


OD AUTORA:

„Uniwersalny słownik tematyczny czesko-polski” jest rozszerzoną, poprawioną i przebudowaną wersją 
bezpłatnego „Słownika tematycznego czesko-polskiego dla uczniów i studentów”.  Darmowy słownik 
opracowywałem w czasie studiów,  kiedy marzyłem o karierze naukowej i doktoracie.  Rzeczywistość 
okazała się brutalna i muszę zaczynać dosłownie od zera. 

Brak doświadczania spowodował, że konieczne stało się całkowite przerobienie struktury tematycznej 
słownika  i  w  pewnym  stopniu  rozpoczęcie  prac  od  nowa.  Starałem  się,  aby  układ  haseł  był  jak 
najbardziej czytelny. Pierwsze wydanie tego słownika zostało opublikowane we wrześniu 2011 roku. 
To wydanie jest wydaniem poprawionym, opublikowanym w styczniu 2012 roku. Różni  się głównie 
szatą graficzną. 

Słownik powstaje w oparciu o różne źródła materiału leksykalnego – literaturę, prasę, słowniki języka 
czeskiego itp., co spotyka się z dezaprobatą środowiska naukowego. W założeniu seria "Uniwersalny 
słownik  tematyczny  czesko-polski"  miała  liczyć  9  części.  Ze  względu  na  małe  zainteresowanie 
skończy się najprawdopodobniej na 3 częściach. 

Dariusz Sieczkowski

„Jeśli chce pan napisać słownik czesko-polski, to musi pan znać język prasłowiański” 
– doktor Roman Madecki (Uniwersytet Masaryka) podczas egzaminu 
   wstępnego na studia doktoranckie.
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1. KOLEJE ŻYCIA

1.1 CIĄŻA

ZAPŁODNIENIE  :  
děloha macica
jednu z hlavních rolí hraje věk jedną z głównych ról odgrywa wiek
odkládání mateřství odkładanie macierzyństwa
oplodnit zapłodnić
počít dítě począć dziecko
spermie plemnik
vajíčko jajeczko
vejcovod jajowód
zplodit dítě spłodzić dziecko

BEZPŁODNOŚĆ  :  
dítě ze zkumavky dziecko z probówki
neplodnost je čím dál větším problémem bezpłodność jest coraz większym problemem
neplodnost bezpłodność
neplodný pár bezpłodna para
problémy má stále více lidí problemy ma coraz więcej osób
problémy s otěhotněním problemy z zajściem w ciążę
umělé oplodnění sztuczne zapłodnienie

CIĄŻA  :  
bolesti v podbřišku bóle w podbrzuszu
budoucí maminka przyszła mama
být v jiném stavu być w stanie błogosławionym
gravidita ciąża
interrupce aborcja
ke konci těhotenství pod koniec ciąży
kopat nožičkama kopać nóżkami /w brzuchu matki/
mateřství v pozdějším věku macierzyństwo w późniejszym wieku
miminko v bříšku kope dziecko w brzuszku kopie
mimoděložní těhotenství ciąża pozamaciczna
otěhotnět zajść w ciążę 
plod płód
potrat poronienie
příznaky těhotenství objawy ciąży
radostné očekávání radosne oczekiwanie
rodička rodzicielka
rodičovství ojcostwo, macierzyństwo
těhotenský test test ciążowy
těhotenství probíhá bez komplikací ciąża przebiega bez komplikacji
těhotenství trvá devět měsíců ciąża trwa dziewięć miesięcy
těhotenství ciąża
těsně před termínem porodu tuż przed terminem porodu
umělý potrat aborcja
vícečetné těhotenství ciąża wielopłodowa
výbavička wyprawka
vynechání menstruace brak miesiączki/okresu
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CIĄŻA   -   BADANIA  :  
amniocentéza amniocenteza
biopsie choriových klků (CVS) biopsja kosmówki /ang. chorionic villus 

sampling/
genetická poradna poradnia genetyczna
genetický ultrazvuk usg genetyczne
genetik genetyk
gynekolog ginekolog /mężczyzna/
gynekoložka ginekolog /kobieta/
mít jistotu, že se dítě narodí zdravé mieć pewność, że dziecko urodzi się zdrowe
odběr plodové vody pobranie płynu owodniowego
odborné vyšetření specjalistyczne badanie
odhalit vrozené vady wykryć wady wrodzone
triple test test potrójny
ultrazvuk ultrasonografia, usg
vyloučit Downův syndrom wykluczyć zespół Downa
vyšetření badanie
zákrok zabieg

