Українсько-польський
та польсько-український

словник
для закладів загальної середньої освіти
з навчанням польською мовою
понад 7000
термінів і понять

Чернівці
Видавничий дім «Букрек»
2018

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

УДК 81 (038) = 161.2 = 161.1
У45
Науковий консультант:
кандидат філологічних наук, професор Н. Д. Бабич
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(наказ від 06.04.2018 № 331)
Видано за рахунок державних коштів.
Продаж заборонено

Українсько-польський та польсько-український словник для
У45 закладів загальної середньої освіти з навчанням польською
мовою / Уклад.: О. C. Бобкова, Н. І. Богомолова, О. В. Гісем
та ін. – Чернівці: Букрек, 2018. – 320 с.
ISBN 978-966-399-977-7

УДК 81 (038) = 161.2 = 161.1

Довідкове видання

Українсько-польський
та польсько-український словник
для закладів загальної середньої освіти
з навчанням польською мовою

Укладачі: Бобкова О. С., Богомолова Н. І., Гісем О. В.,
Гриценко Л. Г., Недашківська А. В., Панкратова І. Є.,
Прокопишин Л. В., Ремех Т. О., Сліпчук І. Ю.
Перекладачі: Ірина Кресович, Віолета Ільчук,
Анна Мельник, Олег Слюсар
Редактор: Томаш Калуські
Коректор: Регіна Калуські
Формат 70х100/16. Ум. друк. арк. 25, 92. Обл.-вид. арк. 20,00.
Наклад 258 прим. Зам. № 1313.

Видавець і виготовлювач видавничий дім «Букрек»
58000, м. Чернівці, вул. О. Радищева, 10. Тел. (0372) 55-29-43.
E-mail: info@bukrek.net. Сайт: http://www.bukrek.net.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб'єкта видавничої справи ЧЦ № 1 від 10.07.2000 р.

ISBN 978-966-399-977-7

© Бобкова О. С., Богомолова Н. І., Гісем О. В.,
Гриценко Л. Г., Недашківська А. В.,
Панкратова І. Є., Прокопишин Л. В.,
Ремех Т. О., Сліпчук І. Ю., укладання, 2018
© Видавничий дім «Букрек», 2018

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Про словник термінів і понять
Пропонований словник є термінологічним перекладним
польсько-українським – українсько-польським. Він містить понад
7 тисяч найбільш поширених понять з історії, географії, математики, фізики, біології, хімії, інформатики, філології та правознавства – саме з тих навчальних предметів, з термінологією яких
учні знайомляться своєю рідною національною мовою і державною
українською. У словнику подані однослівні терміни, а також термінисловосполучення (наукові поняття).
Більшість наукових термінів є міжнародними, але написання їх у
кожній мові підпорядковується відповідним правилам, засвоїти які
допомагає словник, оскільки він має нормативний характер. Правопис слів з різних сфер відповідає актуальним законам мови.
Основне завдання словника – допомогти учням співвідносити
терміни рідною мовою з термінами державної української мови і
навпаки, що значно полегшить користування підручниками та
спеціальною літературою з певної галузі знань. Зіставлення
термінів є особливо важливим у нинішніх умовах, коли українська
мова як державна поширюється на всі галузі науки.
Користуватися словником дуже легко: реєстрові слова розташовані за алфавітом до третьої літери і далі; перед кожним
словом подана піктограма (символ), що вказує на те, до якої галузі
знань належить термін або наукове поняття. Наголос у словах
забезпечить правильну вимову.
Перевернувши книжку, користувач отримує доступ до зворотного перекладу, що дає змогу легко зорієнтуватися під час відповіді
на будь-яке науково-пізнавальне запитання, правильно виконати
тестове завдання.
Словник є самодостатнім інтелектуальним довідником. Подана
в ньому термінологічна лексика знадобиться не лише під час
підготовки учнів до виконання завдань різних видів, а й для
перекладу навчальних матеріалів чи наукових робіт із тих чи інших
галузей. Знання дисциплін, термінологія з яких вміщена у словнику,
є необхідним для вступу до вищих навчальних закладів України,
якому передує зовнішнє незалежне оцінювання.
Словник містить нові наукові й технічні терміни та поняття, які
з’явилися у вжитку нещодавно під впливом соціальних та економічних змін.
Видання корисне для учнів і вчителів як традиційних загальноосвітніх навчальних закладів, так і ліцеїв, гімназій тощо.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та
3 Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Умовні позначення
Історія

Географія

x2

Математика

F

Фізика
G

Біологія

Хімія

Правознавство

Аа

Філологія

Інформатика

Термін, який використовують у багатьох предметах
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абе́ткове письмо́
pismo alfabetyczne
абза́ц
akapit
абіоти́чні чи́нники
czynniki abiotyczne
аболіціоні́зм
abolicjonizm
абрази́в
ścierniwo
абревіату́ра
skrótowiec
абсолюти́зм (абсолю́тна
мона́рхія)
absolutyzm (monarchia absolutna)
абсолю́тна воло́гість
wilgotność bezwzględna
абсолю́тне посила́ння
adres bezwzględny komórki
абсолю́тний показни́к
зало́млення
bezwzględny współczynnik załamania
абсо́рбція
absorpcja
абстра́ктне ми́слення
myślenie abstrakcyjne
абстракціоні́зм
abstrakcjonizm
абсци́зова кислота́ (АБК)
kwas abscysynowy (ABA)
абсци́са то́чки
odcięta punktu
авангарди́зм
awangardyzm
авітаміно́з
awitaminoza
австралопіте́ки
australopiteki
автобіографі́чний твір
utwór autobiograficzny
автобіогра́фія
autobiografia, życiorys
автокефа́льна це́рква
cerkiew autokefaliczna
автоколива́льна систе́ма
układ samowzbudny
автомагістра́ль
autostrada
автома́тія робо́ти се́рця
automatyzm pracy serca

автономі́сти
autonomiści

адаптер

А

автоно́мія
autonomia

А

автономіза́ція
autonomizacja

автоно́мна респу́бліка
republika autonomiczna
авторитари́зм
autorytaryzm
авторита́рний політи́чний режи́м
autorytarny reżim polityczny
а́вторське пра́во
prawo autorskie
автотро́фи
autotrofy
автофігу́ра
autofigura
агар-ага́р
agar-agar
агломера́т
aglomerat
агломера́ція промисло́ва
aglomeracja przemysłowa
аглютина́ція
aglutynacja
агра́рна краї́на
państwo rolnicze
агра́рні відно́сини
stosunki rolnicze
агрега́тний стан
stan skupienia
агреси́вна поведі́нка
zachowanie agresywne
агре́сор
agresor
агроклімати́чні ресу́рси
zasoby rolniczo-klimatyczne
агропромисло́вий ко́мплекс (АПК)
zespół zakładów rolniczoprzemysłowych
агрохо́лдинг
holding rolniczy
агроцено́з
agrocenoza
адапта́ції
adaptacja
ада́птер
zasilacz
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адаптивна
А

адапти́вна радіа́ція
radiacja adaptatywna
адапти́вні біологі́чні ри́тми
adaptatywne rytmy biologiczne
адвока́т
adwokat
адвока́тська дія́льність
działalność adwokacka
адені́н
adenina
аденозинтрифосфа́т (АТФ)
adenozynotrójfosforan (ATP – kwas
adenozynotrójfosforowy)
адити́вність
addytywność
адіаба́тний проце́с
proces adiabatyczny (przemiana
adiabatyczna)
адміністрати́вна відповіда́льність
odpowiedzialność administracyjna
адміністрати́вне прова́дження
postępowanie administracyjne
адміністрати́вне стя́гнення
grzywna
адміністрати́вне судочи́нство
sądownictwo administracyjne
адміністрати́вний аре́шт
areszt administracyjny
адміністрати́вно-територіа́льний
у́стрій
ustrój administracyjno-terytorialny
адміністра́тори
administratorzy
адре́са електро́нної пошто́вої
скри́ньки
adres elektronicznej skrzynki pocztowej
адреса́т мо́влення
adresat wypowiedzi
а́дресна кни́га
książka adresowa
а́дресний рядо́к
pasek adresu
адсо́рбція
adsorpcja
аеро́би
aeroby
ае́розоль
aerozol
аеропо́рти-ха́би
lotniska-węzły transportowe
аероста́т
aerostat
а́збука
abecadło, alfabet
ази́мут ді́йсний, магні́тний
azymut kartograficzny, magnetyczny

Азіа́тсько-Тихоокеа́нське
економі́чне співтовари́ство (АТЕС)
Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku
(APEC)
Азі́йсько-Тихоокеа́нський регіо́н
Region Pacyfiku
азона́льність
astrefowość
азо́т
azot (pierwiastek)
а́йсберги
góry lodowe
акаде́мія
akademia
аквакульту́ра
akwakultura
аквала́нг
akwalung
аквато́рія
akwen, akwatorium
акліматиза́ція
aklimatyzacja
акліматиза́ція ви́дів
aklimatyzacja gatunków
акомода́ція
akomodacja
акрові́рш
akrostych
акромега́лія
akromegalia
акросо́ма
akrosom
акселера́тор
akcelerator
акселера́ція
akceleracja
аксесуа́ри
akcesoria
аксіо́ма
aksjomat
аксіо́ма парале́льності прями́х
aksjomat równoległych prostych
аксіо́ми ймові́рності
aksjomaty prawdopodobieństwa
аксо́н
akson
аксономе́трія
aksonometria
актива́ція
aktywacja
акти́вне ви́борче пра́во
aktywne prawo wyborcze
акти́вний за́хист
obrona aktywna
акти́вний тра́нспорт
transport aktywny
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алфаві́т
alfabet
алхі́мія
alchemia
альбе́до
albedo
альбіго́йські ві́йни
wojny albigeńskie
альвео́ли
pęcherzyki płucne
альдегі́д
aldehyd

аміноетанова

акти́вний центр
centrum aktywne
акти́вні дієприкме́тники
imiesłowy czynne
активо́ване вугі́лля
węgiel aktywowany
акти́н
aktyna
актино́їд
aktynowiec
аку́стика
akustyka
акце́нт
akcent
акце́птор
akceptor
алані́н (альфа-алані́н; альфаамінопропа́нова кислота́)
alanina (α-alanina; α-kwas
aminopropanowy)
а́лгебра
algebra
алгори́тм
algorytm
алего́рія
alegoria
але́льні ге́ни
geny allele
алерге́ни
alergeny
алергі́я
alergia, uczulenie
аліме́нти
alimenty
аліфати́чний вуглево́день
węglowodór alifatyczny
алкадіє́н
dien (alkadien)
алкало́їди
alkaloidy
алка́н
alkan
алканоля́т
alkanolan
алке́н
alken
алкі́л
alkil
алкі́н
alkin
алма́з
diament
алотро́пія
alotropia
алотро́пна видозмі́на
transformacja alotropowa

А

альдегідоспи́рт
alkohol aldehydowy
альтернати́вна (невійсько́ва)
слу́жба
służba alternatywna (cywilna)
альтернати́вні джере́ла ене́ргії
alternatywne źródła energii
а́льфа-части́нка
cząstka alfa
алю́зія
aluzja
алюміна́т
glinian
алюмі́ній
glin, aluminium (pierwiastek)
алюмі́ній (гідрокси́д, карбі́д,
нітра́т, окси́д, сульфа́т, хлори́д)
aluminium (wodorotlenek, węglik,
azotan, tlenek, siarczan, chlorek)
алюмінотермі́я (алюмотермі́я)
aluminotermia
амальга́ма
amalgamat (ortęć)
аме́ба
pełzak (ameba)
аме́бна дизентері́я (амебіа́з)
pełzakowica (ameboza)
амебо́їдний рух
ruch pełzakowaty
амі́дна (пепти́дна) гру́па
grupa amidowa (peptydowa)
амі́дний (пепти́дний) зв’язо́к
wiązanie amidowe (peptydowe)
аміла́за
amylaza
амі́н
amin
аміногру́па
grupa aminowa
аміноета́нова (аміноо́цтова)
кислота́
kwas aminoetanowy (aminooctowy)
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амінокислота
А

амінокислота́ (замі́нна,
незамі́нна)
aminokwasy (endogenne, egzogenne)
амінокисло́ти
aminokwasy
аміто́з
amitoza
амні́стія
amnestia
амоніа́к
amoniak
амоніа́чна вода́
woda amoniakalna
амоніа́чна селі́тра
saletra amonowa
амоніа́чний ро́зчин
roztwór amoniaku
амо́ній (гідрогенкарбона́т,
гідрокси́д, карбона́т, нітра́т,
нітри́т, сульфа́т, хлори́д)
amoniak (wodorowęglan, wodorotlenek,
węglan, azotan, azotyn, siarczan,
chlorek)
амо́ній-іо́н
jon amoniowy
амо́рфна речовина́
substancja amorficzna
амо́рфність
amorficzność
ампліту́да гармоні́чного
колива́ння
amplituda drgań harmonicznych
ампліту́да колива́ння температу́р
amplituda (wahań) temperatur
амфіфі́льні сполу́ки
związki amfifilowe
амфоте́рна сполу́ка
substancja amfoteryczna
амфоте́рний (гідрокси́д, окси́д)
amfoteryczny (wodorotlenek, tlenek)
амфоте́рність
amfoteryczność
анабіо́з
anabioza
анаболі́зм (асиміля́ція)
anabolizm (asymilacja)
анаеро́би
anaerob
ана́ліз
analiza
аналіза́тор
analizator
аналізу́юче схре́щування
krzyżówka testowa (analizująca)
аналогі́чні о́ргани
narządy analogiczne

анало́гія
analogia
анало́гія зако́ну
analogia legis
анало́гія пра́ва
analogia prawa
анато́мія
anatomia
анафа́за
anafaza
ана́фора
anafora
анахроні́зм
anachronizm
ангідри́д
anhydryt
ангі́на
angina
андегра́унд
underground
ане́ксія
aneksja
анемі́я (малокров'я)
anemia
анемо́метр
anemometr, wiatromierz
анізога́мія
anizogamia
анілі́н
anilina
анілі́новий барвни́к
barwnik anilinowy
анімаці́йні ефе́кти
efekty animacyjne
аніма́ція
animacja
аніо́н
anion
ано́д
anoda
ано́дний проце́с
proces anodowy
аноні́мні угрупо́вання
zespoły anonimowe
антибіо́тики
antybiotyki
антиві́русні програ́ми
oprogramowanie antywirusowe
антиге́н
antygen
антигі́тлерівська коалі́ція
koalicja antyhitlerowska
антикодо́н
antykodon
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антимонопо́льне законода́вство
prawo konkurencji

апеля́ція
apelacja, odwołanie

антипарале́льні спі́ни
spiny antyrównoległe

апліка́та точки
kota punktu

антисеміти́зм
antysemityzm

апо́стро́ф
apostrof

антите́за
antyteza

апофе́ма пірамі́ди
apotema ostrosłupa

Антитерористи́чна опера́ція (АТО)
operacja antyterrorystyczna

апроксима́ція
aproksymacja

арксинус

антиті́ло
przeciwciało

ар
ar

А

антифри́з
płyn chłodzący

«ара́бська весна́»
„arabska wiosna”

антицикло́н
wyż baryczny, antycyklon

арґе́нтум
argentum, srebro (pierwiastek)

античасти́нки
antycząstki

арґе́нтум (нітрат, бромід, йодид,
оксид, хлорид)
argentum (azotan, bromek, jodek,
tlenek, chlorek)

анти́чність
starożytność
анто́німи
antonimy
антропоген́ез
antropogeneza
антропоге́нне забру́днення
zanieczyszczenie antropogeniczne
антропоге́нний вплив
czynnik antropogeniczny
антропоге́нний ландша́фт
krajobraz antropogeniczny
антропоге́нні екологі́чні фа́ктори
antropogeniczne czynniki ekologiczne
антропоге́нні чи́нники
czynniki antropogeniczne
антропоге́новий пері́од
antropogen (czwartorzęd)
антрополо́гія
antropologia
антропо́нім
antroponim
антьє́
entier, część całkowita liczby
а́ншлюс
„anszlus”
апара́т держа́ви
aparat państwa

арго́н
argon
аргуме́нти
argumenty
аргуме́нт фу́нкції
argument funkcji
ареа́л
areał, zasięg, obszar występowania
аре́н
aren (pierwiastek)
арео́метр
areometr, gęstościomierz
аридиза́ція
arydyzacja
аристократи́чна (шляхе́тська)
респу́бліка
republika arystokratyczna (szlachecka)
аристокра́тія
arystokracja
арифме́тика
arytmetyka
арифметико-логі́чний при́стрій
urządzenie arytmetyczno-logiczne
арифмети́чний ви́раз
wyrażenie arytmetyczne

апара́т (ко́мплекс) Го́льджі
aparat (struktury) Golgiego

арифмети́чні дії над
ко́мплексними чи́слами
działania arytmetyczne na liczbach
zespolonych

апара́тне забезпе́чення
wyposażenie aparatu

аркко́синус
arcus cosinus

апарте́їд
apartheid

арккота́нгенс
arcus cotangens

апати́т
apatyt

аркси́нус
arcus sinus
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арктангенс
А

аркта́нгенс
arcus tangens
а́ркуш
arkusz
ароматиза́ція на́фти
aromatyzacja ropy naftowej
аромати́чний амі́н
amin aromatyczny
аромати́чний вуглево́день
węglowodan aromatyczny
арсе́н
arsen (pierwiastek)
артезіа́нські во́ди
wody artezyjskie
артеріо́ли
tętniczki
арти́кль
rodzajnik
артикуля́ція
artykulacja
артри́т
zapalenie stawów
архаї́зм
archaizm
архебакте́рії (архе́ї)
archeobakterie (archeony)
архе́йська е́ра
era archaiczna, archaik
археологі́чна культу́ра
kultura archeologiczna
археоло́гія
archeologia
археопте́рикс
archeopteryks (Archaeopteryx)
архі́в
archiwum
архіва́тори
archiwizator
архіва́ція
archiwizacja
архівува́ння фа́йлів
archiwizować pliki
архіпела́г
archipelag
архітекту́ра комп’ю́тера
architektura komputerowa
архітекту́ра обчи́слювальної
систе́ми
architektura układu obliczeniowego
асиме́трія
asymetria
асиміляці́йна (хлорофілоно́сна)
тканина
miękisz asymilacyjny
асиміля́ція
asymilacja

асиміля́ція (анаболі́зм)
asymilacja (anabolizm)
асимпто́та
asymptota
асимпто́та вертика́льна
asymptota pionowa
асимпто́та горизонта́льна
asymptota pozioma
асимпто́та похи́ла
asymptota pochyła (ukośna)
асоціати́вність
asocjatywność, łączność działania
асоціа́ція
asocjacja (stowarzyszenie)
асоціа́ція моле́кул
asocjacja molekuł
аста́т
astat (pierwiastek)
астеносфе́ра
astenosfera, warstwa Gutenberga
астигмати́зм
astygmatyzm (niezborność)
астро́їда
asteroida
атаві́зми
atawizm
атеї́зм
ateizm
атеросклеро́з
miażdżyca
атмосфе́ра
atmosfera
атмосфе́рний тиск
ciśnienie atmosferyczne
атмосфе́рний фронт те́плий,
холо́дний
front atmosferyczny ciepły, chłodny
атмосфе́рні о́пади
opady atmosferyczne
ато́л
atol
а́том
atom
атома́рний
atomowy
а́томна електроста́нція (АЕС)
elektrownia jądrowa, elektrownia
atomowa
а́томна ма́са
masa atomowa
а́томна одини́ця ма́си (а.о.м)
atomowa jednostka masy
а́томна орбіта́ль
orbital atomowy
а́томне ядро́
jądro atomowe
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а́томно-молекуля́рне вче́ння
teoria atomowo-cząsteczkowa

атрибу́т
atrybut

ацетон

а́том (перви́нний, втори́нний,
трети́нний, четверти́нний),
хімі́чного елеме́нта
atom (pierwszorzędowy, drugorzędowy,
trzeciorzędowy, czwartorzędowy),
pierwiastka chemicznego

атрибу́т фа́йлу
atrybut pliku

А

атрофі́я м’я́зів
atrofia mięśni
аудіюва́ння
słuchanie
ауксини́
auksyny
а́урум
aurum, złoto (pierwiastek)
аутле́т
outlet
аутосо́ми
autosomy
аутофагі́я
autofagia
аутохромосо́ми
autochromosomy
аутсо́рсинг
outsourcing
а́фікс
afiks
афікса́ція
afiksacja
афори́зм
aforyzm
африка́т, африка́та
afrykat
ацетабуля́рія
acetabularia
ацетальдегі́д (етана́ль, о́цтовий
альдегі́д)
acetaldehyd (etanal, aldehyd octowy)
ацетиле́н (ети́н)
acetylen (etyn)
ацетилцелюло́за
(триацетилцелюло́за)
octan celulozy (trójoctan celulozy)
ацето́н
aceton
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бавовна
Б

баво́вна
bawełna

Б

багатоа́томний спирт
alkohol polihydroksylowy
багатове́кторність зо́внішньої
полі́тики
wielowektorowość polityki zagranicznej
багатозада́чність
wielozadaniowość
багатозна́чний
wieloznaczny
багатозна́чні слова́
wyrazy wieloznaczne
багатокліти́нний органі́зм
organizm wielokomórkowy
багатоосно́вна кислота́
kwas wielozasadowy
багатопарті́йність
wielopartyjność
багатополя́рний світ
świat wielobiegunowy
багаторі́вневий спи́сок
lista wielopoziomowa
багаторі́чна мерзлота́
wieczna zmarzlina
бага́тство мо́влення
bogactwo językowe, wypowiedzi
ба́за да́них
baza danych
ба́за зна́нь
bank wiedzy
база́льне тільце́
ciałko podstawowe (kinetosom)
базе́дова хворо́ба
choroba Basedowa
ба́зова систе́ма вве́деннявиведення
BIOS (podstawowy system wejściawyjścia)
ба́йка
bajka
байт
bajt
бакте́рії
bakterie
бактеріоло́гія
bakteriologia
бактеріофа́г
bakteriofag

бала́да
ballada
б́алка
parów
бан
ban
бандури́ст
bandurzysta
банк
bank
ба́нківська систе́ма Украї́ни
system bankowy Ukrainy
ба́нківська таємни́ця
tajemnica bankowa
бараба́нна пере́тинка
błona bębenkowa
барвни́к
barwnik
ба́рель
baryłka
ба́рій
bar (pierwiastek)
баро́ко
barok
баро́кова літерату́ра
literatura barokowa
баро́метр
barometr
барха́ни
barchany, wydmy
басе́йн вну́трішнього сто́ку
baseny bezodpływowe
басе́йн океа́ну
basen oceanu
басе́йн рі́чки
dorzecze rzeki
баска́к
baskak
батьки́
rodzice
батькі́вство
ojcostwo
ба́тьківська поведі́нка твари́н
zachowanie rodzicielskie
бджільни́цтво
pszczelarstwo
бе́дленд
badland, zła ziemia
беза́фіксний
bezafiksalny
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безвідхо́дне виробни́цтво
produkcja bezodpadowa
безві́зовий режи́м
ruch bezwizowy
безво́дний
bezwodny
безкисне́ва (атмосфе́ра)
beztlenowa (atmosfera)
безла́дний рух
ruch nieregulowany
безособо́вий
bezosobowy
безособо́ві дієслова́
czasowniki bezosobowe
безпе́ка життєдія́льності
bezpieczeństwo życia i zdrowia
безпе́чна дія́льність
bezpieczna działalność
безпе́чний експериме́нт
bezpieczne doświadczenie
безпре́фіксний
bezprefiksalny
безробі́ття
bezrobocie
безсполучнико́ве складне́
ре́чення
bezspójnikowe zdanie złożone
безсполучнико́вий
bezspójnikowy
безсуфікса́льний спо́сіб
словотво́рення
derywacja bezsufiksalna
безумо́вний рефле́кс
odruch bezwarunkowy
без’я́дерний ста́тус
„status bezatomowy”
бензе́н
benzen
бензе́нове (кільце́, ядро́)
benzenowy (pierścień, rdzeń)
бензи́н (авіаці́йний,
автомобі́льний)
benzyna (lotnicza, samochodowa)
бе́нтос
bentos
бе́ргштрих
kreska prostopadła na mapie
берила́т
berylan
бери́лій
beryl (pierwiastek)
Берлі́нська кри́за
kryzys berliński

бертолі́д
bertolidy
бессеме́рівський конве́ртер
konwerter Bessemera
бе́та розпад
rozpad beta
били́на
bylina
били́ни
byliny
Бі́блія
Biblia
бі́женці
uchodźcy
бі́ла речовина́
substancja biała
білінгві́зм
bilingwizm
білки́
białka
біло́к
białko
більйо́н
bilion
більшовики́
bolszewicy
бімолекуля́рний
dwucząsteczkowy
біна́рна номенклату́ра
binarna nomenklatura
біна́рна сполу́ка
związek dwuskładnikowy
біна́рний
binarny
біна́рний по́діл кліти́ни
binarny podział komórki
бінокуля́рний зір
wzrok binokularny
біноміа́льні коефіціє́нти
współczynniki dwumianowe
(dwumienne)
біно́м Ньюто́на
dwumian Newtona
біоаку́стика
bioakustyka
біобезпе́ка
bezpieczeństwo biologiczne
біогенети́чний зако́н
teoria rekapitulacji (teoria
biogenetyczna)
біогеогра́фія
biogeografia
біогеоцено́з
biogeocenoza
біогра́фія
biografia

біографія

безба́рвний (ро́зчин)
bezbarwny (roztwór)

Б
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біологічна
Б

біологі́чна дія радіоакти́вного
випромі́нювання
działanie biologiczne promieniowania
radioaktywnego
біологі́чна індика́ція
gatunek wskaźnikowy (bioindykator)
біологі́чна система́тика
systematyka biologiczna
біологі́чне вивітрювання
wietrzenie biologiczne
біологі́чний вік
wiek biologiczny
біологі́чний годи́нник
zegar biologiczny
біологі́чний каталіза́тор
katalizator biologiczny (biokatalizator)
біологі́чний ме́тод боротьби́
зі шкідли́вими кома́хами
biologiczne metody walki z owadamiszkodnikami
біологі́чний прогре́с
postęp biologiczny
біологі́чний регре́с
uwstecznienie biologiczne
біологі́чні мутаге́ни
mutageny biologiczne
біоло́гія
biologia
біома́са
biomasa
біомембра́ни
błony biologiczne
біори́тми
biorytmy
біорізномані́ття
różnorodność biologiczna
біоси́нтез
biosynteza
біосфе́ра
biosfera
біосфе́рний запові́дник
rezerwat biosfery
біотехноло́гії
biotechnologia
біоти́чні екологі́чні фа́ктори
czynniki biotyczne
біото́п
biotop
біофі́зика
biofizyka
біохімі́чна еволю́ція
ewolucja biochemiczna
біохімі́чний ме́тод
metoda biochemiczna
біохі́мія
biochemia

біоцено́з
biocenoza
біоценоти́чні кри́зи
kryzysy biocenotyczne
біполя́рний (двопо́люсний) світ
świat dwubiegunowy
біполя́рний йон
jon obojnaczy
бісе́ктор двогра́нного ку́та
płaszczyzna dwusiecznej kąta
dwuściennego
бісектри́са кута́ трику́тника
dwusieczna kąta trójkąta
бі́смут
bizmut
біт
bit
біфідобакте́рії
bifidobakterie
бічна́ гра́нь пірамі́ди
ściana boczna ostrosłupa
бічна́ гра́нь при́зми
ściana boczna graniastosłupa
бічна́ лі́нія
linia boczna
бічна́ пове́рхня ко́нуса
boczna powierzchnia stożka
бічна́ пове́рхня пірамі́ди
boczna powierzchnia ostrosłupa
бічна́ пове́рхня при́зми
boczna powierzchnia graniastosłupa
бічна́ пове́рхня цилі́ндра
boczna powierzchnia walca
бічна́ сторона́ рівнобе́дреного
трику́тника
ramię trójkąta równoramiennego
бічна́ сторона́ трап́еції
ramiona trapezu
бічні́ ре́бра пірамі́ди
krawędzie boczne ostrosłupa
бічні́ ре́бра приз́ми
krawędzie boczne graniastosłupa
благоро́дний газ
gaz szlachetny
бластоме́ри
blastomery
бла́стула
blastula
бли́жня орієнта́ція
kierunek proksymalny, kierunek bliższy
близнюки́
bliźnięta
близнюко́вий ме́тод
metoda obserwacji bliźniąt
блиск металі́чний
połysk metaliczny
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бромува́ння
bromowanie

блог
blog

бро́нзова хворо́ба
choroba Addisona

бло́гер
blogger

бро́нзовий вік
epoka brązu

блогосфе́ра
blogosfera

бро́нхи
oskrzela

блок-схе́ма алгори́тму
schemat blokowy algorytmu

бронхіа́льна а́стма
astma oskrzelowa

бокси́т
boksyt

бронхіа́льне де́рево
drzewo oskrzelowe

бокси́ти
boksyty

бронхіо́ли
oskrzeliki

болота́ верхові́, низи́нні, перехідні́
torfowisko wysokie, niskie, przejściowe

броу́нівський рух
ruchy Browna

бор
bor (pierwiastek)

брошу́ра
broszura

боротьба́ за існува́ння
walka o byt
бота́ніка
botanika
ботані́чні сади́
ogród botaniczny
ботулі́зм
zatrucie jadem kiełbasianym, botulizm
боя́ри
bojarzy
боя́рська респу́бліка
republika bojarska
бра́тство
bractwo
бра́узер
przeglądarka internetowa
«бре́ксіт»
„brexit”
бриз
bryza
броді́ння (цукри́стих речови́н)
fermentacja (substancji zawierających
cukry)

бурхлива

бліцкри́г
„blitzkrieg”

Б

бру́нька
pączek (pąk)
брунькува́ння
pączkowanie
будди́зм
buddyzm
буди́телі
budziciele
будіве́льний матеріа́л
materiał budowlany
будо́ва
budowa
будо́ва сло́ва
budowa wyrazu
будо́ва ядра́
budowa jądra
бу́ква
litera
букле́т
folder
бу́льба
bulwa

бром
brom (pierwiastek)

бу́льбашка га́зу
bąbelki gazu

бромі́д
bromek

бульбоцибули́на
bulwocebula

бромі́дна (бромоводне́ва) кислота́
kwas bromowodorowy

бу́льбочкові бакте́рії
bakterie brodawkowate

бро́мна вода́
woda bromowa

буржуазі́я
burżuazja

бромобензе́н
bromobenzen

бу́рі во́дорості
brunatnice

бромово́день
bromowodór

бурле́ск
burleska

бромомета́н
bromometan

бурхли́ва реа́кція
szybka reakcja
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бурштин
Б

буршти́н
bursztyn
буряко́вий (трости́нний) цу́кор
cukier buraczany (trzcinowy)
бутадіє́н
butadien
бута́н
butan
бутана́ль
aldehyd masłowy (butanal)
бутано́л (бути́ловий спирт)
butanol (alkohol butylowy)
буте́н
buten
бути́л
butyl
бути́н
butyn
буфе́р о́бміну
schowek
бюдже́тна систе́ма Украї́ни
system budżetowy Ukrainy
бюдже́тний проце́с
procedura budżetowa
бюлете́нь
karta głosowania
бюре́тка
biureta
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вагі́тність
ciąża
ва́ді
ued, wadi
ва́жіль
dźwignia
ва́йї
liście paprociowych
вака́нтна (ві́льна) орбіта́ль
orbital antywiążący
вакуо́ля
wodniczka (wakuola)
ва́куум
próżnia
вакци́на
szczepionka
вакци́на БЦЖ
szczepionka BCG
вакцина́ція (імуніза́ція)
szczepienie
вале́нтний електро́н
elektron walencyjny
вале́нтність (змі́нна, ста́ла)
wartościowość (zmienna, stała)
ва́ловий вну́трішній проду́кт
(ВВП)
produkt krajowy brutto (PKB)
ва́ловий націона́льний проду́кт
(ВНП)
produkt narodowy brutto (PNB)
ванта́жні пото́ки
potoki ładunków
вантажоо́біг (змі́нний, добови́й,
тижне́вий, мі́сячний, річни́й)
obrót ładunków (zmienny, dzienny,
tygodniowy, miesięczny, roczny)
вапно́ (га́шене, нега́шене)
wapno (gaszone (hydratyzowane),
niegaszone (niehydratyzowane)
вапня́к
wapień, wapniak
вапня́на вода́
woda wapienna
варвари́зм
barbaryzm
ва́рварське королі́вство
królestwo barbarzyńskie

варико́зне розши́рення вен
żylaki
варіа́нт
wariant
варіа́нта
zmienna
варіати́вність
oboczność
варіаці́йна крива́
krzywa zmienności
варіаці́йний ряд
szereg rozdzielczy
ва́рна
Warna
васаліте́т
lenno
ват
wat (W)
ватерлі́нія
wodnica (linia wodna)
ватме́тр
watomierz
вбира́ння (поглина́ння)
wchłanianie (pochłanianie)
вбирна́ ба́шта
wieża pochłaniająca
вбудо́вана діагра́ма
wstawiony diagram
вбудо́вування об’є́кта
wstawianie obiektu
ввідни́й сифо́н
syfon wpustowy
вдих
wdech
веб 2.0
Web2.0
веб 2.0-додатки
web dodatki, dodatki stron WWW
веб-диза́йнер
web design
веб-енциклопе́дія
encyklopedia internetowa
веб-катало́г
katalog stron WWW
веб-порта́л
portal internetowy
веб-сайт
serwis internetowy, witryna internetowa
веб-спільно́та
społeczność internetowa

веб-спільнота

ва́ги
waga

В

В
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веб-сторінка
В

веб-сторі́нка
strona internetowa, strona WWW
вегетати́вна (автоно́мна) нерво́ва
систе́ма
układ nerwowy wegetatywny
(autonomiczny)
вегетати́вне розмно́ження
rozmnażanie wegetatywne
вегетати́вні о́ргани
narządy wegetatywne
ве́ктори
wektory
ве́ктори протиле́жні
wektory przeciwne
ве́ктори комплана́рні
wektory komplanarne
(współpłaszczyznowe)
ве́ктор магні́тної інду́кції
wektor indukcji magnetycznej
ве́кторна гра́фіка
grafika wektorowa (obiektowa)
ве́кторний про́стір
przestrzeń wektorowa
ве́кторні величи́ни
wielkości wektorowe
«Вели́ка трі́йка»
„Big three” (Wielka Trójka)
вели́ке ко́ло кровоо́бігу
krwiobieg duży (duży obieg krwi)
«Вели́кий згін»
„Wielkie Przepędzenie”
вели́кий круг ку́лі
wielkie koło kuli
«Вели́кий теро́р»
„Wielki Terror”
величина́ кута́
miara kąta
величи́ни
wielkości
ве́ни
żyły
ве́нули
żyłki
верете́но по́ділу (кліти́ни)
wrzeciono podziałowe (komórki),
wrzeciono kariokinetyczne
ве́рстка
łamanie
верте́п
szopka
вертика́льна по́ясність
piętrowość pionowa
Верхо́вна Ра́да Украї́ни
Rada Najwyższa Ukrainy
верхово́дка
wody zaskórne, wierzchówki

верши́на
szczyt, wierzchołek
верши́на ко́нуса
wierzchołek stożka
верши́на кута́
wierzchołek kąta
верши́на ла́маної
wierzchołek łamanej
верши́на многогра́нника
wierzchołek wielokąta
верши́на пірамі́ди
wierzchołek ostrosłupa
верши́на при́зми
wierzchołek graniastosłupa
верши́на прямоку́тного
паралелепі́педа
wierzchołek prostopadłościanu
верши́на рівнобе́дреного
трику́тника
wierzchołek trójkąta równoramiennego
верши́на тригра́нного кута́
wierzchołek kąta trójściennego
верши́на трику́тника
wierzchołek trójkąta
верши́на чотирику́тника
wierzchołek czworokąta
верши́ни многоку́тника сусі́дні
sąsiednie wierzchołki wielokąta
верши́ни чотирику́тника
протиле́жні
przeciwległe wierzchołki czworokąta
верши́ни чотирику́тника сусі́дні
sąsiednie wierzchołki czworokąta
«Весна́ наро́дів»
„Wiosna Ludów”
вестибуля́рний апара́т
zmysł równowagi
ве́то
weto
взає́мний вплив а́томів у моле́кулі
wzajemne oddziaływanie atomów
w cząsteczce
взаємоді́я
współdziałanie
взаємоді́я наелектризо́ваних тіл
wzajemne oddziaływanie ciał
naelektryzowanych
взаємоді́я неале́льних генів
współdziałanie genów nieallelicznych
взаємоді́я парале́льних
провідникі́в
wzajemne oddziaływanie przewodników
równoległych
ви́бірка
próba statystyczna
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видозміни́ ко́реня
rodzaje korzeni

ви́бірка репрезентати́вна
próba reprezentatywna

видозміни́ па́гона
rodzaje pędów

вибірко́ва прони́кність мембра́ни
błony półprzepuszczalne

видоутво́рення
powstanie gatunków

вибірко́вий ме́тод
metoda prób

ви́значеність (детерміно́ваність)
алгори́тму
pewność (determinizm) algorytmu

ви́бори
wybory
ви́борчий о́круг
okręg wyborczy
ви́брати
wybrać
ви́бух
eksplozja
вибухі́вка
materiały wybuchowe
вибухо́ва су́міш
mieszanka wybuchowa
вибухонебезпе́чний
grożący eksplozją
ви́вих
zwichnięcie
вивідни́й сифо́н
syfon wypustowy
виві́трювання
wietrzenie
ви́водкові пташеня́та
ptaki zagniazdowniki
ви́гук
wykrzyknik
ви́далення (плям)
usuwanie (plam)
ви́далення фа́йла
usuwanie pliku

викона́вець
wykonawca
викона́вча вла́да
władza wykonawcza
вико́нуваність алгори́тму
wykonywalność algorytmu
використа́ння
wykorzystanie, stosowanie

випалювання

вибірка, середнє значення
próba, wartość średnia

В

ви́лучення (до́мішок)
usuwanie (domieszek)
ви́міри прямоку́тного
паралелепі́педа
wymiary prostopadłościanu
вимі́рювання відрі́зків
mierzenie odcinków
вимі́рювання куті́в
mierzenie kątów
вимо́їна
wymoisko
вина́
wina
ви́нахід
wynalazek
ви́несення мно́жника з-під зна́ка
ко́реня
wyłączenie czynnika przed znak
pierwiastka

ви́далити
usuń

ви́несення спі́льного мно́жника
wyłączenie wspólnego czynnika (poza
nawias)

ви́ди випромі́нювання
rodzaje promieniowania

виногра́дний цу́кор (глюко́за)
cukier winogronowy (glukoza)

ви́ди мовленнє́вої дія́льності
rodzaje działalności językowej

ви́носка
przypisy

ви́ди рівнова́ги
rodzaje równowagi

ви́няток
wyjątek

ви́дих
wydech

ви́няток (із пра́вила)
wyjątek (od reguły)

ви́ділення
wydalanie

випадко́ва величина́
zmienna losowa

ви́ділення (теплоти́, сві́тла)
wydzielanie (ciepła, światła)

випадко́ва дискре́тна величина́
zmienna losowa dyskretna

видільна́ систе́ма
układ wydalniczy

ви́палена земля́
„wypalona ziemia”

видобува́ння ко́ри́сних копа́лин
wydobycie kopalin

випа́лювання (руди́)
wypalanie (rudy)
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випаровування
В

випаро́вування води́ росли́ною
transpiracja (parowanie wody z rośliny)

висота́ кульово́го сегме́нта
strzałka odcinka kuli

випаро́вування і конденса́ція
parowanie i skraplanie (kondensacja)

висота́ паралелогра́ма
wysokość równoległoboku

випаро́вування (рідини́)
odparowywanie (cieczy)

висота́ пірамі́ди
wysokość ostrosłupa

виправні́ робо́ти
prace poprawcze

висота́ при́зми
wysokość graniastosłupa

випробо́вувати
wypróbowywać

висота́ прямоку́тного
паралелепі́педа
wysokość prostopadłościanu

випро́бування
wypróbowanie
випромі́нювання
promieniowanie
ви́раз
wyrażenie
ви́раз алгебраї́чний
wyrażenie algebraiczne
ви́раз бу́квений
wyrażenie literowe
ви́раз зі змі́нними
wyrażenie ze zmiennymi
виразко́ва хворо́ба шлу́нка
wrzód żołądka
вира́зність мо́влення
wyrazistość wypowiedzi
ви́раз ці́лий
wyrażenie całkowite
ви́раз числови́й
wyrażenie liczbowe
вирі́внювання
wyrównywanie (justowanie)
ви́різати
wytnij
виробни́к
producent
виробни́цтво
produkcja
ви́рок
wyrok
ви́словлення
wypowiedź
ви́словлення логі́чно еквівале́нтні
wyrażenia logicznie rónoważne
ви́сновок теоре́ми
wniosek z twierdzenia
Висо́ке Відро́дження
„wielki renesans”
високомолекуля́рна сполу́ка
(ВМС)
związek wielkocząsteczkowy

висота́ трапе́ції
wysokość trapezu
висота́ трику́тника
wysokość trójkąta
висота́ цилі́ндра
wysokość walca
висотомі́р
wysokościomierz
височи́ни
wzniesienia
висхідні́ шляхи́ спинно́го мо́зку
drogi wstępujące rdzenia kręgowego
вити́снювальна зда́тність
zdolność wypierania
ви́тік
wytok, źródło
витрива́лість м’я́зів
wytrzymałość mięśni
ви́хід
wyjście
вихідна́ речовина́ (сполу́ка,
су́міш)
substancja wyjściowa (związek,
mieszanka)
ви́хід проду́кту
wyjście produktu
ви́хрове електри́чне по́ле
wirowe pole elektryczne
ви́ща нерво́ва дія́льність
wyższe czynności nerwowe
Ви́ща ра́да правосу́ддя
Wyższa Rada Sprawiedliwości
ви́щий окси́д
tlenek wyższy
ви́щі росли́ни
rośliny wyższe
ві́бриси (дотико́ві волоски́)
włosy czuciowe
відбі́лювач
wybielacz

високомолекуля́рні сполу́ки
związki wysokocząsteczkowe

відбудо́ва
odbudowa

висота́ ко́нуса
wysokość stożka

відво́дки
odkłady
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відніма́ння многочле́нів
odejmowanie wielomianów

віддава́ння електро́нів
oddawanie elektronów

відно́влення
redukcja (odzyskiwanie, przywracanie)

відда́лена гібридиза́ція
hybrydyzacja oddalona

відно́влювані джере́ла ене́ргії
(ВДЕ)
odnawialne źródła energii (OŹE)

відда́лений комп’ю́тер
komputer zdalny
відеоада́птер
wideoadapter
відеока́рта
karta graficzna
відеоклі́п
wideoklip, teledysk
відеоконфере́нція
konferencja wideo
відеореда́ктор
wideoredaktor
відеосисте́ма
system wideo
відеосту́дія
wideostudio
від’є́мне зна́чення
wartość ujemna
від’є́мник
odjemnik
відкри́та систе́ма
układ otwarty
відкри́ти
otwórz
відкри́тий на́голос
akcent otwarty
відкри́тий склад
sylaba otwarta
відла́годження
naprawianie
відли́га
odwilż
відмі́на
deklinacja

відно́влювати
redukować (odzyskiwać, przywracać)
відно́вник
reduktor
відно́вні власти́вості
właściwości redukcyjne
відно́сна а́томна ма́са
względna masa atomowa
відно́сна висота́
wysokość względna

відрізки

ві́дгук
opinia, ocena utworu literackiego

В

відно́сна воло́гість пові́тря
względna wilgotność powietrza
відно́сна густина́ га́зу
względna gęstość gazu
відно́сна молекуля́рна ма́са
względna masa cząsteczkowa
відно́сне посила́ння
odsyłacz względny
відно́сний рух
ruch względny
відно́сний спо́кій
względny stan spoczynku
відно́сні займе́нники
zaimki względne
відно́сні прикме́тники
przymiotniki względne
відно́шення
stosunek
відно́шення двох відрі́зків
stosunek dwóch odcinków
відобра́ження моде́лі на ба́зу
да́них
odzwierciedlenie modelu w bazę danych

відміни́ти
cofnij

відокре́млені другоря́дні чле́ни
ре́чення
oddzielne drugorzędne części zdania

відмі́нок
przypadek

«відпли́в умі́в»
„ucieczka mózgów”

відмі́нювання
odmiana

відповіда́льність
odpowiedzialność

відніма́ння
odejmowanie

відповіда́ч
pozwany

відніма́ння десятко́вих дро́бів
odejmowanie ułamków dziesiętnych

відпу́стка
urlop

відніма́ння звича́йних дро́бів
odejmowanie ułamków zwykłych

відрі́зки парале́льні
odcinki równoległe

відніма́ння мі́шаних чи́сел
odejmowanie liczb mieszanych

відрі́зки перпендикуля́рні
odcinki prostopadłe
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відрізок
В

відрі́зок
odcinek
відрі́зок одини́чний
odcinek pojedynczy
відру́б
odręb (działka)
відсо́ток
procent, odsetek
ві́дстань від то́чки до прямо́ї
odległość od punktu do prostej
ві́дстань між парале́льними
прями́ми
odległość między prostymi
równoległymi
відсто́ювання
klarowanie
ві́дступ
odstęp
ві́дступ пе́ршого ря́дка абза́цу
wcięcie pierwszego wiersza
відтво́рення
odtworzenie
відтво́рення насе́лення
reprodukcja ludności
відтво́рювальне господа́рство
gospodarka odtwórcza
відхо́ди
odpady
відчу́ження майна́
przekazanie prawa własności
відще́плення
odszczepianie
ві́ї
rzęsy
ві́йки
rzęski
війна́
wojna
військо́ве генера́лгуберна́торство
generał-gubernatorstwo wojskowe
військо́во-політи́чний блок
blok wojskowo-polityczny
військо́во-політи́чний союз
sojusz wojskowo-polityczny
військо́во-промисло́вий ко́мплекс
(ВПК)
Kompleks Wojskowo-Przemysłowy
Ві́йсько Запоро́зьке
Wojsko Zaporoskie
ві́йчастий епіте́лій
nabłonek urzęsiony
ві́кінги
wikingowie
вікно́
okno

вікно́ дода́тка
okno dodatku
вікно́ докуме́нта
okno dokumentu
вікови́й склад насе́лення
struktura wiekowa ludności
ВІЛ-інфе́кція
infekcja HIV
ві́льна вода́
wolna woda
ві́льна електро́нна пара́
wolna para elektronowa
ві́льна матеріа́льна то́чка
swobodny punkt materialny
ві́льна орбіта́ль
orbital wolny
«ві́льне коза́цтво»
wolne kozactwo
ві́льне паді́ння
spadek swobodny
ві́льний вірш
wiersz wolny
ві́льний радика́л
wolne rodniki
«ві́льний світ»
„wolny świat”
ві́льні електромагні́тні колива́ння
swobodne drgania elektromagnetyczne
ві́льні заря́ди
ładunki swobodne
віндикаці́йний по́зов
pozew windykacyjny
віні́л
winyl
вінілхлори́д
chlorek winylu
віно́чок
korona
вінче́стер
dysk twardy
віріо́н
wirion
віро́їди
wiroidy
віртуа́льний о́фіс
wirtualne biuro (e-biuro)
ві́рус
wirus
ві́рус імунодефіци́ту люди́ни
(ВІЛ)
ludzki wirus niedoboru odporności (HIV)
вірусо́їди
wirusoid
вірусоло́гія
wirusologia
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власти́вість вертика́льних куті́в
własność kątów wierzchołkowych

віршо́ві ро́зміри
metrum, miara poetycka

власти́вість відпові́дних куті́в
własność kątów odpowiadających

вісь абсци́с
oś odciętych

власти́вість доти́чної
własność stycznej

вісь апліка́т
oś kota

власти́вість квадра́та
własność kwadratu

вісь зла
„oś zła”

власти́вість ко́ла
własność okręgu

вісь ко́нуса
oś stożka

власти́вість ку́тів, впи́саних в ко́ло
własność kątów wpisanych w okrąg

вісь кота́нгенсів
oś kotangensów

власти́вість об'є́кта
właściwości obiektu

вісь ордина́т
oś rzędnych

власти́вість односторо́нніх куті́в
własność kątów jednostronnych

вісь симе́трії
oś symetrii

власти́вість опу́клого
многоку́тника
własność wielokąta wypukłego

вісь та́нгенсів
oś tangensów
вісь ті́ла оберта́ння
oś obrotu ciała
вітамі́н
witamina
вітамі́ни
witaminy
ві́тер
wiatr
вітра́ж
witraż
вітрова́ електроста́нція (ВЕС)
elektrownia wiatrowa

власти́вість парале́льних прями́х
własność prostych równoległych
власти́вість прямоку́тника
własność prostokąta
власти́вість прямоку́тного
трику́тника
własność trójkąta prostokątnego
власти́вість рівнобі́чної трапе́ції
własność trapezu równobocznego
власти́вість різносторо́нніх куті́в
własność kątów naprzemianległych
власти́вість ро́мба
własność rombu

вказівні́ займе́нники
zaimki wskazujące

власти́вість сумі́жних ку́тів
własność kątów przyległych

вкла́дені опера́тори
wstawione operatory

власти́вості алгори́тмів
właściwości algorytmów

вкла́дка
karta, zakładka

власти́вості зо́внішнього кута́
трику́тника
własności zewnętrznego kąta trójkąta

вла́да
władza
вла́сне украї́нська ле́ксика
rodzime słownictwo ukraińskie
вла́сник
właściciel, posiadacz
вла́сні географі́чні на́зви
geograficzne nazwy własne
вла́сні на́зви
nazwy własne
власти́вість бісектри́си
трику́тника
własność dwusiecznej trójkąta

В

власти́вість паралелогра́ма
własność równoległoboku

ві́че
wiec

вклю́чення
inkluzja (wtręty)

внутрішній

віршо́вана мо́ва
język wierszowany

власти́вості рівня́нь
własności równań
власти́вості рідини́
właściwości cieczy
власти́вості сте́пеня
własności potęgi
вну́трішнє заплі́днення
zapłodnienie wewnętrzne
вну́трішнє середо́вище органі́зму
środowisko wewnętrzne organizmu
вну́трішній скеле́т
szkielet wewnętrzny
вну́трішній трудови́й розпоря́док
wewnętrzny regulamin pracowniczy
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внутрішньовидова
В

внутрішньови́дова гібридиза́ція
krzyżowanie (hybrydyzacja)
wewnątrzgatunkowe
внутрішньокліти́нне тра́влення
trawienie wewnątrzkomórkowe
внутрішньомолекуля́рний
водне́вий зв’язо́к
wewnątrzcząsteczkowe wiązanie
wodorowe
вну́трішньо перемі́щені осо́би
uchodźcy wewnętrzni
вну́трішня ене́ргія
energia wewnętrzna
вну́трішня ене́ргія речовини́
energia wewnętrzna substancji
вну́трішня па́м’ять
pamięć wewnętrzna
вну́трішня структу́ра са́йту
wewnętrzna struktura strony
internetowej
вну́трішня то́чка трикутника
punkt wewnętrzny trójkąta
вогнега́сник
gaśnica
воді́й ри́тму
węzeł zatokowo-przedsionkowy
во́дна ма́са
masa wodna
водне́вий зв’язо́к
wiązanie wodorowe
во́дне ди́хання
oddychanie wodne
во́дне середо́вище
środowisko wodne
во́дний бала́нс
bilans wodny
во́дний стік
odpływ wody
во́дні ресу́рси
zasoby wodne
вододі́л
dział wód, wododział
водоно́сний шар (горизо́нт)
warstwa wodonośna
водопі́лля
powódź roztopowa
водопрони́кні поро́ди
przepuszczalność gruntów
во́дорості
glony
водоспа́д
wodospad
водосхо́вище
zbiornik wodny
водотривки́й шар (горизо́нт)
warstwa wodoodporna

водяна́ ба́ня
łaźnia laboratoryjna
воєво́дство
województwo
воє́нний зло́чин
zbrodnia wojenna
воє́нний комуні́зм
„komunizm wojenny”
вокалі́зм
wokalizm
во́ло
wole
воло́гість пові́тря
wilgotność powietrza
володі́ння майно́м
posiadanie mienia, władanie mieniem
воло́кна натура́льні
włókna naturalne
воло́кна синтети́чні
włókna sztuczne
волонте́рський рух
wolontariat
волоско́ві (реце́пторні) кліти́ни
komórki rzęskowe (zmysłowe)
воло́сся
włosy
вольт
wolt (V)
во́льтів стовп
stos Volty
вольтме́тр
woltomierz
ворси́нки
kosmki
во́тчина
feudalna własność ziemi
во́тчинне землеволоді́ння
dziedziczne posiadanie ziemi
впи́сані тіла́
figury wpisane
вро́джена поведі́нка
zachowanie wrodzone
вро́джений (неспецифі́чний)
імуніте́т
odporność wrodzona
всмо́ктування
wchłanianie
вста́вити
wstaw
вставне́ ре́чення
zdanie wtrącone, parantetyczne
вставне́ сло́во
wyraz wtrącony
вставне́ словосполу́чення
wyrażenie wtrącone
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вто́ма м’я́зів
zmęczenie mięśni
втори́нна структу́ра моле́кули
білка́
struktura wtórna cząsteczki białka
втори́нна сукце́сія
sukcesja wtórna
втори́нний (амін, спирт)
wtórny (amin, alkohol)
втори́нний се́ктор господа́рства
wtórny sektor gospodarki
втори́нні стате́ві ознаки
drugorzędne cechy płciowe

вулканіза́ція каучуку́
wulkanizacja kauczuku
вулкані́зм
wulkanizm
вулкані́чний по́піл
popiół wulkaniczny
вулкані́чні бо́мби
bomby wulkaniczne
вульгари́зми
wulgaryzmy
ву́сики
czułki
вушна́ ра́ковина
małżowina uszna
в’язка́ рідина́
substancja ciągliwa

в’язка

вставні́ нейро́ни
neurony wstawkowe (pośredniczące,
kojarzeniowe)

В

вторинново́дні твари́ни
zwierzęta wtórnowodne
втра́та (електро́нів)
utrata (elektronów)
«втра́чене поколі́ння»
„stracone pokolenie”
вугі́лля
węgiel (paliwo)
вуглево́д
węglowodan
вуглево́день (наси́чений,
ненаси́чений, аромати́чний,
циклі́чний, аліфати́чний
(ациклі́чний)
węglowodory (nasycone, nienasycone,
aromatyczne, cykliczne, alifatyczne
(acykliczne)
вуглево́ди
węglowodany
вуглевод́и прості́
węglowodany proste
вуглеводне́вий за́лишок
reszta węglowodorowa
вуглеки́слий газ
dwutlenek węgla
вугле́ць
węgiel (pierwiastek)
ву́зол
węzeł
ву́зол кристалі́чної ґра́тки
węzeł sieci krystalicznej
ву́зол мере́жі
węzeł sieci
ву́зол промисло́вий
węzeł przemysłowy
ву́зол тра́нспортний
węzeł transportowy
вулка́н
wulkan
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гаджет

га́джет
gadżet

Г

Г

газ (водяни́й, ко́ксовий,
приро́дний, супу́тний на́фтовий,
сухи́й)
gaz (płynny, koksowniczy, ziemny,
towarzyszący ropie naftowej, suchy)
га́зи
gazy
га́зовий розря́д
wyładowanie elektryczne w gazach
газо́йль
gazol, gaz propanowo-butanowy
газоо́бмін
wymiana gazowa
газотра́нспортна систе́ма
system transportu gazu

гаме́ти
gamety
гаметогене́з
gametogeneza
гамма-випромі́нювання
promieniowanie gamma
гамма-про́мені
promienie gamma
ґанди́зм
gandyzm
Га́нза
Hansa
гантелеподі́бна фо́рма
електро́нної орбіта́лі
hantlopodobny kształt orbitalu
elektronowego

газува́тий (проду́кт реа́кції)
gazowy (produkt reakcji)

