
abajo
arriba
de madera
viejo
nuevo
bien/mal comunicado
tener ~ ascensor/teléfono/ aire
acondicionado/calefacción
(central/individual)
el piso de [número cardinal]
habitaciones
en buen/mal estado
amueblado
sin amueblar
grande
pequeño
limpio
sucio
de vidrio/ de cristal
de estilo clásico
luminoso/ soleado
bañarse
ducharse

PL
szuflada
obraz
stolik nocny
toaletka
biurko
(małe) urządzenie AGD
zamrażarka
piekarnik
kawiarka
ekspres do kawy
czajniczek do herbaty
zlew
system nagłaśniający, wieża
klimatyzacja
ogrzewanie
zanieczyszczenie
kaloryfer
przestrzeń
śmieci
właściciel
sąsiad
portier, dozorca
własny
na dole
na górze
drewniany
stary
nowy
dobrze/ źle skomunikowany
mieć
windę/telefon/klimatyzację/ogrzewanie
(centralne/indywidualne)
mieszkanie X-pokojowe
w dobrym/złym stanie
umeblowane
nieumeblowany
duży
mały
czysty
brudny
szklany
w stylu klasycznym
jasny/ nasłoneczniony
wziąć kąpiel
brać prysznic
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comprar un piso/un apartamento
vender un piso/un apartamento
alquilar un piso/un apartamento
vivir en una casa/en un
apartamento/en un piso
vivir en las afueras
vivir en el centro
buscar piso/alojamiento
compartir piso
cambiarse de casa
limpiar la casa/la cocina/el baño
lavar los platos
lavar la ropa
recoger la mesa
poner los platos/la mesa
recoger/quitar ~ los platos/la mesa
fregar los platos
poner el lavavajillas/el lavaplatos
funcionar
estar roto/estropeado
encender
apagar
conectar un electrodoméstico
programar un electrodoméstico
mudarse

PL
kupić mieszkanie/ apartament
sprzedać mieszkanie/ apartament
wynajmować mieszkanie/ apartament
mieszkać w domu/ w apartamencie/ w
mieszkaniu
mieszkać na przedmieściach
mieszkać w centrum
szukać mieszkania
dzielić mieszkanie (wspólnie wynajmować)
zmienić miejsce zamieszkania
sprzątać dom/ kuchnię/ łazienkę
myć naczynia
prać ubrania
sprzątnąć ze stołu
nakrywać do stołu
sprzątać ze stołu
myć naczynia
załadować zmywarkę
działać
zepsuty
włączyć/ zaświecić
wyłączyć/ zgasić
podłączyć urządzenie
zaprogramować urządzenie
przeprowadzać się