PORÓD  :  
císařský řez cesarskie cięcie
dítě se narodilo mrtvé dziecko urodziło się martwe
druhá doba porodní drugi etap/okres porodu
klystýr lewatywa
komplikovaný porod skomplikowany poród
kontrakce skurcz
narodit se urodzić się
nastala nepředvídatelná situace wystąpiła nieprzewidziana sytuacja
nástřih hráze nacięcie krocza
nedonošené dítě wcześniak
placenta łożysko
plánovat porod planować poród
porod do vody poród w wodzie
porodila dvě děti urodziła dwoje dzieci
porodní bába akuszerka
porodní bolesti bóle porodowe
porodní plán plan porodu
porodní sál sala porodowa
porodnice szpital położniczy, izba porodowa
porodnické křeslo fotel porodowy
porodník położnik, akuszer, lekarz-położnik
první doba porodní pierwszy etap/okres porodu
prvorodička pierworódka
přestřihnout pupeční šňůru przeciąć pępowinę
přivést dítě na svět wydać dziecko na świat
pupečníková krev krew pępowinowa
rodit doma rodzić w domu
třetí doba porodní trzeci okres/etap porodu
urychlit porod przyspieszyć poród
vícerodička wieloródka
vůbec to nebolelo w ogóle nie bolało
vyholení depilacja, usuwanie owłosienia
výjezd k porodu wyjazd do porodu
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PO     PORODZIE  :  
dočkat se vytouženého dítěte doczekać się upragnionego dziecka
lékař vyšetřil novorozence lekarz zbadał noworodka
nejkrásnější pocit najpiękniejsze uczucie
pláč dítěte płacz dziecka
poporodní deprese depresja poporodowa
porodní trauma trauma poporodowa
potomek potomek
prudké změny nálad gwałtowne zmiany nastrojów
první poporodní vyšetření pierwsze badanie poporodowe
rodný list akt urodzenia
stát se otcem zostać ojcem
šestinedělí połóg
šestinedělka położnica
výkyvy nálad wahania nastrojów

BLIŹNIAKI  :  
Bulharka v 62 letech porodila dvojčata Bułgarka urodziła bliźniaki w wieku 62 lat 
dvojčata mají dva různé otce bliźniaki mają dwóch różnych ojców
dvojčata bliźniaki, bliźnięta
dvojče bliźniak
dvojvaječná dvojčata bliźnięta dwujajowe
jednovaječná dvojčata bliźnięta jednojajowe
narodila se jim dvojčata urodziły im się bliźniaki
siamská dvojčata bliźnięta syjamskie
sraz dvojčat zjazd bliźniaków

WIELORACZKI  :  
trojčata trojaczki
čtyřčata czworaczki
paterčata pięcioraczki
sedmerčata siedmioraczki
osmerčata ośmioraczki

1.2 DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ
  

DZIECIŃSTWO  :  
bezstarostné dětství beztroskie dzieciństwo
dětství končí v jedenácti letech dzieciństwo kończy się w wieku jedenastu lat
jedináček jedynak
návrat do dětství powrót do dzieciństwa
neberme dětem dětství nie odbierajmy dzieciom dzieciństwa
rané dětství wczesne dzieciństwo
seriály mého dětství seriale mojego dzieciństwa
táto, zničils mi dětství tato, zniszczyłeś mi dzieciństwo
těžké dětství ciężkie/trudne dzieciństwo 
vzpomínky na dětství wspomnienia z dzieciństwa