гапло́їдний набі́р хромосо́м
zestaw (garnitur) haploidalny
chromosomów

гайдама́ки
hajdamacy

гара́нтії прав та обо́в’язків
gwarancje praw i obowiązków

гаймори́т
zapalenie zatok przynosowych

гармоні́чне колива́ння
drgania harmoniczne

гала́ктики
galaktyki

гармоні́чне колива́ння, ампліту́да
drgania harmoniczne, amplituda

галере́йні ліси́
lasy galeriowe

гармоні́чне колива́ння, кутова́
частот́а
drgania harmoniczne, częstość kątowa

га́лій
gal (pierwiastek)
галоге́н
halogen, fluorowiec

гармоні́чне колива́ння, початко́ва
фа́за
drgania harmoniczne, faza początkowa

галогеново́день
halogenowodór

гармоні́чний колива́льний рух
harmoniczny ruch drgający

галогенопохідна́ сполу́ка
вуглево́дню
związek halogenopochodny
węglowodoru

гарніту́ра
czcionka

галогенува́ння
halogenowanie, fluorowanie

гас
nafta

га́лузь пра́ва
gałąź prawa

гасі́ння (поже́жі, вапна́)
gaszenie (pożaru, wapna)

гальвано́метр
galwanometr

гастри́т
zapalenie błony śluzowej żołądka

гальваносте́гія
galwanostegia

га́струла
gastrula

гальмува́ння
hamowanie

гаструля́ція
gastrulacja

гаря́чі джере́ла
źródła gorące
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га́шене вапно́
wapno gaszone
ге́йзери
gejzer
гексае́др
sześcian foremny, heksaedr

генера́торний газ
gaz generatorowy
гене́тика
genetyka

гексо́за
heksoza

генети́чна терапі́я
terapia genetyczna

гекта́р
hektar

генети́чний зв’язо́к
związek genetyczny

географічна

гекса́н
heksan

генера́тор електромагні́тних
колива́нь
generator drgań elektromagnetycznych

ге́лієве пові́тря
powietrze helowe

генети́чний код
kod genetyczny

Г

ге́лій
hel (pierwiastek)

генети́чні ка́рти хромосо́м
mapy genetyczne chromosomów
(kariogram)

гексахлороциклогекса́н
(гексахлора́н)
heksachlorocykloheksan (lindan)

гель
żel
гельмі́нт
helmint
Ге́льсінська гру́па
grupa helsińska
гемати́т
hematyt

гене́тика популя́цій
genetyka populacji
генети́чна інжене́рія
inżynieria genetyczna

генети́чні ме́тоди боротьби́
genetyczne metody walki
генети́чно модифіко́вані
(трансге́нні) організми
genetycznie zmodyfikowane
(transgeniczne) organizmy
ге́нна терапія
terapia genowa

гемоглобі́н
hemoglobina

ге́нні (точко́ві) мута́ції
mutacje genowe

гемодіа́ліз
hemodializa

ге́нно-інжене́рні меди́чні
препара́ти
genetycznie zmodyfikowane produkty
medyczne

гемофілі́я
hemofilia
ген
gen
генеалогі́чний метод
metoda genealogiczna
генераліза́ція
generalizacja
Генера́льна ра́да
Rada Naczelna, Rada Generalna
генера́льна старши́на
starszyzna naczelna
генера́льна суку́пність
zbiorowość generalna lub populacja
generalna

ге́нно-інжене́рні (рекомбіна́нтні)
вакци́ни
szczepionki genowo-inżynieryjne
гено́м
genom
гено́мні мута́ції
mutacje genomów
геноти́п
genotyp
генофо́нд
pula genowa
геноци́д
ludobójstwo

Генеральна угода про тарифи
і торгівлю
Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych
i Handlu

географі́чна довгота́
długość geograficzna

Генера́льний Секретаріа́т
Sekretariat Generalny

географі́чна ка́рта
mapa geograficzna

географі́чна ізоля́ція
izolacja geograficzna
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географічна
Г

географі́чна компете́нтність
kompetencja geograficzna

геометри́чні перетво́рення
przekształcenia geometryczne

географі́чна оболо́нка
powłoka geograficzna

геоме́трія
geometria

географі́чна широта́
szerokość geograficzna

геоморфоло́гія
geomorfologia

географі́чне видоутво́рення
geograficzny proces gatunkotwórczy

геополі́тика
geopolityka

географі́чне поло́ження (фі́зикогеографі́чне поло́ження)
położenie geograficzne

геотерма́льна електроста́нція
elektrownia geotermalna

географі́чне середо́вище
środowisko geograficzne
географі́чний по́яс
strefa geograficzna
географі́чний (територіа́льний)
по́діл пра́ці
geograficzny (terytorialny) podział
pracy
географі́чні координа́ти
współrzędne geograficzne (współrzędna
geograficzna)

геохронологі́чна табли́ця
tabela stratygraficzna
геоцентри́чна моде́ль
model geocentryczny
гепати́т
zapalenie wątroby
гепта́н
heptan
геральди́чний вірш
wiersz heraldyczny
гербіци́д
herbicyd

геогра́фія
geografia

герма́ній
german

геогра́фія насе́лення
geografia ludności

гермафроди́ти
obojnaki

геоекологі́чна ситуа́ція
sytuacja geoekologiczna

геро́їко-романти́чна по́вість
powieść bohatersko-romantyczna

гео́їд
geoida

геронтоло́гія
gerontologia

геологі́чна будо́ва
budowa geologiczna

герц
Herc (Hz)

геоло́гія
geologia

гетероа́том
heteroatom

геометри́чна о́птика
optyka geometryczna

гетерогаме́тна стать
płeć heterogametyczna

геометри́чне зобра́ження
ко́мплексних чи́сел
interpretacja geometryczna liczb
zespolonych

гетероге́нна систе́ма
mieszanina heterogeniczna

геометри́чне мі́сце то́чок
geometryczne miejsce punktów

гетеро́зис
heterozja

геометри́чний зміст ви́значеного
інтегра́ла
interpretacja geometryczna całki
oznaczonej

гетеротро́фи
heterotrofy

геометри́чний зміст диференціа́ла
interpretacja geometryczna różniczki

гетерохромосо́ми
heterochromosomy

геометри́чний зміст мо́дуля
interpretacja geometryczna modułu

гетероци́кл
heterocykl

геометри́чний зміст похідно́ї
geometryczne znaczenie pochodnej

гетероциклі́чна сполу́ка
związek heterocykliczny

гетерозиго́та
heterozygota

гетерохромати́н
heterochromatyna
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гідроге́н (окси́д, перокси́д)
(tlenek, nadtlenek) wodoru

гетьмана́т
Hetmanat

гідрогенортофосфа́т
wodorofosforan

Гетьма́нщина
Hetamńszczyzna

гідрокси́д
wodorotlenek

гипоциклої́да
hipocyklóida

гідрокси́д-іо́н
jon wodorotlenkowy

ги́рло рі́чки
ujście rzeki

гідрокси́л
hydroksyl (wodorotlen)

гіберелі́ни
gibereliny

гідрокси́льна (гідро́кси-) гру́па
grupa hydroksylowa, grupa
wodorotlenowa

гібри́ди
mieszańce
гібридиза́ція
hybrydyzacja (krzyżowanie)
гібридиза́ція орбіта́лей
hybrydyzacja (orbitali)
гіганти́зм
gigantyzm
гігієні́чна поведі́нка
zachowanie higieniczne
гігро́метр
wilgotnościomierz, higrometr
гігроскопі́чний
higroskopijny
гігроскопі́чні ру́хи
ruchy higroskopijne
гідра́т
hydrat, wodzian
гідрата́ція
hydratacja
гідрато́ваний йон
jon hydratowany
гідри́д
wodorek
гідроакумуляці́йна
електроста́нція (ГАЕС)
elektrownia szczytowo-pompowa
гідробіо́нти
hydrobionty
гідро́ваний, гідрогенізо́ваний
(а́том Карбо́ну)
uwodorniony (atom węgla)

гідроксо́нію йон
jon hydroksonowy

гіпоксія

ге́тьман
hetman

гідро́ліз
hydroliza

Г

гідро́ліз (білкі́в, есте́рів,
крохма́лю, сахаро́зи, со́лі,
целюло́зи)
hydroliza (białka, esterów, skrobi,
sacharozy, soli, celulozy)
гідроста́тика і електродина́міка
hydrostatyka i elektrodynamika
гідросфе́ра
hydrosfera
гідрофі́льний
hydrofilowy
гідрофі́льні сполу́ки
substancje hydrofilowe
гідрофо́бний
hydrofobowy
гідрува́ння
wodorowanie, hydrogenizacja
гіле́ї
wilgotne lasy równikowe, lasy
deszczowe, puszcza tropikalna
гі́льдія
stowarzyszenie
гімн
hymn
гіпе́рбола
hiperbola
гіперпосила́ння
hiperlink

гідроге́н
wodór (pierwiastek)

гіперте́кст
hipertekst

гідрогеніза́ція
uwodornianie, hydrogenizacja

гіпертоні́я
choroba nadciśnieniowa

гідроге́н-іо́н
jon wodoru

гіподинамі́я
hypodynamia

гідрогенкарбона́т
wodorowęglan

гіпоксі́я
hipoksja
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гіпоталамо-гіпофізарна
Г

гіпотала́мо-гіпофіза́рна систе́ма
układ podwzgórzowo-przysadkowy
гіпотала́мус
podwzgórze
гіпо́теза
hipoteza
гіпо́теза адапти́вного компромі́су
hipoteza kompromisu adaptatywnego
гіпо́теза Ампе́ра
hipoteza Ampere'a
гіпо́теза катастро́ф
hipoteza katastrof
гіпо́теза нейтра́льності
молекуля́рної еволю́ції
teoria neutralna ewolucji molekularnej
гіпо́теза панспермі́ї
hipoteza panspermii
гіпо́теза пере́рваної рівноваги
hipoteza przerwanej równowagi

ГІС (географі́чні інформаці́йні
систе́ми)
system informacji geograficznej
гістогене́з
histogeneza
гістоло́гія
histologia
гістотехноло́гії
histotechnologie
гі́фи
strzępki
гладіа́тор
gladiator
гладка́ (незерни́ста)
ендоплазмати́чна сі́тка
retikulum endoplazmatyczne gładkie
(agranulowane)
гла́сність
głasnost

гіпо́теза Пла́нка
hipoteza Plancka

глауберо́ва сіль (на́трій сульфа́т
декагідра́т)
sól glauberska

гіпо́теза симбіогене́зу
hipoteza symbiogenezy

глибина́ ко́льору
głębia koloru (nasycenie kolorem)

гіпо́теза чистоти́ гаме́т
hipoteza czystości gamet

глибоково́дні жолоби́
rowy głębokowodne

гіпо́тези абіогене́зу
hipotezy abiogenezy

гли́на
glina

гіпо́тези біогене́зу
hipotezy biogenezy

глікоге́н
glikogen

гіпотену́за
przeciwprostokątna

глікока́лікс
glikokaliks

гіпотети́чна фо́рма
forma hipotetyczna

гліко́ліз
glikoliza

гіпотоні́я
hipotonia

гліколіпі́ди
glikolipidy

гіпо́фіз
przysadka mózgowa

гліко́ль (двоа́томний спирт)
diol (alkohol dwuatomowy)

гіпохлори́т
podchloryn

гліцера́т
glicerynian

гіпохлори́тна кислота́
kwas podchlorawy

гліцери́л
gliceryl

гіпс
gips

гліцеро́л
gliceryna

гірка́ сіль (ма́гній сульфа́т
гептагідра́т)
sól gorzka (heptahydrat siarczanu
magnezu)

гліци́н
glicyna

гірська́ краї́на
kraina górska

глоба́льна мере́жа
sieć globalna

гіруди́н
hirudyna

глоб́альне потеплі́ння
globalne ocieplenie

глобаліза́ція
globalizacja

30

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та
30 Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

глоба́льні пробле́ми лю́дства
globalne problemy ludzkości

головни́й член ре́чення
główny człon zdania

гло́бус
globus

головогру́ди
głowotułowie

гломерулонефри́т
kłębuszkowe zapalenie nerek

головоно́гі молю́ски
głowonogi

гло́тка
gardło
глухи́й звук
głoska bezdźwięczna
глу́хі при́голосні
spółgłoski bezdźwięczne
глюкаго́н
glukagon
глюко́за
glukoza
глюко́зи альдегі́дна фо́рма
aldehyd glukozowy
глюко́зи циклі́чна фо́рма
cykliczna postać glukozy
глюко́метр
glukometr
гниття́
gnicie
гнус
krwiopijne dwuskrzydłe
гнучки́й магні́тний диск
elastyczny dysk magnetyczny
гові́рка
gwara
говорі́ння
mówienie
годи́нні пояси́
strefy czasowe
головна́ (дома́шня) сторі́нка
strona domowa
головна́ ду́мка те́ксту
myśl przewodnia tekstu
головна́ опти́чна вісь
główna oś optyczna
головна́ підгру́па
podgrupa główna
головне́ меню́
menu Start

Голодомо́р
Wielki Głód
Голоко́ст
holokaust

го́лос
głos

гонорея

глоса́рій
glosariusz

голосни́й звук
głoska dźwięczna

Г

голонасі́нні
nagonasienne

голосові́ зв’я́зки
fałdy głosowe, struny głosowe
го́лчастий криста́л
kryształ iglasty
гомеоста́з
homeostaza
гомеоста́з популя́ції
homeostaza populacji
гомогаме́тна стать
płeć homogametyczna
гомоге́нна су́міш (систе́ма)
mieszanina (układ) homogeniczna
(jednorodna)
гомоге́нне середо́вище
środowisko homogeniczne (jednorodne)
гомозиго́та
homozygota
гомо́лог
homolog
гомологі́чна різни́ця
różnica homologiczna
гомологі́чний ряд
szereg homologiczny
гомологі́чні о́ргани
homologiczne
гомологі́чні хромосо́ми
chromosomy homologiczne

головне́ сло́во
wyraz główny

гомоте́тія
homotetia, jednokładność

головни́й геро́й
główny bohater

го́мруль (самоврядува́ння)
homrul (samorząd)

головни́й мо́зок
mózgowie

гоноре́я
rzeżączka
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го́ри (бри́лові, висо́кі, вулкані́чні,
низькі́, молоді́, середньовисо́кі,
скла́дчасті, скла́дчасто-бри́лові,
старі́, тектоні́чні)
góry (zrębowe, wysokie, wulkaniczne,
niskie, młode, średniowysokie, fałdowe,
fałdowo-zrębowe, stare, tektoniczne)
горизонта́лі
poziomice

гори

горі́ння реа́кція
reakcja spalania

Г

гормо́н
hormon
горта́нь
krtań
господа́рство това́рне
gospodarstwo towarowe
госпо́дарська дія́льність
działalność gospodarcza
госпо́дарська спеціаліза́ція
терито́рії
specjalizacja gospodarcza terytorium

граду́сна мі́ра дуги́ ко́ла
kątowa miara łuku okręgu
граду́сна мі́ра кута́
stopniowa miara kąta
гра́дусна сі́тка
siatka kartograficzna
гра́дус (Це́льсія, Ке́львіна)
stopień (Celsjusza, Kelwina)
грама́тика
gramatyka
грамати́чна катего́рія
kategoria gramatyczna
грамати́чна осно́ва ре́чення
podstawa gramatyczna zdania
грамати́чна фо́рма сло́ва
forma gramatyczna wyrazu
грамати́чне зна́чення сло́ва
znaczenie gramatyczne wyrazu
гра́ни
grany

госпо́дарське пра́во
prawo gospodarcze

грани́ця послідо́вності
granica ciągu

госпо́дарське товари́ство
spółka handlowa

грани́ця фу́нкції
granica funkcji

госпо́дарські са́нкції
sankcje gospodarcze

грани́ця фу́нкції, крите́рій
існува́ння
granica funkcji, kryteria istnienia

госпо́дарські спо́ри
spory gospodarcze
господарюва́ння
prowadzenie działalności gospodarczej

грани́ця фу́нкції лівосторо́ння
granica lewostronna funkcji

гострота́ зо́ру
ostrość wzroku

грани́ця фу́нкції
на нескінче́нності
granica funkcji w nieskończoności

гострота́ ню́ху
ostrość węchu

грани́ця фу́нкції односторо́ння
granica jednostronna funkcji

готи́чний стиль
styl gotycki

грани́ця фу́нкції правосторо́ння
granica prawostronna funkcji

готува́ння до зло́чину
przygotowanie do przestępstwa
гра́бер
grabber
гравітаці́йна взаємоді́я
oddziaływanie grawitacyjne
гравю́ра
grawiura
град
grad
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гра́дус
stopień

грани́чно допусти́ма концентра́ція
(ГДК)
najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS)
гра́ні прямоку́тного
паралелепі́педа протиле́жні
przeciwległe ściany prostopadłościanu
грань двогра́нного кута́
ściana kąta dwuściennego
грань многогра́нника
ściana wielościanu

градіє́нт концентра́ції
gradient stężeń

грань прямоку́тного
паралелепі́педа
ściana prostopadłościanu

градіє́нтна зали́вка
wypełnienie wektorowe

грань тригра́нного кута́
ściana kąta trojściennego
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гра́фік
wykres
графік лінійного рівняння з двома
змінними
wykres równania liniowego z dwiema
zmiennymi
гра́фіка
grafika
гра́фік ліні́йної фу́нкції
wykres funkcji liniowej
гра́фік прямо́ї пропорці́йності
wykres prostej proporcjonalności
гра́фік рівня́ння з двома́ змі́нними
wykres funkcji z dwiema zmiennymi
гра́фік ру́ху ті́ла
wykres ruchu ciała
гра́фік фу́нкції
wykres funkcji
гра́фік шви́дкості
wykres prędkości
гра́фік шля́ху
wykres drogi
графі́т
grafit
графі́ті
graffiti
графі́чне зобра́ження
obraz graficzny
графі́чний планше́т
tablet graficzny
графі́чний приміти́в
grafika pierwotna
графі́чний реда́ктор
edytor graficzny
графі́чні об’є́кти малю́нка
graficzne obiekty rysunku
графі́чні об’є́кти презента́ції
graficzne obiekty prezentacyjne
графі́чні фі́льтри
filtry graficzne
гре́ко-католи́цька (уніа́цька)
церква
cekriew greckokatolicka (unicka)

гриму́чий газ
mieszanina piorunująca
грип
grypa
грома́дівський рух
hromadiwski ruch
грома́дська організа́ція
organizacja społeczna
грома́дські робо́ти
prace na rzecz społeczeństwa
громадя́нин
obywatel
громадя́нство
obywatelstwo
громадя́нська лі́рика
liryka obywatelska
громадя́нське суспі́льство
społeczeństwo obywatelskie

група

ґра́тка (а́томна, йо́нна,
кристалі́чна, металі́чна,
молекуля́рна)
sieć (atomowa, jonowa, krystaliczna,
metaliczna, cząsteczkowa)

Г

гроте́ск
groteska
груди́на
mostek
грудна́ клі́тка
klatka piersiowa
грудни́й пері́од
okres niemowlęcy
гру́дочка
grudka, odrobina
ґрунт
gleba, grunt
ґрунт (лу́жний, ки́слий)
gleba (alkaliczna, kwaśna)
ґрунтова́ воло́га
wilgotność gleby
ґрунто́ве середо́вище
środowisko glebowe
ґрунтові́ во́ди
wody gruntowe
ґрунто́ві сапротро́фи
saprofity glebowe
ґрунтоутво́рення
tworzenie gleby
гру́па (альдегі́дна, гідрокси́льна,
карбоні́льна, карбокси́льна,
характеристи́чна)
grupa (aldehydowa, hydroksylowa,
karbonylowa, karboksylowa,
charakterystyczna)

грибни́ця (міце́лій)
grzybnia

гру́па елеме́нтів у періоди́чній
систе́мі
grupa pierwiastków układu okresowego

гризуни́
gryzonie

гру́па зче́плення
grupa sprzężenia
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гру́па кро́ві
grupa krwi
гру́па сим́етрії
grupa symetrii
групова́ поведі́нка
zachowanie grupowe
групува́ння малю́нків
grupowanie zdjęć

група

грязьові́ вулка́ни
wulkany błotne

Г

гуані́н
guanina
губе́рнія
gubernia
гу́бка
gąbka
губни́й звук
głoska wargowa
гу́бчаста (основна́) ткани́на
листка́
tkanka miękiszowa gąbczasta liścia
гу́бчаста речовина́
substancja (istota) gąbczasta
гудро́н
gudron
ГУЛА́Г
GUŁAG
гу́ма
guma
гумані́зм
humanizm
гу́мор
humor
гумора́льна регуля́ція
regulacja humoralna
гумора́льний імуніте́т
odporność humoralna
гуморе́ска
humoreska
гуси́ти
husyci
гуси́тські ві́йни
wojny husyckie
густина́
gęstość
густина́ стру́му
gęstość prądu elektrycznego
густота́ насе́лення
gęstość zaludnienia
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дава́льницька сировина́
surowce zwracane w postaci gotowej
produkcji
да́вні лю́ди
ludzie pierwotni
давньору́ська мо́ва
język staroruski
далекозо́рість
dalekowzroczność
да́льня орієнта́ція
orientacja przestrzenna
дальтоні́д
daltonid
дальтоні́зм
daltonizm
данина́
danina
да́ні
dane
да́ні (умо́ви зада́чі)
dane (warunki zadania, polecenia)
дарівні́зм
darwinizm
дванадцятипа́ла ки́шка
dwunastnica
дві́йкове кодува́ння
kodowanie binarne (dwójkowe)
двобі́чна симетрі́я
symetria dwuboczna
двовале́нтний елеме́нт
pierwiastek dwuwartościowy
двогра́нний кут
kąt dwuścienny
дводо́льні росли́ни
rośliny dwuliścienne
дводо́мні росли́ни
rośliny dwupienne
двоїна́
liczba podwójna
двої́ста приро́да части́нок, я́вищ
(дуалісти́чна приро́да части́нок,
я́вищ)
dwoista natura cząsteczek, zjawisk
(dualistyczna natura cząsteczek,
zjawisk)
двокра́пка
dwukropek

двомі́рний маси́в
tablica dwuwymiarowa
двомо́вність (білінгві́зм)
dwujęzyczność
двоосно́вна кислота́
kwas dibasowy
двоскла́дне ре́чення
zdanie dwuczłonowe
двостулко́ві молю́ски
małże
двочле́н
dwumian
дево́нський пері́од
okres dewoński (dewon)

деколонізація

дава́льний відмі́нок
celownik

Д

Д

дегенера́ція
degeneracja, uwstecznienie
дегідрата́ція
dehydratacja
дегідрогеніза́ція
dehydrogenizacja, odwodornienie
дегідрува́ння
dehydrogenizacja
деду́кція
dedukcja
дезінтеграці́йні проце́си
procesy dezintegracyjne
дезоксирибо́за
deoksyryboza
дезоксирибонуклеї́нова кислота́
(ДНК)
kwas deoksyrybonukleinowy (DNA)
дезурбаніза́ція
dezurbanizacja
деіндустріаліза́ція
deindustrializacja
деінсталя́ція
usuwanie
дейте́рій
deuter
декабри́сти
dekabryści
дека́н
dekan (alkan)
декарбоксилюва́ння
dekarboksylacja
декодува́ння повідо́млення
dekodowanie wiadomości
деколоніза́ція
dekolonizacja

35

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та
35 Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

декстри́н
dekstryna
деліктозда́тність
zdolność deliktowa
деліміта́ція кордо́ну
delimitacja granicy
де́льта
delta

декстрин

демарка́ція кордо́ну
demarkacja granicy

Д

демілітаризо́вана зо́на
strefa zdemilitaryzowana
демографі́чна кри́за
kryzys demograficzny
демографі́чна полі́тика
polityka demograficzna
демографі́чна ситуа́ція
sytuacja demograficzna
демографі́чний ви́бух
wybuch demograficzny
демокра́тія
demokracja
демонстра́ція
pokaz
де́мос
demos
денатура́т
denaturat
денатура́ція білкі́в
denaturacja białek
денатуро́ваний спирт
alkohol denaturowany
дендри́ти
dendryty
денуда́ція
denudacja
день зимо́вого, лі́тнього
сонцестоя́ння, осі́ннього,
весня́ного рівноде́ння
dzień przesilenia zimowego, letniego;
równonocy jesiennej, wiosennej
деплазмо́ліз
deplazmoliza
депопуля́ція
depopulacja
депопуля́ція насе́лення
depopulacja ludności
депорта́ція
deportacja
депреси́вні райо́ни
tereny depresyjne
деревина́
drewno
деревне́ вугі́лля
węgiel drzewny

деревни́й спирт
alkohol metylowy (drzewny)
де́рево можли́вих варіа́нтів
drzewo możliwych wariantów
держа́ва
państwo
держа́вна вла́да
władza państwowa
держа́вна мо́ва
język państwowy
держа́вна слу́жба
służba cywilna
держа́вна терито́рія
terytorium państwa
держа́вне ми́то
opłata skarbowa
держа́вне регулюва́ння
еконо́міки
regulacja gospodarki przez państwo
держа́вний бюдже́т
budżet państwa
держа́вний кордо́н
granica państwowa
держа́вний лад
ustrój państwowy
держа́вний о́рган
urząd państwowy
держа́вний переворо́т
zamach stanu
держа́вний при́мус
przymus państwowy
держа́вний службо́вець
urzędnik
держа́вний сувереніте́т
suwerenność państwowa
держа́вні станда́рти
standardy państwowe
держа́вність
państwowość
державотво́рення
kształtowanie państwa
де́рма (вла́сне шкі́ра)
skóra właściwa
десо́рбція
desorpcja
десталініза́ція
destalinizacja
дестру́кція білкі́в
destrukcja białek
десятко́ва фо́рма за́пису дро́бів
zapisywanie ułamków dziesiętnych
десятко́вий за́пис натура́льних
чи́сел
zapis dziesiętny liczb naturalnych
детонаці́йна сті́йкість (бензи́ну)
trwałość eksplozyjna (benzyny)
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ди́зельне па́ливо
olej napędowy

дефі́с
łącznik

дизентері́йна аме́ба
pełzak czerwonki

дефіци́т
deficyt

дизентері́я
czerwonka, dyzenteria

дефо́лт
niewypłacalność

диз’ю́нкція ви́словлень
dysjunkcja zdań

дефрагмента́ція
defragmentacja

диз’ю́нкція предика́тів
dysjunkcja predykatów

децентраліза́ція управлі́ння
decentralizacja rządów

ди́ке по́ле
„Dzikie Pola”

джаз
jazz

дикта́тор
dyktator

джгу́тик
wić

диктіосо́ма
diktiosom

джгу́тики
wici

диметиламі́н
dimetyloamina

джентрифіка́ція
gentryfikacja

дина́міка ті́ла
dynamika ciała

джере́ла пра́ва
źródła prawa

динамі́т
dynamit

джерело́
źródło
джерело́ підви́щеної небезпе́ки
źródło podwyższonego
niebezpieczeństwa

динамі́чна рівнова́га
równowaga dynamiczna
динамі́чна робо́та м’я́зів
praca dynamiczna mięśni
динамі́чний стереоти́п
stereotyp dynamiczny
динамі́чність
dynamiczność
династи́чна у́нія
unia dynastyczna

джерело́ сві́тла
źródło światła
джо́йстик
joystick, dżojstik
джо́уль
dżul (J)
дзвінки́й
dźwięczny
дзвінкі́ при́голосні
spółgłoski dźwięczne
дзи́жчальця
przezmianki

дисбактеріоз

детри́тний харчови́й ланцю́г
łańcuch pokarmowy detrytusowy

Д

динітроцелюло́за
dinitroceluloza
диноза́ври
dinozaury
дипепти́д
dwupeptyd

дзьоб
dziób

дипло́їдний набі́р хромосо́м
zespół (garnitur) diploidalny
chromosomów

диверге́нція
dywergencja

дипо́ль
dipol

диверсифіка́ція господа́рства
dywersyfikacja gospodarstwa

директи́вна еконо́міка
gospodarka dyrektywna

дивіні́ловий каучу́к
kauczuk dwuwinylowy

директо́рія
Dyrektoriat

«ди́вна війн́а»
„dziwna wojna”

директри́са
kierunkowa

дигібри́дне схре́щування
krzyżowanie dwugenowe

дисахари́д
disacharyd, dwucukier

дигідрогенортофосфа́т
diwodorofosforan

дисахари́ди
disacharydy (dwucukry)

диза́йн
design, projekt

дисбактеріо́з
dysbioza
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дисидентство
Д

дисиде́нтство
dysydenctwo

дитя́чий буди́нок сіме́йного ти́пу
rodzinny dom dziecka

дисиміля́ція (катаболі́зм)
dysymilacja (katabolizm)

диференціа́л
różniczka

диск
dysk

диференціа́ція
dyferencjacja

диске́та
dyskietka

диференціа́ція кліти́н
dyferencjacja komórek

дисково́д
napęd dyskowy

диференціюва́ння
różniczkowanie

дискредита́ція
dyskredytacja

дифракці́йні гра́ти
siatki dyfrakcyjne

дискре́тність
podzielność

дифра́кція
dyfrakcja

дискриміна́ція
dyskryminacja

дифра́кція сві́тла
dyfrakcja światła

диску́сія
dyskusja

дифра́кція хвиль
dyfrakcja fal

дисоціа́ція електролі́тів
dysocjacja elektrolitów

дифтері́я
błonica (dyfteryt)

дисоціюва́ти
dysocjować

дифу́зія
dyfuzja

дисперго́вана речовина́
substancja zdyspergowana

ди́хальна недоста́тність
niedostateczność oddechowa

дисперсі́йна фа́за
faza zdyspergowana

ди́хальна систе́ма
układ oddechowy

дисперсі́йне середо́вище
środowisko dyspersyjne

ди́хальний об’є́м
objętość oddechowa

диспе́рсія
dyspersja

ди́хальний центр
ośrodek oddechowy

диспе́рсія сві́тла
dyspersja światła

ди́хальні ко́рені
korzenie oddechowe

диспе́рсна систе́ма
układ dyspersyjny

ди́хальні шляхи́
drogi oddechowe

диспле́й
ekran, wyświetlacz, display, displej

ди́хання
oddychanie

диспропо́рції економі́чні
dysproporcje gospodarcze

ди́хання вну́трішнє
oddychanie wewnętrzne

дистанці́йне навча́ння
D-learning

ди́хання зо́внішнє
oddychanie zewnętrzne

дистоні́я
dystonia

ди́хання кліти́нне
oddychanie komórkowe

дистрибути́в
dystrybucja oprogramowania

дихлоромета́н
dichlorometan

дистрибути́вність
rozdzielność

діагона́ль многоку́тника
przekątna wielokąta

дисульфі́дний місто́к
mostek dwusiarczkowy

діагона́льна площина́
płaszczyzna zawierająca przekątną

дисципліна́рна відповіда́льність
odpowiedzialność dyscyplinarna

діагона́льний пере́різ пірамі́ди
przekątny przekrój ostrosłupa

дисципліна́рне стя́гнення
ukaranie dyscyplinarne

діагона́льний пере́різ при́зми
przekątny przekrój graniastosłupa

дити́на
dziecko

діагона́ль паралелепі́педа
przekątna równoległościanu
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діагра́ма
diagram
діагра́ма кругова́
diagram kołowy
діагра́ма сто́впчаста
diagram słupkowy
діале́кт
dialekt
діалекти́зм
dialektyzm
діалектоло́гія
dialektologia
діале́ктрики
dielektryki (izolatory elektryczne)
діалектри́чна прони́кність
przenikalność dielektryczna
діало́г
dialog
діалогі́чне мо́влення
wypowiedź dialogiczna
діало́гове вікно́
okno dialogowe
діамагне́тики
diamagnetyki
діа́метр ко́ла
średnica okręgu
діа́метр кру́га
średnica koła
діа́метр ку́лі
średnica kuli
діа́метр ті́ла
średnica ciała
діапазо́н
zakres
діа́спора
diaspora
діа́стола
diastola
діато́мові во́дорості
okrzemki
діафра́гма
przepona
діелектри́чна прони́кність
przenikalność elektryczna
дієвідмі́на
koniugacja czasownika
дієприкме́тник
imiesłów przymiotnikowy
дієприкметнико́вий зворо́т
zwrot imiesłowowo-przymiotnikowy
дієприслі́вник
imiesłów przysłówkowy

дієприслі́вники доко́наного виду
imiesłowy przysłówkowe dokonane
дієприслі́вники недоко́наного
виду
imiesłowy przysłówkowe niedokonane
дієприслівнико́вий зворо́т
zwrot imiesłowowo-przysłówkowy
дієслі́вний при́судок
orzeczenie czasownikowe
дієсло́во
czasownik
дізна́ння
dochodzenie, pion dochodzeniowy
ді́ї над ве́кторами
działania na wektorach
ді́йсний спо́сіб дієсло́ва
tryb oznajmujący czasownika
ді́йсний тип
typ prawdziwy, istotny
ді́лене
dzielna
ді́лення
dzielenie
ді́лення десятко́вих дро́бів
dzielenie ułamków dziesiętnych
ді́лення з оста́чею
dzielenie z resztą
діли́льна лі́йка
lejek separacyjny
дільни́к
dzielnik
дільни́чний офіце́р полі́ції
dzielnicowy oficer policji
до́бриво
nawóz
добросо́вісність
sumienność
добросусі́дство
dobrosąsiedztwo
добува́ння речовини́
pozyskiwanie substancji
до́буток
iloczyn
до́буток поді́й
iloczyn zdarzeń
до́буток різни́ці та су́ми дво́х
ви́разів
iloczyn różnicy i sumy dwóch wyrażeń
до́буток сте́пенів
iloczyn potęg
«довге ХІХ століття»
„długi XIX wiek”
довжина́ ве́ктора
długość wektora
довжина́ відріз́ка
długość odcinka

довжина

діагона́ль чотирику́тника
przekątna czworokąta

Д
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довжина́ двійко́вого ко́ду
повідо́млення (о́бсяг да́них)
długość kodu binarnego wiadomości
довжина́ ко́ла
długość okręgu
довжина́ ла́маної
długość łamanej
дові́реність
pełnomocnictwo

довжина

дові́чне позба́влення во́лі
dożywotnie pozbawienie wolności

Д

довкі́лля
środowisko
до́говір
umowa
додава́ння десятко́вих дро́бів
dodawanie ułamków dziesiętnych
додава́ння звича́йних дро́бів
dodawanie ułamków zwykłych
додава́ння мі́шаних чи́сел
dodawanie liczb mieszanych
додава́ння многочле́нів
dodawanie wielomianów
дода́ток
dopełnienie
додека́едр
dodekaedr
дозріва́ння РНК
dojrzewanie RNA

до́мішка
domieszka
до́нор (електро́нної пари́)
donor (pary elektronowej)
до́норно-акце́пторний (механі́зм)
mechanizm (donorowo-akceptorowy)
до́повідь (рефера́т)
przemówienie (referat)
доре́чність мо́влення
słuszność wypowiedzi
до́слід
doświadczenie, eksperyment
дослі́дження
badania
дослі́дження функції
badanie funkcji
до́слід Лєбє́дєва
doświadczenie Lebiediewa
дослі́дницька поведі́нка
zachowanie poznawcze
доста́тня умо́ва екстре́муму
фу́нкції
wystarczający warunek istnienia
ekstremum funkcji
доста́тня умо́ва зроста́ння фу́нкції
wystarczający warunek wzrastania
funkcji

доко́наний вид
aspekt dokonany

доста́тня умо́ва існува́ння то́чки
пере́гину фу́нкції
wystarczający warunek istnienia punktu
przegięcia funkcji

доктри́на
doktryna

доста́тня у́мова спада́ння фу́нкції
wystarczający warunek malenia funkcji

докуме́нт
dokument

досудо́ве слі́дство
śledztwo przedsądowe

доли́на річкова́
dolina rzeki

доти́чна
styczna

доломі́т
dolomit

доти́чна до гр́афіка фу́нкції
styczna do wykresu funkcji

доме́н
domena

доти́чна до ко́ла
styczna do okręgu

до́менна піч
piec hutniczy, wielki piec

доти́чна площина́ до ко́нуса
płaszczyzna styczna do stożka

доме́нне ім’я
nazwa domeny

доти́чна площина́ ку́лі
płaszczyzna styczna do kuli

доміна́нт
dominanta

доти́чна площина́ цилі́ндра
płaszczyzna styczna do walca

доміна́нтний алель
allel dominujący

доти́чні сфе́ри
styczne do sfery

домініо́н
dominium

доцентро́ве приско́рення
przyspieszenie dośrodkowe

домініо́ни
dominiony

до́шка інтеракти́вна
tablica interaktywna

домінува́ння
dominacja

дошкі́льний пері́од
okres przedszkolny
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дуалісти́чна мона́рхія
monarchia dualistyczna
дуга́ ко́ла
łuk okręgu
дугови́й розря́д
wyładowanie łukowe
ду́жка
nawias
ду́ма
duma
духо́вно-ри́царські о́рдени
zakony rycerskie
дю́жина
tuzin
дюйм
cal
дю́ни
wydmy
дюра́ль (дюралюмі́ній)
dural (duraluminium)

дюраль

дощ
deszcz
дра́йвер
sterownik urządzenia
драмати́чний твір
utwór dramatyczny
драматургі́я
dramaturgia
дрейф ге́нів
dryf genetyczny
дрейф кри́ги
dryfowanie kry lodowej
дріб непра́вильний
ułamek niewłaściwy
дріб нескінче́нний
ułamek dziesiętny nieskończony
дріб нескоро́тний
ułamek nieskracalny
дріб періоди́чний десятко́вий
ułamek okresowy dziesiętny
дріб пра́вильний
ułamek właściwy
дрі́жджі
drożdże
дріопіте́ки
driopiteki
дріт
drut
дро́би десятко́ві
ułamki dziesiętne
дро́би звичайні
ułamki zwykłe
дро́блення
bruzdkowanie
дробо́ва части́на десятко́вого
дро́бу мі́шаного числа́
ułamkowa część ułamka dziesiętnego
liczby mieszanej
дробові́ числі́вники
liczebniki ułamkowe
дру́га космі́чна шви́дкість
druga prędkość kosmiczna
дру́га сигна́льна систе́ма
drugi układ sygnałowy
дру́гий зако́н Ньюто́на
druga zasada Newtona
дру́гий зако́н термодина́міки
druga zasada termodynamiki
«Дру́гий фро́нт»
„drugi front”
другоря́дний член ре́чення
drugorzędny człon zdania
другоря́дні геро́ї
bohaterowie drugorzędni
дружи́на
drużyna (wojsko) książęca

Д
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ебоніт
Е

ебоні́т
ebonit
евакуа́ція
ewakuacja
евгле́на зеле́на
klejnotka (euglena zielona)
еволюці́йна (філогенети́чна)
систе́ма
system ewolucyjny (filogenetyczny)
еволюці́йне вче́ння
teoria ewolucyjna
еволю́ція
ewolucja
евфемі́зм
eufemizm
еква́тор
równik
еква́тор ку́лі
równik kuli
еквівале́нтна до́за
випромі́нювання
równoważnik dawki promieniowania
еквівале́нтність ви́словлень
równoważność zdań
еквівале́нтність предика́тів
równoważność predykatów
еквіпотенціа́льна пове́рхня
powierzchnia ekwipotencjalna
екзотермі́чна реа́кція
reakcja egzotermiczna
екзотермі́чний проце́сс
proces egzotermiczny
екзоцито́з
egzocytoza
екле́ктика
eklektyzm
еклі́метр
klinometr, pochyłościomierz
екологі́чна гру́па
grupa ekologiczna
екологі́чна е́тика
etyka ekologiczna
екологі́чна ізоля́ція
izolacja ekologiczna
екологі́чна індика́ція
indykacja biologiczna
екологі́чна кри́за
kryzys ekologiczny
екологі́чна мере́жа
sieć ekologiczna

Е

екологі́чна ні́ша
nisza ekologiczna
екологі́чна пірамі́да
piramida ekologiczna
екологі́чне видоутво́рення
ekologiczny proces gatunkotwórczy
екологі́чне ми́слення
myślenie ekologiczne
екологі́чний моніто́ринг
monitoring ekologiczny
екологі́чні захво́рювання
schorzenia ekologiczne
екологі́чні проблеми
problemy ekologiczne
екологі́чні фа́ктори (чи́нники)
czynniki ekologiczne
екологі́чно чи́стий
ekologicznie czysty
еколо́гія
ekologia
еконо́міка кома́ндноадміністрати́вна
gospodarka nakazowo-administracyjna
еконо́міка ри́нкова
gospodarka rynkowa
еконо́міко-географі́чне
поло́ження
położenie gospodarczo-geograficzne
економі́чна геогра́фія
geografia ekonomiczna (gospodarcza)
економі́чна інтегра́ція
integracja gospodarcza
економі́чна систе́ма
system gospodarczy
«економі́чне ди́во»
„cud gospodarczy”
економі́чний потенціа́л краї́ни
potencjał gospodarczy państwa
економі́чно акти́вне насе́лення
ludność czynna zawodowo
екосисте́ма
ekosystem
екра́н
ekran
екра́нна заста́вка
wygaszacz ekranu
екскре́ція
ekskrecja (wydalanie)
експансіоні́зм
ekspansjonizm
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експериме́нт
eksperyment, doświadczenie
експеримента́льний ме́тод
дослі́дження
metoda eksperymentalna
(doświadczenia)
експеримента́льні зада́чі
zadania doświadczalne
експериме́нти випадко́ві
doświadczenie losowe
експона́т
eksponat
е́кспорт
eksport
е́кспорт фа́йлу
eksportowanie pliku
екстенси́вний ро́звиток еконо́міки
ekstensywny rozwój gospodarki
екстенси́вний шлях ро́звитку
ekstensywna droga rozwoju
екстрагува́ти
ekstrahować
екстра́кція
ekstrakcja
екстре́мум
ekstremum
екстре́мум фу́нкції
ekstremum funkcji
екстре́мум фу́нкції лока́льний
ekstremum lokalne funkcji
ексцентрисите́т
ekscentryczność, mimośród
ексце́с викона́вця
eksces wykonawcy
ектоде́рма
ektoderma
еласти́чність поліме́ру
elastyczność polimeru
електриза́ція
elektryzacja, elektryzowanie
еле́ктрика
elektryczność
електри́чна дуга́
łuk elektryczny
електри́чна електроє́мність
конденса́тора
pojemność elektryczna kondensatora
електри́чна прові́дність
przewodnictwo elektryczne
електри́чне по́ле
pole elektryczne
електри́чний двигу́н
silnik elektryczny

електри́чний заря́д
ładunek elektryczny
електри́чний о́пір
opór elektryczny
електри́чний стру́м
prąd elektryczny
електри́чний струм в ва́куумі
prąd elektryczny w próżni
електри́чний струм в електролі́тах
prąd elektryczny w elektrolitach
електри́чний струм у га́зах
prąd elektryczny w gazach
електри́чний струм у мета́лах
prąd elektryczny w metalach
електри́чний струм у рі́зних
середо́вищах
prąd elektryczny w różnych ośrodkach
електро́д
elektroda
електродина́міка
elektrodynamika
електродугови́й спо́сіб
виробни́цтва ста́лі
metoda otrzymywania stali w łukowym
piecu elektrycznym
електрокардіогра́ма
elektrokardiogram (EKG)
електро́ліз
elektroliza
електролі́т
elektrolit
електроліти́чна дисоціа́ція
dysocjacja elektrolityczna
електролюмінесце́нція
elektroluminescencja
електромагні́тна інду́кція
indukcja elektromagnetyczna
електромагні́тні колива́ння
та хви́лі
drgania i fale elektromagnetyczne
електромагні́тні хви́лі
fale elektromagnetyczne
електро́метр
elektrometr
електро́н
elektron
електронегати́вність
elektroujemność
електро́нна адре́са
adres elektroniczny
електро́нна (будо́ва, густина́,
орбіта́ль, приро́да хімі́чного
зв’язку́, фо́рмула)
(struktura, gęstość, orbital, natura
wiązania chemicznego, wzór)
elektroniczna (-y)

електронна

експа́нсія
ekspansja

Е
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електро́нна енциклопе́дія
encyklopedia elektroniczna
електро́нна мікроскопі́я
mikroskopia elektronowa
електро́нна пети́ція
petycja elektroniczna
електро́нна по́шта
poczta elektroniczna, poczta e-mail

електронна

електро́нна пошто́ва скри́нька
elektroniczna skrzynka pocztowa

Е

електро́нна табли́ця
tablica elektroniczna
електро́нна хрестома́тія
elektroniczna chrestomatia
електро́нний а́тлас
atlas elektroniczny
електро́нний (віртуа́льний)
пра́ктикум
elektroniczne (wirtualne) szkolenie, Elearning
електро́нний за́сіб контро́лю
навча́льних дося́гнень у́чнів
elektroniczne narzędzie kontrolowania
osiągnięć uczniów
електро́нний мікроско́п
elektronowy mikroskop
електро́нний пі́дпис
podpis elektroniczny
електро́нний посі́бник
przewodnik elektroniczny
електро́нний рі́вень
poziom elektronowy
електро́нний словни́к
słownik elektroniczny
електро́нні табли́ці (ЕТ)
arkusz kalkulacyjny
електро́нно-ді́рковий перехі́д (pn-перехід)
złącze elektronowo-dziurowe (p-nzłącze)
електроруші́йна си́ла
siła elektromotoryczna (SEM)
електроста́тика
elektrostatyka
електростати́чна інду́кція
indukcja elektrostatyczna
електростати́чне по́ле
pole elektrostatyczne
електростати́чні си́ли притяга́ння
siła przyciągania elektrostatystycznego
електрофоре́з
elektroforeza

електрохімі́чний (ряд напру́г
мета́лів, за́хист від коро́зії)
elektrochemiczny (-e) (szereg
napięciowy metali, zabezpieczenie
antykorozyjne)
елеме́нт
pierwiastek
елемента́рна розумо́ва дія́льність
podstawowe czynności rozumowe
елемента́рний заря́д
ładunek elementarny
елемента́рні фа́ктори еволю́ції
podstawowe (elementarne) czynniki
ewolucji
елемента́рні части́нки
cząstki elementarne
елеме́нт Во́льта
ogniwo Volty
елеме́нти тео́рії відно́сності
podstawy teorii względności
елеме́нти фізи́чної о́птики
podstawy optyki fizycznej
елеме́нт керува́ння
element sterowania
еліміна́ція
eliminacja
е́ліпс
elipsa
еліта́рна культу́ра
kultura elitarna
елліні́зм
epoka hellenistyczna
емансипа́ція
emancypacja
ембріогене́з
embriogeneza
ембріол́огія
embriologia
ембріо́н
embrion, zarodek
ембріона́льна інду́кція
indukcja zarodkowa
ембріона́льний пері́од
okres zarodkowy (embrionalny)
ембріоніза́ція
embrionizacja
ембріотехноло́гії
embriotechnologie
емігра́ція
emigracja
емпіри́чний ме́тод дослі́дження
empiryczna metoda badań
емульга́тор
emulgator
ему́льсія
emulsja
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ентоде́рма
entoderma, endoderma
ентропі́я
entropia
енцефалі́т
zapalenie mózgu
енциклопеди́сти
encyklopedyści
енциклопе́дія
encyklopedia
ЕОМ (електро́нна обчи́слювальна
маши́на)
EMC (elektroniczna maszyna cyfrowa)
епігра́ма
epigram
епідеміоло́гія
epidemiologia
епіде́мія
epidemia
епіде́рма (шкі́рка)
epiderma (skórka)
епіка́рд
nasierdzie, epikard

ерозія

емфіте́взис
emfiteuza
енде́міки
endemity
ендемі́чні захво́рюванння
endemia
ендока́рд
wsierdzie, endokard
ендокри́нна систе́ма
układ dokrewny
ендокриноло́гія
endokrynologia
ендоплазмати́чна сі́тка
(ендоплазмати́чний рети́кулум)
siateczka śródplazmatyczna, retikulum
endoplazmatyczne, siateczka
wewnątrzplazmatyczna
ендоспе́рм
bielmo
ендоте́лій
śródbłonek
ендотермі́чна реа́кція
reakcja endotermiczna
ендоцито́з
endocytoza
енеолі́т
eneolit
енергети́чна ці́нність харчово́го
проду́кту
wartość energetyczna produktu
spożywczego
енергети́чний бала́нс органі́зму
bilans energetyczny organizmu
енергети́чний о́бмін
przemiana energetyczna
енергети́чний рі́вень
poziom energetyczny
ен́ергія
energia
ене́ргія електри́чного по́ля
плоско́го конденса́тора
energia pola elektrycznego
kondensatora płaskiego
ене́ргія зв’язку́
energia wiązania
ене́ргія зв’язку́ а́томних я́дер
energia wiązania jąder atomowych
ене́ргія магні́тного по́ля коту́шки
energia pola magnetycznego zwojnicy
ене́ргія магні́тного по́ля стру́му
energia pola magnetycznego prądu
енергомістке́ виробни́цтво
produkcja o wysokim zapotrzebowaniu
na energię
енергосисте́ма держа́ви
system energetyczny państwa

Е

епіле́псія
padaczka (epilepsja)
епіло́г
epilog
епіста́з
epistaza
епітеліа́льна ткани́на
tkanka nabłonkowa (nabłonek)
епітеліа́льно-м’я́зові кліти́ни
komórki nabłonkowo-mięśniowe
епіте́лій залози́стий
nabłonek gruczołowy
епі́тет
epitet
епі́фора
epifora
епіце́нтр землетру́су
epicentrum trzęsienia ziemi
епі́чний твір
utwór epicki
е́пос
epos
епо́ха
epoka
е́ра
era
ергоно́міка
ergonomika
еритроци́ти
erytrocyty
еро́зія ґрунті́в
erozja gleb
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еро́зія ґру́нту, річкова
erozja gleby, rzeczna
есе́нція
esencja
еспера́нто
esperanto
есте́р
ester

ефе́кт Ко́мптона
zjawisko Comptona
ефе́кт Тінда́ля
efekt (zjawisko) Tyndalla
ехолока́ція
echolokacja
ехоло́т
echosonda

естерифіка́ція
estryfikacja
естроге́н
estrogen

ерозія

ета́н
etan

Е

етано́ат
etanian
етано́л
etanol
етати́зм
etatyzm
ете́р (діети́ловий, димети́ловий)
eter (dietylowy, dimetylowy)
ети́л
etyl
етиламі́н
etyloamina
етиле́н
etylen
етиленгліко́ль
glikol etylenowy
етилетано́ат
octan etylu
етимоло́гія
etymologia
ети́н
etyn
етні́чний склад насе́лення
skład etniczny ludności
етні́чні менши́ни
mniejszości etniczne
етноні́міка
etnonimia
е́тнос
etnos (wspólnota etniczna)
етологі́чна ізоляція
izolacja etologiczna
етоло́гія
etologia
еубакте́рії
eubakterie (bakterie właściwe)
еукаріо́ти
eukarioty
еухромати́н
euchromatyna
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євроінтегра́ція
integracja europejska
«Євромайда́н»
„Euromajdan”
Європе́йський банк реконстру́кції
та ро́звитку (ЄБРР)
Europejski Bank Odbudowy i rozwoju
(EBOR)
Європе́йський Сою́з (ЄС)
Unia Europejska (UE)
єзуї́ти
jezuici
є́мність плоско́го конденса́тора
pojemność kondensatora płaskiego
єпа́рхія
eparchia
єрети́к
heretyk

єретик

Є

Є
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жалкі

Ж

Ж

48

жалкі́ кліти́ни
komórki parzydełkowe (parzydełka)
жанр
gatunek
жанр мо́влення
gatunek wypowiedzi
жарго́н
żargon
жаргоні́зм
słowo żargonowe
жаростійки́й (жаротривки́й)
odporny termicznie (żaroodporny)
жарості́йкість (жаротри́вкість)
odporność termiczna (żaroodporność)
«жда́новщина»
„żdanowszczyzna” (Doktryna Żdanowa)
жеврі́ння
jarzenie
жерло́
komin wulkaniczny
жива́ речовина́ біосфе́ри
substancja żywa
живи́льний елеме́нт
element zasilający
жи́влення
odżywianie
жи́влення рі́́чки
zasilanie rzeki
живонаро́дження
żyworodność
живці́
sadzonki
жи́лка листка́
nerw liścia
жилкува́ння
nerwacja
жири́
tłuszcze
жи́рна кислота́
kwas tłuszczowy
жир (натура́льний, шту́чний)
tłuszcz (naturalny, sztuczny)
жи́рні кисло́ти
kwasy tłuszczowe
жи́рова ткани́на
tkanka tłuszczowa
жи́рове ті́ло
ciało tłuszczowe
життє́ва є́мність леге́нів
pojemność życiowa płuc

життє́ва си́ла (у віталісти́чній
тео́рії)
moc życiodajna (w teorii witalności)
життє́ва фо́рма росли́н
formy życiowe roślin
життє́вий цикл
cykl życiowy
життя́
życie
жіно́чий рід
rodzaj żeński
жо́вта пля́ма
plamka żółta
жовч
żółć
жо́вчний міху́р
pęcherzyk żółciowy
жовчокам’яна́ хворо́ба
kamica żółciowa
жорстки́й
twardy, sztywny, niepodatny
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заба́рвлення
kolorystyka
забру́днений
zanieczyszczony
забру́днення
zanieczyszczenie
забру́днення довкі́лля
zanieczyszczenie środowiska
завитка
ślimak
зага́дка
zagadka
зага́льна дегенера́ція
degeneracja ogólna (regres
morfofizjologiczny)
зага́льна фо́рмула (бру́ттофо́рмула, молекуля́рна фо́рмула
сполу́ки)
wzór ogólny (empiryczny, wzór
cząsteczkowy związku)
зага́льне збі́льшення мікроско́па
ogólne powiększenie mikroskopu
зага́льні на́зви
nazwy pospolite
загальновжи́вані слова́
wyrazy pospolicie stosowane
задньоязико́вий
tylnojęzykowy
Задуна́йська Січ
Sicz Zadunajska
заду́шливий (газ)
duszący (gaz)
займа́ння
palność
займе́нник
zaimek
займи́стий
palny
за́йнятість насе́лення
zatrudnienie ludności
зайцеподі́бні
zajęczaki (zającokształtne)
зака́зник
obszar chroniony
закі́нчений зло́чин
przestępstwo zakończone
закі́нчення
końcówka
зако́н
ustawa, prawo

зако́н (Авога́дро, Гей-Люсса́ка,
ді́ючих мас, збере́ження ма́си,
періоди́чний, ста́лості скла́ду)
prawo (Avogadra, Gay-Lussaca,
działania mas, zachowania masy,
okresowości, stałości składu)
зако́н Архіме́да
prawo Archimedesa
зако́н Бо́йля-Маріо́тта
prawo Boyle’a-Mariotte’a
зако́н ви́ключення тре́тього
prawo wyłączonego środka
зако́н відбива́ння
prawo odbicia
зако́н всесві́тнього тяжі́ння
prawo powszechnego ciążenia
зако́н Гей-Люсса́ка
prawo Gay-Lussaca (prawo stosunków
objętościowych)
зако́н гомологі́чних ряді́в
мінли́вості
prawo szeregów homologicznych
zmienności dziedzicznej

закони

З

З

зако́н Гу́ка
prawo Hooke’a
зако́н Джо́уля-Ле́нца
prawo Joule'a-Lenza
зако́н електромагні́тної інду́кції
prawo indukcji elektromagnetycznej
зако́н зало́млення
prawo załamania
зако́н збере́ження і́мпульсу
zasada zachowania pędu
зако́н збере́ження механі́чної
енергії
prawo zachowania energii mechanicznej
зако́ни геометри́чної о́птики
prawa optyki geometrycznej
зако́ни збере́ження електри́чних
заря́дів і ма́сових чи́сел
prawo zachowania ładunku
elektrycznego i liczby masowej
зако́ни Ньюто́на
prawa Newtona
зако́ни пості́йного стру́му
prawa prądu stałego
зако́ни термодина́міки
prawa termodynamiki
зако́ни Фараде́я
prawa Faradaya
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зако́ни фотоефе́кту
prawa zjawiska fotoelektrycznego

зали́вка рису́нка
wypełnianie rysunku

зако́н Куло́на
prawo Coulomba

залишко́вий об’є́м
objętość zalegająca

зако́н Мо́ргана
prawo Morgana

за́лишок
pozostałość, resztki

зако́н незале́жного комбінува́ння
ста́нів озна́к
prawo niezależnej kombinacji cech

