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jugar una partida
tocarle el turno a alguien

PL
zagrać partyjkę
przypada czyjaś kolej

barajar

tasować karty

repartir

rozdawać

sacar una carta

wyciągnąć kartę

jugar al escondite

bawić się w chowanego

jugar a las canicas

grać w kulki

jugar a la comba/ cuerda

skakać na skakance

el tócame tú/ el pilla pilla

berek

la rayuela

gra w klasy

montar en los columpios

huśtać się na huśtawce

montar en el tobogán

zjeżdżać na zjeżdżalni

la gallina ciega

ciuciubabka

jugar a la lotería

grać na loterii

hacer quinielas

zrobić zakłady

hacer una apuesta, apostar

postawić na coś

avanzar con una ficha

poruszać się pionkiem

tirar ~ el dado/los dados

rzucać kostką/ kostkami

seguir las reglas del juego

grać według reguł gry

hacer trampas
entrenar

oszukiwać
trenować

calentar
participar en el entrenamiento
ser un campeón/ una campeona

rozgrzewać
brać udział w treningu
być mistrzem/ mistrzynią

quedar campeón

zostać mistrzem

ganar/conseguir una medalla

wygrać medal

clasificarse: para la (semi)final/para la eliminatoria/para el
campeonato

zakwalifikować się do: (pół)finałów/
w eliminacjach/ do mistrzostw

eliminar

wyeliminować

escalar

wspinać się

acertar

trafić

fallar

pudłować

remar

wiosłować

estar en forma/ estar en plena forma

być w formie

recuperar la línea

odzyskać sylwetkę

sufrir/tener/hacerse: una lesión

być kontuzjowanym

ser de un equipo

być z drużyny

hacerse socio de un club deportivo

wstąpić od klubu sportowego

saborear la victoria/el triunfo/el éxito

posmakować zwycięstwa

www.optimismocompartido.pl
Vocabulario
DEPORTE B2 - C1
ES
aceptar/admitir: la derrota

PL
zaakceptować porażkę

la actividad

aktywność, zajęcie

el lanzamiento de jabalina

rzut oszczepem

el salto de altura

skok wzwyż

el salto de longitud

skok w dal

el salto con pértiga

skok o tyczce

la halterofilia

podnoszenie ciężarów

la cargada

wyciskanie

los dos tiempos

dwubój

el tiro con arco

strzelanie z łuku

el tiro al plato

strzelanie do rzutków

la hípica

jazda konna

el piragüismo

kajakarstwo

el hockey

hokej

el hockey sobre hierba

hokej na trwanie

el campeonato

mistrzostwa

la canoa/ la piragua

kajak

las instalaciones deportivas

obiekty sportowe

el palacio de deportes

centrum sportowe

el estadio

stadion

el empate

remis

el empate sin goles/ a cero

bezbramkowy remis

la victoria/ el triunfo

zwycięstwo

el deporte ~ de invierno/de equipo/de riesgo
los Juegos Olímpicos (JJ. OO.)
la olimpiada

sport: zimowy/ drużynowy/
ekstremalny
Igrzyska Olimpijskie
olimpiada

el Comité Olímpico Internacional (COI)

Międzynarodowy Komitet Olimpijski

el juego de azar

gra hazardowa

el juego de ingenio

łamigłówka

el juego limpio/sucio

czysta/ nieczysta gra

el puzle/el rompecabezas

puzzle

el torneo

turniej

el encuentro

mecz

el certamen

zawody

el (semi)final/ los cuartos de final

(pół)finał/ ćwierćfinał

la eliminatoria

eliminacje

la tribuna

trybuna
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el pabellón/ el polideportivo
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hala sportowa

la lesión: crónica/grave

uraz: przewlekły/poważny

caer exhausto

padać ze zmęczenia

lesionar

kontuzjować

disputar: un partido/un torneo/un encuentro
subir al podio

zagrać mecz/ w turnieju/ w
zawodach
wejść na podium

llevarse la victoria/la copa/el trofeo

wygrać

jugar: sucio/limpio

grać nieczysto/ sprawiedliwie

a cara o cruz

orzeł czy reszka

el aficionado

zwolennik

el socio

członek

el fan

fan

el jinete

jeździec

el jugador empedernido

namiętny grać

un jugador amateur

amator

el derrotado

pokonany

la flecha

strzała

el volante

lotka

el remo

wiosło

en pista cubierta

halowy

el deporte de cancha

sport boiskowy

el decatlón

dziesięciobój

la espada

szpada

el florete

floret

el sable

szabla

el montañismo

wspinaczka wysokogórska

el pedestrismo

turystyka piesza

el pentatlón moderno

pięciobój nowoczesny

el buceo con escafandra autónoma

nurkowanie swobodne

el descenso en trineo

zjazd na sankach

los trineos de perros

wyścigi zaprzęgów

la cuerda de nudos

przeciąganie liny

la pesca con caña

wędkarstwo

el tiro al blanco

strzelanie do celu

¡a sus puestos, listos, ya!
¡parados, listos, ya!
el banquillo/ el banco de suplentes

gotowi, do startu, start!
ławka rezerwowych
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la barrera

PL
mur

el cambio

zmiana piłkarza

el ataque

atak

el contraataque

kontratak

el contragolpe

kontra (pot.)

la cartulina/ la tarjeta

kartka

el control del balón

opanowanie piłki

el equipo adversario

drużyna przeciwna

el equipo atacante

zespół atakujący

la expulsión

usunięcie piłkarza z boiska

el jugador de reserva/ el suplente

zawodnik rezerwowy

el precalentamiento

rozgrzewka

la prórroga

dogrywka

la recogida del balón

przyjęcie piłki

pitar el final del partido

odgwizdać koniec spotkania

andar a gatas

chodzić na czworaka

ponerse de puntillas

stanąć na palcach