PIASKOWNICA  :  
hra na písku zabawa na piasku
hrábě grabie
hrst písku garść piasku
lopatka łopatka
pískoviště piaskownica
písek piasek
postavit bábovičku ulepić babkę /z piasku/
postavit hrad zbudować zamek
rozšlapat bábovičku rozdeptać babkę 
stavět budować
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PLAC     ZABAW  :  
balkónek balkonik
dětské hřiště plac zabaw
houpačka huśtawka
houpadlo na pružině kiwak
houpat se huśtać się
hrající si dítě bawiące się dziecko
hřiště je oplocené plac jest ogrodzony
hřiště je určeno dětem plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci
lanová prolézačka linarium
lanová prolézačka przeplotnia z lin 
lavička ławka
lezecká stěna ścianka alpinistyczna
maminky s kočárky mamy z wózkami
obchůdek sklepik
obloukový můstek mostek łukowy
plastový domeček plastikowy domek
pódium podest
pohyblivá rampa trap ruchomy
provazový můstek mostek z lin
sestava hrazd zestaw do przewrotów
skluzavka ślizgawka, zjeżdżalnia
spirální skluzavka s pódiem zjeżdżalnia kręcona z pomostem
šikmý žebřík drabina/drabinka ukośna
šplhací tyč rura strażacka
věž wieża
vstupní rampa trap wejściowy
vstupní schody schody wejściowe
zahradní domek domek ogrodowy
zastřešená věž wieża z dachem

ZABAWKI     I     ZABAWY  :  
autíčko resorak
houpací kůň koń/konik na biegunach
hrát karty grać w karty
hrát si na četníky a zloděje bawić się w policjantów i złodziei
hrát si s míčem bawić się piłką
hrát si s panenkami bawić się lalkami
chodítko chodzik
chrastítko grzechotka
kousátko gryzak, gryzaczek
kyblíček wiaderko
panenka Barbie lalka Barbie
plyšový medvídek pluszowy niedźwiadek
popelářské auto śmieciarka
sklápěč wywrotka

ARTYKUŁY     DZIECIĘCE  :  
autosedačka fotelik samochodowy
čepička czapeczka
dudlík smoczek
dupačky śpioszki
chůvička niania elektroniczna
jídelní židlička krzesełko do karmienia
kočárek wózek
kolébka kołyska
monitor dechu monitor oddechu
nočník nocnik
nosič nosidło
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nosítko nosidełko
pleny, plenky pieluchy, pieluszki
postýlka łóżeczko
šátek chusta

OPIEKA     NAD     MAŁYM     DZIECKIEM  :  
jesle żłobek
kojení karmienie piersią
koupání kąpiel
nechtěl jíst nie chciał jeść
péče o dítě opieka nad dzieckiem
přebalovat dítě przewijać dziecko
přečíst pohádku przeczytać bajkę
skloubit péči o dítě a kariéru pogodzić opiekę nad dzieckiem i karierę
školka przedszkole
učit dítě usínat uczyć dziecko zasypiać
učit chodit na nočník uczyć chodzić/chodzenia na nocnik
ukládat dítě ke spánku układać dziecko do snu
v noci se budil každé dvě hodiny w nocy budził się co dwie godziny
zpívat ukolébavku śpiewać kołysankę

WYCHOWANIE   -   POJĘCIA     OGÓLNE  :  
autorita autorytet
hledat kompromisy szukać kompromisów
motivovat a chválit motywować i chwalić
nedostatek citu brak uczuć
rodiče jsou pro dítě vzorem rodzice są dla dziecka wzorem
rodiče nemusí dětem říkat vše rodzice nie muszą mówić dzieciom 

wszystkiego
rozkazovačný tón rozkazujący ton
trávit společné chvíle spędzać wspólne chwile
velké nároky wysokie wymagania
volná výchova wychowanie bezstresowe
výchova bez povinností wychowanie bez obowiązków
výchova wychowanie
vychovat wychować
vychovávat wychowywać
výchovné metody metody wychowawcze
výchovné problémy problemy wychowawcze
výchovný model model wychowawczy
vysvětlit wyjaśnić
zakazovat a trestat zakazywać i karać