залі́зний вік
epoka żelaza

зако́нність
legalność, prawomocność
законода́вча вла́да
władza ustawodawcza, władza
prawodawcza

закони

законода́вча ініціати́ва
inicjatywa ustawodawcza

З

залі́зо
żelazo
залізобакте́рії
bakterie żelazowe
за́лози
gruczoły

законода́вчий проце́с
proces ustawodawczy

за́лози вну́трішньої секре́ції
(ендокри́нні)
gruczoły (wydzielania wewnętrznego)
dokrewne

зако́н О́ма для діля́нки ко́ла
prawo Ohma dla części obwodu

за́лози змі́шаної секре́ції
gruczoły mieszane

зако́н О́ма для по́вного ко́ла
prawo Ohma dla całego obwodu

за́лози зо́внішньої секре́ції
(екзокри́нні)
gruczoły wydzielania zewnętrznego

закономі́рність
regularność
зако́н Паска́ля
prawo Pascala
«зако́н про п’я́ть колоскі́в»
„prawo 5 kłosów”
зако́н прямоліні́йного поши́рення
сві́тла
prawo prostoliniowego rozchodzenia
światła
зако́н радіоакти́вного розпаду
prawo rozpadu promieniotwórczego
зако́н розще́плення
prawo rozszczepienia
зако́н чистоти́ гаме́т
prawo czystości gamet
зако́н Ша́рля
prawo Charles’a
за́купи (селя́ни)
zakupy
зале́жне сло́во
wyraz podrzędny
зале́жні краї́ни і терито́рії
zależne państwa i terytoria
зале́жність
zależność
зале́жність пито́мого о́пору
мета́лів і електролі́тів від
температу́ри
zależność oporu właściwego metali
od temperatury
зали́вка об’є́ктів табли́ці
wypełnianie obiektów tabeli

зало́млення сві́тла
refrakcja światła
за́мах
usiłowanie
замі́щення
zastąpienie
замі́щувати
zastępować
за́мкнена (будо́ва)
zamknięta (budowa)
за́мкнена кровоно́сна систе́ма
układ krwionośny zamknięty
за́мкнений (ланцю́г)
zamknięty (łańcuch)
запа́дини
zapadliska
запа́лення
zapalenie Interferon
запам'ято́вування
zapamiętywanie
запаса́юча основна́ ткани́на
miękisz zapasowy
запашна́ (речовина́)
odorant
запере́чення ви́словлення
negacja lub zaprzeczenie wypowiedzi
запере́чення предика́та
zaprzeczenie predykatu
запере́чний правочи́н
kontrowersyjna czynność prawna
запере́чні займе́нники
zaimki przeczące
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за́пис (корте́ж)
krotka
за́пит ба́зи да́них
zapytanie bazy danych
запла́ва
taras zalewowy
заплі́днення
zapłodnienie
запобіга́ння
zapobieganie
запобі́жний за́сіб
środek zapobiegawczy
запові́дне уро́чище
chroniony przewód (teren)
запові́дник
rezerwat
запові́дники біосфе́рні, приро́дні
rezerwaty biosfery, natury
запові́дні уро́чища
miejscowości chronione
запові́т
testament
запози́чення
zapożyczenie
Запоро́зька Січ
Sicz Zaporoska
за́пуск програ́ми на викона́ння
uruchomienie programu
заробі́тна пла́та
pensja, wynagrodzenie
зародко́вий ро́звиток
rozwój zarodkowy (embrionalny)
зародко́ві листки́
listki zarodkowe
за́родок
zarodek
за́росток
gametofit
заря́д
ładunek
заря́д ті́ла
ładunek ciała
заря́д я́дра а́тома
ładunek jądra atomowego
за́сіб за́хисту росли́н
środki ochrony roślin
за́соби виробни́цтва
środki produkcji
застарі́лі слова́
wyrazy przestarzałe
засті́й
stagnacja

застосува́ння
zastosowanie
застосува́ння дослі́дження
фу́нкцій
zastosowanie badania funkcji
застосува́ння похідно́ї
до дове́дення нері́вностей
udowadnianie nierówności za pomocą
pochodnych
застосува́ння тот́ожностей
zastosowanie tożsamości
застосу́нок
aplikacja
затиска́ч
zaciskacz
зато́ка
zatoka
захисна́ поведі́нка
zachowanie obronne
захисне́ заба́рвлення
zabarwienie ochronne (mimikra)
за́хист повідо́млень
ochrona powiadomień
за́хист че́сті, гі́дності та ділово́ї
репута́ції осо́би
obrona honoru, godności i reputacji
zawodowej osoby
за́хідники
zapadnicy
збага́чування руди́
wzbogacanie rudy
збалансо́ване харчува́ння
zbilansowane odżywianie
зберегти́
zapisz
зби́тки
straty
збір
opłata
збі́рні числі́вники
liczebniki zbiorowe
збо́втування
potrząsanie, mieszanie
збро́джування (цукри́стих
речови́н)
fermentacja (substancji cukrowych)
збу́джений стан а́тома
stan wzbudzony atomu
збу́дження
pobudzenie
збу́дники хворо́б
czynniki wywołujące choroby
зва́жування
ważenie
зве́дення поді́бних членів
redukcja wyrazów podobnych

зведення

запи́лення
zapylenie

З
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звернення
З

зве́рнення
wniosek

зда́тність до взаємоді́ї
zdolność do oddziaływania

зви́вини
skręty (muszli), fałdy (mózgowie)

зді́бності
zdolności

зви́чай
obyczaj

Зеле́на кни́га
Zielona Księga

зви́чай ділово́го оборо́ту
zwyczaj obrotu biznesowego

Зеле́на кни́га Украї́ни
Zielona Księga Ukrainy

зви́чки
nawyki, przyzwyczajenia

Зеле́на револю́ція
zielona rewolucja

зві́льнення від ірраціона́льності
в знаме́ннику дро́бу
uwolnienie mianownika
od niewymierności

зеле́ні во́дорості
zielenice, glony zielone
зеле́ні за́лози
gruczoły zielone

звірозу́бі я́щери
ssakozębne gady

земе́льне пра́во
prawo rolne

звірофе́рма
farma zwierzęca

земе́льні ресу́рси
zasoby gruntowe

звіт ба́зи да́них
sprawozdanie z baz danych

земе́льні спо́ри
spory rolne

зворо́тне всмо́ктування
(реабсо́рбція)
resorpcja zwrotna

землезабезпе́ченість
wskaźnik gruntu na jednostkę ludności
państwa

зворо́тне узго́дження
uzgodnienie zwrotne

землетру́с
trzęsienie ziemi

зворо́тний займе́нник
zaimek zwrotny

зе́мство
ziemstwo

зворо́тній зв’язо́к
sprzężenie zwrotne

Зе́мський собо́р
Sobór Ziemski

зву́ки мо́влення
dźwięki wypowiedzi

з’єдна́ння конденса́торів
łączenie kondensatorów

звукові́ хви́лі
fale dźwiękowe

зиго́та
zygota

зв’я́зана вода́
woda związana

зимівни́к
zimownik

зв’язки́
wiązania (chem), więzi, powiązania

зіни́ця
źrenica

зв’язок хімі́чний (пі (π-);
си́гма (σ-); водне́вий;
ковале́нтний неполя́рний;
ковале́нтний поля́рний;
спря́жений; ордина́рний;
подві́йний; потрі́йний)
wiązanie chemiczne (pi (π-);
sigma (σ-); wodorowe; kowalencyjne
niespolaryzowane; kowalencyjne
spolaryzowane; międzycząsteczkowe;
koordynacyjne; podwójne; potrójne)

зі́ткнення
zetknięcie

зв’я́зування об’є́кту
wiązanie obiektu

змі́на агрега́тних ста́нів речовини́
zmiana stanu skupienia substancji

згорта́ння білка́
zwijanie białka

зм́інна зале́жна
zmienna zależna (funkcja)

згоря́ння
spalanie

змі́нна незале́жна
zmienna niezależna (argument)

згу́бна дія
szkodliwe działanie

змі́нний електри́чний струм
zmienny prąd elektryczny

з’їзд князі́в
zjazd książąt
зло́чин
przestępstwo
зло́чин про́ти лю́дства
zbrodnia przeciwko ludzkości
зме́ншуване
odjemna
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зміст докуме́нта
treść dokumentu
змісто́вність мо́влення
zawartość merytoryczna, sensowość
wypowiedzi
змі́шане жи́влення
odżywianie mieszane (miksotrofy)
змі́щення (електро́нної густини́,
хімі́чної рівнова́ги)
przenoszenie (gęstości elektronicznej,
równowagi chemicznej)

зо́внішнє (позакишко́ве)
тра́влення
trawienie pozajelitowe
зо́внішній ви́гляд (речовини́,
су́міші)
wygląd zewnętrzny (substancji,
mieszanki)
зо́внішній енергети́чний рі́вень
(електро́нний шар)
zewnętrzny poziom energetyczny
(warstwa elektryczna)
зо́внішній скеле́т
szkielet zewnętrzny

знайти́
szukaj

зо́внішні проце́си
procesy zewnętrzne

знак
znak

зовнішньоекономі́чні зв’язки́
więzi gospodarki zagranicznej

зна́ки нері́вності
znaki nierówności

зовнішньоторгове́льний оборо́т
obrót handlu zagranicznego

знак пита́ння
pytajnik

зо́внішня па́м’ять
pamięć zewnętrzna

знаме́нник дро́бу
mianownik ułamka

зо́внішня торгі́вля
handel zagraniczny

зна́хідка
znalezisko, znaleźne

«Золоти́й спо́кій»
„Złoty pokój”

знахі́дний відмі́нок
biernik

зо́лото
złoto

знахо́дження відсо́тків від числа́
obliczenie procentów od liczby

золь
zol

знахо́дження у приро́ді
lokalizacja, znajdowanie się
w przyrodzie

зо́на ві́льної торгі́влі
strefa wolnego handlu

знахо́дження числа́ за його́
відсо́тками
obliczenie liczby według jej procentów

зрівноважування

змі́нні величи́ни
wielkości zmienne

З

зо́на всмо́ктування
strefa wchłaniania
зона́льність горизонта́льна
strefowość

зна́чення ви́разу
wartość wyrażenia

зо́на по́ділу
strefa podziału

зна́чення ви́разу зі змі́нною
znaczenie wyrażenia ze zmienną

зо́на ро́зтягу
strefa wydłużania (elongacji)

зна́чення ви́разу числово́го
wartość wyrażenia liczbowego

зо́на ро́сту
strefa wzrostu korzenia

зна́чення фу́нкції
wartość wyrażenia funkcji

зооло́гія
zoologia

значу́щі части́ни сло́ва
znaczące części wyrazu

зоопа́рк
ogród zoologiczny

знеба́рвлення
odbarwienie

зоопсихоло́гія
zoopsychologia

зни́ження температу́ри
obniżenie temperatury

зооспо́ри
zoospory

зобов’я́зання
obowiązek, zobowiązanie

зорова́ се́нсорна систе́ма
zmysł wzroku

зо́вні впи́сана ку́ля
kula wpisana

зорови́й пігме́нт (мелані́н)
pigment wzrokowy (melanina)

зо́внішнє заплі́днення
zapłodnienie zewnętrzne

зрівнова́жування терезі́в
zrównoważenie wagi
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зрідження
З

зрі́дження га́зів
skroplenie gazów
зрі́зана пірамі́да
ostrosłup ścięty
зрі́заний ко́нус
stożek ścięty
зрі́лий пері́од
wiek (okres) dojrzały
зро́шення ґрунті́в
nawadnianie gleby
зсіда́ння кро́ві
krzepnięcie krwi
зу́би
zęby
зубни́й звук
głoska zębowa
зу́стріч цивіліза́цій
spotkanie cywilizacji
зче́плене успадкува́ння
dziedziczenie sprzężone
зче́плені зі ста́ттю ге́ни
geny sprzężone z płcią
зши́тий поліме́р
polimer usieciowany
зя́бра
skrzela
зя́брові кри́шки
pokrywy (wieczka) skrzelowe
зя́брові щіли́ни
szczeliny skrzelowe
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ізото́пи
izotopy
ізохо́рний проце́с
proces izochoryczny
і́кла
kły
іко́на
obraz
іко́нка
ikona
ікоса́едр
dwudziestościan foremny
ікра́
ikra
іма́го
imago
іменна́ части́на скла́деного
при́судка
orzecznik
іменни́й при́судок
orzeczenie imienne
іме́нник
rzeczownik
іммігра́ція
imigracja

імунодефіцит

ідеа́льний газ
gaz idealny
ідентифіка́тор
identyfikator
ідентифіка́ція речовини́
identyfikacja substancji
ідеоло́гія
ideologia
іде́я
idea, myśl
ідіоадапта́ція
idioadaptacja
ідіо́ма
idiom, idiomat
ієрархі́чна систе́ма
system hierarchiczny
ієра́рхія
hierarchia
ієро́гліф
hieroglif
ієрогліфі́чне письмо́
pismo hieroglificzne
ізго́ї
izgoje
ізоба́рний проце́с
proces izobaryczny
ізобута́н (метилпропа́н)
izobutan (metylopropan)
ізога́мія
izogamia
ізоля́ція
izolacja
ізоме́р
izomer
ізомериза́ція
izomeryzacja
ізоме́рія
izomeria
ізоморфі́зм
izomorfizm
ізопре́н
izopren
ізопроце́с
izoproces
ізоте́рмa
izoterma
ізотермі́чний проце́с
proces izotermiczny
ізото́п
izotop

І

І

імпе́рія
imperium (cesarstwo)
імпі́чмент
impeachment
імпліка́ція ви́словлень
implikacja zdań
імпліка́ція предика́тів
implikacja predykatów
і́мпорт фа́йлу
import
імпресіоні́зм
impresjonizm
і́мпульс тіла
pęd ciała
імуніза́ція
immunizacja
іму́нна ві́дповідь
odpowiedź odpornościowa
іму́нна па́м’ять
pamięć odpornościowa
іму́нна систе́ма
układ odpornościowy
імунодефіци́т
brak odporności
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ім’я
І

ім’я́ при́строю збере́ження да́них
nazwa urządzenia do przechowywania
danych
ім’я́ фа́йлу або па́пки
nazwa pliku lub folderu
інвазі́йні хворо́би
choroby inwazyjne
інваріа́нт
inwariant
інваріа́нтність
niezmienność
інвести́ції
inwestycje
інвести́ції (вкла́дення капіта́лів)
inwestycje (nakłady kapitałów)
інгібі́тор
inhibitor
і́ндекс
indeks
і́ндекс людсько́го ро́звитку (ІЛР)
wskaźnik rozwoju społecznego (WRS)
і́ндекс ма́си ті́ла
wskaźnik masy ciała (BMI)
індиві́д
indywiduum
індивідуа́льна поведі́нка
zachowanie indywidualne
індивідуа́льний акт
akt indywidualny
індивідуа́льний добі́р
dobór osobniczy
індивідуа́льний ро́звиток
органі́зму
rozwój osobniczy organizmu
індика́тор
indykator
індоєвропе́йські мо́ви
języki indoeuropejskie
індуї́зм
hinduizm
індуко́вані мута́ції
mutacje indukowane (sztucznie
wywołane)
індукти́вність
indukcyjność
індукці́йний струм
prąd indukcyjny
інду́кція
indukcja
індустріаліза́ція
industrializacja (uprzemysłowienie)
індустріа́льне суспі́льство
społeczeństwo przemysłowe
(industrialne)
іне́ртна ма́са
masa inertna

іне́ртний (елеме́нт, газ)
obojętny (pierwiastek, gaz)
іне́ртність
bezwładność
інерціа́льна систе́ма ві́дліку
inercjalny układ odniesienia
інжене́р-техно́лог
inżynier technolog
інжене́р-хі́мік
inżynier chemik
і́ній
szron
інквізи́ція
inkwizycja
інкуба́тор
inkubacja
іннова́ція
innowacja
інозе́мець
cudzoziemiec, obcokrajowiec
інсектици́д
środek owadobójczy
інсталя́ція
instalacja
інста́нція су́ду
instancja sądowa
інсти́нкт
instynkt
інститу́т науко́во-до́слідний
instytut badawczy
інструме́нт
narzędzie
інсулі́н
insulina
інтегра́л
całka
інтегра́льна су́ма
suma całkowa
інтегра́льний націоналі́зм
nacjonalizm integralny
інтеграці́йні проце́си
procesy integracyjne
інтегра́ція
integracja
інтегра́ція економі́чна, політи́чна
integracja gospodarcza, polityczna
інтелектуа́льна вла́сність
własność intelektualna
інтеліге́нція
inteligencja
інтенси́вний ро́звиток еконо́міки
intensywny rozwój gospodarki
інтерва́л ви́значений
całka oznaczona
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інформаці́йна РНК (іРНК)
RNA informacyjny
інформаці́йна систе́ма
system informacyjny
інформаці́йне
(постіндустріа́льне) суспі́льство
społeczeństwo informacyjne
інформаці́йний ресу́рс
zasób informacyjny
інформаці́йно-комунікаці́йна
інфраструкту́ра
infrastruktura informacyjnokomunikacyjna
інформаці́йно-комунікаці́йні
техноло́гії
technologie informacyjnokomunikacyjne
інфраструкту́ра
infrastruktura
інфузо́рія
pantofelek
інцистува́ння
wytwarzanie cysty (rodzaju
przetrwalnika)
іншомо́вний
obcojęzyczny
іншомо́вні слова́
wyrazy obce
іригаці́йне (зро́шувальне)
землеро́бство
rolnictwo irygacyjne (nawadniane)

історико-географічний

інтерва́л ви́значений, власти́вості
całka oznaczona, właściwości
інтерва́л ви́значений, обчи́слення
об’є́мів
całka oznaczona, obliczanie objętości
інтерва́л ви́значений, обчи́слення
площ
całka oznaczona, obliczanie pola
powierzchni
інтерва́л неви́значений
całka nieoznaczona
інтерве́нція
interwencja
інтерлі́нгва
interlingua
інтерметалі́чна сполу́ка
związek międzymetaliczny
Інтерне́т
Internet
інтерфа́за
interfaza
інтерфе́йс
interfejs
інтерфе́йс користувача́
interfejs użytkownika
інтерфере́нція
interferencja
інтерфере́нція і дифра́кція хвиль
interferencja i dyfrakcja fal
інтерфере́нція сві́тла
interferencja światła
інтерферо́н
interferon
інти́мна лі́рика
liryka miłosna
інтона́ція
intonacja
інфа́ркт
zawał
інфекці́йні хвороби
choroby zakaźne
інфля́ція
inflacja
інформа́тика
informatyka
інформати́чна компете́нтність
kompetencje informatyczne
інформа́цiя
informacja
інформаці́йна (комп'ю́терна)
техноло́гія
technologia informacyjna
інформаці́йна культу́ра
kultura informacyjna
інформаці́йна моде́ль
model informacyjny

І

ірига́ція
irygacja
іро́нія
ironia
іррадіа́ція
irradiacja
ірраціона́льне число́
liczba irracjonalna
іскрови́й розря́д
wyładowanie iskrowe
ісла́м
islam
ісла́мська револю́ція
rewolucja islamska
ісла́мський фундаменталі́зм
fundamentalizm islamski
і́стинний ро́зчин
roztwór właściwy
істори́зм
historyzm
істо́рик
historyk
істо́рико-географі́чний регіо́н
region historczyno-geograficzny
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історична
І

істори́чна ка́рта
mapa historyczna
істори́чна осо́ба
postać historyczna
істори́чна па́м’ятка
zabytek historyczny
істори́чна па́м'ять
pamięć historyczna
істори́чне дослі́дження
badanie historyczne
істори́чний рома́н
powieść historyczna
істори́чний факт
fakt historyczny
істори́чний час
czas historyczny
істори́чні джере́ла
źródła historyczne
істори́чні пісні́
pieśni historyczne
істо́рія
historia
істо́тні умо́ви до́говору
istotne warunki umowy
ітера́ція
iteracja
іхтіоза́ври
ichtiozaury
ішемі́я
niedokrwienie
ІЮПА́К
IUPAC (Międzynarodowa Unia Chemii
Czystej i Stosowanej)
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їстівні

їдка́ речовина́
substancja żrąca
їдке́ ка́лі
potas żrący
їдки́й натр
sód żrący
їстівні́ гриби́
grzyby jadalne

Ї

Ї
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ймовірність

Й

Й

ймові́рність випадко́вої поді́ї
prawdopodobieństwo zdarzenia
losowego (przypadkowego)
ймові́рність випадко́вої поді́ї
протиле́жної
prawdopodobieństwo zdarzenia
losowego przeciwnego
йод
jod
йоди́д
jodek
йоди́дна кислота́ (йодоводне́ва
кислота́)
kwas jodowy (kwas jodowodorowy)
йо́дна насто́янка
jodyna, nalewka jodowa
йодово́день
jodowodór
йон
jon
йоніза́ція
jonizacja
йо́нний (зв’язо́к, о́бмін)
jonowe (wiązanie, wymiana)
йо́нно-молекуля́рне рівня́ння
реа́кції (по́вне, скоро́чене)
jonowo-molekularne równanie reakcji
(pełne, skrócone)
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кабота́ж
kabotaż, przewóz kabotażowy
ка́дмій
kadm (pierwiastek)
ка́зка
baśń
ка́зус
kazus, casus
кайнозо́йська е́ра
era kenozoiczna, kenozoik
каламбу́р
kalambur
калігра́фія
kaligrafia
ка́лій
potas (pierwiastek)
ка́лій (бромі́д, гідрокси́д, йоди́д,
карбона́т, мангана́т, надперокси́д,
нітра́т, нітри́т, окси́д, ортофосфа́т,
пермангана́т, сульфа́т, сульфі́д,
сульфі́т, хлори́д)
(bromek, wodorotlenek, jodek, węglan,
manganian, ponadtlenek, azotan,
azotyn, tlenek, ortofosforan,
nadmanganian, siarczan, siarczek,
siarczyn, chorek) potasu
ка́лійна селі́тра
saletra potasowa
калій-на́трієвий насо́с
pompa sodowo-potasowa
кало́рія
kaloria
ка́лус
kalus (tkanka przyranna)
кальвін́ізм
kalwinizm
ка́лька
kalka

ка́льцій (гідри́д,
гідрогенкарбона́т, гідрогенортофосфа́т, дигідрогенортофосфа́т,
карбі́д, карбона́т, нітра́т, нітри́д,
ортофосфа́т, сахара́т, сульфа́т,
хлори́д)
(wodorek, wodorowęglan,
wodoroortofosforan, diwodorofosforan,
węglik, węglan, azotan, azotek,
ortofosforan, sacharynian, siarczan,
chlorek) wapnia
ка́мбій
miazga twórcza (kambium)
ка́мпос
campos
кам’яне́ вугі́лля
węgiel kamienny
кам’яни́й вік
epoka kamienia
кам’яновугі́льний пері́од
karbon

кана́ли передава́ння да́них
kanały przekazywania danych

карантин

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни
Gabinet Ministrów Ukrainy

К

кана́льцева секре́ція
sekrecja kanalikowa

К

кана́ли зро́шувані, осу́шувальні,
суднопла́вні
kanały nawadniające, drenażowe,
żeglugowe

каноні́чний ро́зклад
twierdzenie teorii liczb o rozkładzie liczb
naturalnych na czynniki pierwsze
каньйо́н
kanion, przełom
као́лін
kaolin, glinka porcelanowa
капіля́ри
naczynia włosowate (kapilary)
капіля́рні я́вища
zjawiska kapilarne
капіталі́зм
kapitalizm
капро́н
kapron

калькува́ння
kalkowanie

караве́ла
karawela

калькуля́тор
kalkulator

каранти́н
kwarantanna

61

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та
61 Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

карбамі́д
mocznik, diamid kwasu węglowego

картографі́чні прое́кції
odwzorowanie kartograficzne

карбі́д
karbid

ка́ртридж
kartridż (tusz, toner)

карбокси́льна гру́па
grupa karboksylowa

каса́ція
kasacja

карбона́рії
karbonariusze

ка́ста
kasta

карбона́т
węglan

катаболі́зм (дисиміля́ція)
katabolizm (dysymilacja)

карбона́тна кислота́
kwas węglowy

каталіза́тор
katalizator

карбона́тна тве́рдість води́
węglanowa twadrość wody

каталіти́чна реа́кція
reakcja katalityczna

карбоні́льна гру́па
grupa karbonylowa

каталіти́чний кре́кінг
нафтопроду́ктів
krakowanie katalityczne produktów
naftowych

карбо́нова кислот́а
kwas karboksylowy
карбо́рунд
karborund (węglik krzemu)
кардіо́граф
kardiograf

карбамід

кардіоміоци́ти
kardiomiocyty

К

Кари́бська кри́за
kryzys kubański
ка́рієс
próchnica
каріокіне́з
kariokineza
каріопла́зма
karioplazma
каріоти́п
kariotyp
ка́рликовість
karłowatość
Карпа́тська Січ
Sicz Karpacka
ка́рта хромосо́ми
mapa chromosomu
карте́ль
kartel

катало́г
folder, katalog
катего́рія безособо́вості
kategoria bezosobowości
ка́тет
przyprostokątna
катіо́н
kation
като́д
katoda
катодолюмінісце́нція
katodoluminescencja
каучу́к (бутадіє́новий,
дивіні́ловий, ізопре́новий,
приро́дний, синтети́чний,
хлоропре́новий)
kauczuk (butadienowy, diwinylowy,
izoprenowy, naturalny, syntetyczny,
chloroprenowy)
квадра́т
kwadrat
квадра́т непо́вний різни́ці двох
ви́разів
kwadrat niepełny różnicy dwóch
wyrażeń

ка́рти географі́чні
mapy geograficzne

квадра́т непо́вний су́ми двох
ви́разів
kwadrat niepełny sumy dwóch wyrażeń

ка́рти економі́чні
mapy ekonomiczne

квадра́тний метр
metr kwadratowy (m²)

ка́рти зна́нь (когніти́вні ка́рти)
mapy kognitywne

квадра́тний міліме́тр
milimetr kwadratowy

ка́рти темати́чні
mapy tematyczne

квадра́тний сантиме́тр
centymetr kwadratowy

ка́рти топографі́чні
mapy topograficzne

квадра́т одини́чний
kwadrat jednostkowy
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кипі́ння
wrzenie

квадра́т су́ми двох ви́разів
kwadrat sumy dwóch wyrażeń

кипля́чий шар
warstwa wrząca

квадра́т числа́
kwadrat liczby

кип’яті́ння
gotowanie

квадрильйо́н
kwadrylion

кири́лиця
cyrylica

квант ене́ргії
kwant energii

ки́сень
tlen

ква́нтова фізика
fizyka kwantowa

ки́сла сіль
wodorosól, sól kwaśna

ква́нтові постула́ти Бо́ра
postulaty kwantowe Bohra

ки́сле середо́вище
kwaśne środowisko

ква́нтові чи́сла
liczby kwantowe

кислота́ (аромати́чна,
багатоосно́вна, бута́нова
(ма́сляна), бромі́дна, двоосно́вна,
ви́ща, глюко́нова, етандіо́ва
(оксала́тна, ща́влева), ета́нова
(о́цтова), жи́рна, йоди́дна,
капро́нова, карбо́нова,
карбона́тна, мета́нова
(мураши́на), моло́чна,
монохлоро́цтова, наси́чена,
ненаси́чена, нітра́тна, нітри́тна,
нуклеї́нова, одноосно́вна,
органі́чна, неоргані́чна, олеї́нова,
ортофосфа́тна, пальміти́нова,
пікри́нова, пропа́нова, силіка́тна,
стеари́нова, сульфа́тна, сільфі́тна,
сульфі́дна, флуо́ридна, хлора́тна,
хлори́дна, хлори́тна)
kwas (aromatyczny, wielozasadowy,
butanowy (masłowy), bromkowy,
dwuzasadowy, wyższy, glukonowy,
etanodiowy (szczawiowy), etanolowy
(octowy), tłuszczowy, jodkowy,
kapronowy, karboksylowy, węglanowy,
mrówkowy, mlekowy,
monochlorooctanowy, nasycony,
nienasycony, azotanowy, azotynowy,
nukleinowy, jednozasadowy,
organiczny, nieorganiczny, oleinowy,
ortofosforanowy, palmitynowy,
pikrynowy, propanowy, krzemowy,
stearynowy, siarczanowy, siarczynowy,
siarczkowy, fluorowodorowy, chlorowy,
solny, chlorawy)

ква́нтор зага́льності
kwantyfikator ogólny
ква́нтор існува́ння
kwantyfikator egzystencjalny
кварц
kwarc
кватерніо́ни
kwaterniony
кві́тка
kwiat
квітколо́же
dno kwiatowe, osadnik
квітконі́жка
szypułka
кво́та (е́кспортна)
kwota (eksportowa)
кегль
jednostka typograficzna, rozmiar
czcionki
кембрі́йський період
kambr (okres kambryjski)
кера́міка
ceramika
керівні́ копа́лани
skamieniałości przewodnie
керо́вана реа́кція
reakcja kierowana
кеш ди́ску
pamięć podręczna dysku
кешува́ння да́них
przechowywanie danych w pamięci
podręcznej

кисневе

квадра́т різни́ці двох ви́разів
kwadrat różnicy dwóch wyrażeń

К

кисло́тний за́лишок
reszta kwasowa
кисло́тні дощі́
kwaśne deszcze

Ки́ївська катастро́фа
„kijowska katastrofa”

кисло́тність
kwasowość

Ки́ївська коза́ччина
„Kozaczyzna Kijowska”

кисне́ве голодува́ння
niedobór tlenu (hipoksja)
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кисневий
К

кисне́вий конве́ртер
konwertor tlenowy

кістки́ гу́бчасті
kości gąbczaste

кистепе́рі ри́би
ryby trzonopłetwe

кістки́ змі́шані
kości mieszane

кито́вий вус
fiszbiny

кістки́ пло́скі
kości płaskie

китоподі́бні
walenie

кістки́ тру́бчасті
kości długie

кишко́ва порожни́на
jama gastralna

кісткова́ ткани́на
tkanka kostna

кіберне́тика
cybernetyka

кісткові́ ри́би
ryby kostnoszkieletowe

«кі́борги»
„cyborgowie”

кіфо́з
kifoza

кі́гті
pazury

клавіату́ра
klawiatura

кілоба́йт
kilobajt

кла́віша
klawisz

кі́лькісний ана́ліз
analiza ilościowa

кла́дка
składanie jaj

кі́лькісні числі́вники
liczebniki główne

клас
klasa

кі́лькість еле́ктрики
ilość elektryczności

класифіка́ція
klasyfikacja, klasyfikowanie

кі́лькість інформа́ції
ilość informacji

класифіка́ція об’є́ктів
klasyfikacja obiektów

кі́лькість нейтро́нів
ilość neutronów

класици́зм
klasycyzm

кі́лькість о́падів
liczba opadów

кла́си числа́
grupy liczby

кі́лькість прото́нів
ilość protonów

класи́чна меха́ніка
mechanika klasyczna

кі́лькість речовини́
ilość substancji

клас мільйо́нів
grupa milionów

кінема́тика
kinematyka

клас мілья́рдів
grupa miliardów

кінети́чна ене́ргія
energia kinetyczna

клас одини́ць
grupa jedności

кінетохо́ри
kinetochor

кла́стер
klaster

кіноапара́т
kinoaparat

кла́стери
klastery

кі́нці відрі́зка
końce odcinka

клас ти́сяч
grupa tysięcy

кі́нці дуги́
końce łuku

кла́цання
kliknięcie

кі́нці ла́маної
końce łamanej

клейно́ди
insygnia

кі́птя́ве по́лум’я
kopcące płomienie

клино́пис
pismo klinowe

кістки́
kości

кли́чний відмі́нок
wołacz
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кліє́нт
klient

кни́жний
książkowy

клі́мат
klimat

кно́пка
przycisk

клімати́чні пояси́ основні́
і перехідні́
strefy klimatyczne podstawowe
i przejściowe

князь
książę

кліматодіагра́ма
diagram klimatyczny

коацерва́ти
koacerwaty

кліматотві́рні чи́нники
czynniki klimatotwórcze

ко́бальт
kobalt (pierwiastek)

кліп
klip

кобза́р
kobziarz, kobzar

кліти́на
komórka

ковале́нтний зв’язо́к
wiązanie kowalencyjne

кліти́нна інжене́рія
inżynieria komórkowa

ко́вкість
kowalność

кліти́нна мембра́на
błona komórkowa

ко́дек
codec

кліти́нна тео́рія
teoria komórkowa

ко́декс
kodeks

кліти́нне (ткани́нне) ди́хання
oddychanie komórkowe (tkankowe)

кодифіка́ція
kodyfikacja

кліти́нний імуніте́т
odporność komórkowa

ко́дова табли́ця си́мволів
kodowy arkusz symboli

кліти́нний це́нтр
centrosom

кодомінува́ння
kodominacja

кліти́нний цикл
cykl komórkowy

кодува́ння повідо́млень
kodowanie wiadomości

кліти́нні вклю́чення
wtrącenia komórkowe

коефіціє́нт
współczynnik

кліткови́на
błonnik, celuloza

коефіціє́нт гомоте́тії
współczynnik homotetii

кліше́
cliché

коефіціє́нт зволо́ження
współczynnik wilgotności

клоа́ка
stek (kloaka)

коефіціє́нт кори́сної ді́ї (ККД)
sprawność, wydajność

клон
klon

коефіціє́нт одночле́на
współczynnik jednomianu

клонува́ння
klonowanie

коефіціє́нт о́пору
współczynnik oporu

ключ
klucz

коефіціє́нт поді́бності
współczynnik podobieństwa

ключове́ по́ле (ідентифіка́тор)
pole kluczowe (identyfikator)

коефіціє́нт тертя́ ко́взання
współczynnik tarcia poślizgowego

кни́га
księga

коефіціє́нт тертя́ спо́кою
współczynnik tarcia statycznego

кни́жка (шлу́нок)
księgi (część żołądka przeżuwaczy)

коза́к
Kozak

книжко́ві мініатю́ри
książki miniaturowe

коза́цька ра́да
rada kozacka

козацька

коагуля́ція
koagulacja

К
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«коза́цьке баро́ко»
„barok kozacki”

ко́ло змі́нного струму
obwód prądu zmiennego

коза́цькі клейно́ди
insygnia kozackie

коло́їди
koloidy

коза́цькі літо́писи
latopis kozacki

коло́їдна систе́ма
układ koloidalny

кокс
koks

коло́їдний ро́зчин
roztwór koloidalny

ко́ксова піч
piec koksowniczy

коломи́йки
kołomyjki

коксохімі́чне виробни́цтво
produkcja koksochemiczna
коксува́ння
koksowanie
колабораціоні́зм
kolaboracjonizm
колаге́н
kolagen
ко́лба (коні́чна, круглодо́нна,
плоскодо́нна)
kolba (stożkowa, okrągła, płaska)

«козацьке

ко́лбочки
czopki

К

колго́сп
kołchoz
коле́гія
kolegium
колективіза́ція
kolektywizacja
колекти́вний до́говір
układ zbiorowy pracy
колива́льний ко́нтур
obwód drgający
колива́льний рух
ruch wahadłowy
колива́ння
drganie
колиско́ва
kołysanka
Колії́вщина
„koliszczyzna”
колінеа́рність
kolinearność
колі́рна систе́ма
układ kolorów
ко́ло
okrąg
ко́ло впи́сане в многоку́тник
okrąg wpisany w wielokąt
ко́ло впи́сане в трику́тник
okrąg wpisany w trójkąt
ко́ло впи́сане в чотирику́тник
okrąg wpisany w czworokąt

коло́на си́нтезу
kolumna syntezy
колоніа́льна імпе́рія
imperium kolonialne
колоніа́льні органі́зми
organizmy kolonijne
колоніза́ція
kolonizacja
колоніза́ція вну́трішня
та зо́внішня
kolonizacja wewnętrzna i zewnętrzna
колонти́тул
nagłówek
колоо́біг речови́н
krążenie substancji
колоо́біг (хімі́чних елеме́нтів,
речови́н)
cykl obiegu (pierwiastków chemicznych,
substancji)
ко́ло опи́сане на́вколо
многоку́тника
okrąg opisany wokół wielokąta
ко́ло опи́сане на́вколо трику́тника
okrąg opisany wokół trójkąta
ко́ло опи́сане на́вколо
чотирику́тника
okrąg opisany wokół czworokąta
кольоро́ва реа́кція
reakcja barwna
кольоро́вий мета́л
metal nieżelazny (kolorowy)
колючки́
kolce
ко́ма
przecinek
кома́нда
polecenie
кома́ндна кно́пка
klawisz, przycisk
кома́ндно-адміністрати́вне
управлі́ння
zarządzanie nakazowo-administracyjne
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комбінати́вна мінли́вість
zmienność kombinacyjna
комбінато́рика
kombinatoryka
комбінато́рні зада́чі
zadania kombinatoryczne
комбіна́ція
kombinacja

ко́мплексне число́, підне́сення
до натура́льного сте́пеня
podnoszenie liczby zespolonej do potęgi
ќомплексне число́,
тригонометри́чна фо́рма
postać trygonometryczna liczby
zespolonej
ко́мплексне число́, уя́вна части́на
część urojona liczby zespolonej
комплемента́рна взаємоді́я
współdziałanie komplementarne

комбін́ація тіл
kombinacja figur

комплемента́рність
komplementarność

комбінува́ння виробни́цтва
kombinowanie produkcji

компози́ція
kompozycja

коме́дія
komedia

компоне́нт
komponent

коменсалі́зм
komensalizm

комп'ю́тер
komputer

комента́р
komentarz

комп’ю́терна мере́жа
sieć komputerowa

комі́зм
komizm

комп’ю́терна моде́ль
model komputerowy

комі́рка електро́нна
ogniwo elektroniczne

комп’ю́терна презента́ція
prezentacja komputerowa

компа́кт-диск
dysk CD

комп’ю́терна програ́ма
program komputerowy

компа́ктна речовина́
substancja zbita
компіля́тор
kompilator
компіля́ція
kompilacja
комплана́рність
komplanarność
(współpłaszczyznowość)
ко́мплекс Го́льджі
struktury Golgiego

комп’ю́терна публіка́ція
publikacja komputerowa
комп'ю́терна систе́ма
system komputerowy
комп’ю́терний дизайн
projektowanie komputerowe
кому́на
komuna

комуніка́тор
komunikator
комуніка́ція
komunikacja

ко́мплексне число́, алгебраї́чна
фо́рма
postać algebraiczna liczby zespolonej

комуністи́чний режи́м
reżim komunistyczny

ко́мплексне число́, ді́йсна части́на
część rzeczywista liczby zespolonej
ко́мплексне число́, добува́ння
ко́реня
pierwiastkowanie liczby zespolonej
ко́мплексне число́, мо́дуль
moduł liczby zespolonej

К

комуна́рський рух
ruch komunarów

ко́мплексна площи́на
płaszczyzna zespolona

ко́мплексне число́, аргуме́нт
argument liczby zespolonej

конвертор

комахої́дні
owadożerne

комутати́вність
komutatywność
комута́тор
komutator
конверге́нція
konwergencja
конве́рсія
konwersja
конве́ртор
konwerter
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конверторний
К

конве́рторний спо́сіб отри́мання
ста́лі
metoda konwertorowa otrzymywania
stali

конте́нт
zawartość treści

конгруе́нтність
kongruencja (przystawanie)

контра́ст
kontrast

конденса́тор
kondensator

контра́стність та яскра́вість
kontrast i jasność

конденса́ція
kondensacja

контрацепція
antykoncepcja

коні́дії
konidium (zarodnik konidialny)

контрибу́ція
kontrybucja

конкі́ста
konkwista

контроле́р
sterownik

конкре́тне ми́слення
myślenie konkretne

контрреформа́ція
kontrreformacja

конкуре́нція
konkurencja

ко́нтурна ка́рта
mapa konturowa

консервати́зм
konserwatyzm

ко́нус
stożek

консоліда́ція нормати́вноправови́х а́ктів
konsolidacja aktów normatywnoprawnych

ко́нус нароста́ння
stożek wzrostu
ко́нус прями́й круговий
stożek prosty obrotowy

конста́нта
konstanta

конфедера́ція
konfederacja

конституці́йна мона́рхія
monarchia konstytucyjna

конфігура́ція
konfiguracja

Конституці́йне пра́во Украї́ни
prawo konstytucyjne Ukrainy

конфіска́ція
konfiskata, zajęcie czegoś

конституці́йний до́говір
porozumienie konstytucyjne

конфронта́ція
konfrontacja

Конституці́йний Суд Украї́ни
Sąd Konstytucyjny Ukrainy

конфуціа́нство
konfucjanizm

конституці́йні обо́в’язки
obowiązki konstytucyjne

концентра́тор
koncentrator sieciowy

Конститу́ція
konstytucja

концентра́ція
stężenie

Конституція України
Konstytucja Ukrainy

концентра́ція виробни́цтва
koncentracja produkcyjna

консуме́нти
konsumenci

концентро́ваний ро́зчин
roztwór stężony

конта́ктний апара́т
aparat kontaktowy

кон’юга́ція
koniugacja

конте́йнер
kontener

кон’юга́ція хромосо́м
koniugacja chromosomów

конте́кст
kontekst

кон’ю́нкція ви́словлень
koniunkcja wypowiedzi

конте́кстна до́відка
informacja podręczna

кон’ю́нкція предика́тів
koniunkcja wypowiedzi predykatów

конте́кстне меню́
menu kontekstowe (menu podręczne)

кооперати́вний рух
ruch spółdzielczy

континента́льність клі́мату
kontynentalność klimatu
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кооперува́ння виробни́цтва
kooperacja produkcyjna
координа́та
współrzędna
координа́ти ве́ктора
współrzędne wektora
координа́ти то́чки
współrzędne punktu
координа́тна площина́
płaszczyzna współrzędnych
координа́тна пряма́
oś współrzędnych
копа́лина
kopalina
копіюва́ння
kopiowanie
копіюва́ти
kopiować
копуля́ція
kopulacja
Кора́н
Koran
кореля́ція
korelacja
корене́ва систе́ма
system korzeniowy
корене́вий волосо́к
włośniki
корене́вий катало́г
folder główny
корене́вий чо́хлик
czapeczka korzeniowa
кореневи́ще
kłącze
корене́ві бу́льби
bulwy korzeniowe
коренеплі́д
korzeń spichrzowy
кореніза́ція
korienizacja

ко́рінь арифмети́чний n-го
сте́пеня
pierwiastek arytmetyczny n-tego
stopnia
ко́рінь кубі́чний
pierwiastek sześcienny
ќорінь рівня́ння
pierwiastek równania
корозійностійки́й
odporny na korozję
коро́зія
korozja
королі́вська диктату́ра
dyktatura królewska
коро́ль
król
корона́рні арте́рії
tętnice wieńcowe
корона́ція
koronacja
коро́нний розря́д
wyładowanie koronowe
коро́тка фо́рма прикме́тника
skrócona forma przymiotnika
короткозо́рість
krótkowzroczność
корпорати́вні но́рми
ład korporacyjny
корпора́ція
korporacja
ко́ртіїв о́рган
narząd Cortiego
кору́нд
korund

косоокість

коопера́ція
spółdzielczość (kooperacja)

К

кору́пція
korupcja
коса́
mierzeja
косе́канс
kosekans (cosecans)
ко́синус
kosinus (cosinus)

ко́рені-присо́ски
korzenie-przyssawki

ко́синус го́строго кута́
прямоку́тного трику́тника
kosinus kąta ostrego w trójkącie
prostokątnym

користува́ння майно́м
korzystanie z mienia

косинусо́їда
kosinusoida

ко́рінь
korzeń

космополіти́зм
kosmopolityzm

ко́рінь n-го сте́пеня
pierwiastek n-tego stopnia

косоо́кість
zez
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кота́нгенс
cotangens

криволіні́йна пло́ща
powierzchnia krzywoliniowa

кота́нгенс го́строго кута́
прямоку́тного трику́тника
cotangens kąta ostrego w trójkącie
prostokątnym

криволіні́йна трапе́ція
trapez krzywoliniowy

коте́л (ото́чення)
kocioł

крила́тий ви́слів
aforyzm, złota myśl

кочовики́ (кочівники́, нома́ди)
koczownicy (wędrowcy, nomadowie)
кочові́ пта́хи
ptaki koczujące
ко́шик
kosz
кошови́й отама́н
ataman koszowy
краї́ни-«готелі»
państwa-hotele
краї́ни «зручно́го пра́пора»
kraje taniej bandery
краї́ни-оффшо́ри
kraje podatkowe

котангенс

країнозна́вство
geografia regionalna

К

кра́йня необхі́дність
stan wyższej konieczności
кра́пка
kropka
кра́пка з ко́мою
średnik
кра́пки (три кра́пки)
kropki (wielokropek)
кра́тер
krater
кра́тне
wielokrotność
кра́тний зв’язо́к
wiązanie krotne
креаціоні́зм
kreacjonizm
крезо́л
krezol
кре́йда
kreda
крейдяни́й пері́од
kreda
кре́кінг (каталіти́чний, термі́чний)
krakowanie, kraking (katalityczny,
termiczny)

криволін́ійний рух
ruch krzywoliniowy

крило́
skrzydło
криміна́льна відповіда́льність
odpowiedzialność karna
криміна́льне правопору́шення
prawo karne
криміна́льне прова́дження
postępowanie karne
криміна́льний проце́с
proces karny
криптоана́ліз
kryptoanaliza
криптогра́фія
kryptografia
крипто́н
krypton
кри́ста
grzebień
криста́л
kryształ
кристалізаці́йна вода́
woda krystalizacyjna
кристаліза́ція
krystalizacja
кристалі́чна ґра́тка
siatka krystaliczna
кристалі́чна речовина́
substancja krystaliczna
кристалі́чна сі́рка
siarka krystaliczna
кристалі́чне ті́ло
ciało krystaliczne
кристалогідра́т
kryształohydrat (krystaliczny wodzian)
крите́рії ви́ду
kryterium gatunku
крити́чна ма́са
masa krytyczna
крити́чні то́чки
punkty krytyczne

кретині́зм
kretynizm

крихка́ речовина́
substancja krucha

криві́ дру́гого поря́дку
krzywe drugiego rzędu

кришта́лик
soczewka
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куб числа́
sześcian liczby

кріобіоло́гія
kriobiologia

куе́сти
kuesty

кріолі́т
kriolit (kryolit)

кулестержне́ва моде́ль
model kulordzeniowy

кріотерапі́я
krioterapia

куло́н
kulomb (C)

кров
krew

кульови́й пояс
pas sferyczny (kulisty)

кровоно́сна систе́ма
układ krwionośny

кульови́й сегме́нт
sfera kuli

кровоте́ча
krwawienie

кульови́й се́ктор
wycinek kuli

крокоди́ли
krokodyle

культ осо́би
kult osoby

кролівни́цтво
hodowla królików

культу́ра мо́ви
kultura języka

кроманьйо́нці
kromaniończycy

культу́ра ткани́н
kultura tkanek

кросинго́вер
crossing-over

культу́рні росли́ни
rośliny uprawne

крохма́ль
skrobia

ку́ля
kula

круг
koło

купе́рова за́лоза
gruczoł kuprowy

кругоо́біг во́ди в приро́ді
pełny obieg wody w przyrodzie

купо́но-карбо́ванець
kupono-karbowaniec

крути́льні терези́
waga skręceń

ку́порос (залі́зний, мі́дний)
witriol (żelazny, miedzi)

ксено́н
ksenon

курга́н
kurhan

ксенофо́бія
ksenofobia

ку́рінь
kureń

ксиле́ма
drewno (ksylem)

курси́в
kursywa

ксиле́н
ksylen

курс́ор
kursor

куб
sześcian

ку́ряча сліпота́
ślepota zmierzchowa

кубі́чний дециме́тр
decymetr sześcienny

кут
kąt

кубі́чний кіломе́тр
kilometr sześcienny

кут відбива́ння
kąt odbicia

кубі́чний метр
metr sześcienny (m³)

кут впи́саний в коло
kąt wpisany w okrąg

куб́ічний міліме́тр
milimetr sześcienny

кут го́стрий
kąt ostry

кубі́чний сантиме́тр
centymetr sześcienny

кут зало́млення
kąt załamania

куб одини́чний
sześcian jednostkowy

кути́ вертика́льні
kąty wierzchołkowe

кути

крік
rzeka okresowa

К
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кути́ відпові́дні
kąty odpowiadające
кути́кула
oskórek
кути́ односторо́нні
kąty jednostronne
кути́ при осно́ві трапеції
kąty przy podstawie trapezu
кути́ різносторо́нні
kąty naprzemianległe
кути́ сумі́жні
kąty przyległe
кут ко́ла центра́льний
kąt środkowy okręgu
кут між прями́ми
kąt między prostymi
кут многоку́тника
kąt wielokąta
кутні́ зу́би
zęby trzonowe
кутови́й коефіціє́нт доти́чної
współczynnik kątowy stycznej

кути

кут одини́чний
kąt jednostkowy

К

кут паді́ння
kąt padania
кут при верши́ні рівнобе́дреного
трику́тника
kąt przy wierzchołku trójkąta
równoramiennego
кут при осно́ві рівнобе́дреного
трику́тника
kąt przy podstawie trójkąta
równoramiennego
кут прями́й
kąt prosty
кут розго́рнутий
kąt rozwarty
кут трику́тника
kąt trójkąta
кут трику́тника зо́внішній
kąt zewnętrzny trójkąta
кут чотирику́тника
kąt czworokąta
кухо́нна сіль
sól kuchenna
кюрі́
kiur (Ci)
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лати́ниця
alfabet łaciński (łacinka)

ла́ва
ława

латифу́ндії
latyfundia

лавса́н
politereftalan etylenu

латифу́ндія
latyfundium

лагу́на
laguna

лату́нь
mosiądz

ла́кмус
lakmus

леге́нда
legenda

лакофа́рбові матеріа́ли
materiały lakiernicze

леге́нда ка́рти
legenda mapy

лакто́за
laktoza

легене́вий міш́ок
worek płucny

ла́мана
łamana

леге́ні
płuca

ла́мана за́мкнена
łamana zamknięta

легіо́н
legion

ламаркі́зм
lamarkizm

легкозайми́ста речовина́
substancja łatwopalna

ламе́ли
lamelle

легкоплавка́ речовина́
substancja łatwotopliwa

ла́мпа розжа́рення
lampa żarowa, żarówka

лего́вана сталь
stal stopowa

ландша́фти антропоге́нні,
приро́дні
krajobrazy antropogeniczne, naturalne
ла́нки ла́маної
elementy krzywej
ланта́н
lantan
лантано́їд
lantanowiec
ланцю́г (атомів, відкритий,
карбоновий, нормальної будови,
розгалужений)
łańcuch (atomów, otwarty, węglowy,
o strukturze zwykłej, rozgałęziony)

ле́гший за пові́тря
lżejszy niż powietrze
лейкопла́сти
leukoplasty
лейкоцита́рна фо́рмула
wzór leukocytów

лес

лаборато́рний по́суд
naczynia laboratoryjne

Л

Л

лейкоци́ти
leukocyty
лексе́ма
leksem
ле́ксика
leksyka
лексикогра́фія
leksykografia

ланцю́г жи́влення
łańcuch pokarmowy

лексиколо́гія
leksykologia

ланцюго́ва реа́кція
reakcja łańcuchowa

лекси́чне зна́чення сло́ва
znaczenie leksykalne wyrazu

лапки́
cudzysłów

ле́ма
lemat

ла́текс
lateks

лес
less
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летальні
Л

лета́льні але́лі
allele letalne

лі́мфа
limfa, chłonka

лета́льні мута́ції
mutacje letalne

лімфати́чна систе́ма
układ chłonny (limfatyczny)

летка́ речовина́
substancja lotna

лінгві́стика
lingwistyka

ле́ткість
lotność

лі́нії електропереда́ч (ЛЕП)
sieci wysokiego napięcia (SWN)

лима́н
liman

лі́нії магні́тної інду́кції
linie indukcji magnetycznej

лимо́нна кислота́
kwas cytrynowy

лі́нії напру́женості (силові́ лі́нії)
linie natężenia (linie siłowe)

«ли́сенківщина»
„łysenkowszczyzna”

ліні́йка
pasek

лист
list

ліні́йна (структу́ра, зале́жність)
(struktura, zależność) liniowa

листко́ва па́зуха
pachwina liściowa

ліні́йний кут двогра́нного кута́
kąt liniowy kąta dwuściennego

листко́ва пласти́нка
blaszka liściowa

ліні́йні алгори́тми
algorytmy liniowe

листкорозмі́щення
ulistnienie, układ liści na łodydze

лі́нія
linia

листове́ скло
szkło płaskie

лі́нія змі́ни дат
linia zmiany daty

лист́ок
liść

«Лі́нія Керзо́на»
„linia Curzona”

листопа́д
listopad

лі́нія ча́су
linia czasu

лихва́рство
lichwa

ліпі́ди
lipidy

личи́нка
larwa

лі́рика
liryka

лиша́йники
porosty

ліри́чна медита́ція
liryczna medytacja

лібераліза́ція
liberalizacja

ліри́чний геро́й
bohater liryczny

ліга́нд
ligand, addend

ліри́чний твір
utwór liryczny

лігрої́н
ligroina (benzyna ciężka)

лі́рник
liryk

лід
lód

лі́ро-е́піка
liryczna epika

лізосо́ми
lizosomy

лі́ро-епі́чна пое́ма
poemat liryczno-epicki

лі́йка
lejek

лі́ро-епі́чний твір
utwór liryczno-epicki

лікува́льна сиро́ватка
surowica

ліс
las

лікува́льний за́сіб
środek leczniczy

лісова́ підсти́лка
ściółka leśna (podszycie)

лімбі́чна систе́ма
układ limbiczny

лісова́ промисло́вість
przemysł leśny
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лісові́ ресу́рси
zasoby leśne

логі́чна фу́нкція
funkcja logiczna

літерату́ра
literatura

логі́чне слі́дування ви́словлень
logiczny rachunek zdań

літерату́рна ка́зка
baśń literacka

логі́чний вираз
wyrażenie logiczne

літерату́рний
literacki

логі́чний ви́раз, тото́жньо і́стиний
wyrażenie prawdziwe

літерату́рний портре́т
portret literacki

логі́чний диск
wolumin

лі́терний тип
typ literowy

логі́чний добу́ток ви́словлень
iloczyn logiczny zdań

лі́тій
lit (pierwiastek)

логі́чний пі́дмет
podmiot logiczny

літо́пис
kronika

ло́же океа́ну
basen oceaniczny

літопи́сець
kronikarz

лока́льна мере́жа
sieć lokalna

літосфе́рні пли́ти
płyty litosfery
літр
litr
ліхеноіндика́ція
lichenoindykacja
ліце́нзія ві́льного використа́ння
програ́м (або freeware)
licencja umożliwiająca darmowe
rozprowadzanie aplikacji; freeware
ліце́нзія з відкри́тим ко́дом (або
free)
licencja z kodem otwartym lub free
лічи́льник Ге́йгера
licznik Geigera

ЛОМ (лока́льна обчи́слювальна
мере́жа)
lokalna sieć obliczeniowa
лордо́з
lordoza
луб
łub
луг
ług, zasada
лу́жний (елеме́нт, мета́л)
zasadowy (pierwiastek, metal)
лужноземе́льний (елеме́нт,
мета́л)
(pierwiastek, metal) alkaliczny
лука́
łąka

лічи́льник Мю́ллера
licznik Mullera

лупа́
lupa

лобови́й о́пір
opór aero(hydro)dynamiczny

луска́
łuska

логари́фм
logarytm

луска́ті
łuskonośne

логари́фм десятко́вий
logarytm dziesiętny

льняна́ олі́я
olej lniany

логари́фм натура́льний
logarytm naturalny

льняне́ волокно́
włókno lniane

логі́чна опера́ція
operacje logiczne

льодови́к гірськи́й, покри́вний
lodowiec górski, kontynentalny

логі́чна послідо́вність мо́влення
kolejność logiczna wypowiedzi

льодоста́в
zlodowacenie zbiornika wodnego

логі́чна су́ма ви́словлень
suma logiczna (alternatywa) zdań

льодяна́ (ба́ня, о́цтова кислота́)
(łaźnia, kwas octowy) lodowy (-a)

логі́чна умо́ва
warunek logiczny

лья́нос
llanos, llano

льянос

літосфе́ра
litosfera

Л
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люди́на розу́мна
człowiek rozumny
людиноподі́бні ма́впи
małpy człekokształtne
люкс
luks( lx)
люксме́тр
luksometr
лю́мен
lumen (lm)
люмінесце́нтне джерело́
źródło luminescencyjne
люмінісценція
luminiscencja
люстра́ція
lustracja
лютера́нство
luteranizm

людина

л́ялечка
poczwarka

Л
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мажорита́рна ви́борча систе́ма
większościowa ordynacja wyborcza

магістра́т
magistrat

мазу́т
mazut, olej opałowy

ма́гма
magma

майбу́тній час
czas przyszły

магмати́зм
magmatyzm

майно́
mienie

магмати́чні поро́ди
skały magmowe

майнові́ права́
prawo rzeczowe

магна́т
magnat

ма́йстер
fachowiec, profesjonalista, mistrz

магнети́зм
magnetyzm

маккарти́зм
makkartyzm

магне́тик
magnetyk

макроеволю́ція
mikroewolucja

магнети́т
magnetyt

макроелеме́нт
makroelement

ма́ґній
magnez (pierwiastek)
магні́т
magnes
магні́тна взаємоді́я
wzajemne oddziaływanie magnetyczne
магні́тна вісь Землі́
oś magnetyczna Ziemi
магні́тна ді́я стру́му
działanie magnetyczne prądu
магні́тна інду́кція
indukcja magnetyczna
магні́тна прони́кність
przenikalność magnetyczna

макроелеме́нти
makroelementy
макроергі́чні зв’язки́
wiązania wysokoenergetyczne
(makroenerkrtyczne)
макрорегіо́ни
makroregiony
ма́крос
makro
макси́мум
maksimum
ма́ксимум фу́нкції
maksimum funkcji
мала́хіт
malachit

магні́тна си́ла
siła magnetyczna

мале́ ко́ло кровоо́бігу
krążenie płucne, krwiobieg mały

магні́тна стрі́лка
igła magnetyczna

малодисоційо́вана сполу́ка
związek niskozdysocjowany

магні́тне по́ле
pole magnetyczne

малолі́тня осо́ба
osoba małoletnia

магні́тне по́ле Земл́і
pole magnetyczne Ziemi

Малоросі́йська коле́гія
Kolegium Małorosyjskie

магні́тний по́люс
biegun magnetyczny

Малоро́сія
Małorosja

магні́тний поті́к
strumień magnetyczny

мальпі́гієві суди́ни
naczynia Malpighiego

магні́тні власти́вості
właściwości magnetyczne

мальто́за
maltoza

мальтоза

магдебу́рзьке пра́во
prawo magdeburskie

М

М
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малярі́йний плазмо́дій
zarodziec malarii
малярі́я
malaria
мамогра́фія
mammografia
ма́нган
mangan
мангана́т
manganian
маніпуля́тор
manipulator
манти́са
mantysa
манті́йна порожни́на
jama płaszczowa
ма́нтія
płaszcz

малярійний

мануфакту́ра
manufaktura

М

ма́сова ча́стка (елеме́нта
в речовині́, компоне́нта в су́міші,
розчи́неної речовини́)
udział masowy (pierwiastka
w substancji, składnika w mieszance,
substancji rozcieńczonej)
ма́сове виробни́цтво
produkcja masowa
ма́совий добі́р
dobór masowy
ма́совість алгори́тму
uniwersalność (masowość) algorytmu
масо́нство
masoneria
масти́ло
smar
масти́льний матеріа́л
smarowidło
масшта́б
wielkość, rozmiar, skala, podziałka

ма́па са́йту
mapa witryny internetowej

матема́тика
matematyka

маргари́н
margaryna

математи́чна ло́гіка
logika matematyczna

ма́ркер
znacznik

математи́чне моделюва́ння
modelowanie matematyczne

ма́ркер запо́внення
znacznik wypełnienia

математи́чне сподіва́ння
matematyczna wartość oczekiwana

марко́ваний спи́сок
lista markowana

математи́чний ма́ятник
wahadło matematyczne

ма́рмур
marmur

матери́к
kontynent

марте́нівська піч
piec martenowski

материко́ва земна́ кора́
skorupa ziemska kontynentalna

маршрутиза́тор
trasownik

материко́ва обмі́лина
mielizna kontynentalna

ма́са
masa

материко́вий схил
stok kontynentalny

ма́са а́томного ядра́
masa jądra atomowego

матери́нство
macierzyństwo

м́аса Со́нця
masa Słońca

матери́нська пла́та
płyta główna

ма́са ті́ла
masa ciała

матеріа́льна відповіда́льність
odpowiedzialność materialna

маси́в
tablica

матеріа́льна моде́ль
model materialny

маску́юче заба́рвлення
zabarwienie maskujące

матеріа́льна то́чка
punkt materialny

ма́сло вершко́ве
masło śmietankowe

ма́тка
macica

ма́сова культу́ра
kultura masowa

ма́ткові тру́би
jajowody
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ма́трикс
matrix

меню́
menu

ма́триця
matryca

мере́жа
sieć

махові́ пе́ра
lotki

мере́жна ка́рта
mapa sieciowa (sieci)

маши́нне сло́во
słowo maszynowe

мере́жний етике́т
kultura sieciowa, netykieta

машинобудува́ння
та металообро́бка
budowa maszyn i obróbka metali

меридіа́ни
południki geograficzne

мегалопо́ліс
megapolis
медіа́на
mediana
медіапле́єр
odtwarzacz multimedialny
меду́за
meduza
межа́ півплощини́
granica półpłaszczyzny
ме́жень
niżówka
ме́жі рису́нка
granice rysunku
ме́жі табли́ці
granice tabeli
мезоде́рма
mezoderma
мезозо́йська е́ра
era mezozoiczna, mezozoik
мезолі́т
mezolit
мейо́з
mejoza
меланхо́лік
melancholik

меристе́ма
merystem (tkanka twórcza)
меркантилі́зм
merkantylizm
мерку́рій
rtęć (pierwiastek)
мета
cel
метаалюміна́т
monotlenek glinu
мета́л
metal
метале́вий
metaliczny
металі́чний (блиск, зв’язо́к,
при́смак)
(połysk, wiązanie, smak)
metaliczny (-e)
металі́чний елеме́нт
pierwiastek metaliczny
металомі́сткість
zawartość metali
металургі́я
hutnictwo
метаморфі́чні поро́ди
skały metamorficzne
метаморфо́зи
metamorfozy

мельхіо́р
melchior

мета́н
metan

мембра́нні органе́ли
organelle membranowe

метана́ль (мураши́ний альдегі́д)
formaldehyd (aldehyd mrówkowy)

мемора́ндум
memorandum

метано́л (мети́ловий спирт)
metanol

менінгі́т
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

мета-поло́ження
cel, postulaty

менопа́уза
przekwitanie (menopauza)

метафа́за
metafaza

менструа́льний цикл
cykl menstruacyjny

мета́фора
metafora

менструа́ція
menstruacja

метафосфа́тна кислот́а
kwas metafosforowy

метафосфатна

меа́ндри
meandry

М
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метеороло́гія
meteorologia

метр
metr

метиламі́н
metyloamina

метри́чна систе́ма мір
metryczny system miar

метиламо́ній хлори́д
chlorek metylamoniowy

метри́чні співвідно́шення
в прямоку́тному трику́тнику
metryczny stosunek w trójkącie
prostokątnym

метилетиламі́н
metyloetyloamina
мети́ловий ора́нжевий
(метилора́нж)
oranż metylowy
мети́л (радика́л, замісни́к)
metyl (rodnik, zamiennik)
мети́льна гру́па
grupa metylowa

метеорологія

метропо́лія
metropolia
механі́зм держа́ви
mechanizm państwa

ме́тод ви́значення я́костей
плідника́
metoda badania rozpłodnika

механі́зм реа́кції
(вільнорадика́льний, йо́нний)
mechanizm reakcji (wolnorodnikowy,
jonowy)

ме́тод від супроти́вного
metoda nie wprost

меха́ніка
mechanika

ме́тод геометри́чних місць то́чок
metoda geometrycznych miejsc
punktów

механі́чна робо́та пості́йної сили
praca mechaniczna siły stałej

ме́тод групува́ння
metoda grupowania

М

метроно́м
metronom

ме́тод додава́ння
metoda dodawania
ме́тод дослі́дження
metoda badania
ме́тоди дослі́дження
metoda doświadczenia
ме́тод інтерва́лів
metoda przedziałów
ме́тод координа́т
metoda współrzędnych
ме́тод культу́ри кліти́н
metoda kultury komórek
ме́тод мі́чених а́томів
(авторадіогра́фія)
metoda radioznaczników
ме́тод підстано́вки
metoda podstawiania
ме́тод полімера́зної ланцюго́вої
реакції
metoda reakcji łańcuchowej polimerazy

механі́чна ткани́на
tkanka wzmacniająca, mechaniczna
механі́чне подрі́бнення ї́жі
mechaniczne rozdrabianie pokarmu
механі́чний зміст похідно́ї
mechaniczna wartość pochodnej
механі́чний рух
ruch mechaniczny
механі́чний рух насе́лення
ruch mechaniczny ludności
механі́чні власти́вості тверди́х тіл
mechaniczne właściwości ciał stałych
механі́чні колива́ння та хвилі
mechaniczne drgania i fale
механі́чні хвилі
fale mechaniczne
мецена́т
mecenas
ми́йна дія
działanie myjące
ми́йний за́сіб
środek myjący

ме́тод правово́го регулюва́ння
metoda regulacji prawnej

ми́ло
mydło

ме́тод рівноси́льних перетво́рень
metoda przekształceń równoważnych

милозву́чність
eufonia

ме́тод розклада́ння на мно́жники
metoda rozkładania na czynniki

мину́лий час
czas przeszły

ме́тод центрифугува́ння
metoda wirowania frakcjonującego

мину́лий час дієсло́ва
czas przeszły czasownika
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мис
przylądek
ми́слення
myślenie
митропо́лія
metropolia kościelna
миттє́ва шви́дкість
prędkość chwilowa
миттє́вий о́бмін повідо́мленнями
błyskawiczna wymiana powiadomień
ми́ша
mysz
мігра́ції
migracja
мігра́ції твари́н
migracje zwierząt
міграці́йна полі́тика
polityka migracyjna

Міжнаро́дний валю́тний фонд
(МВФ)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(MFW)
міжнаро́дний по́діл пра́ці (МПП)
międzynarodowy podział pracy (MPP)
міжнаро́дний терори́зм
terroryzm międzynarodowy
міжнаро́дні механі́зми за́хисту
прав люди́ни
mechanizmy międzynarodowe ochrony
praw człowieka
міжнаро́дні тра́нспортні коридо́ри
(МТК)
Międzynarodowe Korytarze
Transportowe (MKT)
міжпла́стові во́ди
wody międzywarstwowe
міжрядко́вий інтерва́л
odstęp między rzędami
між’я́дерна ві́дстань
odległość międzyjądrowa

мідь
miedź (pierwiastek)

міко́зи
mikozy

мієлі́н
mielina

міколо́гія
mikologia

міжвидова́ боротьба́
walka międzygatunkowa

мікори́за
mikoryza

міжвидова́ гібридиза́ція
krzyżowanie międzygatunkowe

мікроана́ліз
mikroanaliza

міжву́зля
międzywęźle

мікробіоло́гія
mikrobiologia

міжкліти́нна рідина́
płyn międzykomórkowy

мікродо́бриво
mikronawozy

міжмолекуля́рна взаємоді́я
interakcja międzycząsteczkowa

мікроелеме́нт
mikroelement

міжмолекуля́рний водне́вий
зв’язо́к
międzycząsteczkowe wiązania
wodorowe

мікроелеме́нти
mikroelementy

мілітаризація

мирова́ уго́да
ugoda

М

мікрони́тки (мікрофіла́менти)
mikrofilamenty

міжнаро́дна економі́чна
інтегра́ція
międzynarodowa integracja
gospodarcza

мікропрепара́ти
preparaty mikroskopowe

міжнаро́дна торгі́вля
handel międzynarodowy

мікроско́п
mikroskop

міжнаро́дне пра́во
prawo międzynarodowe

мікротру́бочки
mikrotubule

міжнаро́дний банк реконстру́кції
і ро́звитку (МБРР)
Międzynarodowy Bank Odbudowy
i Rozwoju (MBOR)

міксотро́фи
miksotrofy

мікросві́т
mikroświat

мілітариза́ція
militaryzacja
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мілітаризована
М

мілітаризо́вана еконо́міка
gospodarka zmilitaryzowana

мі́сто
miasto

мільйо́н
milion

мі́сто-держа́ва
miasto-państwo

мілья́рд
miliard

місце́ве самоврядува́ння
samorząd terytorialny

мімікрі́я
mimikra

місце́вий відмі́нок
miejscownik

мімі́чні м’я́зи
mięśnie mimiczne

місце́вість
miejscowość

мінера́ли
minerały

місцезроста́ння
miejsce rozmieszczenia

мінера́льне до́бриво
nawozy mineralne

мі́сце існува́ння ви́ду
miejsce istnienia gatunku

мінера́льне жи́влення
wzbogacanie w sole mineralne

міська́ агломера́ція
aglomeracja miejska

мінера́льні речови́ни
substancje mineralne

міська́ кому́на
komuna miejska

мінера́льно-сирови́нні ресу́рси
(кори́сні копа́лини)
zasoby mineralno-surowcowe (kopaliny
użyteczne)

мі́сячне зате́мнення
zaćmienie Księżyca

мі́німум
minimum

мітохо́ндрія
mitochondrium

мінімум функції
minimum funkcji

міф
mit

мінли́вість
zmienność

міфоло́гія
mitologizacja

Мі́нські уго́ди
Protokoły Mińskie

мі́цність зв’язку́
moc wiązania

мі́нус
minus

мі́чений а́том
atom docelowy

міну́та
minuta

мі́шане посила́ння
adres mieszany komórki

міози́н
miozyna

многогра́нний кут
kąt wieloboczny

міока́рд
śródsierdzie (miokard)

многогра́нний кут опу́клий
wielościenny kąt wypukły

міофібри́ла
miofibryla

многогра́нник
wielościan

міоци́т
miocyt

многогра́нник впи́саний
wielościan wpisany

міра́ж
miraż

многогра́нник напівпра́вильний
wielościan półforemny

мі́ри центра́льної тенде́нції
miary tendencji centralnej

многогра́нник опу́клий
wielościan wypukły

мі́рний по́суд
naczynie miarowe

многогра́нник пра́вильний
wielościan foremny

міст
most

многоку́тник
wielokąt

мі́сткість
pojemność

многоку́тник, впи́саний в ко́ло
wielokąt wpisany w okrąg

міто́з
mitoza
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многоку́тник неопу́клий
wielokąt wklęsły
многоку́тник опу́клий
wielokąt wypukły
многочле́н
wielomian
мно́ження
mnożenie
мно́ження десятко́вих дро́бів
mnożenie ułamków dziesiętnych
мно́ження многочле́на
на многочле́н
mnożenie wielomianu przez wielomian
мно́ження одночле́на
на многочле́н
mnożenie jednomianu przez wielomian
множина́
liczba mnoga
множи́нна дія ге́нів
wielokrotne oddziaływanie genów
множи́нний алелі́зм
allelizm wielokrotny
мно́жник
mnożnik
мобіліза́ція
mobilizacja
мо́ва
mowa
мо́ва а́втора
język autora
мо́ва персона́жів
język bohaterów

мо́да
moda
мода́льність
modalność
моде́ль
model
моде́ль (а́тома, моле́кули,
кристалі́чної ґра́тки)
model (atomu, cząsteczki, kratki
krystalicznej)
моде́ль да́них
model danych
моде́ль об’є́кта
model obiektu
моде́ль ядра́ а́тома
model jądra atomu
моделюва́ння
modelowanie
моде́м
modem
модера́тор
moderator
моде́рн
secesja
модерніза́ція
modernizacja
модерні́зм
modernizm
модифікаці́йна мінли́вість
zmienność modyfikacyjna
модифіка́ція
modyfikacja
модифіка́ція фо́рмули
modyfikacja wzoru

мо́ва програмува́ння
język programowania

мо́дуль ве́ктора
moduł wektora

мо́ва розмі́тки гіперте́кстів HTML
hipertekstowy język znaczników HTML

мо́дуль ве́ктора магні́тної інду́кції
moduł wektora indukcji magnetycznej

мо́влення
wypowiedź, mowa, mówienie

мо́дульна сі́тка
kratka

мо́вна констру́кція
konstrukcja językowa

мо́дуль числа́
moduł liczby

мо́вна но́рма
norma językowa

моза́їка
mozaika

мо́вний апара́т
aparat mowy

мозаї́чний зір
wzrok mozaikowy

мо́вний етике́т
etykieta językowa

мо́зочок
móżdżek

мо́вний поті́к
potok mowy

мол
falochron

мо́вні сі́м’ї
rodziny językowe

моле́кула
cząsteczka, molekuła

молекула

многоку́тник, опи́саний навко́ло
ко́ла
wielokąt opisany wokół okręgu

М
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молекуля́рна біоло́гія
biologia molekularna (cząsteczkowa)

монополіза́ція еконо́міки
monopolizacja gospodarki

молекуля́рна (будо́ва, ма́са)
(budowa, masa) molekularna

монопо́лія
monopol

молекуля́рна фі́зика
fizyka cząsteczkowa

моносахари́д
monosacharyd

молекуля́рне рівня́ння реа́кції
wzór cząsteczkowy reakcji

моносахари́ди
monosacharydy (cukry proste)

молекуля́рно-кінети́чна тео́рія
(МКТ)
teoria cząsteczkowo-kinetyczna

монотеї́зм
monoteizm

молібде́н
molibden
моло́ка
mlecz
моло́чні за́лози
gruczoły mlekowe
молочноки́сле броді́ння
fermentacja mlekowa
молочноки́слі бакте́рії
bakterie mlekowe
моль
mol

молекулярна

моля́рна ма́са
masa molowa

М

моля́рна ча́стка
ułamek molowy
моля́рний об’є́м га́зу
objętość molowa gazu
моме́нт си́ли
moment siły
мона́рхія
monarchia
моніто́р
monitor
моніто́ринг
monitoring
моніто́ринг навко́лишнього
середо́вища
monitoring środowiska naturalnego

монотова́рна спеціаліза́ція
specjalizacja monotowarowa
монофілі́я
monofilia
монохромати́чне світло
światło monochromatyczne
монта́ж
montaż
мора́ль
moralność
мора́льна шко́да
strata moralna
мора́льні но́рми
normy moralne
мо́рда
kufa
мо́ре
morze
море́на
morena
мо́рула
morula
морф
morf
морфе́ма
morfem
морфе́міка
morfemika
морфологі́чна класифіка́ція
klasyfikacja morfologiczna

моногібри́дне схре́щування
krzyżowanie jednogenowe

морфологі́чний
morfologiczny

монозамі́щений
jednozastąpiony

морфоло́гія
morfologia

монокульту́рне господа́рство
gospodarstwo monokulturowe

мох
mech

моноло́г
monolog

мохоподі́бні
mszaki

мономе́р
monomer

мошо́нка
moszna

мономе́ри
monomery

мря́ка
mrzawka
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музе́й
muzeum
музи́чна сту́дія
studio muzyczne
музи́чний реда́ктор
redaktor muzyczny
мультиме́діа
multimedia
мультимеді́йна презента́ція
prezentacja multimedialna
мультимеді́йні да́ні
dane multimedialne
мультимеді́йні програвач́і
odtwarzacze multimedialne
мультиплікати́вність
multiplikatywność
мусо́н
monsun
мутаге́ни
mutageny
мутаці́йна мінли́вість
zmienność mutacyjna
мута́ція
mutacja
мутуалі́зм
mutualizm
му́шля
muszla

Мю́нхенська змо́ва
układ monachijski
м’я́зи-антагоні́сти
mięśnie przeciwstawne
м’я́зи-синергі́сти
mięśnie-synergidy
м’я́зова ткани́на
tkanka mięśniowa

м'який

мю́зикл
musical

М

м'яки́й при́голосний
spółgłoska miękka
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набли́жене зна́чення
wartość przybliżona

Н

набува́льна да́вність
zasiedzenie
набува́ти (ко́льору, смаку́)
uzyskiwać (kolor, smak)
набу́та поведі́нка
zachowanie nabyte
набу́тий (специфі́чний) імуніте́т
odporność (specyficzna) nabyta
нава́жка
naważka
на́вички
nawyki
навіга́тор
przeglądarka
навіга́ція
nawigacja
навко́лишнє середо́вище
środowisko otaczające

наближене

навко́лишнє середо́вище
(довкі́лля)
środowisko otaczające (naturalne)

Н

навколосерце́ва сумка
osierdzie (perykard)
навча́ння
nauczanie
нагні́здні пташеня́та
ptaki gniazdowniki
наголо́шений голосни́й
samogłoska akcentowana
нагріва́ння
nagrzewanie
надгорта́нник
nagłośnia
надзвича́йний та воє́нний стан
stan wyjątkowy i wojenny
надлишко́вий тиск
nadmiar ciśnienia
на́длишок
nadmiar
надмі́рне харчува́ння
nadmierne żywienie
наднирко́ві за́лози
nadnercza
надпрові́дність
nadprzewodnictwo
надрукува́ти
wydrukować

надсмо́льна вода́
woda nadsmolna
на́зви істо́т
nazwy żywotne
на́зви неісто́т
nazwy nieżywotne
назе́мно-пові́тряне середо́вище
środowisko lądowe
називни́й відмі́нок
mianownik
найбі́льше і найме́нше зна́чення
фу́нкції
najmniejsza i największa wartość
funkcji
найбі́льший спі́льний дільни́к
największy wspólny dzielnik
найдавні́ші лю́ди (архантро́пи)
ludzie najdawniejsi
на́йманий працівни́к (робітни́к,
пролета́рій)
pracownik najęty (robotnik,
proletariusz)
найме́нше спі́льне кра́тне
najmniejsza wspólna wielokrotność
наказо́вий спо́сіб
tryb rozkazujący
на́кип
kamień kotłowy
накре́слення
szkic
нано́метр
nanometr
нанотехноло́гія
nanotechnologia
нанотру́бки
nanorurki
написа́ння
pisownia
напівпровідни́к
półprzewodnik
напівпровідники́
półprzewodniki
напівпрони́кна мембра́на
błona (membrana) półprzepuszczalna
напівро́зпад
rozpad połowiczny
напівструкту́рна фо́рмула
wzór półstrukturalny
напо́внювач пластма́си
wypełniacz do plastiku
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напру́га
napięcie elektryczne
напру́женість електри́чного по́ля
natężenie pola elektrycznego
на́прям зв’язку́
kierunek wiązania
наро́дна демокра́тія
demokracja ludowa
наро́дна ка́зка
baśń ludowa
наро́дна пі́сня
pieśń ludowa
наро́дне ві́че
wiec ludowy
Наро́дний секретаріа́т
sekretariat ludowy
Наро́дний фро́нт
Front Ludowy
наро́дники
narodnicy
наро́довці
narodowcy
насе́лений пункт
punkt osadniczy
наси́чена пара́
para nasycona
наси́чений вуглево́день
węglowodór nasycony
наси́чений ро́зчин
roztwór nasycony
наси́ченість ковале́нтного зв’язку́
nasycenie wiązania kowalencyjnego
наси́чення
nasycenie
наси́чуваність ковале́нтного
зв’язку́
nasycanie wiązania kowalencyjnego
насіни́на
nasienie, nasiono
насі́нні росли́ни
rośliny nasienne
на́стії
nastie
на́трієва селі́тра
azotan sodu
на́трій
sód (pierwiastek)

на́трій (бромі́д, гідри́д,
гідрогенкарбона́т,
гідрогенортофосфа́т, гідрокси́д,
етаноа́т, етаноля́т, йоди́д,
карбона́т, метаноа́т, нітра́т,
нітри́д, окси́д, ортофосфа́т,
перокси́д, стеара́т, сульфа́т,
сульфі́д, сульфі́т, хлори́д)
(braomek, wodorek, węglowodór,
uwodorniony fosforan, wodorotlenek,
etanian, etanolan, jodek, węglan,
metanian, azotan, azotek, tlenek,
ortofosforan, nadtlenek, stearynian,
siarczan, siarczek, siarczyn, chlorek)
sodu
натура́льне волокно́
włókno naturalne
натура́льне господа́рство
gospodarstwo naturalne
науко́ва тео́рія
teoria naukowa
науко́вий ме́тод
metoda naukowa
науко́вий стиль
styl naukowy
науко́во-техні́чна револю́ція
(НТР)
rewolucja naukowo-techniczna (RNT)
на́фта
ropa naftowa
нафтопереро́бна га́лузь
przemysł rafineryjny
нафтохімі́чний
petrochemiczny
наци́зм (націона́л-соціалі́зм)
nazizm (narodowy socjalizm)
націоналі́зм
nacjonalizm
націона́л-комуні́зм
komunizm narodowy
націона́льна держа́ва
państwo narodowe
націона́льна еконо́міка
gospodarka narodowa
націона́льна іде́я
idea narodowościowa
націона́льна мо́ва
język narodowy
Націона́льна полі́ція
Narodowa Policja Ukrainy
націона́льна револю́ція
rewolucja narodowa
націона́льне відро́дження
odrodzenie narodowe
націона́льне військо́ве
формува́ння
narodowe formacje zbrojne

національне

напра́вленість ковале́нтного
зв’язку́
ukierunkowanie wiązania
kowalencyjnego

Н
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Націона́льний банк Украї́ни
Narodowy Bank Ukrainy

негорю́чий газ
gaz niepalny

націона́льний дохі́д
dochód narodowy

недисоційо́вана речовина́
substancja niezdysocjowana

націона́льний парк
park narodowy

недоко́наний вид
tryb niedokonany

націона́льні менши́ни
mniejszości narodowe

недокрі́в’я
niedokrwistość

націона́льні па́рки
parki narodowe

недоста́тнє харчува́ння
żywienie niedostateczne

націона́льні райо́ни
rejony narodowe

неелектролі́т
nieelektrolit

націона́льно-визво́льна війна́
wojna narodowo-wyzwoleńcza

не́жить
nieżyt nosa (katar)

націона́льно-демократи́чний рух
ruch narodowo-demokratyczny

незаве́ршений рі́вень
poziom niezakończony

націона́льно-територіа́льна
автоно́мія
autonomia narodowo-terytorialna

незайми́ста речовина́
substancja niełatwopalna

на́ція
naród
нашати́р
salmiak, chlorek amonowy
нашати́рний спирт
amoniak, woda amoniakalna

Національний

неандерта́льці
neandertalczycy

Н

небезпе́чний (до́слід,
експериме́нт)
niebezpieczne (doświadczenie,
eksperyment)
«Небе́сна Со́тня»
„Niebiańska Sotnia”

незайми́стий газ
gaz niełatwopalny
незале́жність
niepodległość
незамі́нні амінокисло́ти
aminokwasy niezamienne
незамі́нні жи́рні кисло́ти
niezamienne kwasy tłuszczowe
незамі́нні пожи́вні речови́ни
niezamienne substancje pokarmowe
неза́мкнена кровоно́сна система
otwarty układ krwionośny
незворо́тній проце́сс
proces nieodwracalny

неви́знані держа́ви
państwa nieuznawane

незмі́нне сло́во
słowo nieodmienne

невідмі́нюваний іме́нник
rzeczownik nieodmienny

незмі́шуваний
niezmieszany

невла́сне пряма́ мо́ва
mowa pozornie zależna

неінерціа́льна систе́ма ві́дліку
nieinercjalny układ odniesienia

неврастені́я
neurastenia

неїстівні́ гриби́
grzyby niejadalne

невро́з
neuroza

нейроглі́я
komórki glejowe (glej)

негати́вний заря́д
negatywny ładunek elektryczny

нейрогормо́ни
neurohormony

негати́вний та́ксис
taksje ujemne

нейрогумора́льна регуля́ція
regulacja neurohumoralna

негато́рний по́зов
pozew negatoryjny

нейромедіа́тори
neuroprzekaźniki

нега́шене вапно́
wapno niegaszone

нейро́н (нейроци́т)
neuron

негібри́дна електро́нна орбіт́аль
niehybrydowy orbital elektroniczny

не́йрула
neurula

негорю́ча речовина́
substancja niepalna

не́йстон
neuston
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нейтраліза́ція
neutralizacja
нейтра́льна ле́ксика
słownictwo neutralne
нейтра́льні мута́ції
mutacje neutralne

необхі́дна умо́ва існува́ння то́чки
пере́гину фу́нкції
warunek konieczny istnienia punktu
przegięcia funkcji
неоге́новий пері́од
neogen

нейтро́н
neutron

неозна́чена фо́рма (інфініти́в)
дієсло́ва
bezokolicznik

некарбона́тна (пості́йна)
тве́рдість води́
twardość niewęglanowa (stała) wody

неозна́чені займе́нники
zaimki nieokreślone

некліти́нна фо́рма життя́
niekomórkowe formy życia
некро́з
martwica (nekroza)
некта́р
nektar
некта́рники
miodniki
некто́н
nekton
неле́тка речовина́
substancja nielotna
немайнові́ права́
prawa niemajątkowe
нематеріа́льна моде́ль
obiekt niematerialny
немембра́нні органе́ли
organelle nieobłonione
немета́л
niemetal

неокатастрофі́зм
neokatastrofizm
неоконсервати́зм
neokonserwatyzm
неоламаркі́зм
neolamarkizm
неолібералі́зм
neoliberalizm
неолі́т
neolit
неоліти́чна револю́ція
„rewolucja neolityczna”
неологі́зм
neologizm
нео́н
neon
неоргані́чна речовина́ (сполу́ка)
substancja (związek) nieorganiczna
неоргані́чна хі́мія
chemia nieorganiczna

ненаси́чена пара́
para nienasycona

неореалі́зм
neorealizm

неповне

неметалі́чний елеме́нт
pierwiastek niemetaliczny

неозна́чено-особо́ве ре́чення
zdanie bezpodmiotowe

ненаси́чений вуглево́день
węglowodór nienasycony

неособо́ві фо́рми дієсло́ва
nieosobowe formy czasownika

Н

ненаси́чений ро́зчин
roztwór nienasycony

неосу́дність
niepoczytalność

необере́жність
nieostrożność, zaniedbanie

неотектоні́чні ру́хи
ruchy neotektoniczne

необхі́дна і доста́тня умо́ва
ста́лості фу́нкції
warunek konieczny i dostateczny
stałości funkcji

непа́рний
nieparzysty

необхі́дна оборо́на
obrona konieczna

непере́рвність стру́мин
ciągłość strugi

необхі́дна умо́ва екстре́муму
фу́нкції
warunek konieczny istnienia ekstremum
funkcji

неп (нова́ економі́чна полі́тика)
NEP (nowa polityka ekonomiczna)

ненаголо́шений голосни́й
samogłoska nieakcentowana

неоргані́чний світ
świat nieorganiczny
неоргані́чні речови́ни
substancje nieorganiczne

непарнокопи́тні
nieparzystokopytne

непо́вне домінува́ння
dominacja niezupełna (brak dominacji)
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непо́вне перетво́рення
przeobrażenie niezupełne

нержаві́юча сталь
stal nierdzewna

непо́вне ре́чення
zdanie niepełne (eliptyczne)

нері́вність
nierówność

неповнолі́тній
niepełnoletni

нері́вність подві́йна
nierówność podwójna

неподі́лена електро́нна па́ра
niepodzielna para elektronowa

нері́вність трику́тника
nierówność trójkąta

неполяризо́ване сві́тло
światło niespolaryzowane

нерівномі́рний прямоліні́йний рух
nierównomierny ruch prostoliniowy

неполя́рна моле́кула
cząsteczka niepolarna

нерозчи́нність
nierozpuszczalność

неполя́рний зв’язо́к
wiązanie niepolarne

неру́дні кори́сні копа́лини
niemetaliczne kopaliny użyteczne

неполя́рні діеле́ктрики
dielektryki niepolarne

нерухо́мий
nieruchomy

непохідні́ прийме́нники
przyimki proste

нерухо́мий блок
blok nieruchomy

непоши́рені ре́чення
zdanie nierozwinięte

несамості́йний га́зовий розря́д
wyładowanie niesamoistne w gazach

непроникни́й
nieprzenikalny

несолетво́рний окси́д
tlenek obojętny

непру́жний уда́р
uderzenie niesprężyste

неспа́рений електро́н
elektron niesparowany

непру́жні (пласти́чні) деформа́ції
deformacje niesprężyste (plastyczne)
непряма́ ді́я
działanie pośrednie
непряма́ мо́ва
mowa zależna

неповне

непрями́й ро́звиток
rozwój złożony

Н

непрями́й ро́звиток
з перетво́ренням
rozwój złożony z przeobrażeniami
нераціона́льне
природокористува́ння
nieracjonalne korzystanie z zasobów
naturalnych

неспецифі́чний імуніте́т
odporność nieswoista
неспорі́днене схре́щування
krzyżowanie niespokrewnione
неспра́вжні ні́жки
nibynóżki
нестабі́льна структу́ра
niestabilna struktura
нестабі́льний стан
niestabilny stan
нестабі́льні екосист́еми
nietrwałe ekosystemy
неста́лий склад
niestabilny skład

не́рви спинномозко́ві
nerwy rdzeniowe

нестате́ве поколі́ння
pokolenie bezpłciowe

не́рви че́репно-мозкові́
nerwy czaszkowe

нестате́ве розмно́ження
rozmnażanie bezpłciowe

нерво́ва регуля́ція
regulacja nerwowa

нестійка́ рівнова́га
równowaga trwała

нерво́ва систе́ма
układ nerwowy

нестійка́ сполу́ка
nietrwały związek

нерво́ва ткани́на
tkanka nerwowa

нетбу́к
netbook

нерво́ві вузли́
zwoje nerwowe

неформа́льні організа́ції
organizacje nieformalne

нерегуля́рна будо́ва (структу́ра)
struktura nieregularna

нефро́н
nefron

не́рест
tarło

низове́ коза́цтво
kozactwo nizinne (zaporoskie)
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нові́ індустріа́льні краї́ни (НІК)
Kraje Nowo Uprzemysłowione (KNU)
нога́ молю́ска
noga mięczaka
ногощу́пальця
nogogłaszczki
номенклату́ра
nomenklatura
нона́н
nonan
ноосфе́ра
noosfera
норма́ль до площини́
wektor normalny
норма́льна будо́ва карбо́нового
ланцюга́ вуглево́днів
zwykła budowa łańcucha węglowego
węglowodorów
норма́льний атмосфе́рний тиск
normalne ciśnienie atmosferyczne
норма́льні умо́ви
warunki normalne
«норма́ндська четві́рка»
„normandzka czwórka”
но́рма пра́ва
norma prawna
но́рма реа́кції
norma reakcji
носі́ї повідо́млень
nośniki powiadomień
носова́ порожни́на
jama nosowa
носові́ голосні́
samogłoski nosowe
носові́ при́голосні
spółgłoski nosowe
носогло́тка
jama nosowo-gardłowa, noso-gardziel
нотаріа́т
notariat
нота́ріус
notariusz
ноутбу́к
laptop
нуклеї́нова кислота́
kwasy nukleinowe
нуклеоїд (ядерна зона)
nukleoid (strefa jądrowa)
нуклеосо́ма
nukleosom
нуклеоти́д
nukleotyd
нуклі́д
nuklid
нукло́н
nukleon

нуклон

низови́ни
niziny
низхідні́ шляхи́ спинно́го мозку
drogi zstępujące rdzenia kręgowego
низькокипля́ча речовина́
substancja o niskiej temperaturze
wrzenia
низькомолекуля́рні сполу́ки
substancje niskocząsteczkowe
низькоплавка́ речовина́
substancja o niskiej temperaturze
topnienia
ни́рки
nerki
нівелі́р
niwelator
нівелюва́ння
niwelacja
ні́гті
paznokcie
ні́кель
nikel
нікне́йм
nickname, pseudonim
нікче́мний правочи́н
nikczemna czynność prawna
нітра́т
azotan
нітра́тна кислота́
kwas azotowy
нітрифіку́ючі бакте́рії
bakterie nitryfikujące
нітробензе́н
nitrobenzen
нітроге́н
azot
нітрогеновмі́сні осно́ви
zasady azotowe
нітрогру́па
nitrogrupa
нітрува́ння
nitrowanie
нітру́юча (нітрува́льна) су́міш
mieszanina nitrująca
нова́ е́ра
„nowa era”
Нова́ (Підпі́льненська) Січ
Nowa Sicz (nad rzeką Podpolną)
нове́ла
nowela
нове́ політи́чне ми́слення
nowe myślenie polityczne
«нови́й поря́док»
„nowy ład”
нови́й час
nowożytność

Н
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нуклони

нукло́ни
nukleony
нукло́нне число́
liczba nukleonów
нуль
zero
нульови́й ве́ктор
wektor zerowy
нульови́й рі́вень ене́ргії
zerowy poziom energii
нумера́ція
numeracja
нумера́ція а́томів карбо́ну
в ланцюгу́
numeracja atomów węgla w łańcuchu
нумеро́ваний спи́сок
lista numerowana
нутаці́ї
nutacje
нюх
powonienie, węch
нюхові́ реце́птори
receptory węchowe

Н
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обву́глювання (обву́глення)
zwęglanie
обдаро́ваність
uzdolnienie
обе́рнена пропорці́йна зале́жність
zależność odwrotnie proporcjonalna
оберта́ння
odwracanie, obracanie
об’є́кт
obiekt
об’є́кт OLE
obiekt OLE
об’єкти́в
obiektyw
об'є́м
objętość
об'є́м ку́ба
objętość sześcianu
об'є́́м прямоку́тного
паралелепі́педа
objętość prostopadłościanu
об'є́м ті́ла
objętość figury
обла́днання лаборато́рне
sprzęt laboratoryjny
о́бласть ви́значення предика́тів
dziedzina określenia predykatów
о́бласть ви́значення фу́нкції
dziedzina określenia funkcji
о́бласть і́стиності предика́тів
dziedzina prawdziwości predykatów
обліко́вий за́пис (акка́унт)
wpis rejestrowy użytkownika
обме́ження во́лі
ograniczenie wolności
о́бмін насе́ленням
wymiana ludności
о́бмін речови́н (метаболі́зм)
przemiana materii (metabolizm)
оборо́тна реа́кція
reakcja odwracalna
оборо́тність проце́су
odwracalność procesu
обро́блення
opracowanie
обро́бник поді́ї
obsługa zdarzeń

обста́вина
okolicznik
о́бсяг да́них
objętość danych
о́бсяг переве́зень
skala przewozów
обтіка́ння зобра́ження те́кстом
oblewanie obiektu tekstem
обчи́слювальна мере́жа
sieć obliczeniowa
обчи́слювальна те́хніка
technika obliczeniowa
ова́л
owal
ова́льне вікно́
okienko owalne
овогене́з
oogeneza
овоци́т
oocyt
овуля́ція
jajeczkowanie (owulacja)
оглуше́ння при́голосних
ubezdźwięcznienie spółgłosek
оде́ржування
otrzymywanie
одзві́нчення
udźwięcznienie
одини́ці вимі́рювання довжини́
дві́йкового ко́ду
jednostki pomiaru długości kodu
dwójkowego
одини́ця вимі́рювання
jednostka miary
одини́ця довжини́
jednostka długości
одини́чне ко́ло
okrąg jednostkowy
одини́чні іме́нники
singularia tantum
одна́ одини́ця умо́вного па́лива
(о. у. п.)
jedna jednostka paliwa umownego
(j. p. u.)
однина́
liczba pojedyncza
одноа́томний
jednoatomowy
одновале́нтний елеме́нт
pierwiastek jednowartościowy

одновалентний

оа́зиси
oazy

О

О
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однодольні

однодо́льні росли́ни
rośliny jednoliścienne

О

однодо́мні росли́ни
roślina jednopienna

озна́ки рі́вності прямоку́тних
трику́тників
cechy przystawania trójkątów
prostokątnych

одноелектро́нний
jednoelektronowy

озна́ки рі́вності трику́тників
cechy przystawania trójkątów

однозаря́дний
jednoładunkowy

озна́ки ро́мба
cechy rombu

однозна́чність (моносемі́я)
jednoznaczność

означа́льні займе́нники
zaimki przydawkowe

однокліти́нний органі́зм
organizm jednokomórkowy

озна́чення
przydawka

однокліти́нні во́дорості
glony jednokomórkowe

озна́чення ймові́рності
геометри́чне
geometryczna definicja
prawdopodobieństwa

однокліти́нні еукаріо́ти
eukarioty jednokomórkowe
однокорене́ві слова́
słowa jednordzeniowe
одномі́рний маси́в
jednowymiarowa tablica
одноосно́вність
jednozasadowość
однорі́дне середо́вище
środowisko jednorodne
однорі́дні чле́ни ре́чення
jednorodne części zdania
односкла́дне ре́чення
zdanie pojedyncze
односкла́дні прості́ ре́чення
zdanie pojedyncze nierozwinięte
одночле́н
jednomian
одночле́н станда́ртного ви́гляду
jednomian uporządkowany
ожирі́ння
otyłość
«озбро́єний мир»
„zbrojny pokój”
о́зеро
jezioro
озна́ка
cecha
озна́ка поді́льності
cecha podzielności
озна́ки паралелогра́ма
cechy równoległoboku
озна́ки парале́льності прями́х
cechy równoległości prostych
озна́ки поді́бності трику́тників
cechy podobieństwa trójkątów
озна́ки прямоку́тника
cechy prostokąta
озна́ки рівнобе́дреного
трику́тника
cechy trójkąta równoramiennego

озна́чення ймові́рності класи́чне
klasyczna definicja
prawdopodobieństwa
озна́чення ймові́рності
статисти́чне
statystyczna definicja
prawdopodobieństwa
озо́н
ozon
озона́тор
ozonator
озо́новий шар
warstwa ozonowa
озонува́ння води́
ozonowanie wody
океа́н
ocean
океані́чна земна́ кора́
skorupa ziemska oceaniczna
оки́снення
utlenienie
оки́сник
utleniacz
оки́сно-відно́вна реа́кція
reakcja redoks
окі́стя
okostna
окли́чне ре́чення
zdanie wykrzyknikowe
о́ко
oko
окру́глення
zaokrąglenie
«оксами́това револю́ція»
„aksamitna rewolucja”
оксигемоглобі́н
oksyhemoglobina
оксигенотерапі́я
terapia tlenowa
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окси́д
tlenek

опера́нд
operand

окта́едр
oktaedr

операти́вна па́м'ять (RAM)
pamięć operacyjna (RAM)

окта́н
oktan

опера́тор
operator

окта́нове число́
liczba oktanowa

операці́йна систе́ма
system operacyjny

окуля́р
okular

опера́ція «Ві́сла»
akcja „Wisła”

орбіталь

окупаці́йний режи́м
reżim okupacyjny

опера́ція «За́хід»
akcja „Zachód”

О

окупо́вані терито́рії
terytoria okupowane

о́пис
opis

олеї́нова кислота́
kwas oleinowy

опи́сані тіла́
figury opisane

о́леум
oleum

опі́ка
opieka

олігархі́чна респу́бліка
republika oligarchiczna
олігосахари́д
oligosacharydy
олі́ї
oleje
олі́їста рідина́
ciecz oleista
олі́йні фа́рби
farby olejne
олімпі́йський рух
ruch olimpijski
Олімпі́йські і́гри
Igrzyska Olimpijskie
олі́я
olej
омбудсма́н
ombudsman
омо́графи
homografy

о́пік (термі́чний, хімі́чний)
poparzenie (termiczne, chemiczne)
опла́тне ви́лучення предме́та
odpłatne zajęcie przedmiotu
оповіда́ння
opowiadanie
опози́ція
opozycja
опо́рні ко́рені
korzenie podporowe
опо́рно-рухова́ систе́ма
układ narządów ruchu (kostnomięśniowy)
опри́чнина
oprycznina
опри́шки (повста́нці)
opryszkowie
опромі́нювання
napromieniowanie
о́птика
optyka

омо́німи
homonimy

опти́чна ізомері́я
izomeria optyczna

омофо́ни
homofony

опти́чна си́ла лі́нзи
zdolność skupiająca soczewki

онлайн-о́фіс
on-line biuro

опти́чне я́вище
zjawisko optyczne

онлайн-схо́вище
on-line schowek

опти́чний диск
dysk optyczny

онтогене́з
ontogeneza

опти́чний це́нтр
optyczny środek

оога́мія
oogamia

опу́клі лі́нзи
soczewki wypukłe

опадомі́р
deszczomierz

опусте́лення
pustynnienie

оп-арт
op-art

орбіта́ль
orbital
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органели

органе́ли
organelle

О

о́ргани
narządy
організа́тор зло́чину
organizator przestępstwa
Організа́ція краї́н-експорте́рів
на́фти (ОПЕК)
Organizacja Krajów Eksportujących
Ropę Naftową (OPEC)
Організа́ція Об’є́днаних На́цій
(ООН)
Organizacja Narodów Zjednoczonych
(ONZ)
Організа́ція
Північноатланти́чного
До́говору(НАТО)
Organizacja Traktatu
północnoatlantyckiego (NATO)
органі́зми-парази́ти
organizmy pasożytnicze
органі́чна осно́ва
zasada organiczna
органі́чна сполу́ка
związek organiczny
органі́чні речови́ни
związki organiczne
органогене́з
organogeneza
органоге́нні елеме́нти
pierwiastki biogenne
орда́
horda
ордина́рний зв’язо́к
związek zwykły
ордина́та то́чки
rzędna punktu
ордови́цький пері́од
ordowik
оре́нда
dzierżawa, najem
орієнта́ція сторі́нки
orientacja strony
о́рні зе́млі
ziemie rolne
ортогона́льність
ortogonalność
о́рто-поло́ження
orto pozycja
ортофосфа́т
ortofosforan
ортофосфа́тна кислота́
kwas ortofosforanowy
ору́дний відмі́нок
narzędnik

орфогра́ма
znak ortograficzny
орфогра́фія
ortografia
орфое́пія
ortoepia
оса́д
osad
оса́джування (оса́дження)
osadzanie
оса́дництво
osadnictwo
осадо́ві поро́ди
skały osadowe
осві́тленість
oświetlenie
осві́чений абсолюти́зм
absolutyzm oświecony
осіда́ння
osadzenie
осі́лі птахи́
ptaki osiadłe
о́смій
osm
о́смос
osmoza
осмоти́чний тиск
ciśnienie osmotyczne
осно́ва
zasada
осно́ва ко́нуса
podstawa stożka
осно́ва листка́
podstawa liścia
осно́ва перпендикуля́ра
podstawa prostopadłej
осно́ва пірамі́ди
podstawa ostrosłupa
осно́ва сло́ва
temat wyrazu
основа́ сте́пеня
podstawa potęgi
осно́ви МКТ
podstawy teorii cząsteczkowokinetycznej
осно́ви при́зми
podstawa graniastosłupa
осно́ви трапе́ції
podstawy trapezu
осно́ви цилі́ндра
podstawy walca
основна́ власти́вість
podstawowa własność
основна́ власти́вість
прямоку́тного паралелепі́педа
podstawa prostopadłościanu
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основна́ власти́вість сте́пеня
podstawowa własność potęgi
основна́ логарифмі́чна тото́жність
podstawowa tożsamość logarytmiczna
основна́ ткани́на
tkanka miękiszowa
основна́ тригонометри́чна
тото́жність
podstawowa tożsamość
trygonometryczna

осьови́й перері́з
przekrój osiowy
осьови́й скеле́т
szkielet osiowy
отама́нщина
atamańszczyzna
отолі́товий апара́т
aparat kamyczkowy
отри́мування
uzyskiwanie
отру́єння гриба́ми
zatrucie grzybami

основна́ части́на ре́чення
główna część zdania

отру́йний
trujący

основни́й ко́лір для презента́ції
podstawowy kolor dla prezentacji

отру́йні гриби́
grzyby trujące

основни́й о́бмін
przemiana podstawowa

отрутохіміка́т
trujące środki chemiczne

осно́вний окси́д
tlenek zasadowy
основни́й словнико́вий фонд
podstawowy zasób leksykalny
основни́й стан а́тома
stan podstawowy atomu
основні́ елеме́нти лі́нзи
podstawowe elementy soczewki
осно́вність
zasadowość
осо́ба
osoba
осо́ба без громадя́нства
osoba bez obywatelstwa, apatryd
особо́ве ре́чення
zdanie podmiotowe
особо́ві займе́нники
zaimki osobowe
особо́ві фо́рми дієсло́ва
osobowe formy czasownika
остарба́йтери
robotnicy przymusowi
остато́чний хазя́їн
żywiciel ostateczny
оста́ча
reszta
остео́н
osteon

очне

основна́ власти́вість
рівнобе́дреного трику́тника
podstawa trójkąta równobocznego

О

офіці́йно-ділови́й стиль
styl urzędowy
офто́пік
off-topic (temat poboczny)
офшо́рна зо́на
strefa raju podatkowego
охоло́дження
ochładzanie
охоро́на пра́ці
ochrona, bezpieczeństwo pracy
охоро́на приро́ди
ochrona przyrody
охря́стя
ochrzęstna
оцві́тина
okwiat
о́цет
ocet
оцинко́вування
cynkowanie
оці́нка значень лі́вої та пра́вої
части́н рівня́ння
ocena wartości lewej i prawej strony
równania
о́цтова кислота́
kwas octowy

остеопоро́з
osteoporoza

о́цтовий альдегі́д
aldehyd octowy

остеоци́т
osteocyt

очисні́ спору́ди
oczyszczalnie

о́стрів
wyspa

очи́стка
oczyszczanie

осу́дність
zdrowy rozsądek

очне́ я́блуко
gałka oczna
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паводок
П

П

па́водок
wezbranie wody w rzece
павути́на
pajęczyna
павути́нна боро́давка
kądziołek przędny
павути́нна за́лоза
gruczoł przędny
па́гін
pęd
паді́ння рі́чки
spadek rzeki
паке́т да́них
pakiet danych
пакт
pakt
пала́дій
pallad
пала́нка
pałanka
палеоантро́пи
archaiczny Homo sapiens
палеоге́новий пері́од
paleogen
палеозо́йська е́ра
era paleozoiczna, paleozoik
палеолі́т
paleolit
палеонтоло́гія
peleontologia
па́ливно-енергети́чний бала́нс
bilans paliwowo-energetyczny
па́ливо
paliwo
па́лички (фотореце́птори)
pałeczki
палі́тра кольорі́в
paletra kolorów
пальне́
paliwo silnikowe
пальни́к
palnik
па́морозь
szadź
па́мпа (пампа́си)
pampas
пампе́ро
pampero
па́м’ятка приро́ди
pomnik przyrody

па́м’ятник
pomnik
па́м’ять
pamięć
па́м’ять довготрива́ла
pamięć długotrwała
па́м’ять комп’ю́тера
pamięć komputera
па́м’ять короткоча́сна
pamięć krótkotrwała
па́м’ять се́нсорна
pamięć sensoryczna
пандемі́я
pandemia
пане́лі інструме́нтів
pasek narzędzi
пане́ль керува́ння
panel sterowania
панкреати́т
zapalenie trzustki
панспермі́я
panspermia
пантео́н
panteon
па́нщина
pańszczyzna
паперо́вий
papierowy
папі́р
papier
па́пка
folder (katalog)
па́пороті
paprocie
пара́бола
parabola
пара́ водяна́
para wodna
па́ра (електро́нів, йо́нів)
para (elektronów, jonów)
паразити́зм
pasożytnictwo
паралелепі́пед
równoległościan
парале́лі
równoleżniki
паралелі́зм
paralelizm
паралелогра́м
równoległobok
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паро́дія
parodia

паралелогра́м прями́й
równoległobok prosty

паро́ль
hasło

парале́льне з’є́днання
провідникі́в
równoległe łączenie przewodników

паро́німи
paronimy

парале́льне перене́сення
przesunięcie równoległe
парале́льні прямі́
proste równoległe
парале́льність
równoległość
парамагнети́зм
paramagnetyk
пара́метр
parametr
пара́метр ци́клу
parametr cyklu
па́рамос
paramo
парасимпати́чний ві́дділ
вегетати́вної нерво́вої систе́ми
część przywspółczulna
(parasympatyczna) autonomicznego
(wegetatywnego) układu nerwowego
парафі́н
parafina
парафі́ни
parafiny
парафінотерапі́я
terapia parafinowa
паращитоподі́бні за́лози
gruczoły przytarczyczne (przytarczyce)
парите́т купіве́льної
спромо́жності (ПКС)
Parytet Siły Nabywczej (PSN)

пароутво́рення
tworzenie pary
партеногене́з
partenogeneza
парті́йна номенклату́ра
nomenklatura partyjna
па́ртія
partia

педагогічні

паралелогра́м похи́лий
równoległobok pochyły

П

парціа́льний тиск
ciśnienie parcjalne, cząstkowe
пасажироо́біг
ruch pasażerski
паса́ти
pasat
пасива́ція
pasywacja
паси́вне ви́борче пра́во
bierne prawo wyborcze
паси́вний
pasywny
паси́вний за́хист
obrona pasywna
паси́вний тра́нспорт
transport pasywny (bierny)
паси́вні дієприкме́тники
imiesłowy przymiotnikowe bierne
па́смо
pasmo
па́спортна систе́ма
system paszportowy

па́рки
parki

пастериза́ція
pasteryzacja

парла́мент (корте́си, Генера́льні
шта́ти, сейм, рейхста́г)
parlament („Kortezy”, „Stany
Generalne”, „Sejm”, „Reichstag”)

патентува́ння
patentowanie, uzyskanie patentu
патоге́нність
chorobotwórczość

парла́ментська демокра́тія
demokracja parlamentarna

па́тока
melasa

парла́ментська мона́рхія
monarchia parlamentarna

патри́цій
patrycjusze

парла́ментський контро́ль
kontrola parlamentarna

патрона́т над ді́тьми
patronat nad dziećmi

парнико́вий ефе́кт
efekt cieplarniany

па́уза
pauza

па́рні при́голосні
spółgłoski parzyste

пацифіка́ція
pacyfikacja

парнокопи́тні
parzystokopytne

педагогі́чні програ́мні за́соби
pedagogiczne zasoby programowe

99

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та
99 Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

пейзаж
П

пейза́ж
krajobraz

пере́клад
tłumaczenie

пейза́жна лі́рика
liryka krajobrazowa

перекона́ння
przekonanie

пекти́нові речови́ни
substancje pektynowe

перекрива́ння електро́нних
орбіта́лей
pokrycie orbitali elektronicznych

пелі́кула
pellikula
пента́н
pentan
пенто́за
pentoza
пепси́н
pepsyna
пепти́д
peptyd
пепти́дна гру́па
grupa peptydowa
пепти́дний зв’язо́к
wiązanie peptydowe
перви́нна біома́са
masa pierwotna
перви́нна структу́ра моле́кули
білка́
struktura pierwotna cząsteczki białka
перви́нний а́том карбо́ну
pierwotny atom węgla
перви́нний сектор господа́рства
pierwotny sektor gospodarstwa
пе́рвісна
funkcja pierwotna
пе́рвісна, основна́ власти́вість
funkcja pierwotna, podstawowa
własność
пе́рвісне суспі́льство
społeczność prehistoryczna
Перебудо́ва
przebudowa
перева́л
przełęcz
переви́щення меж необхі́дної
оборо́ни
przekroczenie granic niezbędnej obrony

перекристаліза́ція
krystalizacja kilkakrotna
перелі́тні птахи́
ptaki przelotne
перело́м
złamanie
перемика́ч
przełącznik
перемі́шування
mieszanie
перемі́щення
przemieszczenie, przesunięcie
перено́сне зна́чення сло́ва
znaczenie przenośne wyrazu
перено́с сло́ва
przenoszenie wyrazu
переро́бне підприє́мство
zakłady przetwórcze
перерозпо́діл електро́нної
густини́
redystrybucja gęstości elektronowej
переси́чений ро́зчин
roztwór przesycony
переставна́ власти́вість
додава́ння
własność przemienna dodawania
переставна́ власти́вість мно́ження
własność przemienna mnożenia
перестано́вка
permutacja
перетво́рення
przemiany
перетво́рення поді́бності
przekształcenie podobieństwa
перетя́гування
przeciąganie