NIANIA  :  
au-pair au pair
důchodkyně emerytka
hlídání dětí pilnowanie dzieci
hodit se na práci chůvy nadawać się na nianię
chůva se zkušenostmi niania z doświadczeniem
chůva niania
chůvy přestaly být výsadou nianie przestały być przywilejem
nechci, aby mé dítě vychovával někdo cizí nie chcę, żeby moje dziecko wychowywał ktoś

obcy 
paní na hlídání niania
pečovat o malé dítě opiekować się małym dzieckiem
postupně se stala součástí rodiny stopniowo stała się częścią rodziny
spokojenost na obou stranách zadowolenie po obu stronach
studentka studentka
výběr chůvy wybór niani
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KARY  :  
bít dítě bić dziecko
dát na zadek dać w tyłek/po tyłku
fyzický/tělesný trest kara cielesna
mez, po jejímž překročení následuje trest granica, po której przekroczeniu następuje 

kara
pásek pasek
přehánět przesadzać
rákoska rózga
trest kara
trestat karać
týden bez počítače tydzień bez komputera
varovat ostrzegać, ostrzec
výprask lanie
vztáhnout ruku na dítě podnieść rękę na dziecko

SŁOWNIK     DZIECIĘCY  :  
bacat dawać klapsa
bumbat pić
blinkat wymiotować
cap, capy tup, tup
hačat siedzieć
hačnout si usiąść
hajat 1. spać 2. leżeć
kakat robić kupę
nabumbat se napić się
napapat se najeść się
papat jeść
spinkat spać
vybumbat wypić
vyspinkat se wyspać się

ROZWÓJ     DZIECKA     I     NASTOLATKA  :  
akné trądzik
dítěti se prořezávají zuby dziecku wyrzynają się zęby
dospívat dojrzewać, dorastać
chodit chodzić
lézt po čtyřech raczkować
mluvit mówić
psychické změny zmiany w psychice
rozeznávat blízké osoby rozpoznawać bliskie osoby
změna hlasu mutacja głosu
žvatlat gaworzyć

MŁODOŚĆ  :  
hříchy mládí grzechy młodości
klukovina wygłup 
klukovství chłopięcy wiek
mládež młodzież
mládí młodość 
mladistvý młodociany
mluvit s dětmi o sexu rozmawiać z dziećmi o seksie
neplnoletý niepełnoletni
nezletilý nieletni
období dospívání okres dorastania
osamostatňování usamodzielnianie się
panenství dziewictwo
puberta okres dojrzewania
teenager nastolatek
testosteron testosteron
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vyhodit z domu wyrzucić z domu
vyspělejší bardziej dojrzały
za všechno můžou hormony wszystkiemu winne są hormony
zábava zabawa
zralost dojrzałość
zralý dojrzały

RÓWIEŚNICY  :  
dostat se do špatné společnosti wpaść w złe towarzystwo
kamarád kolega, przyjaciel
kamarádka koleżanka, przyjaciółka
nejhorší je nezájem najgorszy jest brak zainteresowania
tlak vrstevníků presja rówieśników
vrstevnice rówieśniczka
vrstevník rówieśnik

BUNT  :  
hádat se s rodiči kłócić się z rodzicami
hledání sama sebe poszukiwanie samego siebie
kritika krytyka
kritizovat krytykować
mít vlastní názor mieć własne zdanie
můj syn mě vůbec neposlouchá mój syn w ogóle mnie nie słucha
nesnesitelný nieznośny
rebel buntownik
rebelka buntowniczka
vzbouřit se zbuntować się
vzdor opór
vzpoura proti autoritám bunt przeciwko autorytetom
vzpoura proti rodičům bunt przeciwko rodzicom

PODEJŚCIE     RODZICÓW  :  
donutit zmusić
kontrolovat kontrolować
milovat kochać
mluvit mówić, rozmawiać
naslouchat słuchać
pochopit zrozumieć
přemluvit namówić
příkazy nakazy
zakazovat zakazywać
žádné zákazy żadnych zakazów

MŁODZIEŃCZE     IDEAŁY  :  
bojovat za světový mír walczyć o pokój na świecie
lidská práva prawa człowieka
mám všechna práva a žádné povinnosti mam wszystkie prawa i żadnych obowiązków
nikdo mi nebude říkat, co mám dělat nikt mi nie będzie mówił, co mam robić
ochrana životního prostředí ochrona środowiska
pomáhat chudým pomagać biednym
práva zvířat prawa zwierząt
proti diskriminaci przeciwko dyskryminacji
rovné příležitosti równe szanse
rovnost równość
svoboda wolność
tolerance tolerancja
všichni jsme si rovni wszyscy jesteśmy sobie równi
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