перего́нка
destylacja

перехідна́ зо́на
strefa przejściowa

перегрупува́ння а́томів у моле́кулі
przegrupowanie atomów w cząsteczce

перехідни́й елеме́нт
pierwiastek przejściowy

передміхуро́ва за́лоза (проста́та)
gruczoł krokowy (stercz, prostata)

перехідні́ дієслова́
czasowniki przechodnie

передньоязико́ві при́голосні
spółgłoski przedniojęzykowe

перехідні́ фо́рми
formy przejściowe

передсе́рдя
przedsionek

перика́рд
osierdzie

пере́каз
przekaz

пери́метр многоку́тника
obwód wielokąta
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пе́рша сигна́льна систе́ма
pierwszy układ sygnałowy
пе́рший зако́н Ньюто́на (зако́н
іне́рції)
pierwsza zasada Newtona (prawo
bezwładności)
пе́рший за́кон термодина́міки
pierwsze prawo termodynamiki
пе́рші суча́сні лю́ди (неоантро́пи)
pierwsi ludzie współcześni (neoantropy)
першозві́рі
prassaki
пестици́ди
pestycydy
печені́ги
pieczyngowie
печі́нка
wątroba
п’є́са
sztuka
пилевло́влювач
odpylacz
пилко́ва тру́бка
łagiewka pyłkowa
пилова́ бу́ря
burza piaskowa
писе́мне мо́влення
wypowiedź pisemna
письме́нник
pisarz
письмо́
pismo
пита́льне ре́чення
zdanie pytające
пита́льні займе́нники
zaimki pytające
пито́ма електропрові́дність
речовини́
właściwe przewodnictwo elektryczne
substancji
пито́ма ене́ргія зв’язку́
właściwa energia wiązania
пито́мий о́пір
opór właściwy (rezystywność)
пито́мий о́пір речовини́
opór właściwy substancji
Півде́нний по́люс
biegun południowy
півко́ло
półokrąg
півко́лові кана́ли
kanały półkoliste
півку́лі головно́го мо́зку
półkule mózgu
півмі́сяцеві кла́пани
zastawki półksiężycowate

півмісяцеві

пери́метр трику́тника
obwód trójkąta
пери́метр чотирику́тника
obwód czworokąta
периста́льтика
ruchy perystaltyczne = robaczkowe
перифери́чна нерво́ва систе́ма
peryferyjny układ nerwowy
перифері́йне обла́днання
urządzenie peryferyjne
перифіто́н
peryfiton
пері́од
okres (czas)
пері́од дро́бу
okres ułamka
періодиза́ція
periodyzacja
періоди́чна систе́ма хімі́чних
елеме́нтів
układ okresowy pierwiastków
chemicznych
періоди́чний зако́н
prawo okresowe
пері́од напівро́зпаду
okres (czas) połowicznego rozpadu
пері́од старі́ння
okres starzenia
пері́од фу́нкції
okres funkcji
пері́од фу́нкції головни́й
okres podstawowy funkcji
пері́од фу́нкції спі́льний
okres wspólny funkcji
перламу́тр
masa perłowa
перли́на
perła
пе́рмський пері́од
perm
перокси́ди
nadtlenki
пероксисо́ма
peroksysom
перпендикуля́р
prostopadła
персона́ж
bohater
персона́льний комп'ю́тер
komputer osobisty
персоніфіка́ція
personifikacja
персоніфіко́вані угрупо́вання
zespoły personifikowane
пе́рша космі́чна шви́дкість
pierwsza prędkość kosmiczna

П
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Північний
П

Півні́чний по́люс
biegun północny

підсвідо́мість
podświadomość

Північноамерика́нська асоціа́ція
ві́льної торгі́влі (НАФТА)
Północnoamerykański Układ Wolnego
Handlu (NAFTA)

підсім’ядо́льне колі́но
hipokotyl = podliścieniowa część łodyżki

піво́стрів
półwysep

підшкі́рна жиро́ва кліткови́на
podskórna tkanka tłuszczowa

підсти́льна пове́рхня
powierzchnia ściółkowa

півплощина́
półpłaszczyzna

підшлунко́ва за́лоза
trzustka

півпряма́
półprosta

підще́па
podkładka

півті́нь
półcień

пієлонефри́т
zapalenie miedniczki moczowej
i moczowodów

пігме́нти
pigmenty

підзе́мні во́ди
wody podziemne

пі-зв’язо́к
wiązanie pi
піклува́ння
opieka, opieka prawna
пі́ксел
piksel
піктографі́чне письмо́
piktografia

підійма́льна си́ла крила́ літака́
siła nośna skrzydła samolotu

пі́на
piana

підки́слення
podkwaszanie

піноцито́з
pinocytoza

підкорене́вий ви́раз
wyrażenie podpierwiastkowe

пірамі́да
ostrosłup

підлуго́вування
dodawanie alkaliów

пірамі́да пра́вильна
ostrosłup foremny

підма́йстер
podmistrz

піриди́н
pirydyna

пі́дмет
podmiot

піри́т
piryt

Піднебе́сна імпе́рія
cesarstwo Tianxia

піро́л
pirol

підне́сення до сте́пеня
podniesienie do potęgi, potęgowanie

піро́ліз
piroliza

підне́сення до сте́пеня добу́тку
podniesienie iloczynu do potęgi

піроте́хніка
pirotechnika

підне́сення до сте́пеня сте́пеня
podniesienie potęgi do potęgi

пі́р’я
pióra

підприє́мництво
przedsiębiorczość

пі́сня
pieśń

підприє́мство
przedsiębiorstwo

пітека́нтроп
pitekantrop

підпрогра́ма
podprogram

пі́хва
pochwa

підрі́вень енергети́чний
podpoziom energetyczny

пічни́й газ
gaz piecowy

підря́дне ре́чення
zdanie podrzędne

пла́вальний міху́р
pęcherz pławny

підря́дність
podrzędność

пла́вальні пере́тинки
błony pławne

підво́дна окра́їна материка́
podwodne obrzeże kontynentu
підзако́нний нормати́вноправови́й акт
ustawodawczy akt normatywno-prawny
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плезіоза́ври
plezjozaury
племінни́й сою́з
sojusz plemienny
пле́м’я
plemię

плі́вка окси́дна
folia tlenkowa

плюмбум

пла́влення
topienie
плавці́
płetwy
пла́гін
wtyczka
пла́зма
plazma
пла́зма кро́ві
osocze
плазмати́чна мембра́на
błona plazmatyczna
плазмі́да
plazmid
плазмо́ліз
plazmoliza
план «Барбаро́сса»
plan „Barbarossa”
планіме́трія
planimetria
планкто́н
plankton
план «Ост»
plan „Ost”
плантаці́йні культу́ри
kultury plantacyjne
план те́ксту
plan tekstu
планше́тний комп’ю́тер
komputer tabletowy
пласти́ди
plastydy
пла́стик
plastik
пластифіка́тор
plasyfikator
пласти́чний о́бмін
przemiana plastyczna
пластма́са
tworzywo sztuczne
пла́тина
platyna
платфо́рма (да́вні платфо́рми,
молоді́ платфо́рми)
platforma (dawne platformy, młode
platformy)
плауни́
widłaki
плаце́нта
łożysko
плебе́ї
plebeusze
плебісци́т
plebiscyt
плевра́льна порожни́на
opłucna

плід
płód

П

плече́ си́ли
ramię siły
плита́ платфо́рми
płyta platformy

плодове́ ті́ло
owocnik
пло́ский конденса́тор
kondensator płaski
пло́скі хви́лі
fale płaskie
плоскогі́р’я
płaskowyż
плоскосто́пість
płaskostopie
пло́тер
plotner
пл́оща квадра́та
pole kwadratu
пло́ща кру́га
pole koła
пло́ща многоку́тника
pole wielokąta
пло́ща паралелогра́ма
pole równoległoboku
пло́ща пове́рхні прямоку́тного
паралелепі́педа
pole powierzchni prostopadłościanu
пло́ща прямоку́тника
pole prostokąta
пло́ща прямоку́тного трику́тника
pole trójkąta prostokątnego
пло́ща трапе́ції
pole trapezu
пло́ща трику́тника
pole trójkąta
площина ́
płaszczyzna
площина́ симе́трії
płaszczyzna symetrii
площи́нна моле́кула
cząsteczka powierzchniowa
плуто́ній
pluton
плю́мбум
ołów, plumbum
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плюралізм
П

плюралі́зм
pluralizm
пля́жі
plaże
пля́ма
plama
пневмоні́я
pneumonia, zapalenie płuc
пневмото́ракс
odma opłucnowa
побі́чна опти́чна вісь
poboczna oś optyczna
побі́чна підгру́па
podgrupa poboczna
побі́чний проду́кт
produkt poboczny
побудо́ва зобра́ження в пло́скому
дзеркалі
budowa obrazu w zwierciadle płaskim
побуто́ва ле́ксика
słownictwo potoczne
поведі́нка люди́ни
zachowanie człowieka
поверхне́вий на́тяг рідини́
powierzchniowe napięcie cieczy
поверхне́во акти́вна речовина́
(ПАР)
substancje powierzchniowo czynne,
surfaktanty
пове́рхня до́тику
płaszczyzna styczności
пове́рхня стика́ння речови́н
płaszczyzna styczna substancji
пове́рхня тіла
powierzchnia figury
повзуно́к
suwak
повідо́млення
informacja, wiadomość
пові́ки
powieki
по́вінь
powódź
по́вість-ка́зка
powieść-baśń
повітроно́сна (основна́) ткани́на
miękisz powietrzny = przewietrzający
(aerenchyma)
повітропла́вання
żegluga powietrzna
пові́тря
powietrze
пові́тряна ма́са
masa powietrzna
пові́тряне ди́хання
oddychanie powietrzne

пові́тряне жи́влення
powietrzne odżywianie
пові́тряні ко́рені
korzenie powietrzne
пові́тряні мішки́
worki powietrzne
пові́тряно-реакти́вний двигу́н
silnik odrzutowy
по́вна фо́рма прикме́тника
pełna forma przymiotnika
по́вне відбива́ння
odbicie całkowite
по́вне домінува́ння
dominacja pełna
по́вне зате́мнення
całkowite zaćmienie
по́вне ім'я́ фа́йлу (специфіка́ція
фа́йлу)
pełna nazwa pliku
по́вне перетво́рення
przeobrażenie zupełne
по́вне ре́чення
zdanie pełne
повноголо́сся
pełnogłos
повноекра́нний режи́м
pełny ekran
поворо́т
obrót
поворо́т навко́ло поча́тку
координа́т
obrót dookoła początku układu
współrzędnych
повто́рення
powtórzenie
повто́р (рефре́н)
refren, powtórzenie
поглина́льна ба́шта
wieża chłonna
поглина́ння
pochłanianie
поглина́ч
pochłaniacz
погли́нута до́за випромі́нювання
pochłonięta dawka promieniowania
пого́да
pogoda
пода́ток
podatek
подві́йна сіль
podwójna sól
подві́йна спіра́ль ДНК
podwója spirala DNA
подві́йне ди́хання
podwójne oddychanie
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поети́чна мо́ва
język poetycki

подві́йне кла́цання
podwójne kliknięcie

пожежонебезпе́чний
łatwopalny

по́ди
rowy tektoniczne

позакліти́нне тра́влення
trawienie pozakomórkowe

поді́бність
podobieństwo

позая́дерна спадко́вість
dziedziczność pozajądrowa

поді́бні трику́тники
trójkąty podobne

позба́влення батькі́вських прав
pozbawienie praw rodzicielskich

поді́бні фігу́ри
figury podobne

позба́влення во́лі
pozbawienie wolności

поді́бні чле́ни
wyrazy podobne

позити́вний заря́д
pozytywny ładunek elektryczny

поді́ї несумі́сні
zdarzenia niezgodne

позиці́йна війна́
wojna pozycyjna

поді́ї рівноймові́рні
zdarzenia równo prawdopodobne

по́значка висоти́
wskaźnik wysokości

поді́ї рі́вноможли́ві
zdarzenia równo możliwe

позовна́ зая́ва
pozew

по́ділка
podziałka

пока́жчик ми́ші
wskaźnik myszy, kursor

по́діл кліти́ни
podział komórki

пока́зник
wskaźnik

по́діл кліти́ни на́впіл
podział komórki na dwie

показни́к сте́пеня
wykładnik potęgi

по́діл пра́ці
podział pracy

покара́ння
kara

поді́я
zdarzenie

по́клади руди́
złoża rudy

поді́я, частот́а
zdarzenie, częstotliwość

покоза́чення
pokozaczenie

поді́я випадко́ва
zdarzenie przypadkowe, losowe

покривна́ ткани́на
tkanka okrywająca

поді́я достові́рна (вірогі́дна)
zdarzenie prawdopodobne

покритонасі́нні (квітко́ві)
okrytonasienne (kwiatowe)

поді́я елемента́рна
zdarzenie elementarne

по́ле
pole

поді́я неможли́ва
zdarzenie niemożliwe

по́ле зі спи́ском
pole z listą

поді́я протиле́жна
zdarzenie przeciwstawne

полемі́чна літерату́ра
literatura polemiczna

поді́я сприя́тлива
zdarzenie sprzyjające

по́ле то́чкового заря́ду
pole ładunku punktowego

подра́знення шкі́ри
podrażnienie skóry

поліамі́дне волокно́
włókno poliamidowe

подрі́бнення
rozdrabianie

полівінілхлори́д (поліхлорвіні́л)
polichlorek winylu

подру́жжя
małżeństwo

полігібри́дне схре́щування
krzyżowanie wielogenowe

пое́зія
poezja

поліго́н відно́сних часто́т
poligon częstotliwości względnych

пое́ма
poemat

поліембріоні́я
poliembrionia (wielozarodkowość)

поліембріонія

подві́йне заплі́днення
zapłodnienie podwójne

П
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поліестерове
П

поліесте́рове волокно́
włókno poliestrowe
поліетиле́н
polietylen, polieten
поліконденса́ція
polikondensacja
поліконфесі́йність
wielowyznaniowość
поліме́ри
polimery
полімериза́ція
polimeryzacja
поліме́рний
polimeryczny
поліме́р (термопласти́чний,
термореакти́вний)
polimer (termoplastyczny,
termoreaktywny)
поліморфі́зм
polimorfizm
полінуклеоти́д
polinukleotyd
полі́п
polip
поліплоїді́я
poliploidalność
поліпропіле́н
polipropylen
по́ліс
polis
полісахари́д
polisacharyd
полісахари́ди
wielocukry (polisacharydy)
полісо́ма (полірибосо́ма)
polisom
полістире́н
polistyren
Полі́ська Січ
Sicz Poleska
політеї́зм
politeizm
політиза́ція
polityzacja
полі́тика децентраліза́ції
polityka decentralizacji
полі́тика регіоналіза́ції
polityka regionalizacji
полі́тика «самоізоля́ції»
polityka „samoizolacji”
полі́тика «умиротво́рення»
polityka „łagodzenia”
полі́тико-географі́чне
і геополіти́чне поло́ження
położenie polityczno-geograficzne
i geopolityczne

політи́чна геогра́фія
geografia polityczna
політи́чна емігра́ція
emigracja polityczna
політи́чна па́ртія
partia polityczna
політи́чна реабіліта́ція
rehabilitacja polityczna
політи́чна роздро́бленість
rozdrobnienie polityczne
політи́чний режи́м
reżim polityczny
полк
pułk
поло́ги
poród
полони́на
połonina
поло́ній
polon (pierwiastek)
по́лум’я
płomień
полю́ддя
poludzie
полюси́ ку́лі
bieguny kuli
полю́ція
polucja
поляриза́тори
polaryzatory
поляриза́ція сві́тла
polaryzacja światła
поля́рна моле́кула
cząsteczka polarna
поля́рна ніч
noc polarna
поля́рна систе́ма координа́т
układ współrzędnych biegunowych
(układ współrzędnych polarnych)
поля́рне ко́ло
krąg polarny, koło podbiegunowe
поля́рний день
dzień polarny
поля́рний зв’язо́к
polaryzacja wiązań chemicznych
поля́рний кут
kąt biegunowy
поля́ сторі́нки
pole strony
«Помара́нчева револю́ція»
„pomarańczowa rewolucja”
поми́лування
ułaskawienie
пом’я́кшення води́
zmiękczanie wody
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поня́ття про пла́зму
pojęcie o plazmie
поп-арт
pop-art
попере́джувальне або відля́куюче
заба́рвлення
zabarwienie uprzedzające

порожни́нне тра́влення
trawienie w jamie gastralnej (w światle
układu trawiennego)
порожни́сті кістки́
kości pneumatyczne
пороро́ка
pororoca
порохува́тий
prochowaty
порошкоподі́бний
proszkowy

попере́дній (ви́сновок,
розраху́нок)
wstępne (wnioski, obliczenia)

по́рто-фра́нко
porto-franko (specjalna strefa
ekonomiczna)

попере́чні хви́лі
fale poprzeczne

пору́шення ста́ну рівнова́ги
naruszenie stanu równowagi

по́піл
popiół

порцеля́на
porcelana

популяриза́ція са́йту
popularyzacja witryny internetowej

порцеля́нова сту́пка
porcelanowy moździerz laboratoryjny

популяці́йні хви́лі (хви́лі життя́)
fale populacyjne

порцеля́нова ча́шка
porcelanowy kubek

популяці́йно-статисти́чний ме́тод
metoda populacyjno-statystyczna

порядко́вий но́мер елеме́нта
numer porządkowy

популя́ція
populacja

поря́дкові числі́вники
liczebniki porządkowe

попу́тний газ
gaz towarzyszący

поря́док слів
szyk wyrazów

по́ра
pora

посві́дчення
dowód

по́ристість
porowatość

посила́ння
link

порівня́льний
porównawczy

посила́ння на кліти́нку
link do komórki

порівня́льно-описо́вий ме́тод
дослі́дження
metoda porównawczo-opisowa

посла́ння
list, przesłanie

порівня́ння
porównanie
порівня́ння відрі́зків
porównywanie odcinków
порівня́ння десятко́вих дро́бів
porównywanie ułamków dziesiętnych

послідовність

пони́ження (концентра́ції,
температу́ри, ти́ску)
obniżenie (natężenia, temperatury,
ciśnienia)

П

послідо́вне з’є́днання провідникі́в
szeregowe łączenie przewodników
послідо́вність, обме́жена зве́рху
ciąg ograniczony z góry
послідо́вність, обме́жена зни́зу
ciąg ograniczony z dołu

порівня́ння звича́йних дро́бів
porównywanie ułamków zwykłych

послідо́вність амінокисло́тних
за́лишків
sekwencja reszt aminokwasowych

порівня́ння куті́в
porównywanie kątów

послідо́вність збі́жна
ciąg zbieżny

порівня́ння натура́льних чи́сел
porównywanie liczb naturalnych

послідо́вність зроста́юча
ciąg rosnący

поро́ги
progi rzeczne

послідо́вність моното́нна
ciąg monotoniczny

поро́да
rasa

послідо́вність незроста́юча
ciąg nierosnący

порожни́на
pustka

послідо́вність необме́жена
ciąg nieograniczony
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послідовність

послідо́вність нескінче́нна
ciąg nieskończony

П

послідо́вність нескінче́нно мала́
ciąg nieskończenie mały
послідо́вність неспадна́
ciąg niemalejący
послідо́вність нуклеоти́дів
sekwencja nukleotydów
послідо́вність обме́жена
ciąg ograniczony

потенціа́льна ене́ргія
гравітаці́йної взаємоді́ї
матеріа́льних то́чок
energia potencjalna grawitacyjnego
oddziaływania punktów materialnych
потенціа́льна ене́ргія пру́жнодеформо́ваної пружи́ни
energia potencjalna odkształconej
sprężyny

послідо́вність розбі́жна
ciąg rozbieżny

потенціа́льна ене́ргія ті́ла,
пі́днятого над земле́ю
energia potencjalna ciała podniesionego
nad ziemią

послідо́вність скінче́нна
ciąg skończony

потенціюва́ння
potencjowanie

послідо́вність спадна́
ciąg malejący

поті́к електро́нів
przepływ elektronów

послідо́вність стаціона́рна
ciąg stały

потові́ за́лози
gruczoły potowe

посмуго́вана м’я́зова тканина́
tkanka mięśniowa poprzecznie
prążkowana
посо́бник
pomocnik w popełnieniu przestępstwa
поста́ва
postawa
постембріона́льний пері́од
okres pozarodkowy (postembrionalny)
постембріона́льний ро́звиток
rozwój postembrionalny
пості́йна па́м'ять (ПЗП або ROM)
pamięć tylko do odczytu (ROM)
пості́йна ткани́на
tkanka stała
пості́йний електри́чний струм
prąd elektryczny stały
постіндустріа́льні держа́ви
państwa postindustrialne
постмодерні́зм
postmodernizm
постула́т
postulat

пото́кова презента́ція
prezentacja płynna
пото́чна кліти́нка (комі́рка)
komórka potoczna
пото́чне зна́чення величини́
potoczne znaczenie wielkości
потрі́йний зв’язо́к
wiązanie potrójne
поту́жність
moc
поту́жність стру́му
moc prądu
похи́ла
pochyła
похи́лий вік
wiek podeszły
по́хил рі́чки
nachylenie rzeki
похідна́
pochodna
похідна́ n-го поря́дку
pochodna n-tego rzędu
похідна́ добу́тку
pochodna iloczynu

по́суд хімі́чний
naczynia chemiczne

похідна́ дру́га
druga pochodna

посяга́ння
łamanie, pogwałcenie prawa jednostki

похідна́ скла́деної фу́нкції
pochodna funkcji złożonej

по́таш
węglan potasu

похідна́ сполу́ка
związek pochodny

потенціа́л, різни́ця потенціа́лів
potencjał, różnica potencjałów

похідна́ су́ми
pochodna sumy

потенціа́л приро́дно-ресу́рсний
potencjał przyrodniczo-zasobowy

похідна́ ча́стки
pochodna ilorazu

потенціа́льна ене́ргія
energia potencjalna

похідні́ гру́пи (ОУН)
grupy marszowe
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пра́вило лі́вої руки́
reguła lewej dłoni
пра́вило моме́нтів
reguła momentów
пра́вило паралелогра́ма
reguła równoległoboku
пра́вило пра́вої руки́
reguła prawej dłoni
пра́вило све́рдлика
reguła korkociągu
пра́вильність мо́влення
poprawność wypowiedzi
пра́во
prawo

праслов’янська

похідн́і елемента́рних фу́нкцій
pochodne funkcji elementarnych
похідні́ прийме́нники
przyimki pochodne
похо́дження мо́ви
pochodzenie języka
початкова́ концентра́ція
stężenie początkowe
початко́ве заванта́ження
ładowanie początkowe
поча́ток ві́дліку
początek odliczania
поча́ток координа́т
początek układu współrzędnych
поча́ток про́́меня
początek półprostej
поши́рене ре́чення
zdanie rozwinięte
поши́рення радіохви́ль
rozchodzenie fal radiowych
поши́рення хімі́чних елеме́нтів
rozkład pierwiastków chemicznych
пошто́вий кліє́нт
klient pocztowy
пошто́вий се́рвер
serwer pocztowy
пошуко́ва систе́ма
wyszukiwarka
поя́ва (за́паху, заба́рвлення)
pojawienie się (zapachu, koloru)
поя́снення
objaśnienie, komentarz
поясо́к
siodełko
права́ люди́ни
prawa człowieka
права́ люди́ни і громадя́нина
prawa człowieka i obywatela
пра́вила диференціюва́ння
reguły różniczkowania
пра́вила знахо́дження
диференціа́ла
reguły obliczania różniczki
пра́вила інтегрува́ння
reguły obliczania całki
пра́вило екологі́чної пірамі́ди
prawo piramidy ekologicznej
пра́вило квантува́ння Бо́ра
reguły kwantowania Bohra
пра́вило (Клечко́вського,
Марко́вникова, Ху́нда, безпе́ки)
reguła (Kleczkowskiego,
markownikowa, Hunda,
bezpieczeństwa)
пра́вило Ле́нца
reguła Lenza

П

правова́ держа́ва
państwo prawa
правови́й інститу́т
instytucja prawna
правови́й прецеде́нт
precedens prawny
правови́й ста́тус
status prawny
правовідно́сини
stosunki prawne
пра́во вла́сності
prawo własności
правозастосува́ння
stosowanie prawa
правозахисни́й рух
ruch w obronie praw
правозахисни́к
obrońca praw
правозна́вство
nauki prawne
правонасту́пництво
prawo dziedziczenia
право́пис
zasady pisowni
правопору́шення
łamanie prawa
правосу́ддя
sprawiedliwość
правотво́рчість
prawotwórczość, ustawodawczość
правочи́н
czynność prawna
«Пра́зька весна́»
„Praska Wiosna”
прамо́ва (мо́ва-осно́ва)
prajęzyk
прапоре́ць
flaga, chorągiewka
праслов’я́нська мо́ва
język prasłowiański
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працівник
П

110

працівни́к
pracownik
предика́т
predykat
предикат́и рівносил́ьні
predykaty równoważne
предика́т тото́жно і́стиний
predykat równoważnie prawdziwy
предика́т тотожно хи́бний
predykat równoważnie fałszywy
пре́дки людиноподі́бних мавп
przodkowie małp człekokształtnych
предме́т
przedmiot
предме́т біоло́гії
przedmiot biologii
предме́тна о́бласть
dziedzina przedmiotowa
предме́т правово́го регулюва́ння
przedmiot regulacji prawnej
представни́к
przedstawiciel, reprezentant
представни́цтво у суд́і
reprezentowanie w sądzie
презента́ція
prezentacja
Президе́нт Украї́ни
prezydent Ukrainy
презу́мпція невинува́тості
domniemanie niewinności
пре́рія
preria
пре́фікс
prefiks
префікса́льний спо́сіб
словотво́рення
derywacja prefiksalna
префікса́льно-суфікса́льний
спо́сіб словотво́рення
derywacja prefiksalno-sufiksalna
префікса́ція
prefiksacja
преципіта́т
precypitat
приватиза́ція
prywatyzacja
привла́снювальне господа́рство
gospodarka wywłaszczeniowa
при́голосний
spółgłoska
приготува́ння (ро́зчину, су́міші)
przygotowanie (roztworu, mieszaniny)
прида́тки яє́чка
najądrza
приєдна́ння електро́нів
łączenie elektronów

приєдна́ння реа́кція
reakcja przyłączania
при́зма
graniastosłup
при́зма похи́ла
graniastosłup pochyły
при́зма пра́вильна
graniastosłup prawidłowy
при́зма пряма́
graniastosłup prosty
прийма́ти електро́ни
przyjmować elektrony
прийма́ч
odbiorniki
прийме́нник
przyimek
прийо́мна сім’я́
rodzina zastępcza
при́казка
powiedzenie
прикладне́ зна́чення хі́мії
stosowana wartość chemiczna
прикме́тник
przymiotnik
при́лад
urządzenie
прила́ддя
sprzęt
при́листки
przylistki
приляга́ння
związek przynależności
прима́ти
naczelne
прими́рення
pojednanie, porozumienie, koncyliacja
примусо́ві за́ходи виховно́го
хара́ктеру
środki przymusu o charakterze
wychowawczym
примусо́ві за́ходи меди́чного
хара́ктеру
środki przymusu o charakterze
medycznym
при́нтер
drukarka
при́нцип IP-адреса́ції
zasada IP adresacji
при́нцип Гю́йгенса
zasada Huygensa
при́нцип Гю́йгенса-Френеля
zasada Huygensa-Fresnela
при́нцип ді́ї теплово́го двигуна́
zasada działania silnika cieplnego
при́нцип еконо́міки кейре́цу
zasady gospodarki keiretsu
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при́нцип радіозв’язку́
zasady łączności
при́нцип суперпози́ції полі́в
zasada superpozycji pól
при́нцип суперпози́ції потенціа́лів
zasada superpozycji potencjałów
при́пис
przepis prawa
припли́ви і відпли́ви
przypływy i odpływy
припу́щення
przypuszczenie
при́ріст аргуме́нту
przyrost argumentu
при́ріст фу́нкції
przyrost funkcji
приро́дна екосисте́ма
naturalny ekosystem
приро́дна копа́лина
kopalina naturalna
приро́днє джерело́
źródło naturalne
приро́дний газ
gaz ziemny
приро́дний добі́р
dobór naturalny
приро́дний запові́дник
rezerwat przyrody
приро́дний імуніте́т
odporność naturalna
приро́дний ко́мплекс
(географі́чний ландша́фт)
kompleks naturalny (krajobraz
geograficzny)
приро́дний рух (відтво́рення)
насе́лення
ruch naturalny (odtwarzania się)
ludności
природни́ча нау́ка
nauki przyrodnicze
природни́чо-науко́вий підхі́д
podejście przyrodniczo-naukowe
приро́дні (географі́чні)
компоне́нти
składniki naturalne (geograficzne)

приро́дно-запові́дний фонд
Украї́ни
sieć obszarów chronionych Ukrainy
приро́дня радіоакти́вність
promieniotwórczość naturalna
природокористува́ння
wykorzystywanie zasobów naturalnych
природоохоро́нні терито́рії
obszary chronione
присві́йні займе́нники
zaimki dzierżawcze
присві́йні прикме́тники
przymiotniki dzierżawcze
присво́єння
przyswajanie

пріони

при́нцип (Ле Шательє́, Па́улі,
протите́чії, теплоо́бміну)
reguła (Le Chateliera-Brauna, Pauliego,
przeciwprądów, wymiany ciepła)

П

приско́рення
przyspieszenie
приско́рення ві́льного паді́ння
przyspieszenie spadku swobodnego
приско́рення прямоліні́йного ру́ху
przyspieszenie ruchu prostoliniowego
прислі́вник
przysłówek
прислі́в’я
przysłowie
пристінко́ве тра́влення
trawienie przyścienne
пристосува́ння до навко́лишнього
середо́вища
przystosowanie do środowiska
zewnętrznego
при́стрій
przyrządzenie
при́стрій управлі́ння
urządzenie kierujące
при́строї вве́дення та ви́ведення
інформа́ції
urządzenie wprowadzania
i wyprowadzania informacji
при́судок
orzeczenie
прися́жні
ławnicy
при́тча
przypowieść
притяга́ння
przyciaganie
прихо́ваний файл
plik ukryty

приро́дні зо́ни (географі́чні зо́ни)
strefy naturalne (strefy geograficzne)

прихо́вані си́мволи
symbole schowane

приро́дні ресу́рси
zasoby naturalne

прище́па
zraz

приро́дні умо́ви
warunki przyrodnicze

пріо́ни
priony
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про́ба
próba
про́ба Манту́
próba tuberkulinowa Mantoux (test
Mantoux)

проба

пробі́рка
probówka

П

пробіркотрима́ч
uchwyt do probówek, łapa
про́бка
korek
про́бна або trial (англ. trial випро́бування) ліце́нзія
licencja próbna
про́бний експериме́нт
doświadczenie próbne
«Пробу́дження А́зії»
„Przebudzenie Azji”
прова́йдер
dostawca Internetu (ISP)
провідна́ зо́на
strefa przewodząca
провідна́ ткани́на
tkanka przewodząca
провідни́й пучо́к
wiązka przewodząca
провідни́к
przewodnik
провідники́ та діеле́ктрики
в електри́чному по́лі
przewodniki i dielektryki w polu
elektrycznym
прові́дність (електри́чна, те́пло-)
przewodność (elektryczna, cieplna)
прові́нція
prowincja
прогестеро́н
progestron
прогно́з пого́ди
prognoza pogody
програ́ма
program
програ́ма-переклада́ч
program – tłumacz
програ́ми захо́плення зву́ку
і ві́део (гра́бери)
programy ściągania dźwięku i wideo
програ́ми конверта́ції фа́йлів
programy konwersji plików
програ́ми опрацюва́ння
мультимеді́йних да́них
programy do opracowywania danych
multimedialnych
програмі́ст
programista

програ́мне забезпе́чення
oprogramowanie
програ́мні за́соби навча́льного
призна́чення
zasoby programowe do nauczania
програмува́ння
programowanie
прогу́л
absencja
про́дих
aparat szparkowy
продихо́ва щіли́на
szparka
продихо́ві кліти́ни
komórki szparkowe
продово́льча розкла́дка
podział żywności
продрозве́рстка
dostawy obowiązkowe żywności
продукти́вність екосисте́ми
wydajność ekosystemów
проду́кти харчува́ння
produkty pokarmowe
проду́кт переро́бки
produkt przetwarzania
продуце́нти
producenci
прое́кт
projekt
проекці́йний апара́т
rzutnik projekcyjny
прое́кція
odwzorowanie, rzut
прое́кція ка́тета на гіпотену́зу
rzut przyprostokątnej
na przeciwprostokątną
прожа́рювати
prażyć
прожитко́вий мі́німум
godziwa płaca
про́за
proza
прозо́ва мо́ва
język prozatorski
прокаріо́ти
prokarioty
прока́т мета́лів
walcowanie metali
Прокурату́ра Украї́ни
Prokuratura Ukrainy
про́мені доповня́льні
półproste komplementarne
про́мені парале́льні
półproste równoległe
про́мені перпендикуля́рні
półproste prostopadłe
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проро́сток
kiełek

промисло́ве видобува́ння
wydobycie przemysłowe

Просві́тництво
oświecenie

промисло́вий ву́зол
ośrodek przemysłowy

«проспе́риті»
„prosperity, dobrobyt”

промисло́вий ко́мплекс
kompleks przemysłowy

проста́ речовина́
substancja prosta

промисло́вий пункт
punkt przemysłowy

просте́ о́ко
oko proste

промисло́вий райо́н
region przemysłowy

просте́ ре́чення
zdanie proste

промисло́вість
przemysł

просте́ суцві́ття
kwiatostan prosty

промисло́во-фіна́нсова гру́па
grupa przemysłowo-finansowa

прости́й життє́вий цикл
prosty cykl życiowy

проміжни́й мо́зок
międzymózgowie
проміжни́й хазя́їн
żywiciel pośredni
проміжни́й хара́ктер
успадкува́ння
brak dominacji
проміжні́ кліти́ни
komórki pośrednie (interstecjalne)
промі́ле (‰)
promil (‰)
про́мінь
promień
про́мінь координа́тний
półprosta współrzędnych
прони́кність
przepuszczalność
пропа́н
propan
пропа́н-бута́нова фра́кція
frakcja propanowo-butanowa

протестантизм

промисло́ва револю́ція
rewolucja przemysłowa

П

прости́й зв’язо́к
wiązanie proste
прости́й при́судок
orzeczenie proste
прости́й суперфосфа́т
superfosforan prosty
прості́ білки́
białka proste
прості́ ві́руси
wirusy proste
прості́ механі́зми
mechanizmy proste
про́стір елемента́рних поді́й
przestrzeń zdarzeń elementarnych
просторі́ччя
język potoczny, wyrażenie potoczne
просторо́ва будо́ва
struktura przestrzenna
просторо́ва ізомері́я
izomeria przestrzenna

пропа́нова кислота́
kwas propanowy

просторо́ва моле́кула
cząsteczka przestrzenna

пропе́н (пропіле́н)
propen (propylen)

просторо́вий йон
jon przestrzenny

пропі́л
propyl

просту́пок
występek

пропі́н
propyn

протеї́д
proteid

пропласти́ди
proplastydy

протеї́н
białko proste

пропліопіте́ки
propliopiteki

протектора́т
protektorat

пропорці́йна ви́борча систе́ма
proporcjonalna ordynacja wyborcza

протекціоні́зм
protekcjonizm

пропо́рція
proporcja

протерозо́йська е́ра
era proterozoiczna, proterozoik

пропріореце́птори
proprioreceptory

протестанти́зм
protestantyzm
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протидія
П

протиді́я
przeciwdziałanie

пря́ма пропорці́йна зале́жність
proporcjonalność prosta

протиле́жний проце́сс
proces odwrotny

пря́ма пропо́рція
prosta proporcja

проти́сти
pierwotniaki (protisty)

пряма́ реа́кція
reakcja bezpośrednia

про́тій
protium

пряме́ зна́чення сло́ва
bezpośrednie znaczenie słowa

прото́ка
cieśnina

прями́й ро́звиток
rozwój prosty

протоко́л
protokoły

пря́мі, що перетина́ються
proste przecinające się

протоліти́чна тео́рія
teoria protolityczna

пря́мі перпендикуля́рні
proste prostopadłe

прото́н
proton

прямоку́тний паралелепі́пед
prostopadłościan

протонува́ння
protonacja

прямоку́тник
prostokąt

протопла́ст
protoplasta

прямоку́тні координа́ти
prostokątny układ współrzędnych

профа́за
profaza

прямоліні́йний рух
ruch prostoliniowy

професі́йна спі́лка (профспі́лка)
związek zawodowy

псевдонау́ка
pseudonauka

професі́йний теа́тр
teatr zawodowy
професі́йні слова́
wyrazy zawodowe
професіоналі́зми
profesjonalizm
профіла́ктика
profilaktyka
профспі́лка
związki zawodowe
прохідні́ ри́би
ryby wędrowne
прохо́дження сві́тла че́рез
пло́скопарале́льну пласти́ну
przejście światła przez płytkę płaskorównoległą
прохо́дження сві́тла че́рез
трику́тну при́зму
przejście światła przez pryzmat

псевдоподі́́ї
nibynóżki (pseudopodia)
псилофі́ти
psylofity
психастені́я
psychastenia
психо́з
psychoza
психолінгві́стика
psycholingwistyka
птахи́
ptaki
птахівни́цтво
drobiarstwo
пташи́ні база́ри
kolonie ptaków
птероза́ври
pterozaury

процеду́ра
procedura

публіка́ція
publikacja

проце́сор
procesor

публіцисти́чний стиль
styl publicystyczny

пружи́нний ма́ятник
wahadło sprężynowe

публі́чна адміністра́ція
administracja publiczna

пру́жні деформа́ції
deformacje sprężyste

публі́чний поря́док
porządek publiczny

пряма́
prosta

пу́головок
kijanka

пряма́ мо́ва
mowa niezależna

пульвериза́тор
rozpylacz
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п’ятичленний

пульсу́ючий струм
prąd pulsujący
пункт
punkt
пунктогра́ма
znak interpunkcyjny
пунктуаці́йна поми́лка
błąd interpunkcyjny
пунктуа́ція
interpunkcja
пупови́на
pępowina
пури́н
puryna
пури́нова осно́ва
zasady purynowe
пуск
start
пусте́лі
pustynie
путч
pucz
пух
puch
п’ятивале́нтний елеме́нт
pierwiastek pięciowartościowy
п’ятирі́чка
plan pięcioletni
п’ятичле́нний цикл
cykl pięcioczłonowy

П
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рад
rad

Р

рад

Ра́да Безпе́ки
Rada Bezpieczeństwa

Р

Ра́да Євро́пи
Rada Europy
Ра́да націона́льної безпе́ки
і оборо́ни Украї́ни
Rada Bezpieczeństwa Narodowego
i Obrony Ukrainy
радика́ли
radykałowie
радика́л (хімі́чний)
rodniki
радика́льний механі́зм
mechanizm rodnikowy
радіа́льна симетрі́я
symetria promienista
радіа́́н
radian
радіа́нна мі́ра
miara kąta w radianach
радіа́ція
radiacja
ра́дій
rad (pierwiastek)
радіоакти́вне випромі́нювання
promieniowanie radioaktywne
радіоакти́вний ро́зпад
rozpad radioaktywny
(promieniotwórczy)
радіоакти́вні нуклі́ди
nuklidy radioaktywne
радіоакти́вність
promieniotwórczość
радіолока́ція
radiolokacja
ра́діус а́тома
promień atomowy
ра́діус ко́ла
promień okręgu
ра́діус ко́нуса
promień podstawy stożka
ра́діус кру́га
promień koła
ра́діус ку́лі
promień kuli
ра́діус цилі́ндра
promień walca

раднарго́спи
Rady Gospodarki Narodowej
радо́н
radon
радяніза́ція
sowietyzacja
ра́йдужка
tęczówka
райо́н економі́чний
region gospodarczy
районува́ння
regionalizacja (podział na regiony)
районува́ння приро́дних
ландша́фтів
regionalizacja krajobrazów naturalnych
раке́та
rakieta
раке́тний реакти́вний двигу́н
silnik rakietowy
рак моло́чної за́лози
rak sutka
рак проста́ти
rak gruczołu krokowego
ранжи́рування ря́ду да́них
ranking ilości
ра́ннє Відро́дження
wczesne odrodzenie
ра́нній залі́зний вік
wczesna epoka żelaza
Ра́нній Нови́й час
(Ранньомоде́рна доба́)
wczesna nowożytność
ра́си люди́ни
cechy człowieka
растериза́ція
rasteryzacja
растр
raster
ра́строва гра́фіка
grafika rastrowa
ра́стровий графі́чний реда́ктор
rastrowy edytor graficzny
ратифіка́ція
ratyfikacja
рахі́т
krzywica
раціона́льне харчува́ння
żywienie racjonalne
реабіліта́ція
rehabilitacja
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реакліматиза́ція
reaklimatyzacja

«револю́ція цін»
„rewolucja cen”

реакліматиза́ція ви́дів
reaklimatyzacja gatunków

регенера́тор
regenerator

реакти́в
reagent

регенера́ція
regeneracja

реакти́вна си́ла тя́ги
odrzutowa siła ciągu

регіона́льний ландша́фтний парк
park krajobrazowy

реа́кції ма́тричного си́нтезу
reakcje syntezy matrycowej

регуля́рна будо́ва
struktura regularna

реакці́йна зда́тність
reaktywność

регулято́рні ге́ни
geny regulatorowe

реакці́йна су́міш
mieszanina reakcyjna

регулято́рні систе́ми
układy regulatorowe

резус-фактор

реакці́йний центр
fotoukład

редагува́ння
redagowanie, edycja

Р

реа́кція (екзотермі́чна,
ендотермі́чна, естерифіка́ції,
замі́щення, ланцюго́ва,
необоро́тна, о́бміну, оборо́тна,
о́кисно-відно́вна, приє́днання,
ро́зкладу, сполу́чення, «срі́бного
дзе́ркала»)
reakcja (egzotermiczna,
endotermiczna, estryfikacji, substytucji,
łańcuchowa, nieodwracalna, metatezy,
odwracalna, utleniania, łączenia,
rozkładu, jednoczenia, „lustra
srebrowego”)

редагува́ти
redagować

реа́кція по́ділу ядра́
reakcja podziału jądra
реалі́зм
realizm
ре́бра
żebra
ребро́ двогра́нного кута́
krawędź kąta dwuściennego
ребро́ многогра́нника
krawędź wielościanu
ребро́ осно́ви пірамі́ди
krawędź podstawy ostrosłupa
ребро́ пірамі́ди бічне́
krawędź boczna ostrosłupa
ребро́ при́зми
krawędź graniastosłupa
ребро́ прямоку́тного
паралелепі́педа
krawędź prostopadłościanu

реда́ктор
edytor
редиза́йн
redesign, redizajn
редукці́йний по́діл
podział redukcyjny
редуце́нти
reducenty
реемігра́ція
reemigracja
реєстро́ве коза́цтво
Kozacy rejestrowi
режи́м
tryb
режи́м окре́мого прожива́ння
подру́жжя
separacja małżeńska
режи́м рі́чки
reżim rzeki
резе́рвна ко́пія
kopia zapasowa
резе́рвний об’є́м
objętość zapasowa
резона́нс
rezonans
резона́нс у ко́лі змі́нного струму
rezonans w obwodzie prądu zmiennego
резона́тори
rezonatory

ребро́ тригра́нного кута́
krawędź kąta trójściennego

результа́ти
wyniki

револю́ція
rewolucja

результати́вність алгори́тму
rezultatywność algorytmu

«Револю́ція гі́дності»
„rewolucja godności”

ре́зус-конфлі́кт
konflikt serologiczny

«Револю́ція на гран́іті»
„rewolucja na granicie”

ре́зус-фа́ктор
układ grupowy Rh, antygen Rh (rhesus)
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реіндустріалізація
Р

реіндустріаліза́ція
reindustrializacja

репара́ція
reparacja

«рейгано́міка»
„reaganomika”

репатріа́нти
repatrianci

реквізи́ція
rekwizycja, zarekwirowanie

репе́р
reper

рекомбіна́ції
rekombinacja

ре́пліка
replika

реконкі́ста
rekonkwista

репліка́ція
replikacja

реконстру́кція підприє́мства
rekonstrukcja przedsiębiorstwa

репродукти́вна поведі́нка
zachowanie godowe (reprodukcyjne)

реко́рдер
rejestrator

репродукти́вна систе́ма
układ rozrodczy, płciowy

рекреаці́йні ресу́рси
zasoby rekreacyjne

репродукти́вні кліти́ни
komórki płciowe

ректифікаці́йна коло́на
kolumna rektyfikacyjna

репти́лії
gady

ректифіка́ція
rektyfikacja

респу́бліка
republika

рекультива́ція
rekultywacja

реставра́ція
restauracja

рекуре́нтний
rekurencyjny

реститу́ція
restytucja

релі́гії світов́і, регіона́льні
wielkie religie świata, religie regionalne

реструктуриза́ція
restrukturyzacja

релігі́йні ві́йни
wojny religijne

реструктуриза́ція промисло́вості
restrukturyzacja przemysłu

релі́гія
religia

ресурсозабезпе́ченість
dostępność zasobów

релі́кти
relikty

ресурсозбере́ження
oszczędne gospodarowanie zasobami

рельє́ф
rzeźba powierzchni

ретикуля́рна ткани́на
tkanka siateczkowa

релятиві́ська меха́ніка
mechanika relatywistyczna

ретикуля́рна форма́ція
twór siatkowy

рема́рка
komentarz, notka

рефере́ндум
referendum

ремесло́
rzemiosło

рефле́кс
odruch

ренатура́ція білкі́в
renaturacja białek

рефлекто́рна дуга́
łuk odruchowy

ренеса́нс
odrodzenie, renesans

рефо́рма
reforma

ре́нта
renta ekonomiczna

реформа́ція
reformacja

рентге́н
rentgen (R)

реце́птор
receptor

рентге́нівське випромі́нювання
promieniowanie rentgenowskie

рецеси́вний але́ль
allel recesywny

рентгено́метр
rentgenometr

рециди́в зло́чинів
recydywa przestępstw

реоста́т
reostat

ре́чення
zdanie
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речовина́ в магні́тному по́лі
substancja w polu magnetycznym

рі́вні відрі́́зки
odcinki równe

речовина́ (змі́нного скла́ду,
неоргані́чна, органі́чна,
пості́йного скла́ду, проста́,
складна́)
substancja (o zmiennym składzie,
nieorganiczna, organiczna, o stałym
składzie, prosta, złożona)

рі́вні ко́мплексні чи́сла
liczby zespolone równe

реші́тка Пенне́та
szachownica Punnetta

рі́вні організа́ції живо́ї мате́рії
poziomy organizacji materii żywej

рибо́за
ryboza

рівнова́га хімі́чна
równowaga chemiczna

рибонуклеї́нова кислота́ (РНК)
kwas rybonukleinowy (RNA)

рівнова́жна су́міш
mieszanina równowagowa

рибонуклеоти́д
rybonukleotyd

рівнозмі́нний рух
ruch równozmienny

рибосо́ма
rybosomy

рівномі́рний прямоліні́йний рух
jednostajny ruch prostoliniowy

рибосо́мна РНК
RNA rybosomalny
ризо́їди
chwytniki (ryzoidy)
ри́ма
rym
римува́ння
rymowanie
риніофі́ти
ryniofity
рині́т
nieżyt nosa
ри́нкова економі́чна систе́ма
system gospodarki rynkowej
ри́нкові відно́сини
stosunki rynkowe
рису́нок
rysunek
ритм
rytm
ритмі́чність
rytmy
ритмомело́дика
rytmika, rytmizacja
рито́рика
retoryka
ритуа́л
rytuał
рифт
ryft

рі́вні многоку́тники
wielokąty równe

рівняння

рі́вні кути́
kąty równe

Р

рівном́ірний рух по ко́лу
jednostajny ruch po okręgu
рівноприско́рений рух
ruch jednostajnie przyspieszony
рівня́ння
równanie
рівня́ння Берну́ллі
równanie Bernoulliego
рівня́ння диференціа́льне
równanie różniczkowe
рівня́ння Ейнште́йна для
фотоефе́кту
równanie Einsteina dla zjawiska
fotoelektrycznego
рівня́ння з двома́ змі́нними
równanie z dwiema zmiennymi
рівня́ння ірраціона́льне
równanie irracjonalne
рівня́ння Клапейро́на
równanie Clapeyperona
рівня́ння ліні́йне з двома́
змі́нними
równanie liniowe z dwiema zmiennymi
рівня́ння ліні́йне з одніє́ю
змі́нною
równanie liniowe z jedną zmienną
рівня́ння логарифмі́чне
równanie logarytmiczne

рі́вень мо́ви
poziom językowy (języka)

рівня́ння найпрості́ше
тригонометри́чне
proste równanie trygonometryczne

рівни́ни перви́нні, втори́нні
równiny pierwotne, wtórne

рівня́ння показнико́ві
równania wykładnicze

рі́вні ве́ктори
wektory równe

рівня́ння показнико́во-сте́пеневе
równania wykładnicze n-go stopnia
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рівняння
Р

120

рівня́ння ста́ну ідеа́льного га́зу
(рівня́ння Мєндєлє́єваКлапейро́на)
równanie stanu gazu doskonałego
(równanie Mendelejewa-Clapeyperona)
рівня́ння стоя́чої хви́лі
równanie fali stojącej
рівня́ння теплово́го бала́нсу
równanie bilansu cieplnego
рівня́ння тригонометри́чне
однорі́дне n-го сте́пеня
jednorodne równanie trygonometryczne
n-go stopnia
рівня́ння хімі́чне
równanie chemiczne
рід
rodzaj
рідина́
ciecz
ріди́нно-мозаї́чна моде́ль будо́ви
кліти́нних мембра́н
model błony – płynna mozaika
рід іме́нників
rodzaj rzeczowników
рідке́ ми́ло
mydło w płynie
рідке́ па́ливо
paliwo płynne
рідке́ скло́
szkło płynne
рі́дкісний елеме́нт
rzadki pierwiastek
різни́ця
różnica
різни́ця квадра́тів
różnica kwadratów
різни́ця кубі́в
różnica sześcianów
різни́ця многочле́нів
różnica wielomianów
різни́ця потенціа́лів
różnica potencjałów
різнова́ги
różnowagi
різці́
siekacze
рік А́фрики
Rok Afryki
ріст
wzrost
річ
rzecz
рі́чище
koryto rzeki
рі́чка
rzeka

річкова́ доли́на
dolina rzeczna
річкова́ систе́ма
system rzeczny
річкови́й стік
spływ korytowy
річне́ кільце́
pierścień przyrostu rocznego
робо́та сил електри́чного по́ля
praca sił pola elektrycznego
робо́та си́ли при перемі́щенні ті́ла
praca siły wykonanej podczas
przemieszczenia ciała
робо́та си́ли пру́жності
praca siły sprężystości
робо́та си́ли тертя́
praca siły tarcia
робо́та си́ли тяжі́ння
praca siły ciężkości
робо́та стру́му
praca prądu elektrycznego
робо́ча гру́па
grupa robocza
робо́ча о́бласть
obszar roboczy
робо́ча ста́нція
stacja robocza
робо́чий лист
arkusz roboczy
робо́чий стіл
pulpit
робо́чий час
czas pracy
рогі́вка
rogówka
роди́на
rodzina (jednostka klasyfikacyjna)
роди́на хімі́чних елеме́нтів
rodzina pierwiastków chemicznych
ро́дій
rod (pierwiastek)
родова́ грома́да (рід)
wspólnota rodowa (ród)
родови́й відмі́нок
dopełniacz
родо́вище
złoże
ро́за вітрі́в
róża wiatrów
розбі́р
rozbiór
розве́дений ро́зчин
roztwór rozcieńczony
«розви́нений соціалі́зм»
„socjalizm rozwinięty”
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розді́льна зда́тність при́нтера
rozdzielczość drukarki
роздільностате́ві органі́зми
organizmy rozdzielnopłciowe
розжа́рений
rozżarzony
розжа́рювання речовини́
rozżarzenie substancji
розклада́ння
rozkład
розклада́ння ве́ктора
rozkładanie wektora
розклада́ння на мно́жники
многочле́на
rozłożenie wielomianu na czynniki
розклада́ння на мно́жники різни́ці
квадра́тів
rozłożenie różnicy kwadratów
na czynniki
розклада́ння на мно́жники різни́ці
кубі́в
rozkładanie na czynniki różnicy
sześcianów
розклада́ння на мно́жники су́ми
кубі́в
rozkładanie na czynniki sumy
розкла́дка клавіату́ри
układ klawiatury
ро́зклад числа́ на прості́ чи́сла
rozkład liczby na liczby proste
розкриття́ дужо́к
otwarcie nawiasów
розкурку́лення
rozkułaczanie
ро́змах ви́бірки
rozstęp
ро́змір зобра́ження
rozmiar obrazu
ро́зміри сторі́нки
wymiary strony
ро́змір си́мвола
rozmiar symbolu
ро́змір табли́ці
rozmiar tabeli
розмі́́щення
rozmieszczenie
розмі́щення зв’язку́
lokalizacja wiązania
розмно́ження
rozmnażanie
розмо́вна ле́ксика
leksyka potoczna
розмо́вно-побуто́вий стиль
styl potoczny
розпаро́вування електро́нів
rozparowanie elektronów

розпаровування

ро́звиток
rozwój
ро́звиток з непо́вним
перетво́реннням
rozwój złożony z przeobrażeniem
niezupełnym
ро́звиток з по́вним
перетво́реннням
rozwój złożony z przeobrażeniem
zupełnym
ро́звиток росли́ни
rozwój rośliny
ро́зв’язок зада́чі
rozwiązanie zadania (polecenia)
ро́зв'язок рекурре́нтного
рівня́ння
rozwiązanie powtarzającego się
równania
ро́зв'язок рівня́ння
rozwiązanie równania
ро́зв'язок рівня́ння з двома́
змі́нними
rozwiązanie z dwiema zmiennymi
ро́зв'язок систе́ми рівня́нь
rozwiązanie układu równań
розв’я́зування зада́чі
rozwiązywanie zadania (polecenia)
розгалу́жена будо́ва карбо́нового
ланцюга́
rozgałęziona struktura łańcucha
węglowego
розгалу́жені алгори́тми
algorytmy rozgałęzione
розгалу́ження карбо́нового
ланцюга́
rozgałęzienie łańcucha węglowego
розго́ртка ко́нуса
siatka stożka
розго́ртка ку́ба
siatka sześcianu
розго́ртка многогра́нника
siatka wielościanu
розго́ртка прямоку́тного
паралелепі́педа
siatka prostopadłościanu
розго́ртка цилі́ндра
siatka walca
розго́ртка чотирику́тної піраміди
siatka ostrosłupa czworokątnego
ро́зділ докуме́нта
sekcja dokumentu
розді́лення су́міші
rozdzielanie mieszaniny
розді́льна зда́тність екра́на
rozdzielczość ekranu
розді́льна зда́тність зобра́ження
rozdzielczość obrazu

Р
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розплав
Р

ро́зплав
rozpław

розчи́нення
rozpuszczanie

розповідне́ ре́чення
zdanie oznajmujące

розчи́нна речовина́
substancja rozpuszczona

розпо́діл випадко́вої величини́
rozkład zmiennej losowej

розчи́нник
rozpuszczalnik

розпо́діл електро́нної густини́
rozkład gęstości elektronowej

розчи́нність
rozpuszczalność

розпо́діл за ймові́рностями
rozkład prawdopodobieństwa

розшарува́ння су́міші
rozwarstwienie mieszaniny

розподі́льна власти́вість
мно́ження відно́сно відніма́ння
prawo rozdzielności mnożenia
względem odejmowania

розши́рення і́мені фа́йлу
rozszerzenie pliku

розподі́льна власти́вість
мно́ження відно́сно додава́ння
prawo rozdzielności mnożenia
względem dodawania

рома́н
powieść

розпоря́дження майно́м
dysponowanie mieniem
розраху́нок за хімі́чним
рівня́нням
obliczanie według równania
chemicznego
розрива́ючий добі́р
dobór różnicujący (rozbijający)
розри́в зв’язќу
luka w komunikacji
розрі́джений газ
gaz rozcieńczony
розря́д деся́тих
rząd dziesiątych
розря́ди числа́
rzędy liczb
розря́дка
odprężenie
розря́д сотих
rząd setnych
розря́д ти́сячних
rząd tysięcznych
розсе́лення насе́лення
rozsiedlenie się ludności
розсі́яний хімі́чний елеме́нт
rozproszony pierwiastek chemiczny
«Розстрі́ляне відро́дження»
„Rozstrzelane odrodzenie”
розташува́ння зобра́ження
на сторі́нці
lokalizacja obrazu na stronie

розще́плення
rozszczepienie

рома́нс
romans
рома́нський стиль
styl romański
рома́нські мо́ви
języki romańskie
романти́зм
romantyzm
романти́чний геро́й
bohater romantyczny
рома́н-хро́ніка
powieść kronikarska
ромб
romb
роса́
rosa
росли́ни-біореа́ктори
rośliny-bioreaktory
росли́нне угрупо́вання
zespoły roślinne
росли́нність
roślinność
ростові́ ру́хи росли́н
ruchy wzrostowe
ротова́ порожни́на
jama ustna
ротови́й апара́т
aparat gębowy
рту́тний термо́метр
termometr rtęciowy
ртуть
rtęć

розто́п
roztop

ру́бець
żwacz

ро́зтяг
skręcenie

рубі́дій
rubid

ро́зчин
roztwór

ру́бчик
blizna
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ряд
rząd
ряд (гомологічний, напруг)
szereg (homologiczny, napięciowy)
ряд да́них
lista danych
ряд натура́льних чи́сел
rząd liczb naturalnych
рядо́к
wiersz
рядо́к за́головка
wiersz nagłówka
рядо́к меню́
pasek menu

рядок

рудиме́нти
rudymenty
Руї́на
„Ruina”
руйнува́ння (кристалі́чної ґра́тки,
криста́лу, моле́кули, хімі́чного
зв’язку́)
burzenie (siatki krystalicznej, ciała
krystalicznego, cząsteczki, wiązania
chemicznego)
рукокри́лі
nietoperze
рурбаніза́ція
kontrurbanizacja
руси́ни
Rusini
руси́нство
rusiństwo
русифіка́ція (росіяніза́ція)
rusyfikacja
русофі́ли/москвофі́ли
moskwofile
Русь (Ру́сь-Украї́на)
Ruś (Ruś-Ukraina)
рух
ruch
рух заря́джених части́нок
в магні́тному по́лі
ruch cząstek naładowanych w polu
magnetycznym
рухли́вий а́том гідроге́ну
ruchliwa cząsteczka wodoru
рух неприє́днання
Ruch Państw Niezaangażowanych
рухова́ сенсо́рна систе́ма
ruchowy narząd zmysłów
рухови́й (відцентро́вий) нейро́н
neuron (odśrodkowy) ruchowy
рухо́мий блок
blok ruchomy
рухо́мий пояс
mobilna strefa
рух О́пору
ruch oporu
рух ті́ла, ки́нутого горизонта́льно
ruch ciała rzuconego poziomo
рух ті́ла, ки́нутого під куто́м
до горизо́нту
ruch ciała rzuconego pod kątem
do poziomu
рух ті́ла під ді́єю де́кількох сил
ruch ciała pod działaniem kilku sił
руші́йна си́ла
siła napędowa
руші́йний добі́р
dobór napędowy

Р
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савана

С

С

сава́на
sawanna
са́льні за́лози
gruczoły łojowe
сальтаціоні́зм
saltacjonizm
самвида́в
wydawnictwo podziemne
самовря́дний соціалі́зм
socjalizm samorządowy
самодержа́вство (абсолюти́зм)
samodzierżawstwo (absolutyzm)
самозайма́ння речовини́
samozapłon substancji
самокалі́цтво
autotomia
самості́йний га́зовий розря́д
wyładowanie samoistne w gazach
самості́йники
samostijnicy
самості́йні части́ни мови
samodzielne części mowy
самочи́нний проце́сс
proces samoczynny
самура́ї
samuraje
сана́ція
sanacja
сангві́нік
sangwinik
саніта́рний кордо́н
granica sanitarna
са́нкція
sankcja
сапротро́фи
saprotrofy
сати́ра
satyra
сахаро́за
sacharoza
сваві́лля
swawola
свине́ць
ołów (pierwiastek)
свідо́мість
świadomość
свіжови́готовлений (ро́зчин,
реакти́в)
świeżo przygotowany (roztwór,
odczynnik)

сві́йські твари́ни
zwierzęta domowe
світі́ння
świecenie
світлова́ мікроскопі́я
mikroskopia świetlna
світлова́ фа́за фотоси́нтезу
faza jasna fotosyntezy
світлови́й поті́к
strumień świetlny
світлови́й рік
rok świetlny
світлові́ ква́нти
kwanty światła
світлові́ про́мені
promienie świetlne
світлові́ пучки́
wiązki światła
світлочутли́ві пігме́нти
pigmenty światoczułe
світне́ по́лум’я
lekki płomień
світни́й ко́нус по́лум’я
jasny stożek płomienia
світова́ війна́
wojna światowa
світова́ економі́чна кри́за
ogólnoświatowy kryzys gospodarczy
світова́ організа́ція торгі́влі (СОТ)
Światowa Organizacja Handlu (WTO)
світове́ господа́рство
gospodarka światowa
світови́й океа́н
Ocean światowy
світови́й ри́нок
rynek światowy
світові́ міста́
metropolie globalne
свобо́да світо́гляду
і віросповіда́ння
wolność sumienia i wyznania
сеа́нс
sesja
сеа́нс користувача́
seans użytkownika
сегмента́ція ті́ла
segmentacja ciała
сегрега́ція
segregacja
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сентименталі́зм
sentymentalizm

се́канс
sekans

сепарати́зм
separatyzm

секре́торні кліти́ни
komórki gruczołowe

сепарати́стський рух
ruch separatystyczny

секстиліо́н
sekstylion

сепара́тор
separator

се́ктор
wycinek, sektor

се́рвер
serwer

се́ктор кру́га
wycinek kołowy

се́рвер відда́леного до́ступу
serwer dostępu zdalnego

секуляриза́ція
sekularyzacja

се́рвіси веб 2.0
usługi Web 2.0

секу́нда
sekunda

сервіту́т
serwitut

селе́ктор
selektor

середи́на відрі́зка
środek odcinka

селе́кція
selekcja

середи́нний перпендикуля́р
відрі́зка
symetralna odcinka

селе́н
selen
се́лище місько́го ти́пу (смт.)
osiedle typu miejskiego, gmina
се́лі
powodzie błotne, lawiny błotne
селі́тра
saletra
село́
wieś
се́льва
selwa
сема́нтика
semantyka
семивале́нтний елеме́нт
pierwiastek siedmiowartościowy
сена́т
senat
сенсо́рна систе́ма
układ narządów czucia, układ
sensorowy
сенсо́рна систе́ма бо́лю
czucie bólu
сенсо́рна систе́ма до́тику
czucie dotyku
сенсо́рна систе́ма ню́ху
czucie powonienia

серце

сейсмі́чні пояси́
strefy sejsmiczne

С

середи́нно-океані́чний хребе́т
grzbiet śródoceaniczny
сере́днє арифмети́чне
średnia arytmetyczna
сере́днє ву́хо
ucho środkowe
сере́днє зна́чення величини́
średnia wartość wielkości
сере́дні віки́
średniowiecze
сере́дній мо́зок
śródmózgowie
сере́дній рід
rodzaj nijaki
середньоязико́вий
środkowojęzykowy
сере́дня лі́нія трапе́ції
środkowa linia trapezu
сере́дня лі́нія трику́тника
środkowa linia trójkąta
сере́дня сіль
średnia sól
середо́вища існува́ння (життя)
środowisko życia

сенсо́рна систе́ма рівнова́ги
czucie równowagi

середо́вище (кисло́тне, лу́жне,
нейтра́льне)
środowisko (kwaśne, alkaliczne,
neutralne)

сенсо́рна систе́ма смаку́
czucie smaku

сери́н
seryna

сенсо́рна систе́ма температу́ри
czucie ciepła i zimna

серпента́рій
serpentarium

се́нсорний екра́н
ekran dotykowy

се́рце
serce
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серце́вий цикл
cykl sercowy
се́ча
mocz
се́ча втори́нна
mocz wtórny

серцевий

се́ча перви́нна
mocz pierwotny

С

сечовивідни́й кана́л
cewka moczowa
сечовидільна́ систе́ма
układ moczowy (wydalniczy)
сечови́й міху́р
pęcherz moczowy
сечови́на
mocznik
сечові́д
moczowód
сечокам’яна́ хворо́ба
kamica nerkowa
Сива́ш
Sywasze
си́гма зв’язо́к
wiązanie sigma
сигна́л
sygnał
си́гнум
funkcja signum (funkcja znaku)
си́ла
siła
си́ла Ампе́ра
siła Ampere'a
силабі́чна систе́ма віршува́ння
sylabiczny system wersyfikacyjny
си́ла Ло́ренца
siła Lorentza
си́ла напру́ження
siła natężenia
си́ла рідко́го тертя́
siła tarcia ciekłego
си́ла стру́му
natężenie prądu
си́ла тертя́ ко́взання
siła tarcia poślizgowego
си́ла тяжі́ння
siła ciężkości
силіка́т
krzemian
силіка́тна кислота́
kwas krzemowy
силіка́тний клей
klej krzemianowy
силіци́д
krzemek

силі́цій
krzem
силові́ лі́нії
linie siłowe
силові́ лі́нії електри́чного по́ля
linie sił pola elektrycznego
силові́ лі́нії магні́тного по́ля
linie sił pola magnetycznego
силумі́н
silumin
силурі́йський пері́од
sylur
сильві́н
sylwin
сильвіні́т
sylwinit, sól potasowa
си́льний електролі́т
elektrolit mocny
сильнокисло́тне середо́вище
mocno kwaśne środowisko
сильнолу́жне середо́вище
mocno alkaliczne środowisko
симбіо́з
symbioza
симбіоти́чна гіпо́теза похо́дження
еукаріо́тів
hipoteza symbiotyczna pochodzenia
eukariotów
симбіотро́фи
symbiotrofy
си́мвол хімі́чного елеме́нта
symbol pierwiastka chemicznego
симе́трія
symetria
симетрі́я відно́сно площини́
symetria względem płaszczyzny
симетрі́я відно́сно прямо́ї
symetria względem prostej
симетрі́я відно́сно то́чки
symetria względem punktu
симпати́чний ві́дділ вегетати́вної
нерво́вої системи
część współczulna (sympatyczna)
autonomicznego układu nerwowego
сина́нтроп
synantrop
си́напс
synaps
синдика́т
syndykat
синдро́м набу́того імунодефіци́ту
люди́ни (СНІД)
zespół nabytego niedoboru odporności
(AIDS)
сине́кдоха
synekdocha
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синопти́чна ка́рта
mapa synoptyczna
си́нтаксис
składnia
си́нтез-газ
gaz syntezowany
си́нтез речови́н
synteza substancji
синтети́чна речовина́
substancja syntetyczna
синтети́чна тео́рія еволюції
syntetyczna teoria ewolucji
синтети́чне волокно́
włókno syntetyczne
синтети́чний каучу́к
kauczuk syntetyczny
синтети́чний матеріа́л
materiał syntetyczny
синтети́чний ми́йний за́сіб (СМЗ)
syntetyczne środki myjące
си́нус
sinus
синус гострого кута прямокутного
трикутника
sinus kąta ostrego w trójkącie
prostokątnym
синусо́їда
sinusoida
синхроніза́ція да́них
synchronizacja danych
сипка́ речовина́
substancja sypka
сировина́
surowiec
систе́ма
system
систе́ма ві́дліку
układ odniesienia
систе́ма колекти́вної безпе́ки
system bezpieczeństwa zbiorowego
систе́ма кома́нд викона́вця
system poleceń wykonawcy
систе́ма координа́́т
układ współrzędnych
систе́ма координа́т сфери́чна
sferyczny układ współrzędnych
систе́ма координа́т циліндрична ́
cylindryczny układ współrzędnych
(walcowy układ współrzędnych)
систе́ма о́рганів
układ narządów

систематиза́ція нормати́вноправови́х а́ктів
systematyzacja aktów normatywnoprawnych
система́тика
systematyka
системати́чна одини́ця
jednostka systematyczna
систе́ма чи́слення десятко́ва
dziesiętny system liczbowy
систе́ма чи́слення ри́мська
rzymski system liczbowy
систе́ми колекти́вної взаємоді́ї
kolektywne systemy interakcji
систе́ми опрацюва́ння
презента́цій (реда́ктори́
презента́цій)
systemy opracowania prezentacji
(edytory prezentacji)

сільськогосподарські

сино́нім
synonim

С

систе́ми опрацюва́ння числови́х
да́них
systemy opracowywania danych
liczbowych
систе́ми управлі́ння ба́зами да́них
systemy zarządzania bazami danych
систе́ми управлі́ння вебконте́нтом
systemy zarządzania treściami
internetowymi
систе́мна кри́за
kryzys systemowy
систе́мна магістра́ль
magistrala systemowa
систе́мне меню́
menu systemowe
систе́мне програ́мне
забезпе́чення
oprogramowanie systemowe
систе́мний диск
dysk systemowy
си́стола
systola
ситоподі́бна тру́бка
rurka sitowa
ситуа́ція
sytuacja
си́філіс
kiła
сичу́г
trawieniec
сі́ль
sól
сільське́ господа́рство
rolnictwo
сільськогоспо́дарські росли́ни
rośliny uprawne (rolnicze)
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сіме́йне пра́во
prawo rodzinne
сім’я́
rodzina
сім’ядо́ля
liścień
сім'я́ мов
rodzina językowa

сімейне

сімяні́ міхурці́
pęcherzyki nasienne

С

сіоні́зм
syjonizm
сі́ра речовина́
istota szara, substancja szara
сі́рка
siarka (pierwiastek)
сіркобакте́рії
bakterie siarkowe
сірково́день
siarczek wodoru
сірни́к
zapałka
сірчи́стий газ
dwutlenek siarki
сіткі́вка
siatkówka
січна́
sieczna
скаля́р
skalar
скаля́рний добу́ток ве́кторів
skalarny iloczyn wektorów
скаля́рні величи́ни
wielkości skalarne
ска́ндій
skand
ска́нер
skaner
сканува́льна електро́нна
мікроскопі́я
skaningowa elektronowa mikroskopia

скла́дений (інтегро́ваний)
докуме́нт
dokument złożony (zintegrowany)
скла́дений при́судок
orzeczenie złożone (wielowyrazowe)
скла́дені логі́чні умо́ви
złożone warunki logiczne
скла́дені числі́вники
liczebniki wielowyrazowe
склад зло́чину
skład przestępstwa
складна́ речовина́
substancja złożona
складна́ синтакси́чна констру́кція
złożona konstrukcja składniowa
складне́ ре́чення
zdanie złożone
складне́ суцві́ття
kwiatostan złożony
складни́й життє́вий цикл
złożony cykl życiowy
складні́ білки́
białka złożone
складні́ ві́руси
złożone wirusy
складні́ вуглево́ди
węglowodany złożone
скла́дність алгори́тму
złożoność algorytmu
складні́ числі́вники
liczebniki złożone
складнопідря́дне ре́чення
zdanie podrzędnie złożone
складноскоро́чені слова́
wyrazy skrócone
складносуря́дне ре́чення
zdanie współrzędnie złożone
складова́ части́на
składnik
склад речовини́
skład substancji

сканува́ння
skanowanie

скла́дчастий по́яс
górotwór

скарб
skarb

скле́ра
twardówka

скеле́тні м’я́зи
mięśnie szkieletowe

скли́сте ті́ло
ciało szkliste

скеле́т поясі́в кінці́вок
szkielet obręczy kończyn

скло
szkło

скінче́нність алгори́тму
skończoność algorytmu

склоподі́бний
szkłopodobny

склад
skład

скляна́ па́лочка
szklany patyczek

склада́ння слів
układanie wyrazów

скля́нка
szklanka
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скоро́пис
skoropis
скоро́тлива вакуо́ля
wodniczka tętniąca
скра́плений газ
gaz skroplony
скра́плювання
skrapianie
слабки́й електролі́т
elektrolit słaby
слайд
slajd
сла́йдова презента́ція
prezentacja slajdów
сленг
slang
слизова́ ка́псула
otoczka śluzowa
сли́на
ślina
слинні́ за́лози
ślinianki
слі́дчий
śledczy
сліпа́ ки́шка
jelito ślepe
слова́-парази́ти
słowa-wypełniacze
слове́сний ряд
rodzina wyrazów
слове́сність
literatura, filologia
словни́к
słownik
словосклада́ння, словоскла́дення
tworzenie wyrazów
словосполу́чення
grupa wyrazowa, połączenie wyrazowe
словотві́р
słowotwórstwo
словофо́рма
forma wyrazowa
слов’я́но-гре́ко-лати́нська шко́ла
Akademia Słowiano-Grecko-Łacińska
слов’янофі́ли
słowianofile
слов'я́нські мо́ви
języki słowiańskie
слу́жба відда́леного до́ступу
до комп’ю́тера
zdalna usługa dostępu do komputera
слу́жба передава́ння фа́йлів
usługa transferu plików

слу́жби миттє́вого о́бміну
повідо́мленнями
usługa wymiany wiadomości
błyskawicznych
службо́ве програ́мне
забезпе́чення
oprogramowanie służbowe
службо́ві слова́
wyrazy służbowe
службові частини мови
niesamodzielne części mowy
слухова́ сенсо́рна систе́ма
czucie słuchu
слухова́ труба́
trąbka słuchowa
слухові́ кісточки́ (молото́чок,
кова́делко, стремі́нце́)
kosteczki słuchowe (młoteczek,
kowadełko, strzemiączko)
сма́йлик
smile, buźka
смакова́ цибули́на
kubki smakowe
смакови́й порі́г
próg smakowy
смакові́ реце́птори
receptory smaku
сме́рди
kmiecie
смог
smog
смола́ фенолформальдегі́дна
żywica fenolowo-formaldehydowa
сму́га осі́лості
strefa osiedlenia
сму́га прокру́чування (горта́ння)
pasek przewijania (przewijanie)
Сму́тний час
wielka smuta
снігова́ лі́нія
linia śniegu
снігомі́рна ре́йка
szyna do mierzenia śniegu
сновиді́ння
widzenie senne
собіва́ртість проду́кції
wartość produkcji końcowej netto
собо́р
sobór, bazylika
собо́рність (про є́дність
украї́нських земе́ль)
zjednoczenie
солетво́рний окси́д
tlenek alkaliczny
«Соліда́рність»
„Solidarność”

«Солідарність»

сколіо́з
skolioza

С
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солоді
С

со́лоді
sołodzie
солоність води
zasolenie wody
солончаки́
sołonczaki
соля́рове масти́ло
ciężkie oleje
сомати́чна нерво́ва систе́ма
układ nerwowy somatyczny
сон
sen
соно́рний звук
głoska sonorna
со́нячна радіа́ція погли́нута,
пряма́, розсі́яна, сума́рна
promieniowanie słoneczne pochłonięte,
bezpośrednie, rozproszone, całkowite
со́нячний уда́р
udar słoneczny
сорбі́т
sorbit
со́рбція
sorpcja
сортува́ння
sortowanie
со́тка
setka
со́тня
sotnia
соціалі́зм
socjalizm
«соціалі́зм з людськи́м
обли́ччям»
„socjalizm z ludzką twarzą”
соціалісти́чне змага́ння
socjalityczny wyścig pracy
соціалісти́чний реалі́зм
(соцреалі́зм)
realizm socjalistyczny (socrealizm)
«соціалісти́чний та́бір»
„obóz socjalistyczny”
соціа́льна револю́ція
rewolucja społeczna
соціа́льне ри́нкове господа́рство
społeczna gospodarka rynkowa
соціа́льні но́рми
normy socjalne
соціа́льні се́рвіси
serwisy socjalne
соціа́льно-побуто́ва по́вість
powieść społeczno-obyczajowa
соціолінгві́стика
socjolingwistyka
спадко́ва мінли́вість
zmienność dziedziczna
спадко́вість
dziedziczność

спадкува́ння
dziedziczenie
спадне́ програмува́ння
dekompozycja programowania
спа́дщина
spadek, dziedzictwo
спа́лах
zapłon
спам
spam
спа́рені електро́ни
elektrony sparowane
спа́рювання електро́нів
parowanie elektronów
спектра́льний ана́ліз
analiza widmowa
спектра́льний склад сві́тла
widmowy skład światła
спе́ктри
widma
спе́ктри випромі́нювання
widma promieniowania
спектроско́п, спектро́граф
spektroskop, spektrograf
спе́ктр поглина́ння
widmo pochłaniania
сперматогене́з
spermatogeneza
сперматозо́їд
plemnik
сперматоци́т
spermatocyt
специфі́чний за́пах
specyficzny zapach
специфі́чний імуніте́т
odporność specyficzna
спеціаліза́ція виробни́цтва
specjalizacja produkcji
спецпосе́лення
osiedla specjalne
спинни́й моз́ок
rdzeń kręgowy
спинномозкови́й кана́л
kanał rdzeniowy
спирт (ви́нний, деревни́й,
ети́ловий, мети́ловий,
нашати́рний, одноа́томний,
двоа́томний, триа́томний,
наси́чений, перви́нний,
втори́нний)
alkohol (winny, drzewny, etylowy,
metylowy, amoniakowy, jednoatomowy,
dwuatomowy, trzechatomowy,
nasycony, pierwszorzędowy,
drugorzędowy)
спирті́вка
palnik alkoholowy
спиртове́ брод́іння
fermentacja alkoholowa
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спи́сок
lista
спи́сок, що розкрива́ється
(спадни́й спи́сок)
otwórz listę (lista rozwijana)
співвідно́сні (кореляти́вні) слова́
wyrazy współzależne (korelatywy)
Співдру́жність На́цій
Wspólnota Narodów
співомо́вка
limeryki
співу́часть
współudział
співу́часть у зло́чині
współudział w przestępstwie
спіка́ння
spiekanie
спілкува́ння
komunikowanie się
спі́льна електро́нна па́ра
wspólna para elektronowa
спі́льне підприє́мство (СП)
joint venture, wspólne przedsiębiorstwo
спі́льні електро́ни
wspólne elektrony
спільнокорене́ві слова́
wyrazy wspólnordzeniowe
спін
spin
спі́нювання
spienianie
спіра́ль
spirala
спіроме́трія
spirometria
сплав
stop
спла́влення
stopienie
спожива́ч
konsument (prawo)
сполу́ка
związek
сполу́ки
połączenia
сполу́чені посу́дини
naczynia połączone
сполу́чення реа́кція
reakcja łączenia
сполу́чна власти́вість додава́ння
prawo łączności dodawania
сполу́чна власти́вість мно́ження
prawo łączności mnożenia

сполу́чна ткани́на
tkanka łączna
сполу́чник
spójnik
сполу́чні слова́
łączniki
спо́нсор
sponsor
спонта́нні (неіндуко́вані) мута́ції
mutacje spontaniczne
спонта́нний проце́сс
proces spontaniczny
спонука́льне ре́чення
zdanie rozkazujące
спо́ра
zarodnik, przetrwalnik
спора́нгій
zarodnia
спорі́днене схре́щування
krzyżowanie spokrewnione
спорі́дненість мов
pokrewieństwo języków
спо́рові росли́ни
rośliny zarodnikowe
спорого́н
sporofit
спороно́сний колосо́к
kłos zarodnionośny = sporofilostan
спороутво́рення
powstanie zarodników
спо́сіб вирі́внювання
metoda wyrównywania
спо́сіб добува́ння (оде́ржання)
sposób uzyskiwania (otrzymywania)
спо́сіб задання́ послідо́вності
описо́вий
opisowy sposób podania ciągu
спо́сіб задання́ послідо́вності
рекуре́нтний
rekurencyjny sposób podania ciągu
спо́сіб обтіка́ння
metoda oblewania
спо́соби дієслі́в
tryby czasowników
спо́соби словотво́рення
rodzaje derywacji
спостере́ження
obserwacja
спра́вжнє живонаро́дження
prawdziwa żyworodność
спро́щення
uproszczenie
срі́бло
srebro (pierwiastek)
срібля́сто-бі́лий ко́лір
kolor srebrzystobiały

сріблясто-білий

спиртови́й ро́зчин
roztwór alkoholowy

С
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срібний
С

срі́бний
srebrny

старі́ння поліме́ру
starzenie się polimeru

стабілізу́ючий добі́р
dobór stabilizujący

старослов’яні́зм
wyraz staro-cerkiewno-słowiański

стабі́льний стан
stabilny stan

старослов’я́нська мо́ва
język staro-cerkiewno-słowiański (scs)

стабі́льні (стійкі́) екосисте́ми
ekosystemy klimakteryczne

старта́п
start-up

ста́дія
etap

старши́на (коза́цька)
starszyzna

ста́дія по́ділу
stadium podziału

стате́ва систе́ма
układ płciowy

ста́дія ро́сту
stadium wzrostu

стате́ве поколі́ння
pokolenie płciowe

ста́ла Авога́дро
stała Avogadra

стате́ве розмно́ження
rozmnażanie płciowe

ста́ла Бо́льцмана
stała Boltzmana

стате́вий диморфі́зм
dymorfizm płciowy

стале́вий
stalowy
ста́лий
stały
ста́лий ро́звиток
stały rozwój
ста́лі величи́ни
wielkości stałe
сталіні́зм
stalinizm
ста́лість
stałość
сталь
stal
станда́ртний ви́гляд одночле́на
standardowa forma jednomianu
ста́ново-представни́цька
мона́рхія
monarchia stanowo-przedstawicielska

стате́вий добі́р
dobór płciowy
стате́вий проце́с
proces płciowy
стате́вий склад насе́лення
struktura płci ludności
стате́вий член
prącie
стате́ві за́лози
gruczoły płciowe
стате́ві кліти́ни (гаме́ти)
komórki płciowe (gamety)
стате́ві озна́ки втори́нні
drugorzędowe cechy płciowe
стате́ві озна́ки перви́нні
pierwszorzędowe cechy płciowe
стате́ві о́ргани
narządy płciowe

стан речови́ни
stan substancji

стате́ві хромосо́ми
chromosomy płci (heterochromosomy)

стан рівнова́ги
stan równowagi

стате́во-вікові́ пірамі́ди
piramida płci i wieku ludności

ста́нум, о́лово
cyna

ста́тика
statyka

стан хімі́чної рівнова́ги
stan równowagi chemicznej

стати́стика
statystyka

старе́чій вік
starość (wiek podeszły)

стати́стика математи́чна
statystyka matematyczna

стари́й поря́док
stary układ

статисти́чний ме́тод дослі́дження
statystyczna metoda badań

стари́ця
starorzecze

стати́чна еле́ктрика
elektryczność statyczna

старі́ння
starzenie

стати́чна робо́та м’я́зів
praca statystyczna mięśni

старі́ння насе́лення
starzenie się ludności

ста́тор
stojan, stator
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стаха́нівський рух
ruch stachanowski
створи́ти
utwórz
стебло́
łodyga
стенокарді́я
dusznica bolesna
степ
step
сте́пені числа́ і
potęgi liczby i
степи́
stepy
сте́пінь
potęga
сте́пінь з раціона́льним
показнико́м
potęga z wykładnikiem wymiernym
сте́пінь многочле́на
potęga wielomianu
сте́пінь одночле́на
potęga jednomianu
сте́пінь числа́
potęga liczby
стереоізоме́р
stereoizomer
стереоме́трія
stereometria
стереорегуля́рна будо́ва
konfiguracja stereoregularna
стериліза́ція
sterylizacja
стеро́їди
steroidy
стехіометри́чне співвідно́шення
stosunek stechiometryczny
сти́бій
antymon
сти́лі мо́влення (розмо́вний,
науко́вий, худо́жній)
style wypowiedzi (potoczny, naukowy,
artystyczny)
стилі́стика
stylistyka
стилісти́чно заба́рвлені слова́
wyrazy nacechowane stylistycznie
стиль
styl
стире́н
styren

стійка́ електро́нна конфігура́ція
а́тома
stabilna konfiguracja elektronowa
atomu
стійка́ рівнова́га
równowaga stała
стійка́ систе́ма
stabilny układ
стічні́ во́ди
ścieki
сто́вбур мо́зку
pień mózgu
стовбуро́ві кліти́ни
komórki macierzyste
стовпе́ць
kolumna
сто́впчаста основна́ ткани́на
листка
palisadowa tkanka miękiszowa liścia
сто́кові вітри́
wiatry stokowe
столі́ття
stulecie
сторі́нка
strona
сторона́ кута́
ramię kąta
сторона́ многоку́тника
bok wielokąta
сто́рони многоку́тника сусі́дні
sąsiednie boki wielokąta
сто́рони прямоку́тника
boki prostokąta
сто́рони трику́́тника
boki trójkąta
сто́рони чотирику́тника
boki czworokąta
сто́рони чотирику́тника
протиле́жні
przeciwległe boki czworokąta
сто́рони чотирику́тника сусі́дні
sąsiednie boki czworokąta
сторо́нні си́ли
siły postronne
стоя́нка пе́рвісних люде́й
osiedla ludzi prehistorycznych
стоя́чі хви́лі
fale stojące
страйк
strajk
стратосфе́ра
stratosfera
стрес
stres
стрес-фа́ктори
czynniki stresowe

стрес-фактори

стаття́
artykuł

С
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стрибкоподі́бна змі́на
власти́востей
skokowa zmiana właściwości

стрибкоподібна

стри́мер
napęd taśmowy

С

стрі́чка
taśma
строк позовно́ї да́вності
przedawnienie
стро́ма хлоропла́стів
stroma
стро́нцій
stront (pierwiastek)
строфа́
strofa, zwrotka
структу́ра докуме́нта
struktura dokumentu
структу́ра популя́ції
struktura populacji
структу́ра програ́ми
struktura programu
структу́ра са́йту
struktura witryny internetowej
структу́рна ла́нка поліме́ру
ogniwo strukturalne polimeru
структу́рна фо́рмула
wzór strukturalny
структу́рне програмува́ння
programowanie strukturalne
структу́рні ге́ни
geny strukturalne
стру́шування
potrząsanie
сту́лкові кла́пани се́рця
zastawki
сту́пені порівня́ння прикме́тників
stopniowanie przymiotników

сувереніте́т
suwerenność
сугло́б
staw
суд
sąd
суддя́
sędzia
суде́тська пробле́мa
kwestia sudecka
суди́мість
karalność
суди́на
naczynie
суди́нна оболо́нка
błona naczyniowa
суди́нні росли́ни
rośliny naczyniowe
суди́но-волокни́сті пучки́
wiązki przewodzące
судо́ва вла́да
władza sądowa
судоу́стрій
system sądowy
сукце́сія перви́нна
sukcesja pierwotna
султа́н
sułtan
сульфа́т
siarczan
сульфа́тна кислота́
kwas siarkowy
сульфі́д
siarczek
сульфі́дна кислота́
kwas siarkowodorowy

сту́пені порівня́ння прислі́вників
stopniowanie przysłówków

сульфі́т
siarczyn

ступі́нчата дисоціа́ція
dysocjacja stopniowa

сульфі́тна кислота́
kwas siarkawy

сту́пінь порівня́ння
stopniowanie

су́льфур
siarka

сублета́льні мута́ції
mutacje subletalne

сульфуровмі́сна сполу́ка
substancja zawierające siarkę

субліма́ція
sublimacja

су́ма
suma

субодини́ці рибосо́м
podjednostki rybosomów

су́ма відрі́зків
suma odcinków

субсидіа́рність
zasada pomocniczości, subsydiarności

су́ма куті́в
suma kątów

субстра́т
substrat

су́ма куті́в трику́тника
suma kątów trójkąta

субурбаніза́ція
suburbanizacja

су́ма поді́й
suma zdarzeń
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суши́льна б́ашта
wieża susząca
сфе́ра по́слуг
sfera
сфери́чна фо́рма електро́нної
орбіта́лі
kulisty kształt orbitalu elektronowego
сфери́чні хвилі
fale sferyczne
сфі́нктери
zwieracze
схе́ма докуме́нта
schemat dokumentu
схе́ма електри́чного ко́ла
schemat obwodu elektrycznego
Схі́дний вал
„Wał Wschodni”
Схі́дні кре́си
„Kresy (Wschodnie)”
схре́щення мов
skrzyżowanie języków
сцена́рій
skrypt
сьоґуна́т
siogunat
сюжет
fabuła, treść

сюжет

су́ма розря́дних дода́нків
suma składników rzędnych
сумі́жні права́
prawa pokrewne
сумі́сність кро́ві
odpowiedniość krwi
су́міш (неоднорі́дна, однорі́дна)
mieszanina (niejednorodna,
jednorodna)
су́мчасті
torbacze
суперфі́цій
superficies, związanie własności
nieruchomości z gruntem, na którym
stoi
супідря́дність
hipotaksa, stosunek podrzędny
суплі́ддя
owocostan
суря́дність
parataksa, stosunek współrzędny
суспе́нзія
zawiesina
суспі́льна верства́ (суспі́льний
стан)
warstwa społeczna (stan społeczny)
суспі́льна геогра́фія
geografia społeczna
суспі́льна поведі́нка твари́н
zachowanie społeczne
суспі́льно-побуто́ві пісні
pieśni społeczno-obyczajowe
суспі́льство
społeczeństwo
су́тність предме́тної о́бласті
istota obszaru tematycznego
су́фікс
sufiks
суфікса́льний спо́сіб
словотво́рення
derywacja sufiksalna
суфікса́ція
sufiksacja
суфражи́зм
sufrażyzm
суха́ перего́нка деревини́
(піро́ліз)
sucha destylacja drewna
сухожи́лля
ścięgna
суцві́ття
kwiatostan
суча́сне суспі́льство
społeczeństwo nowoczesne
суча́сні біологі́чні нау́ки
współczesne nauki biologiczne

С
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таблиця

Т

Т

табли́ця
tabela
табли́ця і́стинності
tablica prawdy (matryca logiczna)
табли́ця ко́дів си́мволів
tabela kodów symboli
табли́ця неви́значених інтегра́лів
tablica całek nieoznaczonych
табли́ця розмі́щення фа́йлів
tablica rozmieszczenia plików
табли́ця розпо́ділу зна́чень
випадко́вої величини́
tablica rozkładu wartości zmiennej
losowej
табуля́ція
tabulacja
тавтоло́гія
tautologia
Тає́мний університе́т
Tajny Uniwersytet
тайга́
tajga
та́ксиси
taksje
таксо́н
takson
такт
takt
та́ктова частота́
częstotliwość cyklu zegarowego
тала́мус
wzgórze
та́лій
tal (pierwiastek)
тало́м (слань)
plecha
тамвида́в
tamwydaw (wydawnictwa zagraniczne)
та́нгенс
tangens
тані́н
taniny
танта́л
tantal (pierwiastek)
тарі́лка ректифікаці́йної коло́ни
talerz kolumny rektyfikacyjnej
тачпе́д
gładzik, panel dotykowy
твари́ни-біореа́ктори
zwierzęta-bioreaktory

тве́рдження
stwierdzenie
тве́рдження і́стинне
stwierdzenie prawdziwe
тве́рдження хи́бне
stwierdzenie fałszywe
тверди́й стан речовини́
twardy stan substancji
тверди́й стік
twardy stok
тверді́ння
twardnienie
тверді́ при́голосні
spółgłoski twarde
тве́рдість (жо́рсткість) води́
twardość wody
тверді́ тіла́
ciała stałe
твір
wypracowanie
твірна́ ко́нуса
tworząca stożka
твірна́ ткани́на
tkanka twórcza
твірна́ цилі́ндра
tworząca walca
ТВ-тю́нер
tuner telewizyjny
тег
tag
те́за
teza
теза́урус
tezaurus
текст
tekst
те́кстове по́ле (по́ле вве́дення)
pole tekstowe
те́кстовий курсо́р
kursor tekstowy
те́кстовий на́пис
napis tekstowy
текстовий процесор
procesor tekstowy
те́кстовий реда́ктор
edytor tekstu
те́кстовий файл
plik tekstowy
те́кстові об’є́кти презента́ції
obiekty prezentacji tekstu
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тео́рія ймові́рностей
teoria prawdopodobieństwa
тео́рія хімі́чної будо́ви
teoria budowy chemicznej
тепе́рішній час
czas teraźniejszy
теплова́ електроста́нція (ТЕС)
elektrownia cieplna
теплова́ рівнова́га
równowaga cieplna
теплове ́випромі́нювання
promieniowanie cieplne
теплови́й ефе́кт хімі́чної реа́кції
efekt cieplny reakcji chemicznej
теплови́й уда́р
porażenie cieplne
теплові́ двигуни́
silniki cieplne
тепловідда́ча
oddawanie ciepła

територіальна

тектоні́чна будо́ва
budowa tektoniczna
тектоні́чні структу́ри
struktura tektoniczna
тектоні́чні ци́кли
cykle tektoniczne (skalne)
телеконфере́нція
telekonferencja
телофа́за
telofaza
телу́р
tellur (pierwiastek)
те́ма
temat
те́ма докуме́нта
temat dokumentu
темати́чний по́шук
wyszukiwanie tematyczne
темати́чні ви́писки
wypisy tematyczne
тембр
barwa dźwiękowa, tembr
темнова́ фа́за фотоси́нтезу
ciemna faza fotosyntezy
темпера́мент
temperament
температу́ра (кипі́ння,
пла́влення)
temperatura (wrzenia, topnienia)
те́мпи еволю́ції
tempo ewolucji
темп мо́влення
tempo wypowiedzi, mówienia
теокра́тія
teokracja
теорема наслідок
twierdzenie (teza)
теоре́ма обе́рнена
twierdzenie odwrotne
теоре́ма про двох конво́їрів
twierdzenie o dwóch policjantach
теоре́ма протиле́жна
twierdzenie przeciwne
теоре́ма пряма́
twierdzenie proste
теоре́ма-крите́рій
twierdzenie-kryterium
теоре́ма про кінети́чну ене́ргію
twierdzenie o energii kinetycznej
теоре́ми взає́мно обе́рнені
twierdzenia wzajemnie odwrotne
теорети́чний ви́хід проду́кту
реа́кції
teoretyczne wyjście produktu reakcji
тео́рія
teoria

Т

теплові́ пояси́
strumienie cieplne
теплоелектроцентра́ль (ТЕЦ)
elektrociepłownia
теплоє́мність
pojemność cieplna
теплоо́бмін
wymiana ciepła
теплообмі́нник
wymiennik ciepła
теплопров́ідність
przewodnictwo cieplne
теплота́ згоря́ння
temperatura spalania
теплота́ пароутво́рення
ciepło parowania
теплота́ пла́влення
ciepło topnienia
теплоутво́рення
powstanie ciepła
тера́си
tarasy
терези́
waga, szale
терико́ни
hałdy
територіа́льна грома́да
wspólnota terytorialna
територіа́льна поведі́нка
zachowanie terytorialne
територіа́льна структу́ра
господа́рства
układ strukturalny gospodarki
regionalnej
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територіальна
Т

територіа́льна (сусі́дська)
грома́да
wspólnota terytorialna (sąsiedzka)
територіа́льний по́діл пра́ці
(географі́чний по́діл пра́ці)
przestrzenny podział pracy
терито́рія
terytorium
те́рмін
termin
терміна́л морськи́й
terminal morski
терміноло́гія
terminologia
термі́чний кре́кінг
нафтопроду́ктів
krakowanie (kraking) produktów
naftowych
термодина́міка
termodynamika
термодинамі́чна систе́ма
układ termodynamiczny
термодинамі́чний проце́с
proces termodynamiczny
термоелектро́нна емі́сія
emisja termoelektronowa
термо́метр
termometr
термопласти́чний поліме́р
polimer termoplastyczny
термореакти́вний поліме́р
duropolimer
терморегуля́ція
termoregulacja
термостійке́ скло
szkło hartowane
термохімі́чне рівня́ння
równanie termochemiczne
термоя́дерна реа́кція
reakcja termojądrowa
термоя́дерний си́нтез
synteza termojądrowa
теро́р
terror
терори́зм
terroryzm
тертя́ ко́чення
tarcie toczne
тест
test
те́стовий набі́р вхідни́х да́них
zestaw testowy danych wejściowych
тестостеро́н
testosteron
тетра́едр
czworościan

тетраедри́чна будо́ва моле́кул
алка́нів
czworościanowa budowa cząsteczek
alkanów
тетра́едр пра́вильний
czworościan foremny
тетраетилсвине́ць
tetraetyloołów
тетрахлоромета́н
tetrachlorometan, czterochlorek węgla
тетчери́зм
„taczeryzm”
техне́цій
technet (pierwiastek)
техні́чна сировина́
surowiec techniczny
техні́чний спирт
alkohol techniczny
техноге́нна катастро́фа
katastrofa przemysłowa
технологі́чний проце́с
proces technologiczny
техноло́гія
technologia
техноло́гія OLE
technologia OLE (linkowanie i osadzanie
obiektów)
техноло́гія хімі́чна
technologia chemiczna
технопо́ліси
technopolis
техносфе́ра
technosfera
те́чії (океані́чні, морські́)
prądy (oceaniczne, morskie)
ти́гель
tygiel laboratoryjny
тилако́їди
tylakoidy
тимі́н
tymina
ти́мус
grasica
тимчасо́вий нерво́вий зв'язо́к
tymczasowy związek nerwowy
тимчасо́во неконтрольо́вана
терито́рія
terytorium tymczasowo
niekontrolowane
тимчасо́во окупо́вана терито́рія
terytorium tymczasowo okupowane
тип
typ
тип да́них
rodzaj danych
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ти́пи деформа́ції
rodzaje odkształcenia
ти́пи комп’ю́терів
typy komputerów
ти́пи мо́влення (розповідь, опис,
роздум)
rodzaje wypowiedzi – opowieść, opis,
refleksja (rozmyślanie)
ти́пи напівпровідникі́в
rodzaje półprzewodników
ти́пи самості́йного розря́ду
rodzaje wyładowań samoistnych
типіза́ція краї́н
podział na typy państw
тип клі́мату
typ klimatu
тип мо́ви
rodzaje języka
типоло́гія
typologia
тип ре́чення
rodzaj zdania
тирані́я
tyrania
тире́
myślnik
тиск
ciśnienie
тиск рідини́ на дно посу́дини
ciśnienie cieczy na dno naczynia
тиск сві́тла
ciśnienie światła
тисячолі́ття
tysiąclecie
тита́н
tytan (pierwiastek)
тичи́нка
pręcik
тіле́сний кут
kąt stały (przestrzenny)

ткани́ни внутрі́шнього
середо́вища
tkanki środowiska wewnętrznego
ткани́нна рідина́
płyn tkankowy
ткани́нний рі́вень організа́ції
tkankowy poziom organizacji
тлума́чний словни́к
słownik opisowy
товка́чик
słupek
товста́ ки́шка
jelito grube
товщина́
grubość
токси́ни
toksyny
толуе́н
toluen
тонка́ ки́шка
jelito cienkie
тонкодиспе́рсна систе́ма
układ dyspersyjny rozproszony

точка

ти́пи відмі́н іме́нників
rodzaje odmian rzeczowników

Т

тоно́метр
tonometr
то́нус м’я́зів
tonus (napięcie) mięśni
тополо́гія
topologia
то́рій
tor (pierwiastek)
торф
torf
тоталітари́зм
totalitaryzm
тоталіта́рна еконо́міка
gospodarka totalitarna
тоталіта́рний політи́чний режи́м
totalitarny reżim polityczny
тоталіта́рний режи́м
reżim totalitarny
тото́жність
tożsamość

ті́ло геометри́чне
figura geometryczna

тото́жно рі́вні ви́рази
tożsamościowo równe wyrażenia

ті́ло оберта́ння
ciało obrotu (obracania)

то́чка до́ступу
punkt dostępu

ті́ло фізи́чне
ciało fizyczne

то́чка до́тику
punkt styczności

тіньова́ еконо́міка
szara strefa

то́чка зупи́нки
punkt zatrzymania

ткани́на
tkanka

то́чка кипі́ння
temperatura (punkt) wrzenia

ткани́на росли́ни
tkanka roślinna

то́чка ма́ксимуму
punkt maksimum
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точка
Т

то́чка мі́німуму
punkt minimum
то́чка опо́ри
punkt oparcia
то́чка пере́гину гра́фіка фу́нкції
punkt przegięcia wykresu funkcji
то́чка пере́тину бісектри́с
трику́тника
punkt przecięcia dwusiecznych trójkąta
то́чка пере́тину сере́динних
перпендикуля́рів сторі́н
трику́тника
punkt przecięcia środkowych
prostopadłych boków trójkąta
то́чка пла́влення
temperatura (punkt) topnienia
то́чка розри́ву фу́нкції
punkt przerwania funkcji
то́чка роси́
punkt rosy
то́чність вимі́рювання
dokładność pomiarowa
то́чність мо́влення
dokładność, rzetelność wypowiedzi
травесті́я
trawestacja
тра́влення
trawienie
травна́ вакуо́ля
wodniczka trawienna
травна́ систе́ма
układ trawienny
травни́й кана́л
przewód pokarmowy
травні́ за́лози
gruczoły trawienne
травні́ со́ки
soki trawienne
травні́ ферме́нти
fermenty trawienne
трагікоме́дія
tragikomedia
традиці́йне мовозна́вство
językoznawstwo tradycyjne
траєкто́рії
tory
транзи́стор
tranzystor
транзи́тні переве́зення
przewozy tranzytowe
трансгене́з
transgeneza
трансге́нні органі́зми
organizmy transgeniczne
трансге́нні проду́кти
produkty zmodyfikowane genetycznie

транс-ізоме́р
transizomer
транскри́пція
transkrypcja
транслітера́ція
transliteracja
трансля́тор
tłumacz
трансля́ція
transmisja
транснаціоналіза́ція екон́оміки
umiędzynarodowienie gospodarki
транснаціона́льна корпора́ція
(ТНК)
korporacja międzynarodowa
транспира́ція
transpiracja
транспозо́ни
transpozony
тра́нспорт
transport
транспорти́р
kątomierz
тра́нспортна РНК (ТРНК)
transportujący RNA
тра́нспортна систе́ма краї́ни
system transportowy państwa
тра́нспорт речови́н
transport substancji
трансформа́тор
transformator
трансценде́нтний
transcendentny
трапе́ція
trapez
трасува́ння
śledzenie
тра́фік
traffic
трахе́я
tchawica
трек
ścieżka
трекбек
trekbeck
трест
trust
трете́йські суди́
sądy polubowne
трети́нна структу́ра білка́
struktura trzeciorzędowa białka
трети́нний а́том карбо́ну
trzeciorzędowy atom węgla
трети́нний се́ктор господа́рства
sektor usług, trzeci sektor
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трино́га
trójnóg

тре́тій зако́н Нью́тона
trzecia zasada Newtona

трипле́т (кодо́н)
triplet (kodon)

трибромофено́л
tribromofenol

трисе́кція
trójdzielność

тривале́нтний елеме́нт
pierwiastek trójwartościowy

три́тій
tryt

трива́лість життя́
długość trwania życia

трихлоромета́н (хлорофо́рм)
chloroform

трива́лість проце́су (реа́кції)
czas trwania procesu (reakcji)

тричле́н
trójmian

тривіа́льні на́зви
nazwy potoczne

тріа́совий пері́од
trias

тригліцери́д
trójgliceryd

тро́лі
trolle

тригліцери́ди
triacyloglicerole

тромб
zakrzep

тригонометри́чна підстано́вка
podstawienie trygonometryczne
тригономе́трія
trygonometria
тригра́нний кут
kąt trójścienny
трику́тник
trójkąt
трику́тник впи́саний в коло
trójkąt wpisany w okrąg
трику́тник гостроку́тний
trójkąt ostrokątny
трику́тник опи́саний на́вколо ко́ла
trójkąt opisany wokół okręgu
трику́тник Паска́ля
trójkąt Pascala
трику́тник прямоку́тний
trójkąt prostokątny
трику́тник рівнобе́дрений
trójkąt równoramienny

тромбопласти́н
trombokinaza (tromboplastyna
tkankowa)
тромбофлебі́т
trombofilia, skrzeplina

трудові

трети́нний спирт
alkohol trzeciorzędowy

Т

тромбоци́ти
trombocyty
троп
trop
тропі́зми
tropizmy
тро́пік півде́нний, півні́чний
zwrotnik południowy, północny
тропосфе́ра
troposfera
трости́нний цу́кор
cukier trzcinowy
трофі́чна сі́тка
sieć pokarmowa (troficzna)
трофі́чна структу́ра
troficzna struktura

трику́тник рівносторо́нній
trójkąt równoboczny

трофі́чний рі́вень
poziom troficzny

трику́тник різносторо́нній
trójkąt różnoboczny

трофі́чні зв’язки́
więzi troficzne

трику́тник тупоку́тний
trójkąt rozwartokątny

тру́бчаста піч
piec rotacyjny

трилобі́ти
trylobity

трудова́ дисциплі́на
dyscyplina pracy

трильйо́н
trylion

трудова́ мігра́ція
migracja zarobkowa

триметиламі́н
trietyloamina

трудови́й до́говір
umowa o pracę

тринітротолуе́н
trinitrotoluen

трудови́й колекти́в
załoga pracownicza

тринітроцелюло́за
nitroceluloza

трудові́ відно́сини
relacje pracownicze
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трутовики
Т

трутовики́
huby
трьохосно́вна кислота́
kwas trójprotonowy
туберкульо́з
gruźlica
тугоплавка́ речовина́
substancja ogniotrwała
тугоплавке́ скло
szkło ogniotrwałe
тугоплавки́й мета́л
metal ogniotrwały
тужаві́ння цеме́нту
krzepnięcie cementu
ту́луб молю́ска
worek trzewiowy
тума́н
mgła
ту́ндра
tundra
ту́ргор
turgor
тури́зм
turystyka
турмалі́н
turmaliny
тю́ркські мо́ви
języki tureckie (turkijskie)

142

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 142
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

ультрамікроскопі́я
ultramikroskopia

уві́гнуті лі́нзи
soczewki wklęsłe

у́мисел
zamiar

угрупо́вання
zespoły

умо́ва
warunek

угрупо́вання а́томів
ugrupowanie atomów

умо́ва доста́тня
warunek wystarczający

уда́рний (систолі́чний) об’є́м
кро́ві
objętość systoliczna krwi

умо́ва необхі́дна
warunek konieczny

узага́льнююче сло́во
wyraz uogólniający
узго́дження
uzgodnienie
узурпа́ція вла́ди
uzurpacja władzy
українофі́ли
ukrainofile
Украї́нська револю́ція
rewolucja ukraińska
украї́нська шля́хта
szlachta ukraińska

умо́ва початко́ва
warunek początkowy
умо́ва рівнов́аги ва́желя
reguła równowagi dźwigni
умо́ва теоре́ми
warunek twierdzenia

унітарна

ува́га
uwaga

У

У

умо́ви ви́никнення ві́льних
коливань
warunki powstania drgań swobodnych
умо́ви ви́никнення хімі́чної
реа́кції
warunki wystąpienia reakcji chemicznej

украї́нське коза́цтво
kozactwo ukraińskie

умо́ви існув́ання електри́чного
стру́му
warunki istnienia prądu elektrycznego

«украї́нське пита́ння»
„kwestia ukraińska”

умо́ви рівнова́ги тіл
warunki równowagi ciał

украї́нський моде́рн
secesja ukraińska

умо́ви середо́вища
warunki środowiska

украї́нський націоналісти́чний рух
ukraiński ruch narodowy

умо́вне форматува́ння
formatowanie warunkowe

«Украї́нський П’ємо́нт»
„Ukraiński Piemont”

умо́вний ви́раз
wyrażenie warunkowe

украї́нський словни́к
słownik ukraiński

умо́вний рефле́кс
odruch warunkowy

Украї́нський штаб партиза́нського
ру́ху (УШПР)
Ukraiński Sztab Ruchu Partyzanckiego
(USzRP)

умо́вний спо́сіб дієсло́ва
tryb przypuszczający czasowników

улу́с
ułus

універса́л
uniwersał

у́льва
sałata morska (ulwa)

універса́л УЦР
Uniwersał Ukraińskiej Rady Centralnej

ультима́тум
ultimatum

універса́льна га́зова ста́ла
uniwersalna stała gazowa

ультрамікроелеме́нти
ultramikroelementy

університе́т
uniwersytet

ультрамікроско́п
ultramikroskop

уніта́рна держа́ва
państwo unitarne

умо́вність
konwencjonalność
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у́нія
unia
упові́льнення хімі́чної реа́кції
spowolnienie reakcji chemicznej

уя́вна одини́ця
jednostka albo jedność urojona
уя́вний проце́с
proces wyimaginowany (umowny)

упові́льнювач
spowalniacz
упорядко́вана структу́ра
struktura uporządkowana
упорядко́ваний рух електро́нів
uporządkowany ruch elektronów
упорядко́ваний рух йо́нів
uporządkowany ruch jonów
упорядкува́ння
porządkowanie

унія

упу́щена ви́года
utracony zysk

У

урага́н
huragan
ура́н
uran
урбаніза́ція
urbanizacja
уретри́т
zapalenie cewki moczowej
урі́з води́
linia brzegowa
уро́чище
uroczysko
усино́влення
adopcja, usynowienie
ускла́днений при́судок
orzeczenie złożone
у́сне мо́влення
wypowiedź ustna
устаткува́ння
wyposażenie
усу́нення
usunięcie
утво́рення о́саду
sedymentacja
утиліза́ція відхо́дів
utylizacja odpadów
утилі́та
program usługowy
уто́чнюючі чле́ни ре́чення
drugorzędne części zdania
утри́мання
utrzymanie
утру́днення просторо́ве
utrudnienia przestrzenne
у́чень ремісника́
uczeń rzemieślnika
ущі́льнення
uszczelnienie
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феноля́т
fenolan
феноля́т-іо́н
jon fenolanowy
феноти́п
fenotyp
фео́д
lenno, feudum
феодалі́зм
feudalizm
феода́льна драби́на
drabina feudalna
феода́льна роздро́бленість
feudalne rozdrobnienie
ферме́нт
ferment, enzym
фермента́ція
fermentacja
ферме́нти
fermenty
фероспла́ви
żelazostopy
фе́рум
żelazo (pierwiastek)
фібри́н
fibryna
фібриноге́н
fibrynogen
фігу́ра
figura
фігу́ра оберта́ння
figura obrotowa
фігу́ри мо́ви
figury stylistyczne
фігу́ри рі́вні
figury równe
фі́зико-геогра́фічне районува́ння
regionalizacja fizycznogeograficzna
фі́зико-географі́чний край
region fizycznogeograficzny
фізи́чна величина́
wielkość fizyczna
фізи́чна геогра́фія
geografia fizyczna
фізи́чна карти́на сві́тла
fizyczny obraz świata
фізи́чна о́птика
optyka fizyczna
фізи́чна осо́ба
osoba fizyczna

фізична

фагоцито́з
fagocytoza
фа́за розпо́ділу
faza dystrybucji
файл
plik
фа́йлова систе́ма
system plików
фа́ктор
czynnik
фа́ктори еволю́ції
czynniki ewolucji
факторіа́л
silnia
фантасмаго́рія
fantasmagoria
фарао́н
faraon
фасе́ткові очі
oczy mozaikowe (złożone)
фа́сція
zakręt zębaty
фа́ція
facja
фаши́зм
faszyzm
фая́нс
fajans
федерати́вна мона́рхія
monarchia federacyjna
федера́ція
federacja
фейлето́н
felieton
феміні́зм
feminizm
феніламі́н
anilina (fenyloamina)
феніла́моній хлори́д
chlorek anilinowy
фені́л-радика́л
rodnik fenylowy
фені́льна гру́па
grupa fenylowa
фено́л
fenol
феноло́гія
fenologia
фенолфталеї́н
fenoloftaleina

Ф

Ф

145

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 145
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

фізична
Ф

фізи́чна осо́ба-підприє́мець
przedsiębiorca indywidualny,
jednoosobowy
фізи́чне моделюва́ння
modelowanie fizyczne
фізи́чне я́вище
zjawisko fizyczne
фізи́чні ве́кторні величи́ни
wektorowe wielkości fizyczne
фізи́чні мутаге́ни
mutageny fizyczne
фізіологі́чна систе́ма
układ fizjologiczny
фізіологі́чно акти́вні речови́ни
substancje aktywne fizjologicznie
фізіоло́гія
fizjologia
фіксо́ваний на́голос
akcent stały
філогене́з
filogeneza
філогенети́чний ряд
rząd filogenetyczny
філогені́я
filogenia
філоло́гія
filologia
філосо́фська лі́рика
liryka filozoficzna
фільва́рок
folwark
фі́льтр
sączek, filtr
фільтра́ція
filtracja
фільтрува́льний папі́р
papier filtracyjny
фільтрува́ння
sączenie, filtrowanie
фільтрува́ння в ЕТ
filtrowanie w elektronicznych tablicach
фільтрува́ння в СУБД
filtrowanie w systemie zarządzania bazą
danych (SZBD)
фі́на
wągier
фіна́нсові по́слуги
usługi finansowe
фіо́рд
fiord
фітогормо́ни
fitohormony
фітофа́ги
fitofagi
фітоцено́з
fitocenoza

флегма́тик
flegmatyk
флейм
kłótnia internetowa (flejm)
флеш-накопи́чувач
pendrive
фліш
flisz
флое́ма
łyko (floem)
фло́ра
flora
флота́ція
flotacja
флуд
flood
флуо́р
fluor
флуоресце́нція
fluorescencja
флуори́д
fluorek
флуори́д-іо́н
jon fluorkowy
флю́гер
wiatrowskaz
флюс
topnik
флю́си
topniki
фока́льна площина́
płaszczyzna ogniskowa
фо́кус
ognisko
фо́кусна ві́дстань
odległość ogniskowa
фолксоно́мія
folksonomia
фолькло́р
folklor
фо́ндова бі́ржа
giełda papierów wartościowych
фоне́ма
fonem
фоне́тика
fonetyka
фоно́вий малю́нок
tło
ф́орма
forma
фо́рма держа́ви
forma państwa
формалі́н
formalina
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фо́рма мені́ска
forma menisku
форма́ти да́них
formaty danych
форматува́ння
formatowanie
форматува́ння ди́ска
formatowanie dysku
форматува́ння докуме́нта
formatowanie dokumentu
форма́т фа́йлу
format pliku
фо́рмені елеме́нти
elementy morfotyczne
фо́рми
formy
фо́рми мо́влення
formy wypowiedzi
фо́рми поведі́нки
formy zachowania
фо́рми рельє́фу
formy ukształtowania terenu
фо́рми сло́ва
formy wyrazu
фо́рми спілкува́ння
formy komunikowania
фо́́рмула
wzór
фо́рмула (електро́нна,
молекуля́рна, напівструкту́рна,
структу́рна)
wzór (elektronowy, molekularny,
półstrukturalny, strukturalny)
фо́рмула зага́льна чле́на
послідо́вності
wzór na n-ty element ciągu
фо́рмула квадра́та різни́ці
wzór na kwadrat różnicy
фо́рмула квадра́та су́ми
wzór na kwadrat sumy
фо́рмула ко́синуса різни́ці
wzór na cosinus różnicy
фо́рмула ко́синуса су́ми
wzór na cosinus sumy
фо́рмула лі́нзи
wzór soczewkowy
фо́рмула логарифмува́ння
wzór na obliczanie logarytmu
фо́рмула об'є́́му ку́ба
wzór na objętość sześcianu
фо́рмула об'є́му прямоку́тного
паралелепі́педа
wzór na objętość prostopadłościanu

фо́рмула пери́метра квадр́ата
wzór na obwód kwadratu
фо́рмула пери́метра
прямоку́тника
wzór na obwód prostokąta
фо́рмула пло́щі квадра́та
wzór na pole kwadratu
фо́рмула пло́щі прямоку́тника
wzór na pole prostokąta
фо́рмула пло́щі рівносторо́ннього
трику́тника
wzór na pole trójkąta równobocznego
фо́рмула рекуре́нтна
wzór na rekurencję
фо́рмула різни́ці квадратів
wzór na różnicę kwadratów
фо́рмула різни́ці ко́синусів
wzór na różnicę cosinusów
фо́рмула різни́ці кота́нгенсів
wzór na różnicę kotangensów
фо́рмула різни́ці кубі́в
wzór na różnicę sześcianów
фо́рмула різни́ці си́нусів
wzór na różnicę sinusów
фо́рмула різни́ці та́нгенсів
wzór na różnicę tangensów
фо́рмула си́нуса різни́ці
wzór na sinus różnicy
фо́рмула си́нуса су́ми
wzór na sinus sumy
фо́́рмула скоро́ченого мно́ження
wzór skróconego mnożenia
фо́рмула су́ми ко́синусів
wzór na sumę cosinusów
фо́рмула су́ми кота́нгенсів
wzór na sumę kotangensów
фо́рмула су́ми кубі́в
wzór na sumę sześcianów
фо́рмула су́ми си́нусів
wzór na sumę sinusów
фо́рмула су́ми та́нгенсів
wzór na sumę tangensów
фо́рмула та́нгенса різни́ці
wzór na tangens różnicy
фо́рмула та́нгенса су́ми
wzór na tangens sumy
фо́рмули додава́ння
wzory dodawania
фо́рмули зве́дення
wzory podsumowania
фо́рмули й позна́чення
wzory i oznaczenia
фо́рмули перетво́рення добу́тку
тригонометри́чних фу́нкцій в су́му
wzory przekształcenia iloczynu funkcji
trygonometrycznych w sumę

формули

формальдегі́д
aldehyd mrówkowy, formaldehyd

Ф
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фо́рмули перетво́рення су́ми
тригонометри́чних фу́нкцій
в добу́ток
wzory przekształcenia sumy funkcji
trygonometrycznych w iloczyn
фо́рмули подві́йного аргуме́нту
wzory podwojonego argumentu
фо́рмули полови́нного аргуме́нту
wzory połówkowego argumentu
фо́рмули пони́ження сте́пеня
wzory obniżenia stopnia

формули

фо́рмули потрі́йного аргуме́нту
wzory potrojonego argumentu

Ф

фрагме́нт зобра́ження
fragment obrazu, rysunku
фра́за
zwrot
фразеологі́чна одини́ця
frazeologizm, jednostka frazeologiczna
фразеоло́гія
frazeologia
фракці́йна перего́нка на́фти
frakcjonowana destylacja (rafinacja)
ropy naftowej

фо́рмули тригонометри́чні
wzory trygonometryczne

фра́кція (газолі́нова, га́сова,
лігрої́нова, пропа́н-бута́нова)
frakcja (gazolinowa, naftowa,
ligroinowa, propan-butanowa)

формулюва́ння
formułowanie

фра́нцій
frans (pierwiastek)

форсо́вана індустріаліза́ція
forsowna industrializacja

фрео́н
freon

фо́рум
forum

фре́ска
fresk

фосге́н
fosgen

фрикати́вні при́голосні
spółgłoski frykatywne

фосфі́́д
fosforki

Фро́нда
Fronda

фосфі́н
fosforowodór

фрукто́за
fruktoza

фосфоліпі́ди
fosfolipidy

фтор
fluor (pierwiastek)

фо́сфор
fosfor

фторово́день
fluorowodór

фосфори́т
fosforan

фторово́днева кислота́
kwas fluorowodorowy

фотоавтотро́фи
fotoautotrofy

фторува́ння
fluorowanie

фотоальбо́м
album fotograficzny

фунгіци́д
fungicyd

фотоапара́т
aparat fotograficzny

фундамента́льний зако́н
prawo podstawowe

фотогра́фія
fotografia

фу́нкції взає́мно обе́рнені
funkcje wzajemnie odwrotne

фотоефе́кт
zjawisko fotoelektryczne

фу́нкції держа́ви
funkcje państwa

фотолюмінесце́нція
fotoluminescencja

фу́нкції пра́ва
funkcje prawa

фотоперіоди́зм
fotoperiodyzm

функціоналі́зм
funkcjonalizm

фотоси́нтез
fotosynteza

функціона́льна гру́па
grupa funkcyjna

фототро́фи
fototrofy

функціона́льна систе́ма
układ funkcjonalny

фотохімі́чні реакції
reakcje fotochemiczne

функціона́льні сти́лі
style funkcjonalne

фрагмента́ція
fragmentacja

фу́нкція
funkcja
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фу́нкція, схе́ма дослі́дження
funkcja, schemat badania
фу́нкція бу́лева
funkcja boolowska (funkcja logiczna)
фу́нкція гармоні́йного колива́ння
funkcja boolowska drgania
harmonicznego
фу́нкція зроста́юча
funkcja rosnąca
фу́нкція інтегро́вана на відрі́зку
funkcja całkowalna na odcinku

фу́нкція степене́ва з натура́льним
пока́зником
funkcja potęgowa, gdzie wykładnik jest
liczbą naturalną
фу́нкція степене́ва
з раціона́льним пока́зником
funkcja potęgowa, gdzie wykładnik jest
liczbą rzeczywistą
фу́нкція степене́ва з ці́лим
пока́зником
funkcja potęgowa, gdzie wykładnik jest
liczbą całkowitą

фу́нкція і́стинності
funkcja całkowalna
фу́нкція ліні́йна
funkcja liniowa

фу́нкція моното́нна
funkcja monotoniczna

функція

фу́нкція логарифмі́чна
funkcja logarytmiczna

фу́нкція непа́рна
funkcja nieparzysta

Ф

фу́нкція мо́ви
funkcja języka

фу́нкція непере́рвна
funkcja ciągła
фу́нкція нескінче́нно вели́ка
funkcja nieskończenie wielka
фу́нкція нескінче́нно мала́
funkcja nieskończenie mała
фу́нкція обе́рнена
funkcja odwrotna
фу́нкція оборо́тна
funkcja odwracalna
фу́нкція оборо́тна на множині́
funkcja odwracalna na zbiorze
фу́нкція опу́кла вго́ру
funkcja wypukła ku górze (wklęsła)
фу́нкція опу́кла вниз
funkcja wypukła ku dołowi
фу́нкція па́рна
funkcja parzysta
фу́нкція періоди́чна
funkcja okresowa
фу́нкція показнико́ва
funkcja wykładnicza
фу́нкція пряма́ пропорці́йність
funkcja prostej proporcjonalności
фу́нкція розривна́
funkcja nieciągła
фу́нкція спадна́
funkcja malejąca
фу́нкція ста́ла
funkcja stała
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хакер
Х

ха́кер
haker
халіфа́т
halifat
хамі́тські мо́ви
języki chamickie
хаоти́чний рух
ruch chaotyczny
хара́ктер
charakter
характери́стика
charakterystyka
характери́стика зву́ку
charakterystyka dźwięku
характери́стика колива́нь
charakterystyka drgań
характери́стика хвиль
charakterystyka fal
харчова́ доба́вка
suplement diety
харчова́ мере́жа
sieć pokarmowa
харчова́ поведі́нка
zachowanie pokarmowe
харчови́й проду́кт
produkt spożywczy
харчові́ доба́вки
dodatek do żywności
харчові́ отру́єння
zatrucie pokarmowe
хвили́нний об’є́м кро́ві
rzut serca, pojemność minutowa
хви́лі
fale
хвильови́й фронт
powierzchnia falowa
хворо́ба Альцге́ймера
choroba Alzheimera
хворо́ба Паркінсо́на
choroba Parkinsona
хвощі́
skrzypy
хво́я
igliwie
хеліце́ри
szczękoczułki
хемілюмінесце́нція
chemiluminescencja
хемоавтотро́фи
chemoautotrofy

Х

хемоси́нтез
chemosynteza
хемотро́фи
chemotrofy
хижа́цтво
drapieżnictwo
хи́жий зуб
ząb mięsożerny (łamacz)
хи́жі
drapieżne
хімі́чна будо́ва
struktura chemiczna
хімі́чна дія сві́тла
chemiczne działanie prądu
хімі́чна речовина́
substancja chemiczna
хімі́чне я́вище
zjawisko chemiczne
хімі́чний елеме́нт
pierwiastek chemiczny
хімі́чний зв’язо́к
wiązanie chemiczne
хімі́чний си́мвол
symbol chemiczny
хімі́чні мутаге́ни
mutageny chemiczne
хі́мія
chemia
хіти́н
chityna
хламідомона́да
zawłotnia
хлібозаготі́влі
konfiskata żywności
хлор
chlor (pierwiastek)
хлора́т
chloran
хлора́тна кислота́
kwas chlorowy
хлоре́ла
chlorella
хлори́д
chlorek
хлори́д-іо́н
jon chlorkowy
хлори́дна кислота́
kwas chlorowodorowy (solny)
хлори́т
chloryt
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хло́рна вода́
woda chlorowa
хло́рне вапно́
wapno chlorowane
хлоробензе́н
chlorobenzen
хлорово́день
chlorowodór
хлоромета́н
chlorometan
хлоропла́сти
chloroplasty
хлорофі́л
chlorofil
хлоро́цтова кислота́
kwas chlorooctowy
хлорува́ння
chlorowanie
хма́ра те́гів
chmura tagów
хма́ри ку́пчасті, пери́сті, шарува́ті
chmury kłębiaste, pierzaste, warstwowe
хма́рність
zachmurzenie
ходи́льні но́ги
odnóża kroczne
хо́лдингова компа́нія
holding
холе́рик
choleryk
холестери́н
cholesterol
холецисти́т
zapalenie pęcherzyka żółciowego
холоди́льник хімі́чний
lodówka chemiczna
холо́дна війна́
„zimna wojna”
хо́мінг
homing
хондроци́т
chondrocyty
хо́рда
cięciwa

хребе́т
kręgosłup
хребці́
kręgi
хресто́ві похо́ди
wyprawy krzyżowe
хре́щення
chrzest
христия́нство
chrześcijaństwo
хром
chrom (pierwiastek)
хромати́н
chromatyna
хромопла́сти
chromoplasty
хромосо́ми
chromosomy
хромосо́мна тео́рія спадко́вості
teoria chromosomowa dziedziczności
хромосо́мні мута́ції
mutacje chromosomowe
хронологі́чна табли́ця
tabela chronologiczna
хронологі́чний вік
wiek chronologiczny
хроноло́гія
chronologia
хрущо́вки
„chruszczowki”
хрящ
chrząstki
хрящові́ ри́би
ryby chrzęstnoszkieletowe
худо́жній о́браз
obraz artystyczny
худо́жній твір
utwór artystyczny
худо́жньо-белетрести́чний стиль
styl artystyczny
худо́жня дета́ль
szczegół artystyczny
ху́нта
junta
ху́тір
chutor

хутір

хлори́тна кислота́
kwas chlorawy

Х

хо́рда ко́ла
cięciwa okręgu
хо́рда кру́га
cięciwa koła
хоре́й
trochej
хо́стинг
hosting
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цегла

Ц

Ц

152

це́гла
cegła
це́зій
cez (pierwiastek)
целофа́н
celofan
целюло́за
celuloza
цеме́нт
cement
ценофі́ли
cenofile
ценофо́би
cenofoby
центра́льна кліти́на
komórka centralna
центра́льна нерво́ва систе́ма
układ nerwowy ośrodkowy
центра́льний йон
jon główny
центр ваги́
środek ciężkości
центр гомоте́тії
środek jednokładności
центрифу́га
wirówka
центрифугува́ння
wirowanie
центріо́ля
centriola
центр ко́ла
środek okręgu
центр ко́ла впи́саного в трику́тник
środek okręgu wpisanego w trójkąt
центр ко́ла опи́саного навколо
трику́тника
środek okręgu opisanego na trójkącie
центр кру́га
środek koła
центр ку́лі
środek kuli
центр мас
środek masy
центроме́ра
centromer
центр пра́вильного
многогра́нника
środek prawidłowego wielościanu
центр пра́вильного многоку́тника
środek prawidłowego wielokąta

центр симетрі́ї
środek symetrii
церко́вна ієра́рхія
hierarchia cerkiewna
церко́вний розко́л
schizma
церко́вні бра́тства
bractwa cerkiewne
цета́нове число́
liczba cetanowa
цехи́ ремісни́чі
cechy rzemieślnicze
цивіліза́ція
cywilizacja
циві́льна дієзда́тність
zdolność do czynności cywilnych
циві́льна правозда́тність
cywilna zdolność do czynności prawnych
циві́льне пра́во
prawo cywilne
циві́льно-правова́
відповіда́льність
odpowiedzialność cywilno-prawna
цикл
cykl
цикл з пара́метром
cykl z parametrem
цикл з передумо́вою
cykl z prewarunkiem
цикл з постумо́вою
cykl z postwarunkiem
циклі́чна моле́кула
cząsteczka pierścieniowa
циклі́чна фо́рма глюко́зи
pierścieniowa postać glukozy
циклі́чні алгори́тми
algorytmy cykliczne
цикл Ка́львіна
cykl Calvina
циклоалка́н
cykloalkan
циклобута́н
cyklobutan
циклогекса́н
cykloheksan
цикло́їда
cykloida
цикло́н
cyklon
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циклопропа́н
cyklopropan
цилі́ндр
walec
цилі́ндр кругови́й пря́мий
walec kołowy prosty
цинга́
szkorbut
цинк
cynk (pierwiastek)
ци́нковий пил
proszek cynkowy
цирко́ній
cyrkon (pierwiastek)
ци́ркуль
cyrkiel
циркуля́торна систе́ма
układ krążenia
циркуляці́йний газ
gaz cyrkulacyjny
циркуля́ція атмосфе́ри
cyrkulacja powietrza
циро́з
marskość wątroby
цис-ізоме́р
cys izomer
ци́ста
zapalenie błon śluzowych pęcherza
moczowego

ци́фри па́рні
cyfry parzyste
ціані́д
cyjanek
ці́вка
skok
ці́ла части́на мі́шаного числа́
część całkowita liczby mieszanej
ці́лісність
jednolitość
ці́лісність географі́чної оболо́нки
integralność powłoki geograficznej
ціна́ по́ділки
wartość podziałki
цу́кор
cukier
цукро́вий діабе́т
cukrzyca
цуна́мі
tsunami

цунамі

циклопарафі́н
cykloalkany

Ц

цисти́т
zapalenie pęcherza moczowego
цита́та
cytat
цитогенети́чний ме́тод
metoda cytogenetyczna
цитозо́ль (гіалопла́зма)
cytozol (cytoplazma podstawowa)
цитокіне́з
cytokineza
цитокіні́ни
cytokininy
цитоло́гія
cytologia
цитопла́зма
cytoplazma
цитоплазмати́чна спадковість
dziedziczność cytoplazmatyczna
цитоскеле́т
cytoszkielet
цитотехноло́гії
cytotechnologie
ци́фри непа́рні
cyfry nieparzyste
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чаву́н
żeliwo

Ч

чадни́й газ
gaz czadowy, czad
чарти́стський рух
ruch czartystowski
час відпочи́нку
czas odpoczynku
час лі́тній місце́вий, поясний
czas letni lokalny, strefowy
части́на мо́ви
część mowy

чавун

ча́стка
iloraz

Ч

ча́стка (ма́сова, моля́рна,
об’є́мна)
ułamek (masowy, molowy,
objętościowy)
частко́ве покрива́ло
osłona częściowa
частко́вий заря́д
ładunek częściowy
частота́ серце́вих скоро́чень
częstotliwość skurczów serca
частота́ циклі́чна гармоні́йного
колива́ння
częstość kołowa drgania harmonicznego
чат
czat
ча́шечка
kielich
Черве́нські міста́
Grody Czerwieńskie
Черво́на кни́га
Czerwona Księga
Черво́на кни́га Украї́ни
Czerwona Księga Ukrainy
черво́ний теро́р
czerwony terror
черво́ні во́дорості
krasnorosty
чергува́ння зву́ків
alternacja dźwięków
черевни́й нерво́вий ланцюжо́к
łańcuszek nerwowy brzuszny
черевоно́гі молю́ски
brzuchonogi (ślimaki)
черевце́ членистоно́гих
odwłok owadów

че́реп
czaszka
черепа́хи
żółwie
черешо́к листка́
ogonek liścia
четверти́нний а́том карбо́ну
czwartorzędowy atom węgla
четверти́нні антропоге́нні
ві́дклади
czwartorzędowe osady antropogeniczne
чи́нники розмі́щення
виробни́цтва
czynniki lokalizacji produkcji
чи́нники середо́вища
czynniki środowiska
чисе́льник дро́бу
licznik ułamka
чи́сла взає́мно обе́рнені
liczby wzajemnie odwrotne
чи́сла взає́мно прості́
liczby względnie pierwsze
чи́сла від’є́мні
liczby ujemne
чи́сла дода́тні
liczby dodatnie
чи́сла дробові́
liczby ułamkowe
чи́сла ко́мплексні
liczby zespolone
чи́сла натура́льні
liczby naturalne
чи́сла непа́рні
liczby nieparzyste
чи́сла па́рні
liczby parzyste
чи́сла протиле́жні
liczby przeciwne
чи́сла раціона́льні
liczby wymierne
чи́сла скла́дені
liczby złożone
чи́сла спря́жені
liczby sprzężone
чи́сла ці́лі
liczby całkowite
числі́вник
liczebnik
число́ іме́нників
liczba rzeczowników
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число́ мі́шане
liczby mieszane
число́ нейтро́нне
liczba neutronowa
число́ нукло́нне (ма́сове)
liczba masowa
число́ просте́
liczby proste
число́ прото́нне
liczba protonowa
число́ уя́вне
liczba urojona
чи́ста лі́нія
linia czysta
чита́ння
czytanie

член многочле́на
wyraz wielomianu
чолові́чий рід
rodzaj męski
«чо́рна до́шка»
„Czarna tablica”
«Чо́рна ра́дa»
„Czarna rada”
чо́рний мета́л
metal żelazny

чутливий

чле́ни ре́чення
części zdania

Ч

чо́рний спи́сок
czarna lista
чорни́ло
atrament
чорни́льний мішо́к
woreczek czernidłowy
«чорносви́тники»
(«сі́рі піджа́ки»)
„Czarna piechota”
чорносо́тенці
czarnosetnicy
Чорткі́вська офензи́ва
„ofensywa czortkowska”
чотиривале́нтний елеме́нт
pierwiastek czterowartościowy
чотирику́тник
czworokąt
чумакува́ння
czumactwo
чутли́ва реа́кція
reaktywność (sensytywność) reakcji
чутли́вий (доцентро́вий) нейро́н
neuron czuciowy (dośrodkowy)
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шабло́н
szablon

Ш

шабло́н докуме́нта
szablon dokumentu
шабло́н офо́рмлення (те́ма)
projekt szablon (temat)
ша́лька терезі́в
szalka wagi
шар електро́нний
warstwa elektronowa
шарува́та будо́ва
budowa warstwowa
шви́дкість
prędkość

шаблон

шви́дкість ті́ла
prędkość ciała

Ш

шви́дкість хімі́чної реа́кції
szybkość reakcji chemicznej
ше́льф
szelf
ше́льфовий льодовик
lodowiec szelfowy
Шенге́нська зо́на
Strefa Schengen
шершкува́та (зерни́ста)
ендоплазмати́чна сі́тка
retikulum endoplazmatyczne szorstkie
(granulowane)
шестиелектро́нна n-хма́ра
sześcioelektronowa n-chmura
шестичле́нний цикл
cykl sześcioczłonowy
ши́на
magistrala
Шипи́нська земля́
Ziemia Szypińska
шипля́чий звук
głoska sycząca
ширина́ прямоку́тника
szerokość prostokąta
ширина́ прямоку́тного
паралелепі́педа
szerokość prostopadłościanu
ши́шка
szyszka
шістдеся́тники
sześćdziesiątnicy
шкала́
skala, podziałka

шкала́ Це́льсія
skala Celsjusza
шкідли́ва речовина́
szkodliwa substancja
шкідли́ві умо́ви
szkodliwe warunki
шкідники́ сільськогоспо́дарських
культ́ур
szkodniki roślin uprawnych
шкільни́й пері́од
okres szkolny (okres drugiego
dzieciństwa)
шкірне́ ди́хання
oddychanie skórne
шкі́рно-м’я́зовий мішо́к
wór skórno-mięśniowy
шкі́рочка листка́
skórka liścia
шко́да
szkoda
шлак
żużel
шліфува́льні матеріа́ли
materiały szlifierskie (ścierne)
шлунко́вий сік
sok żołądkowy
шлу́нок
żołądek
шлу́ночки се́рця
komory
шлюб
ślub
шлю́бна диплома́тія
dyplomacja towarzyska
шлюз
śluza
шлях
droga
шлях до фа́йлу
ścieżka dostępu do pliku
шля́хта
szlachta
шовк ацета́тний
jedwab octanowy
шовк натура́льний
jedwab naturalny
шо́кова терапі́я
terapia szokowa
штам
sztam
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шумні

штати́в для пробі́рок
statyw do probówek
штати́в хімі́чний
statyw chemiczny
штиль
sztil, flauta
шторм
sztorm
штраф
mandat
шту́чна екосисте́ма
ekosystem sztuczny
шту́чне волокно́
włókno sztuczne
шту́чне заплі́днення
zapłodnienie sztuczne
шту́чний добі́р
dobór sztuczny
шту́чний імуніте́т
odporność sztuczna
шту́чні росли́нні угрупо́вання
sztuczne zespoły roślinne
шум
szum (informacyjny)
шу́мні при́голосні
spółgłoski szmerowe

Ш
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щавлева

щавле́ва кислота́
kwas szczawiowy
ще́лепи
szczęki
ще́плення росли́н
szczepienie roślin
щит
tarcza
щитоподі́бна за́лоза
tarczyca
щіли́нні при́голосні
spółgłoski szczelinowe
щі́льна сполучна́ ткани́на
tkanka włóknista zbita
щі́льний матеріа́л
szczelny materiał

Щ

Щ
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юрський

юзабі́літі
użyteczność
ЮНЕ́СКО
UNESCO
юніко́д
Unicode
юриди́чна відповіда́льність
odpowiedzialność prawna
юриди́чна осо́ба
osoba prawna
юриди́чні фа́кти
fakty prawne
юрисди́кція
jurysdykcja
ю́рський пері́од
okres jurajski (jura)

Ю

Ю
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я́блучна кислота́
kwas jabłkowy

Я

я́вище (біологі́чне, фізи́чне,
хімі́чне)
zjawisko (biologiczne, fizyczne,
chemiczne)
я́вище колоніа́льності
zjawisko kolonialności
я́дерна оболо́нка
osłonka (błona, otoczka) jądrowa
я́дерна реа́кція
reakcja jądrowa
я́дерний ма́трикс
matrix jądrowy
я́дерний сік (каріопла́зма,
нуклеопла́зма)
sok jądrowy (kariolimfa, nukleoplazma)
я́дерні по́ри
pory jądrowe
я́дерні реа́кції
reakcje jądrowe

яйцекла́д
pokładełko
яйцекліти́на
komórka jajowa
яйценаро́дження
jajorodność
я́кісна реа́кція
reakcja jakościowa
я́кісний ана́ліз
analiza jakościowa
я́кісні прикме́тники
przymiotniki jakościowe
я́кісні числі́вники
liczebniki jakościowe
ямб
jamb
яр
wąwóz
ярли́к
etykieta, nalepka

яблучна

я́дерні си́ли
siły jądrowe

Я

яде́рце
jąderko
ядро́
jądro
ядро́ (а́тома, бензе́ну)
jądro (atomu, benzenu)
ядро́ вегетати́вне
jądro wegetatywne
ядро́ генерати́вне
jądro generatywne
ядро́ землі́
jądro Ziemi
яє́чка (сім’яни́ки)
jądra
яє́чники
jajniki
язи́к
język
язикові́ при́голосні
spółgłoski językowe
язи́чництво
pogaństwo
яйла́
jajła
яйцеживонаро́дження
jajożyworodność
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żargon
жарго́н

Ż

żyworodność
живонаро́дження

„żdanowszczyzna” (Doktryna
Żdanowa)
«жда́новщина»
żebra
ре́бра
żegluga powietrzna
повітропла́вання
żel
гель
żelazo
залі́зо
żelazo (pierwiastek)
фе́рум

żargon
Ż

żelazostopy
фероспла́ви
żeliwo
чаву́н
żołądek
шлу́нок
żółć
жовч
żółwie
черепа́хи
żużel
шлак
żwacz
ру́бець
życie
життя́
żylaki
варико́зне розши́рення вен
żyłki
ве́нули
żyły
ве́ни
żywica fenolowo-formaldehydowa
смола́ фенолформальдегі́дна
żywiciel ostateczny
остато́чний хазя́їн
żywiciel pośredni
проміжни́й хазя́їн
żywienie niedostateczne
недоста́тнє харчува́ння
żywienie racjonalne
раціона́льне харчува́ння
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źrenica
зіни́ця

Ź

źródła
джере́ла пра́ва
źródła gorące
гаря́чі джере́ла
źródła historyczne
істори́чні джере́ла
źródła prawa
джере́ла пра́ва
źródło
джерело́
źródło luminescencyjne
люмінесце́нтне джерело́
źródło naturalne
приро́днє джерело́

Ź

źródło światła
джерело́ сві́тла

źródło

źródło podwyższonego
niebezpieczeństwa
джерело́ підви́щеної небезпе́ки
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zwrot
фра́за
zwrot imiesłowowoprzymiotnikowy
дієприкметнико́вий зворо́т
zwrot imiesłowowo-przysłówkowy
дієприслівнико́вий зворо́т
zwrotnik południowy, północny
тро́пік півде́нний, півні́чний
zwyczaj obrotu biznesowego
зви́чай ділово́го оборо́ту
zwykła budowa łańcucha
węglowego węglowodorów
норма́льна будо́ва карбо́нового
ланцюга́ вуглево́днів
zygota
зиго́та

zwrot
Z
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związek halogenopochodny
węglowodoru
галогенопохідна́ сполу́ка вуглево́дню

zmienny prąd elektryczny
змі́нний електри́чний струм

związek genetyczny
генети́чний зв’язо́к

zmienność mutacyjna
мутаці́йна мінли́вість

związek dwuskładnikowy
біна́рна сполу́ка

zmienność modyfikacyjna
модифікаці́йна мінли́вість

związek
сполу́ка

zmienność kombinacyjna
комбінати́вна мінли́вість

zwęglanie
обву́глювання (обву́глення)

zmienność dziedziczna
спадко́ва мінли́вість

zrównoważenie wagi
зрівнова́жування терезі́в

zmienność
мінли́вість

zmiękczanie wody
пом’я́кшення води́
zmysł równowagi
вестибуля́рний апара́т
zmysł wzroku
зорова́ сенсо́рна систе́ма
znaczące części wyrazu
значу́щі части́ни сло́ва
znaczenie gramatyczne wyrazu
грамати́чне зна́чення сло́ва
znaczenie leksykalne wyrazu
лекси́чне зна́чення сло́ва
znaczenie przenośne wyrazu
перено́сне зна́чення сло́ва
znaczenie wyrażenia ze zmienną
зна́чення ви́разу зі змі́нною
znacznik
ма́ркер
znacznik wypełnienia
ма́ркер запо́внення

związek heterocykliczny
гетероциклі́чна сполу́ка
związek międzymetaliczny
інтерметалі́чна сполу́ка
związek niskozdysocjowany
малодисоційо́вана сполу́ка
związek organiczny
органі́чна сполу́ка
związek pochodny
похідна́ сполу́ка
związek przynależności
приляга́ння

zwoje
Z

związek wielkocząsteczkowy
високомолекуля́рна сполу́ка (ВМС)
związek zawodowy
професі́йна спі́лка (профспі́лка)
związek zwykły
ордина́рний зв’язо́к
związki amfifilowe
амфіфі́льні сполу́ки

zwoje nerwowe
нерво́ві вузли́

zraz
прище́па

zwijanie białka
згорта́ння білка́

zoospory
зооспо́ри

zwierzęta wtórnowodne
вторинново́дні твари́ни

zoopsychologia
зоопсихоло́гія

zwierzęta domowe
сві́йські твари́ни

zoologia
зооло́гія

zwierzęta-bioreaktory
твари́ни-біореа́ктори

zol
золь

zwieracze
сфі́нктери

znalezisko, znaleźne
зна́хідка

zwichnięcie
ви́вих

znak ortograficzny
орфогра́ма

związki zawodowe
профспі́лка

znak interpunkcyjny
пунктогра́ма

związki wysokocząsteczkowe
високомолекуля́рні сполу́ки

znaki nierówności
зна́ки нері́вності

związki organiczne
органі́чні речови́ни

znak
знак
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zespół nabytego niedoboru
odporności (AIDS)
синдро́м набу́того імунодефіци́ту
люди́ни (СНІД)
zespół zakładów rolniczoprzemysłowych
агропромисло́вий ко́мплекс (АПК)

zespół
Z

zjawisko fizyczne
фізи́чне я́вище
zjawisko fotoelektryczne
фотоефе́кт
zjawisko kolonialności
я́вище колоніа́льності
zjawisko optyczne
опти́чне я́вище

złamanie
перело́м

zewnętrzny poziom energetyczny
(warstwa elektryczna)
зо́внішній енергети́чний рі́вень
(електро́нний шар)

zlodowacenie zbiornika wodnego
льодоста́в

zetknięcie
зі́ткнення

zjednoczenie
собо́рність (про є́дність украї́нських
земе́ль)

zestaw testowy danych
wejściowych
те́стовий набі́р вхідни́х да́них

zjazd książąt
з’їзд князі́в

zestaw (garnitur) haploidalny
chromosomów
гапло́їдний набі́р хромосо́м

złoże
родо́вище

Zielona Księga
Зеле́на кни́га

złoża rudy
по́клади руди́

zielenice, glony zielone
зеле́ні во́дорості

„Złoty pokój”
«Золоти́й спо́кій»

zęby trzonowe
кутні́ зу́би

złoto
зо́лото

zęby
зу́би

złącze elektronowo-dziurowe (p-nzłącze)
електро́нно-ді́рковий перехі́д (p-nперехід)

zez
косоо́кість

Zielona Księga Ukrainy
Зеле́на кни́га Украї́ни
zielona rewolucja
Зеле́на револю́ція
Ziemia Szypińska
Шипи́нська земля́
ziemie rolne
о́рні зе́млі
ziemstwo
зе́мство
„zimna wojna”
холо́дна війна́
zimownik
зимівни́к
zjawiska kapilarne
капіля́рні я́вища

złożona konstrukcja składniowa
складна́ синтакси́чна констру́кція
złożone warunki logiczne
скла́дені логі́чні умо́ви
złożone wirusy
складні́ ві́руси
złożoność algorytmu
скла́дність алгори́тму
złożony cykl życiowy
складни́й життє́вий цикл
zmęczenie mięśni
вто́ма м’я́зів
zmiana stanu skupienia substancji
змі́на агрега́тних ста́нів речовини́
zmienna
варіа́нта
zmienna losowa
випадко́ва величина́

zmienna zależna (funkcja)
зм́інна зале́жна

zjawisko Comptona
ефе́кт Ко́мптона

zmienna niezależna (argument)
змі́нна незале́жна

zjawisko chemiczne
хімі́чне я́вище

zmienna losowa dyskretna
випадко́ва дискре́тна величина́

zjawisko (biologiczne, fizyczne,
chemiczne)
я́вище (біологі́чне, фізи́чне, хімі́чне)
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zdarzenie, częstotliwość
поді́я, частот́а

zdalna usługa dostępu
do komputera
слу́жба відда́леного до́ступу
до комп’ю́тера

zdarzenie
поді́я

„zbrojny pokój”
«озбро́єний мир»

zdarzenia równo prawdopodobne
поді́ї рівноймові́рні

zbrodnia wojenna
воє́нний зло́чин

zdarzenia równo możliwe
поді́ї рі́вноможли́ві

zbrodnia przeciwko ludzkości
зло́чин про́ти лю́дства

zdanie
ре́чення
zdanie bezpodmiotowe
неозна́чено-особо́ве ре́чення
zdanie dwuczłonowe
двоскла́дне ре́чення
zdanie niepełne (eliptyczne)
непо́вне ре́чення
zdanie nierozwinięte
непоши́рені ре́чення
zdanie oznajmujące
розповідне́ ре́чення
zdanie pełne
по́вне ре́чення
zdanie podmiotowe
особо́ве ре́чення
zdanie podrzędne
підря́дне ре́чення
zdanie podrzędnie złożone
складнопідря́дне ре́чення
zdanie pojedyncze
односкла́дне ре́чення
zdanie pojedyncze nierozwinięte
односкла́дні прості́ ре́чення
zdanie proste
просте́ ре́чення
zdanie pytające
пита́льне ре́чення
zdanie rozkazujące
спонука́льне ре́чення
zdanie rozwinięte
поши́рене ре́чення
zdanie współrzędnie złożone
складносуря́дне ре́чення
zdanie wtrącone, parantetyczne
вставне́ ре́чення
zdanie wykrzyknikowe
окли́чне ре́чення
zdanie złożone
складне́ ре́чення
zdarzenia niezgodne
поді́ї несумі́сні

zdarzenie elementarne
поді́я елемента́рна
zdarzenie niemożliwe
поді́я неможли́ва
zdarzenie prawdopodobne
поді́я достові́рна (вірогі́дна)
zdarzenie przeciwstawne
поді́я протиле́жна
zdarzenie przypadkowe, losowe
поді́я випадко́ва
zdarzenie sprzyjające
поді́я сприя́тлива
zdolności
зді́бності
zdolność deliktowa
деліктозда́тність

zespół
Z

zdolność do czynności cywilnych
циві́льна дієзда́тність
zdolność do oddziaływania
зда́тність до взаємоді́ї
zdolność skupiająca soczewki
опти́чна си́ла лі́нзи
zdolność wypierania
вити́снювальна зда́тність
zdrowy rozsądek
осу́дність
zegar biologiczny
біологі́чний годи́нник
zero
нуль
zerowy poziom energii
нульови́й рі́вень ене́ргії
zespoły
угрупо́вання
zespoły anonimowe
аноні́мні угрупо́вання
zespoły personifikowane
персоніфіко́вані угрупо́вання
zespoły roślinne
росли́нне угрупо́вання
zespół (garnitur) diploidalny
chromosomów
дипло́їдний набі́р хромосо́м
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zastawki
сту́лкові кла́пани се́рця

zasada pomocniczości,
subsydiarności
субсидіа́рність

zasób informacyjny
інформаці́йний ресу́рс

zasada organiczna
органі́чна осно́ва

zasolenie wody
соло́ність води́

zasada IP adresacji
при́нцип IP-адреса́ції

zasoby wodne
во́дні ресу́рси

zasada Huygensa- Fresnela
при́нцип Гю́йгенса-Френеля

zasada superpozycji potencjałów
при́нцип суперпози́ції потенціа́лів
zasada superpozycji pól
при́нцип суперпози́ції полі́в
zasada zachowania pędu
зако́н збере́ження і́мпульсу
zasadowość
осно́вність

zasada
Z

zasadowy (pierwiastek, metal)
лу́жний (елеме́нт, мета́л)
zasady azotowe
нітрогеновмі́сні осно́ви
zasady gospodarki keiretsu
при́нцип еконо́міки кейре́цу
zasady łączności
при́нцип радіозв’язку́
zasady pisowni
право́пис
zasady purynowe
пури́нова осно́ва
zasiedzenie
набува́льна да́вність
zasilacz
ада́птер

zastawki półksiężycowate
півмі́сяцеві кла́пани
zastąpienie
замі́щення
zastępować
замі́щувати
zastosowanie
застосува́ння
zastosowanie badania funkcji
застосува́ння дослі́дження фу́нкцій
zastosowanie tożsamości
застосува́ння тот́ожностей
zatoka
зато́ка
zatrucie grzybami
отру́єння гриба́ми
zatrucie jadem kiełbasianym,
botulizm
ботулі́зм
zatrucie pokarmowe
харчові́ отру́єння
zatrudnienie ludności
за́йнятість насе́лення
zawał
інфа́ркт

zbilansowane odżywianie
збалансо́ване харчува́ння

zasoby programowe do nauczania
програ́мні за́соби навча́льного
призна́чення

ząb mięsożerny (łamacz)
хи́жий зуб

zasoby naturalne
приро́дні ресу́рси

zawłotnia
хламідомона́да

zawiesina
суспе́нзія

zasoby mineralno-surowcowe
(kopaliny użyteczne)
мінера́льно-сирови́нні ресу́рси
(кори́сні копа́лини)

zawartość treści
конте́нт

zasoby leśne
лісові́ ресу́рси

zawartość metali
металомі́сткість

zasoby gruntowe
земе́льні ресу́рси

zawartość merytoryczna,
sensowość wypowiedzi
змісто́вність мо́влення

zasilanie rzeki
жи́влення рі́́чки

zasoby rekreacyjne
рекреаці́йні ресу́рси
zasoby rolniczo-klimatyczne
агроклімати́чні ресу́рси

zbiornik wodny
водосхо́вище
zbiorowość generalna lub populacja
generalna
генера́льна суку́пність
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zapożyczenie
запози́чення

zapalenie błon śluzowych pęcherza
moczowego
ци́ста

zapobieganie
запобіга́ння

zapadnicy
за́хідники

zapłon
спа́лах

zapadliska
запа́дини

zapłodnienie zewnętrzne
зо́внішнє заплі́днення

zaokrąglenie
окру́глення

zapłodnienie wewnętrzne
вну́трішнє заплі́днення

zanieczyszczony
забру́днений

zapłodnienie sztuczne
шту́чне заплі́днення

zanieczyszczenie środowiska
забру́днення довкі́лля

zapłodnienie podwójne
подві́йне заплі́днення

zanieczyszczenie antropogeniczne
антропоге́нне забру́днення

zapłodnienie
заплі́днення

zanieczyszczenie
забру́днення

zapisz
зберегти́

zamknięty (łańcuch)
за́мкнений (ланцю́г)

zapisywanie ułamków dziesiętnych
десятко́ва фо́рма за́пису дро́бів

zamknięta (budowa)
за́мкнена (будо́ва)

zapis dziesiętny liczb naturalnych
десятко́вий за́пис натура́льних чи́сел

zamiar
у́мисел

zapamiętywanie
запам'ято́вування

zamach stanu
держа́вний переворо́т

zapałka
сірни́к

załoga pracownicza
трудови́й колекти́в

zapalenie zatok przynosowych
гаймори́т

zależność oporu właściwego metali
od temperatury
зале́жність пито́мого о́пору мета́лів
і електролі́тів від температу́ри

zapalenie błony śluzowej żołądka
гастри́т
zapalenie cewki moczowej
уретри́т
zapalenie Interferon
запа́лення

zapalenie wątroby
гепати́т

zasada
Z

zaprzeczenie predykatu
запере́чення предика́та
zapylenie
запи́лення
zapytanie bazy danych
за́пит ба́зи да́них
zarodek
за́родок

zarodziec malarii
малярі́йний плазмо́дій

zapalenie opon mózgowordzeniowych
менінгі́т

zarodnik, przetrwalnik
спо́ра

zapalenie mózgu
енцефалі́т

zarodnia
спора́нгій

zapalenie miedniczki moczowej
i moczowodów
пієлонефри́т

zasada Huygensa
при́нцип Гю́йгенса

zapalenie trzustki
панкреати́т

zasada działania silnika cieplnego
при́нцип ді́ї теплово́го двигуна́

zapalenie stawów
артри́т

zasada
осно́ва

zapalenie pęcherzyka żółciowego
холецисти́т

zarządzanie nakazowoadministracyjne
кома́ндно-адміністрати́вне управлі́ння

zapalenie pęcherza moczowego
цисти́т
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Z
zabarwienie
Z

zaimek
займе́нник

zabarwienie uprzedzające
попере́джувальне або відля́куюче
заба́рвлення

zagadka
зага́дка

zabarwienie ochronne (mimikra)
захисне́ заба́рвлення

zadania kombinatoryczne
комбінато́рні зада́чі

zabarwienie maskujące
маску́юче заба́рвлення

zaimek zwrotny
зворо́тний займе́нник

zabytek historyczny
істори́чна па́м’ятка

zaimki dzierżawcze
присві́йні займе́нники

zachmurzenie
хма́рність

zaimki nieokreślone
неозна́чені займе́нники

zachowanie agresywne
агреси́вна поведі́нка

zaimki osobowe
особо́ві займе́нники

zachowanie człowieka
поведі́нка люди́ни

zaimki przeczące
запере́чні займе́нники

zachowanie godowe
(reprodukcyjne)
репродукти́вна поведі́нка

zaimki przydawkowe
означа́льні займе́нники

zachowanie grupowe
групова́ поведі́нка

zaimki pytające
пита́льні займе́нники

zachowanie higieniczne
гігієні́чна поведі́нка

zaimki wskazujące
вказівні́ займе́нники

zachowanie indywidualne
індивідуа́льна поведі́нка

zaimki względne
відно́сні займе́нники

zachowanie nabyte
набу́та поведі́нка

zajęczaki (zającokształtne)
зайцеподі́бні

zachowanie obronne
захисна́ поведі́нка

zakłady przetwórcze
переро́бне підприє́мство

zachowanie pokarmowe
харчова́ поведі́нка

zakony rycerskie
духо́вно-ри́царські о́рдени

zachowanie poznawcze
дослі́дницька поведі́нка

zakres
діапазо́н

zachowanie rodzicielskie
ба́тьківська поведі́нка твари́н

zakręt zębaty
фа́сція

zachowanie społeczne
суспі́льна поведі́нка твари́н

zakrzep
тромб

zachowanie terytorialne
територіа́льна поведі́нка

zakupy
за́купи (селя́ни)

zachowanie wrodzone
вро́джена поведі́нка

zależne państwa i terytoria
зале́жні краї́ни і терито́рії

zaciskacz
затиска́ч

zależność
зале́жність

zaćmienie Księżyca
мі́сячне зате́мнення

zależność odwrotnie
proporcjonalna
обе́рнена пропорці́йна зале́жність

zadania doświadczalne
експеримента́льні зада́чі
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wzór na tangens sumy
фо́рмула та́нгенса су́ми

wzór na n-ty element ciągu
фо́рмула зага́льна чле́на
послідо́вності

wzór na tangens różnicy
фо́рмула та́нгенса різни́ці

wzór na kwadrat sumy
фо́рмула квадра́та су́ми

wzór na sumę tangensów
фо́рмула су́ми та́нгенсів

wzór na kwadrat różnicy
фо́рмула квадра́та різни́ці

wzór na sumę sześcianów
фо́рмула су́ми кубі́в

wzór na cosinus sumy
фо́рмула ко́синуса су́ми

wzór półstrukturalny
напівструкту́рна фо́рмула

wzór na objętość sześcianu
фо́рмула об'є́́му ку́ба

wzór ogólny (empiryczny, wzór
cząsteczkowy związku)
зага́льна фо́рмула (бру́тто-фо́рмула,
молекуля́рна фо́рмула сполу́ки)

wzór na objętość prostopadłościanu
фо́рмула об'є́му прямоку́тного
паралелепі́педа

wzór na obliczanie logarytmu
фо́рмула логарифмува́ння
wzór na obwód kwadratu
фо́рмула пери́метра квадр́ата
wzór na obwód prostokąta
фо́рмула пери́метра прямоку́тника
wzór na pole kwadratu
фо́рмула пло́щі квадра́та
wzór na pole prostokąta
фо́рмула пло́щі прямоку́тника
wzór na pole trójkąta
równobocznego
фо́рмула пло́щі рівносторо́ннього
трику́тника

wzór skróconego mnożenia
фо́́рмула скоро́ченого мно́ження
wzór soczewkowy
фо́рмула лі́нзи
wzór strukturalny
структу́рна фо́рмула
wzrok binokularny
бінокуля́рний зір
wzrok mozaikowy
мозаї́чний зір

wzrost
W

wzrost
ріст

wzór na rekurencję
фо́рмула рекуре́нтна
wzór na różnicę cosinusów
фо́рмула різни́ці ко́синусів
wzór na różnicę kotangensów
фо́рмула різни́ці кота́нгенсів
wzór na różnicę kwadratów
фо́рмула різни́ці квадратів
wzór na różnicę sinusów
фо́рмула різни́ці си́нусів
wzór na różnicę sześcianów
фо́рмула різни́ці кубі́в
wzór na różnicę tangensów
фо́рмула різни́ці та́нгенсів
wzór na sinus różnicy
фо́рмула си́нуса різни́ці
wzór na sinus sumy
фо́рмула си́нуса су́ми
wzór na sumę cosinusów
фо́рмула су́ми ко́синусів
wzór na sumę kotangensów
фо́рмула су́ми кота́нгенсів
wzór na sumę sinusów
фо́рмула су́ми си́нусів
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względna masa cząsteczkowa
відно́сна молекуля́рна ма́са

wystarczający warunek istnienia
ekstremum funkcji
доста́тня умо́ва екстре́муму фу́нкції

względna masa atomowa
відно́сна а́томна ма́са

wyspa
о́стрів

względna gęstość gazu
відно́сна густина́ га́зу

wysokość względna
відно́сна висота́

wzbogacanie w sole mineralne
мінера́льне жи́влення

wysokość walca
висота́ цилі́ндра

wystarczający warunek istnienia
punktu przegięcia funkcji
доста́тня умо́ва існува́ння то́чки
пере́гину фу́нкції
wystarczający warunek malenia
funkcji
доста́тня у́мова спада́ння фу́нкції

względna wilgotność powietrza
відно́сна воло́гість пові́тря
względny stan spoczynku
відно́сний спо́кій
wzgórze
тала́мус

wzory obniżenia stopnia
фо́рмули пони́ження сте́пеня

wyszukiwanie tematyczne
темати́чний по́шук

W

wzory i oznaczenia
фо́рмули й позна́чення

występek
просту́пок

wzory dodawania
фо́рмули додава́ння

wystarczający warunek wzrastania
funkcji
доста́тня умо́ва зроста́ння фу́нкції

wysokość

wzniesienia
височи́ни

wzory przekształcenia iloczynu
funkcji trygonometrycznych
w sumę
фо́рмули перетво́рення добу́тку
тригонометри́чних фу́нкцій в су́му

wytwarzanie cysty (rodzaju
przetrwalnika)
інцистува́ння

wzory potrojonego argumentu
фо́рмули потрі́йного аргуме́нту

wytrzymałość mięśni
витрива́лість м’я́зів

wzory połówkowego argumentu
фо́рмули полови́нного аргуме́нту

wytok, źródło
ви́тік

wzory podwojonego argumentu
фо́рмули подві́йного аргуме́нту

wytnij
ви́різати

wzory podsumowania
фо́рмули зве́дення

wyszukiwarka
пошуко́ва систе́ма

wyż baryczny, antycyklon
антицикло́н

wzory trygonometryczne
фо́рмули тригонометри́чні

wzajemne oddziaływanie atomów
w cząsteczce
взає́мний вплив а́томів у моле́кулі

wzory przekształcenia sumy funkcji
trygonometrycznych w iloczyn
фо́рмули перетво́рення су́ми
тригонометри́чних фу́нкцій в добу́ток

Wyższa Rada Sprawiedliwości
Ви́ща ра́да правосу́ддя
wyższe czynności nerwowe
ви́ща нерво́ва дія́льність

wzajemne oddziaływanie ciał
naelektryzowanych
взаємоді́я наелектризо́ваних тіл
wzajemne oddziaływanie
magnetyczne
магні́тна взаємоді́я

wzór
фо́́рмула
wzór cząsteczkowy reakcji
молекуля́рне рівня́ння реа́кції
wzór (elektronowy, molekularny,
półstrukturalny, strukturalny)
фо́рмула (електро́нна, молекуля́рна,
напівструкту́рна, структу́рна)

wzór na cosinus różnicy
фо́рмула ко́синуса різни́ці

wzbogacanie rudy
збага́чування руди́

wzór leukocytów
лейкоцита́рна фо́рмула

wzajemne oddziaływanie
przewodników równoległych
взаємоді́я парале́льних провідникі́в
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wysokość trójkąta
висота́ трику́тника

wyrazy wieloznaczne
багатозна́чні слова́

wysokość trapezu
висота́ трапе́ції

wyrazy służbowe
службо́ві слова́

wysokość stożka
висота́ ко́нуса

wyrazy skrócone
складноскоро́чені слова́

wysokość równoległoboku
висота́ паралелогра́ма

wyrazy przestarzałe
застарі́лі слова́

wysokość prostopadłościanu
висота́ прямоку́тного паралелепі́педа

wyrazy pospolicie stosowane
загальновжи́вані слова́

wysokość ostrosłupa
висота́ пірамі́ди

wyrazy podobne
поді́бні чле́ни

wysokość graniastosłupa
висота́ при́зми

wyrazy obce
іншомо́вні слова́

wysokościomierz
висотомі́р

wyrazy nacechowane stylistycznie
стилісти́чно заба́рвлені слова́

wyrównywanie (justowanie)
вирі́внювання

wyraz wtrącony
вставне́ сло́во

wyrok
ви́рок

wyraz wielomianu
член многочле́на

wyrażenie ze zmiennymi
ви́раз зі змі́нними

wyraz uogólniający
узага́льнююче сло́во

wyrażenie wtrącone
вставне́ словосполу́чення

wyraz staro-cerkiewno-słowiański
старослов’яні́зм

wyrażenie warunkowe
умо́вний ви́раз

wyraz podrzędny
зале́жне сло́во

wyrażenie prawdziwe
логі́чний ви́раз, тото́жньо і́стиний

wyrazistość wypowiedzi
вира́зність мо́влення

wyrażenie podpierwiastkowe
підкорене́вий ви́раз

wyraz główny
головне́ сло́во

wyrażenie logiczne
логі́чний вираз

wypróbowywać
випробо́вувати

wyrażenie literowe
ви́раз бу́квений

wypróbowanie
випро́бування

wyrażenie liczbowe
ви́раз числови́й

wyprawy krzyżowe
хресто́ві похо́ди

wyrażenie całkowite
ви́раз ці́лий

wypracowanie
твір

wyrażenie arytmetyczne
арифмети́чний ви́раз

wypowiedź ustna
у́сне мо́влення

wyrażenie algebraiczne
ви́раз алгебраї́чний

wypowiedź pisemna
писе́мне мо́влення

wyrażenie
ви́раз

wypowiedź dialogiczna
діалогі́чне мо́влення

wyrażenia logicznie rónoważne
ви́словлення логі́чно еквівале́нтні

wypowiedź, mowa, mówienie
мо́влення

wyrazy zawodowe
професі́йні слова́

wypowiedź
ви́словлення

wyrazy współzależne (korelatywy)
співвідно́сні (кореляти́вні) слова́

wyposażenie aparatu
апара́тне забезпе́чення

wyrazy wspólnordzeniowe
спільнокорене́ві слова́

wyposażenie
устаткува́ння

wysokość
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wydobycie
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W

wyłączenie czynnika przed znak
pierwiastka
ви́несення мно́жника з-під зна́ка
ко́реня

wyjątek (od reguły)
ви́няток (із пра́вила)

wyładowanie samoistne w gazach
самості́йний га́зовий розря́д

wyjątek
ви́няток

wyładowanie niesamoistne
w gazach
несамості́йний га́зовий розря́д

wygląd zewnętrzny (substancji,
mieszanki)
зо́внішній ви́гляд (речовини́, су́міші)

wyładowanie łukowe
дугови́й розря́д

wygaszacz ekranu
екра́нна заста́вка

wyładowanie koronowe
коро́нний розря́д

wydzielanie (ciepła, światła)
ви́ділення (теплоти́, сві́тла)

wyładowanie iskrowe
іскрови́й розря́д

wydrukować
надрукува́ти

wyładowanie elektryczne w gazach
га́зовий розря́д

wydobycie przemysłowe
промисло́ве видобува́ння

wyjście
ви́хід
wyjście produktu
ви́хід проду́кту
wykładnik potęgi
показни́к сте́пеня
wykonawca
викона́вець
wykonywalność algorytmu
вико́нуваність алгори́тму
wykorzystanie, stosowanie
використа́ння

wyłączenie wspólnego czynnika
(poza nawias)
ви́несення спі́льного мно́жника
wymiana ciepła
теплоо́бмін
wymiana gazowa
газоо́бмін
wymiana ludności
о́бмін насе́ленням
wymiary prostopadłościanu
ви́міри прямоку́тного паралелепі́педа

wymiennik ciepła
теплообмі́нник

wykres
гра́фік

wymiary strony
ро́зміри сторі́нки

wykorzystywanie zasobów
naturalnych
природокористува́ння

wykres drogi
гра́фік шля́ху
wykres funkcji
гра́фік фу́нкції
wykres funkcji liniowej
гра́фік ліні́йної фу́нкції
wykres funkcji z dwiema
zmiennymi
гра́фік рівня́ння з двома́ змі́нними
wykres prędkości
гра́фік шви́дкості
wykres prostej proporcjonalności
гра́фік прямо́ї пропорці́йності

wymoisko
вимо́їна
wynalazek
ви́нахід
wyniki
результа́ти
wypalanie (rudy)
випа́лювання (руди́)
„wypalona ziemia”
ви́палена земля́
wypełniacz do plastiku
напо́внювач пластма́си
wypełnianie obiektów tabeli
зали́вка об’є́ктів табли́ці

wypisy tematyczne
темати́чні ви́писки

wykrzyknik
ви́гук

wypełnienie wektorowe
градіє́нтна зали́вка

wykres ruchu ciała
гра́фік ру́ху ті́ла

wypełnianie rysunku
зали́вка рису́нка

wykres równania liniowego
z dwiema zmiennymi
гра́фік ліні́йного рівня́ння з двома́
змі́нними
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wtyczka
пла́гін

współczynniki dwumianowe
(dwumienne)
біноміа́льні коефіціє́нти

wtrącenia komórkowe
кліти́нні вклю́чення

współczynnik homotetii
коефіціє́нт гомоте́тії

wtórny sektor gospodarki
втори́нний се́ктор господа́рства

współczynnik
коефіціє́нт

wtórny (amin, alkohol)
втори́нний (амін, спирт)

współczesne nauki biologiczne
суча́сні біологі́чні нау́ки

wstępne (wnioski, obliczenia)
попере́дній (ви́сновок, розраху́нок)

wspólnota terytorialna (sąsiedzka)
територіа́льна (сусі́дська) грома́да

wstawiony diagram
вбудо́вана діагра́ма

wspólnota terytorialna
територіа́льна грома́да

wstawione operatory
вкла́дені опера́тори

wspólnota rodowa (ród)
родова́ грома́да (рід)

wstawianie obiektu
вбудо́вування об’є́кта

Wspólnota Narodów
Співдру́жність На́цій

współczynnik jednomianu
коефіціє́нт одночле́на
współczynnik kątowy stycznej
кутови́й коефіціє́нт доти́чної
współczynnik oporu
коефіціє́нт о́пору
współczynnik podobieństwa
коефіціє́нт поді́бності
współczynnik tarcia poślizgowego
коефіціє́нт тертя́ ко́взання
współczynnik tarcia statycznego
коефіціє́нт тертя́ спо́кою
współczynnik wilgotności
коефіціє́нт зволо́ження
współdziałanie
взаємоді́я
współdziałanie genów
nieallelicznych
взаємоді́я неале́льних генів
współdziałanie komplementarne
комплемента́рна взаємоді́я
współrzędna
координа́та

wulgaryzmy
вульгаризми
wulkan
вулка́н
wulkanizacja kauczuku
вулканіза́ція каучуку́

wydobycie
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W

wulkanizm
вулкані́зм
wulkany błotne
грязьові́ вулка́ни
wybielacz
відбі́лювач
wybory
ви́бори
wybrać
ви́брати
wybuch demograficzny
демографі́чний ви́бух
wycinek, sektor
се́ктор
wycinek kołowy
се́ктор кру́га
wycinek kuli
кульови́й се́ктор

wydobycie kopalin
видобува́ння ко́ри́сних копа́лин

wstaw
вста́вити

wydmy
дю́ни

współudział w przestępstwie
співу́часть у зло́чині

wydech
ви́дих

współudział
співу́часть

wydawnictwo podziemne
самвида́в

współrzędne wektora
координа́ти ве́ктора

wydalanie
ви́ділення

współrzędne punktu
координа́ти то́чки

wydajność ekosystemów
продукти́вність екосисте́ми

współrzędne geograficzne
(współrzędna geograficzna)
географі́чні координа́ти
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wrzeciono podziałowe (komórki),
wrzeciono kariokinetyczne
верете́но по́ділу (кліти́ни)

wojna narodowo-wyzwoleńcza
націона́льно-визво́льна війна́

wpis rejestrowy użytkownika
обліко́вий за́пис (акка́унт)

wojna
війна́

W

wór skórno-mięśniowy
шкі́рно-м’я́зовий мішо́к

województwo
воєво́дство

worki powietrzne
пові́тряні мішки́

wody zaskórne, wierzchówki
верхово́дка

worek trzewiowy
ту́луб молю́ска

wody podziemne
підзе́мні во́ди

worek płucny
легене́вий міш́ок

wody międzywarstwowe
міжпла́стові во́ди

woreczek czernidłowy
чорни́льний мішо́к

wody gruntowe
ґрунтові́ во́ди

wodorowanie
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wołacz
кли́чний відмі́нок

wody artezyjskie
артезіа́нські во́ди

wolumin
логі́чний диск

wodór (pierwiastek)
гідроге́н

wolt (V)
вольт

wodospad
водоспа́д

woltomierz
вольтме́тр

wodorowęglan
гідрогенкарбона́т

wolontariat
волонте́рський рух

wodorowanie, hydrogenizacja
гідрува́ння

wojna pozycyjna
позиці́йна війна́
wojna światowa
світова́ війна́
wojny albigeńskie
альбіго́йські ві́йни
wojny husyckie
гуси́тські ві́йни
wojny religijne
релігі́йні ві́йни
Wojsko Zaporoskie
Ві́йсько Запоро́зьке
wokalizm
вокалі́зм
wole
во́ло

wrzenie
кипі́ння
wrzód żołądka
виразко́ва хворо́ба шлу́нка
wsierdzie, endokard
ендока́рд
wskaźnik
пока́зник
wskaźnik gruntu na jednostkę
ludności państwa
землезабезпе́ченість
wskaźnik masy ciała (BMI)
і́ндекс маси тіла
wskaźnik myszy, kursor
пока́жчик ми́ші

Wspólnota Gospodarcza Azji i
Pacyfiku (APEC)
Азіа́тсько-Тихоокеа́нське економі́чне
співтовари́ство (АТЕС)

wolność sumienia i wyznania
свобо́да світо́гляду і віросповіда́ння

wspólne elektrony
спі́льні електро́ни

wolne rodniki
ві́льний радика́л

wspólna para elektronowa
спі́льна електро́нна па́ра

wolne kozactwo
«ві́льне коза́цтво»

wskaźnik wysokości
по́значка висоти́

wolna woda
ві́льна вода́

wskaźnik rozwoju społecznego
(WRS)
і́ндекс людсько́го ро́звитку (ІЛР)

wolna para elektronowa
ві́льна електро́нна пара́

„wolny świat”
«ві́льний світ»
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woda wapienna
вапня́на вода́

W

właściciel, posiadacz
вла́сник

woda nadsmolna
надсмо́льна вода́

wodorotlenek
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własność wielokąta wypukłego
власти́вість опу́клого многоку́тника

woda krystalizacyjna
кристалізаці́йна вода́

własność trójkąta prostokątnego
власти́вість прямоку́тного трику́тника

woda chlorowa
хло́рна вода́

własność trapezu równobocznego
власти́вість рівнобі́чної трапе́ції

woda bromowa
бро́мна вода́

własność stycznej
власти́вість доти́чної

woda amoniakalna
амоніа́чна вода́

własność równoległoboku
власти́вість паралелогра́ма

wniosek z twierdzenia
ви́сновок теоре́ми

własność rombu
власти́вість ро́мба

wniosek
зве́рнення

własność przemienna mnożenia
переставна́ власти́вість мно́ження

włókno sztuczne
шту́чне волокно́

własność przemienna dodawania
переставна́ власти́вість додава́ння

włókno syntetyczne
синтети́чне волокно́

własność prostych równoległych
власти́вість парале́льних прями́х

włókno poliestrowe
поліесте́рове волокно́

własność prostokąta
власти́вість прямоку́тника

włókno poliamidowe
поліамі́дне волокно́

własność okręgu
власти́вість ко́ла

właściwa energia wiązania
пито́ма ене́ргія зв’язку́
właściwe przewodnictwo
elektryczne substancji
пито́ма електропрові́дність речовини́
właściwości algorytmów
власти́вості алгори́тмів
właściwości cieczy
власти́вості рідини́
właściwości magnetyczne
магні́тні власти́вості
właściwości obiektu
власти́вість об'є́кта

woda związana
зв’я́зана вода́
wodnica (linia wodna)
ватерлі́нія
wodniczka tętniąca
скоро́тлива вакуо́ля
wodniczka trawienna
травна́ вакуо́ля
wodniczka (wakuola)
вакуо́ля
wodorek
гідри́д

wodorotlenek
гідрокси́д

włókno naturalne
натура́льне волокно́

wodorosól, sól kwaśna
ки́сла сіль

włókno lniane
льняне́ волокно́

wodorofosforan
гідрогенортофосфа́т

włókna sztuczne
воло́кна синтети́чні

(wodorek, wodorowęglan,
wodoroortofosforan,
diwodorofosforan, węglik, węglan,
azotan, azotek, ortofosforan,
sacharynian, siarczan, chlorek)
wapnia
ка́льцій (гідри́д, гідрогенкарбона́т,
гідрогенортофосфа́т,
дигідрогенортофосфа́т, карбі́д,
карбона́т, нітра́т, нітри́д, ортофосфа́т,
сахара́т, сульфа́т, хлори́д)

włókna naturalne
воло́кна натура́льні

właściwości redukcyjne
відно́вні власти́вості
włosy
воло́сся
włosy czuciowe
ві́бриси (дотико́ві волоски́)
włośniki
корене́вий волосо́к

145

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 177
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
wierzchołek trójkąta
równoramiennego
верши́на рівнобе́дреного трику́тника
wierzchołek wielokąta
верши́на многогра́нника
wieś
село́
wietrzenie
виві́трювання
wietrzenie biologiczne
біологічне вивітрбвання
wieża chłonna
поглина́льна ба́шта

więzi troficzne
трофі́чні зв’язки́

W

więzi gospodarki zagranicznej
зовнішньоекономі́чні зв’язки́

wierzchołek

wieża pochłaniająca
вбирна́ ба́шта
wieża susząca
суши́льна б́ашта
większościowa ordynacja wyborcza
мажорита́рна ви́борча систе́ма

wikingowie
ві́кінги

wirus
ві́рус
wirusoid
вірусо́їди
wirusologia
вірусоло́гія
wirusy proste
прості́ ві́руси
witamina
вітамі́н
witaminy
вітамі́ни
witraż
вітра́ж
witriol (żelazny, miedzi)
ку́порос (залі́зний, мі́дний)
władza
вла́да
władza państwowa
держа́вна вла́да
władza sądowa
судо́ва вла́да
władza ustawodawcza, władza
prawodawcza
законода́вча вла́да

własności równań
власти́вості рівня́нь

wilgotność bezwzględna
абсолю́тна воло́гість

własności potęgi
власти́вості сте́пеня

wilgotnościomierz, higrometr
гігро́метр

władza wykonawcza
викона́вча вла́да

wilgotne lasy równikowe, lasy
deszczowe, puszcza tropikalna
гіле́ї

wilgotność gleby
ґрунтова́ воло́га
wilgotność powietrza
воло́гість пові́тря
wina
вина́

własności zewnętrznego kąta
trójkąta
власти́вості зо́внішнього кута́
трику́тника
własność dwusiecznej trójkąta
власти́вість бісектри́си трику́тника

własność kwadratu
власти́вість квадра́та

wirtualne biuro (e-biuro)
віртуа́льний о́фіс

własność kątów wpisanych w okrąg
власти́вість ку́тів, впи́саних в ко́ло

wirówka
центрифу́га

własność kątów wierzchołkowych
власти́вість вертика́льних куті́в

wirowe pole elektryczne
ви́хрове електри́чне по́ле

własność kątów przyległych
власти́вість сумі́жних ку́тів

wirowanie
центрифугува́ння

własność kątów odpowiadających
власти́вість відпові́дних куті́в

wiroidy
віро́їди

własność kątów naprzemianległych
власти́вість різносторо́нніх куті́в

wirion
віріо́н

własność kątów jednostronnych
власти́вість односторо́нніх куті́в

„Wiosna Ludów”
«Весна́ наро́дів»

własność intelektualna
інтелектуа́льна вла́сність

winyl
віні́л
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wielościan wypukły
многогра́нник опу́клий

wielkie religie świata, religie
regionalne
релі́гії світов́і, регіона́льні

wielościan wpisany
многогра́нник впи́саний

„Wielkie Przepędzenie”
«Вели́кий згін»

wielościan półforemny
многогра́нник напівпра́вильний

wielkie koło kuli
вели́кий круг ку́лі

wielościan foremny
многогра́нник пра́вильний

wielka smuta
Сму́тний час

wielościan
многогра́нник

wiek podeszły
похи́лий вік

wielopartyjność
багатопарті́йність

wiek (okres) dojrzały
зрі́лий пері́од

wielomian
многочле́н

wiek chronologiczny
хронологі́чний вік

Wielki Głód
Голодомо́р
„wielki renesans”
Висо́ке Відро́дження
„Wielki Terror”
«Вели́кий теро́р»
wielkości
величи́ни
wielkości skalarne
скаля́рні величи́ни
wielkości stałe
ста́лі величи́ни
wielkości wektorowe
ве́кторні величи́ни
wielkości zmienne
змі́нні величи́ни
wielkość, rozmiar, skala, podziałka
масшта́б
wielkość fizyczna
фізи́чна величина́
wielocukry (polisacharydy)
полісахари́ди
wielokąt
многоку́тник
wielokąt opisany wokół okręgu
многоку́тник, опи́саний навко́ло ко́ла
wielokąt wklęsły
многоку́тник неопу́клий
wielokąt wpisany w okrąg
многоку́тник, впи́саний в ко́ло
wielokąt wypukły
многоку́тник опу́клий

wielościenny kąt wypukły
многогра́нний кут опу́клий
wielowektorowość polityki
zagranicznej
багатове́кторність зо́внішньої
полі́тики
wielowyznaniowość
поліконфесі́йність
wielozadaniowość
багатозада́чність

wierzchołek
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W

wieloznaczny
багатозна́чний
wiersz
рядо́к
wiersz heraldyczny
геральди́чний вірш
wiersz nagłówka
рядо́к за́головка
wiersz wolny
ві́льний вірш
wierzchołek czworokąta
верши́на чотирику́тника
wierzchołek graniastosłupa
верши́на при́зми
wierzchołek kąta
верши́на кута́
wierzchołek kąta trójściennego
верши́на тригра́нного кута́
wierzchołek łamanej
верши́на ла́маної
wierzchołek ostrosłupa
верши́на пірамі́ди

wierzchołek trójkąta
верши́на трику́тника

wielokrotność
кра́тне

wierzchołek stożka
верши́на ко́нуса

wielokrotne oddziaływanie genów
множи́нна дія ге́нів

wierzchołek prostopadłościanu
верши́на прямоку́тного
паралелепі́педа

wielokąty równe
рі́вні многоку́тники
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węglowodory (nasycone,
nienasycone, aromatyczne,
cykliczne, alifatyczne (acykliczne)
вуглево́день (наси́чений,
ненаси́чений, аромати́чний,
циклі́чний, аліфати́чний (ациклі́чний)
węglowodór alifatyczny
аліфати́чний вуглево́день
węglowodór nasycony
наси́чений вуглево́день
węglowodór nienasycony
ненаси́чений вуглево́день

węglowodory
W

wiązanie niepolarne
неполя́рний зв’язо́к
wiązanie obiektu
зв’я́зування об’є́кту
wiązanie peptydowe
пепти́дний зв’язо́к
wiązanie pi
пі-зв’язо́к
wiązanie potrójne
потрі́йний зв’язо́к
wiązanie proste
прости́й зв’язо́к

wideoredaktor
відеореда́ктор

wiązania (chem.), więzi,
powiązania
зв’язки́

wideoklip, teledysk
відеоклі́п

wiatry stokowe
сто́кові вітри́

wideoadapter
відеоада́птер

wiatrowskaz
флю́гер

wić
джгу́тик

wiatr
ві́тер

wici
джгу́тики

węzeł zatokowo-przedsionkowy
воді́й ри́тму

wiązki światła
світлові́ пучки́

węzeł transportowy
ву́зол тра́нспортний

wiązki przewodzące
суди́но-волокни́сті пучки́

węzeł sieci krystalicznej
ву́зол кристалі́чної ґра́тки

wiązka przewodząca
провідни́й пучо́к

węzeł sieci
ву́зол мере́жі

wiązanie wodorowe
водне́вий зв’язо́к

węzeł przemysłowy
ву́зол промисло́вий

wiązanie sigma
си́гма зв’язо́к

węzeł
ву́зол

wideostudio
відеосту́дія

wiek biologiczny
біологі́чний вік

wiązanie krotne
кра́тний зв’язо́к

wieczna zmarzlina
багаторі́чна мерзлота́

wiązanie kowalencyjne
ковале́нтний зв’язо́к

wiec ludowy
наро́дне ві́че

widmo pochłaniania
спе́ктр поглина́ння

wiązanie chemiczne (pi (π-); sigma
(σ-); wodorowe; kowalencyjne
niespolaryzowane; kowalencyjne
spolaryzowane;
międzycząsteczkowe;
koordynacyjne; podwójne;
potrójne)
зв’язок хімічний (пі (π-); сигма (σ-);
водневий; ковалентний неполярний;
ковалентний полярний; спряжений;
ординарний; подвійний; потрійний)

widma promieniowania
спе́ктри випромі́нювання

wiązanie chemiczne
хімі́чний зв’язо́к

widma
спе́ктри

wiązanie amidowe (peptydowe)
амі́дний (пепти́дний) зв’язо́к

widłaki
плауни́

wiązania wysokoenergetyczne
(makroenerkrtyczne)
макроергі́чні зв’язки́

widmowy skład światła
спектра́льний склад сві́тла
widzenie senne
сновиді́ння
wiec
ві́че
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warunki istnienia prądu
elektrycznego
умо́ви існув́ання електри́чного стру́му
warunki normalne
норма́льні умо́ви
warunki powstania drgań
swobodnych
умо́ви ви́никнення ві́льних коливань
warunki przyrodnicze
приро́дні умо́ви
warunki równowagi ciał
умо́ви рівнова́ги тіл
warunki środowiska
умо́ви середо́вища
warunki wystąpienia reakcji
chemicznej
умо́ви ви́никнення хімі́чної реа́кції
watomierz
ватме́тр
wat (W)
ват
ważenie
зва́жування

wektorowe wielkości fizyczne
фізи́чні ве́кторні величи́ни
wektory
ве́ктори
wektory komplanarne
(współpłaszczyznowe)
ве́ктори комплана́рні
wektory przeciwne
ве́ктори протиле́жні
wektory równe
рі́вні ве́ктори
wektor zerowy
нульови́й ве́ктор
weto
ве́то
wewnątrzcząsteczkowe wiązanie
wodorowe
внутрішньомолекуля́рний водне́вий
зв’язо́к
wewnętrzna struktura strony
internetowej
вну́трішня структу́ра са́йту

wezbranie wody w rzece
па́водок

wątroba
печі́нка

wewnętrzny regulamin
pracowniczy
вну́трішній трудови́й розпоря́док

wągier
фі́на

wąwóz
яр
wchłanianie
всмо́ктування
wchłanianie (pochłanianie)
вбира́ння (поглина́ння)
wcięcie pierwszego wiersza
ві́дступ пе́ршого ря́дка абза́цу
wczesna epoka żelaza
ра́нній залі́зний вік

węglowodany
W

węgiel aktywowany
активо́ване вугі́лля
węgiel drzewny
деревне́ вугі́лля
węgiel kamienny
кам’яне́ вугі́лля
węgiel (paliwo)
вугі́лля
węgiel (pierwiastek)
вугле́ць

węglowodany złożone
складні́ вуглево́ди

wektor normalny
норма́ль до площини́

węglowodany proste
вуглевод́и прості́

wektor indukcji magnetycznej
ве́ктор магні́тної інду́кції

węglowodany
вуглево́ди

web dodatki, dodatki stron WWW
веб 2.0-додатки

węglowodan aromatyczny
аромати́чний вуглево́день

web design
веб-диза́йнер

węglowodan
вуглево́д

Web2.0
веб 2.0

węglan potasu
по́таш

wdech
вдих

węglanowa twadrość wody
карбона́тна тве́рдість води́

wczesne odrodzenie
ра́ннє Відро́дження

węglan
карбона́т

wczesna nowożytność
Ра́нній Нови́й час (Ранньомоде́рна
доба́)
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W
waga
W

wartość przybliżona
набли́жене зна́чення

walec kołowy prosty
циліндр круговий прямий

wartość produkcji końcowej netto
собіва́ртість проду́кції

walec
цилі́ндр

wartość podziałki
ціна́ по́ділки

walcowanie metali
прока́т мета́лів

wartość energetyczna produktu
spożywczego
енергети́чна ці́нність харчово́го
проду́кту

wahadło sprężynowe
пружи́нний ма́ятник

wahadło matematyczne
математи́чний ма́ятник

wartościowość (zmienna, stała)
вале́нтність (змі́нна, ста́ла)

waga skręceń
крути́льні терези́

warstwa wrząca
кипля́чий шар

waga, szale
терези́

warstwa wodoodporna
водотривки́й шар (горизо́нт)

waga
ва́ги

walenie
китоподі́бні
walka międzygatunkowa
міжвидова́ боротьба́
walka o byt
боротьба́ за існува́ння
„Wał Wschodni”
Схі́дний вал
wapień, wapniak
вапня́к
wapno chlorowane
хло́рне вапно́
wapno gaszone
га́шене вапно́

wartość ujemna
від’є́мне зна́чення
wartość wyrażenia
зна́чення ви́разу
wartość wyrażenia funkcji
зна́чення фу́нкції
wartość wyrażenia liczbowego
зна́чення ви́разу числово́го
warunek
умо́ва
warunek konieczny
умо́ва необхі́дна

wapno (gaszone (hydratyzowane),
niegaszone (niehydratyzowane)
вапно́ (га́шене, нега́шене)

warunek konieczny i dostateczny
stałości funkcji
необхі́дна і доста́тня умо́ва ста́лості
фу́нкції
warunek konieczny istnienia
ekstremum funkcji
необхі́дна умо́ва екстре́муму фу́нкції

wapno niegaszone
нега́шене вапно́
wariant
варіа́нт

warunek konieczny istnienia
punktu przegięcia funkcji
необхі́дна умо́ва існува́ння то́чки
пере́гину фу́нкції

Warna
ва́рна
warstwa elektronowa
шар електро́нний

warunek logiczny
логі́чна умо́ва

warstwa ozonowa
озо́новий шар

warunek początkowy
умо́ва початко́ва

warunek wystarczający
умо́ва доста́тня

warstwa wodonośna
водоно́сний шар (горизо́нт)

warunek twierdzenia
умо́ва теоре́ми

warstwa społeczna (stan
społeczny)
суспі́льна верства́ (суспі́льний стан)
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utwór epicki
епі́чний твір
utwór liryczno-epicki
лі́ро-епі́чний твір
utwór liryczny
ліри́чний твір
utwórz
створи́ти
utylizacja odpadów
утиліза́ція відхо́дів
uwaga
ува́га
uwodornianie, hydrogenizacja
гідрогеніза́ція
uwodorniony (atom węgla)
гідро́ваний, гідрогенізо́ваний (а́том
Карбо́ну)
uwolnienie mianownika
od niewymierności
зві́льнення від ірраціона́льності
в знаме́ннику дро́бу

użyteczność
U

uwstecznienie biologiczne
біологі́чний регре́с
uzdolnienie
обдаро́ваність
uzgodnienie
узго́дження
uzgodnienie zwrotne
зворо́тне узго́дження
uzurpacja władzy
узурпа́ція вла́ди
uzyskiwać (kolor, smak)
набува́ти (ко́льору, смаку́)
uzyskiwanie
отри́мування
użyteczność
юзабі́літі
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usługi finansowe
фіна́нсові по́слуги

uniwersalna stała gazowa
універса́льна га́зова ста́ла

usługa wymiany wiadomości
błyskawicznych
слу́жби миттє́вого о́бміну
повідо́мленнями

Unicode
юніко́д

Unia Europejska (UE)
Європе́йський Сою́з (ЄС)

usługa transferu plików
слу́жба передава́ння фа́йлів

unia dynastyczna
династи́чна у́нія

uniwersalność (masowość)
algorytmu
ма́совість алгори́тму
uniwersał
універса́л

unia
U

Uniwersał Ukraińskiej Rady
Centralnej
універса́л УЦР
uniwersytet
університе́т
uporządkowany ruch elektronów
упорядко́ваний рух електро́нів

usługi Web 2.0
се́рвіси веб 2.0
ustawa, prawo
зако́н
ustawodawczy akt normatywnoprawny
підзако́нний нормати́вно-правови́й
акт
ustrój administracyjno-terytorialny
адміністрати́вно-територіа́льний
у́стрій
ustrój państwowy
держа́вний лад

utwór dramatyczny
драмати́чний твір

usiłowanie
за́мах

utwór autobiograficzny
автобіографі́чний твір

urzędnik
держа́вний службо́вець

utwór artystyczny
худо́жній твір

utrzymanie
утри́мання

urządzenie wprowadzania
i wyprowadzania informacji
при́строї вве́дення та ви́ведення
інформа́ції

utrudnienia przestrzenne
утру́днення просторо́ве

urządzenie peryferyjne
перифері́йне обла́днання

utrata (elektronów)
втра́та (електро́нів)

urządzenie kierujące
при́стрій управлі́ння

utracony zysk
упу́щена ви́года

urządzenie arytmetyczno-logiczne
арифметико-логі́чний при́стрій

utlenienie
оки́снення

urządzenie
при́лад

utleniacz
оки́сник

urząd państwowy
держа́вний о́рган

uszczelnienie
ущі́льнення

uruchomienie programu
за́пуск програ́ми на викона́ння

usuwanie pliku
ви́далення фа́йла

uroczysko
уро́чище

usuwanie (plam)
ви́далення (плям)

urlop
відпу́стка

usuwanie (domieszek)
ви́лучення (до́мішок)

urbanizacja
урбаніза́ція

usuwanie
деінсталя́ція

uran
ура́н

usuń
ви́далити

uproszczenie
спро́щення

usunięcie
усу́нення

uporządkowany ruch jonów
упорядко́ваний рух йо́нів
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ultramikroskop
ультрамікроско́п

Układ Ogólny w sprawie Taryf
Celnych i Handlu
Генера́льна уго́да про тари́фи
і торгі́влю

ultramikroelementy
ультрамікроелеме́нти

układ odpornościowy
іму́нна систе́ма

ultimatum
ультима́тум

układ odniesienia
систе́ма ві́дліку

ulistnienie, układ liści na łodydze
листкорозмі́щення

układ oddechowy
ди́хальна систе́ма

Ukraiński Sztab Ruchu
Partyzanckiego (USzRP)
Украї́нський штаб партиза́нського
ру́ху (УШПР)

układ nerwowy wegetatywny
(autonomiczny)
вегетати́вна (автоно́мна) нерво́ва
систе́ма

układ okresowy pierwiastków
chemicznych
періоди́чна систе́ма хімі́чних
елеме́нтів
układ otwarty
відкри́та систе́ма
układ płciowy
стате́ва систе́ма
układ podwzgórzowo-przysadkowy
гіпотала́мо-гіпофіза́рна систе́ма
układ rozrodczy, płciowy
репродукти́вна систе́ма
układ samowzbudny
автоколива́льна систе́ма

ultramikroskopia
ультрамікроскопі́я
ułamek dziesiętny nieskończony
дріб нескінче́нний

U

ułamek molowy
моля́рна ча́стка

unia

ułamek (masowy, molowy,
objętościowy)
ча́стка (ма́сова, моля́рна, об’є́мна)

ułamek nieskracalny
дріб нескоро́тний
ułamek niewłaściwy
дріб непра́вильний
ułamek okresowy dziesiętny
дріб періоди́чний десятко́вий
ułamek właściwy
дріб пра́вильний

ułamki zwykłe
дро́би звичайні

układ termodynamiczny
термодинамі́чна систе́ма

ułamki dziesiętne
дро́би десятко́ві

układ strukturalny gospodarki
regionalnej
територіа́льна структу́ра господа́рства

układ trawienny
травна́ систе́ма
układ współrzędnych
систе́ма координа́́т
układ współrzędnych biegunowych
(układ współrzędnych polarnych)
поля́рна систе́ма координа́т

ułamkowa część ułamka
dziesiętnego liczby mieszanej
дробо́ва части́на десятко́вого дро́бу
мі́шаного числа́
ułaskawienie
поми́лування
ułus
улу́с

unia
у́нія

ukraiński ruch narodowy
украї́нський націоналісти́чний рух

UNESCO
ЮНЕ́СКО

„Ukraiński Piemont”
«Украї́нський П’ємо́нт»

underground
андегра́унд

ukrainofile
українофі́ли

umowa o pracę
трудови́й до́говір

układ zbiorowy pracy
колекти́вний до́говір

umowa
до́говір

układy regulatorowe
регулято́рні систе́ми

umiędzynarodowienie gospodarki
транснаціоналіза́ція екон́оміки

układ wydalniczy
видільна́ систе́ма
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U
ubezdźwięcznienie
U

układ dyspersyjny rozproszony
тонкодиспе́рсна систе́ма

uchodźcy wewnętrzni
вну́трішньо перемі́щені осо́би

układ dyspersyjny
диспе́рсна систе́ма

uchodźcy
бі́женці

układ dokrewny
ендокри́нна систе́ма

ubezdźwięcznienie spółgłosek
оглуше́ння при́голосних

ucho środkowe
сере́днє ву́хо

układ fizjologiczny
фізіологі́чна систе́ма

uchwyt do probówek, łapa
пробіркотрима́ч

układ funkcjonalny
функціона́льна систе́ма

„ucieczka mózgów”
«відпли́в умі́в»

układ grupowy Rh, antygen
Rh (rhesus)
ре́зус-фа́ктор

uczeń rzemieślnika
у́чень ремісника́

układ kolorów
колі́рна систе́ма

udowadnianie nierówności
za pomocą pochodnych
застосува́ння похідно́ї до дове́дення
нері́вностей

układ koloidalny
коло́їдна систе́ма

uderzenie niesprężyste
непру́жний уда́р

układ klawiatury
розкла́дка клавіату́ри

udar słoneczny
со́нячний уда́р

układ krążenia
циркуля́торна систе́ма

układ moczowy (wydalniczy)
сечовидільна́ систе́ма

udźwięcznienie
одзві́нчення

układ limbiczny
лімбі́чна систе́ма

udział masowy (pierwiastka
w substancji, składnika
w mieszance, substancji
rozcieńczonej)
ма́сова ча́стка (елеме́нта в речовині́,
компоне́нта в су́міші, розчи́неної
речовини́)

ued, wadi
ва́ді

układ krwionośny
кровоно́сна систе́ма
układ krwionośny zamknięty
за́мкнена кровоно́сна систе́ма

układ monachijski
Мю́нхенська змо́ва

ugoda
мирова́ уго́да

układ narządów
систе́ма о́рганів

ugrupowanie atomów
угрупо́вання а́томів

układ narządów czucia, układ
sensorowy
сенсо́рна систе́ма

ujście rzeki
ги́рло рі́чки
ukaranie dyscyplinarne
дисципліна́рне стя́гнення

układ narządów ruchu (kostnomięśniowy)
опо́рно-рухова́ систе́ма

układ nerwowy somatyczny
сомати́чна нерво́ва систе́ма

układ chłonny (limfatyczny)
лімфати́чна систе́ма

układ nerwowy ośrodkowy
центра́льна нерво́ва систе́ма

układanie wyrazów
склада́ння слів

układ nerwowy
нерво́ва систе́ма

ukierunkowanie wiązania
kowalencyjnego
напра́вленість ковале́нтного зв’язку́
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typy komputerów
ти́пи комп’ю́терів

twierdzenie-kryterium
теоре́ма-критерій

typ prawdziwy, istotny
ді́йсний тип

twierdzenia wzajemnie odwrotne
теоре́ми взає́мно обе́рнені

typologia
типоло́гія

twardy stok
тверди́й стік

typ literowy
лі́терний тип

twardy stan substancji
тверди́й стан речовини́

typ klimatu
тип клі́мату

twardy, sztywny, niepodatny
жорстки́й

typ
тип

twardówka
скле́ра

tymina
тимі́н

twardość wody
тве́рдість (жо́рсткість) води́

twierdzenie o dwóch policjantach
теорема про двох конвоїрів
twierdzenie odwrotne
теорема обернена
twierdzenie o energii kinetycznej
теоре́ма про кінети́чну ене́ргію

tyrania
тирані́я
tysiąclecie
тисячолі́ття
tytan (pierwiastek)
тита́н

tytan
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T

twierdzenie proste
теорема пряма
twierdzenie przeciwne
теорема протилежна
twierdzenie teorii liczb o rozkładzie
liczb naturalnych na czynniki
pierwsze
каноні́чний ро́зклад
twierdzenie (teza)
теоре́ма на́слідок
tworząca stożka
твірна́ ко́нуса
tworząca walca
твірна́ цилі́ндра
tworzenie gleby
ґрунтоутво́рення
tworzenie pary
пароутво́рення
tworzenie wyrazów
словосклада́ння, словоскла́дення
tworzywo sztuczne
пластма́са
twór siatkowy
ретикуля́рна форма́ція
tygiel laboratoryjny
ти́гель
tylakoidy
тилако́їди
tylnojęzykowy
задньоязико́вий
tymczasowy związek nerwowy
тимчасо́вий нерво́вий зв'язо́к
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T

tryb przypuszczający czasowników
умо́вний спо́сіб дієсло́ва

trombokinaza (tromboplastyna
tkankowa)
тромбопласти́н

tryb oznajmujący czasownika
ді́йсний спо́сіб дієсло́ва

trombofilia, skrzeplina
тромбофлебі́т

tryb niedokonany
недоко́наний вид

trombocyty
тромбоци́ти

tryb
режи́м

trolle
тро́лі

trwałość eksplozyjna (benzyny)
детонаці́йна сті́йкість (бензи́ну)

troficzna struktura
трофі́чна структу́ра

trust
трест

trochej
хоре́й

trop
троп
tropizmy
тропі́зми
troposfera
тропосфе́ра
trójdzielność
трисе́кція
trójgliceryd
тригліцери́д
trójkąt
трику́тник

tryb rozkazujący
наказо́вий спо́сіб
tryby czasowników
спо́соби дієслі́в
trygonometria
тригономе́трія
trylion
трильйо́н
trylobity
трилобі́ти
tryt
три́тій

twardość niewęglanowa (stała)
wody
некарбона́тна (пості́йна) тве́рдість
води́

trujące środki chemiczne
отрутохіміка́т

twardnienie
тверді́ння

trójnóg
трино́га

tuzin
дю́жина

trójmian
тричле́н

turystyka
тури́зм

trójkąty podobne
поді́бні трику́тники

turmaliny
турмалі́н

trójkąt wpisany w okrąg
трику́тник впи́саний в коло

turgor
ту́ргор

trójkąt różnoboczny
трику́тник різносторо́нній

tuner telewizyjny
ТВ-тю́нер

trójkąt równoramienny
трику́тник рівнобе́дрений

tundra
ту́ндра

trójkąt równoboczny
трику́тник рівносторо́нній

tsunami
цуна́мі

trójkąt rozwartokątny
трику́тник тупоку́тний

trzustka
підшлунко́ва за́лоза

trójkąt prostokątny
трику́тник прямоку́тний

trzęsienie ziemi
землетру́с

trójkąt Pascala
трику́тник Паска́ля

trzeciorzędowy atom węgla
трети́нний а́том карбо́ну

trójkąt ostrokątny
трику́тник гостроку́тний

trzecia zasada Newtona
тре́тій зако́н Нью́тона

trójkąt opisany wokół okręgu
трику́тник опи́саний на́вколо ко́ла

trujący
отру́йний
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tranzystor
транзи́стор

torfowisko wysokie, niskie,
przejściowe
болота́ верхові́, низи́нні, перехідні́

transpozony
транспозо́ни

torf
торф

transportujący RNA
тра́нспортна РНК (ТРНК)

torbacze
су́мчасті

transport substancji
тра́нспорт речови́н

topologia
тополо́гія

transport pasywny (bierny)
паси́вний тра́нспорт

topniki
флю́си

transport aktywny
акти́вний тра́нспорт

topnik
флюс

tor (pierwiastek)
то́рій
tory
траєкто́рії
totalitarny reżim polityczny
тоталіта́рний політи́чний режи́м
totalitaryzm
тоталітари́зм
tożsamościowo równe wyrażenia
тото́жно рі́вні ви́рази
tożsamość
тото́жність
traffic
тра́фік
tragikomedia
трагікоме́дія
transcendentny
трансценде́нтний
transformacja alotropowa
алотро́пна видозмі́на
transformator
трансформа́тор
transgeneza
трансгене́з
transizomer
транс-ізоме́р
transkrypcja
транскри́пція
transliteracja
транслітера́ція
transmisja
трансля́ція
transpiracja
транспира́ція

trapez
трапе́ція
trapez krzywoliniowy
криволіні́йна трапе́ція
trasownik
маршрутиза́тор
trawestacja
травесті́я

triplet
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T

trawienie
тра́влення
trawieniec
сичу́г
trawienie pozajelitowe
зо́внішнє (позакишко́ве) тра́влення
trawienie pozakomórkowe
позакліти́нне тра́влення
trawienie przyścienne
пристінко́ве тра́влення
trawienie wewnątrzkomórkowe
внутрішньокліти́нне тра́влення
trawienie w jamie gastralnej
(w światle układu trawiennego)
порожни́нне тра́влення
trąbka słuchowa
слухова́ труба́
trekbeck
трекбек
treść dokumentu
зміст докуме́нта
triacyloglicerole
тригліцери́ди
trias
тріа́совий пері́од
tribromofenol
трибромофено́л
trietyloamina
триметиламі́н

triplet (kodon)
трипле́т (кодо́н)

transport
тра́нспорт

trinitrotoluen
тринітротолуе́н

transpiracja (parowanie wody
z rośliny)
випаро́вування води́ росли́ною
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tkanka stała
пості́йна ткани́на

terytorium tymczasowo
niekontrolowane
тимчасо́во неконтрольо́вана терито́рія

tkanka siateczkowa
ретикуля́рна ткани́на

terytorium państwa
держа́вна терито́рія

tkanka roślinna
ткани́на росли́ни

terytorium
терито́рія

terytorium tymczasowo okupowane
тимчасо́во окупо́вана терито́рія

terytorium
T

test
тест
testament
запові́т
testosteron
тестостеро́н
tetrachlorometan, czterochlorek
węgla
тетрахлоромета́н
tetraetyloołów
тетраетилсвине́ць
teza
те́за
tezaurus
теза́урус
tęczówka
ра́йдужка
tętnice wieńcowe
корона́рні арте́рії
tętniczki
артеріо́ли
tkanka
ткани́на
tkanka kostna
кісткова́ ткани́на
tkanka łączna
сполу́чна ткани́на
tkanka miękiszowa
основна́ ткани́на
tkanka miękiszowa gąbczasta liścia
гу́бчаста (основна́) ткани́на листка́
tkanka mięśniowa
м’я́зова ткани́на

tkanka tłuszczowa
жи́рова ткани́на
tkanka twórcza
твірна́ ткани́на
tkanka włóknista zbita
щі́льна сполучна́ ткани́на
tkanka wzmacniająca,
mechaniczna
механі́чна ткани́на
tkanki środowiska wewnętrznego
ткани́ни внутрі́шнього середо́вища
tkankowy poziom organizacji
ткани́нний рі́вень організа́ції
tlen
ки́сень
tlenek
окси́д
(tlenek, nadtlenek) wodoru
гідроге́н (окси́д, перокси́д)
tlenek alkaliczny
солетво́рний окси́д
tlenek obojętny
несолетво́рний окси́д
tlenek wyższy
ви́щий окси́д
tlenek zasadowy
осно́вний окси́д
tło
фоно́вий малю́нок
tłumacz
трансля́тор
tłumaczenie
пере́клад
tłuszcze
жири́
tłuszcz (naturalny, sztuczny)
жир (натура́льний, шту́чний)

topienie
пла́влення

tkanka przewodząca
провідна́ ткани́на

tonus (napięcie) mięśni
то́нус м’я́зів

tkanka okrywająca
покривна́ ткани́на

tonometr
тоно́метр

tkanka nerwowa
нерво́ва ткани́на

toluen
толуе́н

tkanka nabłonkowa (nabłonek)
епітеліа́льна ткани́на

toksyny
токси́ни

tkanka mięśniowa poprzecznie
prążkowana
посмуго́вана м’я́зова тканина́
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technologia OLE (linkowanie
i osadzanie obiektów)
техноло́гія OLE
technologie informacyjnokomunikacyjne
інформаці́йно-комунікаці́йні
техноло́гії
technopolis
технопо́ліси
technosfera
техносфе́ра
tekst
текст
telekonferencja
телеконфере́нція
tellur (pierwiastek)
телу́р

teoria cząsteczkowo-kinetyczna
молекуля́рно-кінети́чна тео́рія (МКТ)
teoria ewolucyjna
еволюці́йне вче́ння
teoria komórkowa
кліти́нна тео́рія
teoria naukowa
науко́ва тео́рія
teoria neutralna ewolucji
molekularnej
гіпо́теза нейтра́льності молекуля́рної
еволю́ції
teoria prawdopodobieństwa
тео́рія ймові́рностей
teoria protolityczna
протоліти́чна тео́рія

termometr rtęciowy
рту́тний термо́метр

teoretyczne wyjście produktu
reakcji
теорети́чний ви́хід проду́кту реа́кції

termometr
термо́метр

teokracja
теокра́тія

termodynamika
термодина́міка

tempo wypowiedzi, mówienia
темп мо́влення

terminologia
терміноло́гія

tempo ewolucji
те́мпи еволю́ції

terminal morski
терміна́л морськи́й

temperatura (wrzenia, topnienia)
температу́ра (кипі́ння, пла́влення)

termin
те́рмін

temperatura spalania
теплота́ згоря́ння

tereny depresyjne
депреси́вні райо́ни

temperatura (punkt) wrzenia
то́чка кипі́ння

terapia tlenowa
оксигенотерапі́я

temperatura (punkt) topnienia
то́чка пла́влення

terapia szokowa
шо́кова терапі́я

temperament
темпера́мент

terapia parafinowa
парафінотерапі́я

temat wyrazu
осно́ва сло́ва

terapia genowa
ге́нна терапія

temat dokumentu
те́ма докуме́нта

terapia genetyczna
генети́чна терапі́я

temat
те́ма

teoria rekapitulacji (teoria
biogenetyczna)
біогенети́чний зако́н

telofaza
телофа́за

teoria
тео́рія
teoria atomowo-cząsteczkowa
а́томно-молекуля́рне вче́ння
teoria budowy chemicznej
тео́рія хімі́чної будо́ви
teoria chromosomowa
dziedziczności
хромосо́мна тео́рія спадко́вості

terytoria
T

termoregulacja
терморегуля́ція
terror
теро́р
terroryzm
терори́зм
terroryzm międzynarodowy
міжнаро́дний терори́зм
terytoria okupowane
окупо́вані терито́рії
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T
tabela
T

tamwydaw (wydawnictwa
zagraniczne)
тамвида́в

tabela stratygraficzna
геохронологі́чна табли́ця

tal (pierwiastek)
та́лій

tabela kodów symboli
табли́ця ко́дів си́мволів

talerz kolumny rektyfikacyjnej
тарі́лка ректифікаці́йної коло́ни

tabela chronologiczna
хронологі́чна табли́ця

takt
такт

tabela
табли́ця

tablet graficzny
графі́чний планше́т

tangens
та́нгенс

tablica
маси́в

taniny
тані́н

tablica całek nieoznaczonych
табли́ця неви́значених інтегра́лів

tantal (pierwiastek)
танта́л

tablica dwuwymiarowa
двомі́рний маси́в

tarasy
тера́си

tablica elektroniczna
електро́нна табли́ця

taras zalewowy
запла́ва

tablica interaktywna
до́шка інтеракти́вна
tablica prawdy (matryca logiczna)
табли́ця і́стинності
tablica rozkładu wartości zmiennej
losowej
табли́ця розпо́ділу зна́чень
випадко́вої величини́
tablica rozmieszczenia plików
табли́ця розміщення файлів

tarcie toczne
тертя́ ко́чення
tarcza
щит
tarczyca
щитоподі́бна за́лоза
tarło
не́рест
taśma
стрі́чка

tabulacja
табуля́ція

tautologia
тавтоло́гія

„taczeryzm”
тетчери́зм

tchawica
трахе́я

tag
тег

teatr zawodowy
професі́йний теа́тр

tajemnica bankowa
ба́нківська таємни́ця

technet (pierwiastek)
техне́цій

tajga
тайга́

technika obliczeniowa
обчи́слювальна те́хніка

Tajny Uniwersytet
Тає́мний університе́т

technologia
техноло́гія

taksje
та́ксиси

technologia chemiczna
техноло́гія хімі́чна

taksje ujemne
негати́вний та́ксис

technologia informacyjna
інформаці́йна (комп'ю́терна)
техноло́гія

takson
таксо́н
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światło monochromatyczne
монохромати́чне світло

środki przymusu o charakterze
medycznym
примусо́ві за́ходи меди́чного
хара́ктеру

świat dwubiegunowy
біполя́рний (двопо́люсний) світ

środki produkcji
за́соби виробни́цтва

świadomość
свідо́мість

środki ochrony roślin
за́сіб за́хисту росли́н

śródsierdzie (miokard)
міока́рд

środek zapobiegawczy
запобі́жний за́сіб

środki przymusu o charakterze
wychowawczym
примусо́ві за́ходи виховно́го
хара́ктеру
środkowa linia trapezu
сере́дня лі́нія трапе́ції
środkowa linia trójkąta
сере́дня лі́нія трику́тника
środkowojęzykowy
середньоязико́вий
środowisko
довкі́лля

światło niespolaryzowane
неполяризо́ване сві́тло
świat nieorganiczny
неоргані́чний світ

Ś

świat wielobiegunowy
багатополя́рний світ

świeżo

Światowa Organizacja Handlu
(WTO)
світова́ організа́ція торгі́влі (СОТ)

świecenie
світі́ння
świeżo przygotowany (roztwór,
odczynnik)
свіжови́готовлений (ро́зчин, реакти́в)

środowisko dyspersyjne
дисперсі́йне середо́вище
środowisko geograficzne
географі́чне середо́вище
środowisko glebowe
ґрунто́ве середо́вище
środowisko homogeniczne
(jednorodne)
гомоге́нне середо́вище
środowisko jednorodne
однорі́дне середо́вище
środowisko (kwaśne, alkaliczne,
neutralne)
середо́вище (кисло́тне, лу́жне,
нейтра́льне)
środowisko lądowe
назе́мно-пові́тряне середо́вище
środowisko otaczające
навко́лишнє середо́вище
środowisko otaczające (naturalne)
навко́лишнє середо́вище (довкі́лля)
środowisko wewnętrzne organizmu
вну́трішнє середо́вище органі́зму
środowisko wodne
во́дне середо́вище
środowisko życia
середо́вища існува́ння (життя)
śródbłonek
ендоте́лій
śródmózgowie
сере́дній мо́зок
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Ś

Ś

środek symetrii
центр симетрі́ї

średnia sól
сере́дня сіль

środek prawidłowego wielościanu
центр пра́вильного многогра́нника

średnia arytmetyczna
сере́днє арифмети́чне

środek prawidłowego wielokąta
центр пра́вильного многоку́тника

śluza
шлюз

środek owadobójczy
інсектици́д

ślub
шлюб

środek okręgu wpisanego w trójkąt
центр ко́ла впи́саного в трикутник

ślinianki
слинні́ за́лози

środek okręgu opisanego
na trójkącie
центр ко́ла опи́саного навколо
трикутника

ślina
сли́на

ślimak
зави́тка

środek okręgu
центр ко́ла

ślepota zmierzchowa
ку́ряча сліпота́

środek odcinka
середи́на відрі́зка

śledztwo przedsądowe
досудо́ве слі́дство

środek myjący
ми́йний за́сіб

śledzenie
трасува́ння

środek masy
центр мас

śledczy
слі́дчий

środek leczniczy
лікува́льний за́сіб

ściółka leśna (podszycie)
лісова́ підсти́лка

środek kuli
центр ку́лі

ścięgna
сухожи́лля

środek koła
центр кру́га

ścieżka dostępu do pliku
шлях до фа́йлу

środek jednokładności
центр гомоте́тії

ścieżka
трек

środek ciężkości
центр ваги́

ścierniwo
абрази́в

średniowiecze
сере́дні віки́

ścieki
стічні́ во́ди

średnik
кра́пка з ко́мою

ściana wielościanu
грань многогра́нника

średnica okręgu
діа́метр ко́ла

ściana prostopadłościanu
грань прямоку́тного паралелепі́педа

średnica kuli
діа́метр ку́лі

ściana kąta trojściennego
грань тригра́нного кута́

średnica koła
діа́метр кру́га

ściana kąta dwuściennego
грань двогра́нного кута́

średnica ciała
діа́метр ті́ла

ściana boczna ostrosłupa
бічна́ гра́нь пірамі́ди

średnia wartość wielkości
сере́днє зна́чення величини́

ściana boczna graniastosłupa
бічна́ гра́нь при́зми
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szopka
верте́п
szparka
продихо́ва щіли́на
szron
іній
sztam
штам
sztil, flauta
штиль
sztorm
шторм
sztuczne zespoły roślinne
шту́чні росли́нні угрупо́вання
sztuka
п’є́са

szyszka
S

szukaj
знайти́
szum (informacyjny)
шум
szybka reakcja
бурхли́ва реа́кція
szybkość reakcji chemicznej
шви́дкість хімі́чної реа́кції
szyk wyrazów
поря́док слів
szyna do mierzenia śniegu
снігомі́рна ре́йка
szypułka
квітконі́жка
szyszka
ши́шка
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S

szkło hartowane
термостійке́ скло

szczepionki genowo-inżynieryjne
ге́нно-інжене́рні (рекомбіна́нтні)
вакци́ни

szkło
скло

szczepionka BCG
вакци́на БЦЖ

szklany patyczek
скляна́ па́лочка

szczepionka
вакци́на

szklanka
скля́нка

szczepienie roślin
ще́плення росли́н

szkielet zewnętrzny
зо́внішній скеле́т

szczepienie
вакцина́ція (імуніза́ція)

szkielet wewnętrzny
вну́трішній скеле́т

szczelny materiał
щі́льний матеріа́л

szkielet osiowy
осьови́й скеле́т

szczeliny skrzelowe
зя́брові щіли́ни

szkielet obręczy kończyn
скеле́т поясі́в кінці́вок

szczegół artystyczny
худо́жня дета́ль

szkic
накре́слення

szara strefa
тіньова́ еконо́міка

sześćdziesiątnicy
шістдеся́тники

szalka wagi
ша́лька терезі́в

sześcioelektronowa n-chmura
шестиелектро́нна n-хма́ра

szadź
па́морозь

sześcian liczby
куб числа́

szachownica Punnetta
реші́тка Пенне́та

sześcian jednostkowy
куб одини́чний

szablon dokumentu
шабло́н докуме́нта

sześcian foremny, heksaedr
гексае́др

szablon
шабло́н

szczęki
ще́лепи
szczękoczułki
хеліце́ри
szczyt, wierzchołek
верши́на
szelf
ше́льф
szereg homologiczny
гомологі́чний ряд
szereg (homologiczny, napięciowy)
ряд (гомологічний, напруг)
szeregowe łączenie przewodników
послідо́вне з’є́днання провідникі́в
szereg rozdzielczy
варіаці́йний ряд

szkło ogniotrwałe
тугоплавке́ скло
szkło płaskie
листове́ скло
szkło płynne
рідке́ скло́
szkłopodobny
склоподі́бний
szkoda
шко́да
szkodliwa substancja
шкідли́ва речовина́
szkodliwe działanie
згу́бна дія
szkodliwe warunki
шкідли́ві умо́ви

szlachta ukraińska
украї́нська шля́хта

sześcian
куб

szlachta
шля́хта

szerokość prostopadłościanu
ширина́ прямоку́тного паралелепі́педа

szkorbut
цинга́

szerokość prostokąta
ширина́ прямоку́тника

szkodniki roślin uprawnych
шкідники́ сільськогоспо́дарських
культ́ур

szerokość geograficzna
географі́чна широта́
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system informacji geograficznej
ГІС (географі́чні інформаці́йні
систе́ми)

symetria względem płaszczyzny
симетрі́я відно́сно площини́

system hierarchiczny
ієрархі́чна систе́ма

symetria promienista
радіа́льна симетрі́я

symetria względem prostej
симетрі́я відно́сно прямо́ї
symetria względem punktu
симетрі́я відно́сно то́чки
synantrop
сина́нтроп
synaps
си́напс
synchronizacja danych
синхроніза́ція да́них
syndykat
синдика́т
synekdocha
сине́кдоха
synonim
сино́нім
syntetyczna teoria ewolucji
синтети́чна тео́рія еволюції
syntetyczne środki myjące
синтети́чний ми́йний за́сіб (СМЗ)
synteza substancji
си́нтез речови́н
synteza termojądrowa
термоя́дерний си́нтез
system
систе́ма
systematyka
система́тика
systematyka biologiczna
біологі́чна система́тика
systematyzacja aktów
normatywno-prawnych
систематиза́ція нормати́вно-правови́х
а́ктів
system bankowy Ukrainy
ба́нківська систе́ма Украї́ни
system bezpieczeństwa zbiorowego
систе́ма колекти́вної безпе́ки
system budżetowy Ukrainy
бюдже́тна систе́ма Украї́ни
system energetyczny państwa
енергосисте́ма держа́ви

system informacyjny
інформаці́йна систе́ма
system komputerowy
комп'ю́терна систе́ма
system korzeniowy
корене́ва систе́ма
system operacyjny
операці́йна систе́ма
system paszportowy
па́спортна систе́ма

Sywasze
S

system plików
фа́йлова систе́ма
system poleceń wykonawcy
систе́ма кома́нд викона́вця
system rzeczny
річкова́ систе́ма
system sądowy
судоу́стрій
system transportowy państwa
тра́нспортна систе́ма краї́ни
system transportu gazu
газотра́нспортна систе́ма
system wideo
відеосисте́ма
systemy opracowania prezentacji
(edytory prezentacji)
систе́ми опрацюва́ння презента́цій
(реда́ктори́ презента́цій)
systemy opracowywania danych
liczbowych
систе́ми опрацюва́ння числови́х да́них
systemy zarządzania bazami
danych
систе́ми управлі́ння ба́зами да́них
systemy zarządzania treściami
internetowymi
систе́ми управлі́ння веб-конте́нтом
systola
си́стола
sytuacja
ситуа́ція

Sywasze
Сива́ш

system gospodarki rynkowej
ри́нкова економі́чна систе́ма

sytuacja geoekologiczna
геоекологі́чна ситуа́ція

system gospodarczy
економі́чна систе́ма

sytuacja demograficzna
демографі́чна ситуа́ція

system ewolucyjny
(filogenetyczny)
еволюці́йна (філогенети́чна) систе́ма
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surowiec
сировина́

substancje powierzchniowo
czynne, surfaktanty
поверхне́во акти́вна речовина́ (ПАР)

surowica
лікува́льна сиро́ватка

substancje pektynowe
пекти́нові речови́ни

substrat
субстра́т
suburbanizacja
субурбаніза́ція
sucha destylacja drewna
суха́ перего́нка деревини́ (піро́ліз)
sufiks
су́фікс
sufiksacja
суфікса́ція
sufrażyzm
суфражи́зм
sukcesja pierwotna
сукце́сія перви́нна
sukcesja wtórna
втори́нна сукце́сія
sułtan
султа́н
suma
су́ма
suma całkowa
інтегра́льна су́ма
suma kątów
су́ма куті́в
suma kątów trójkąta
су́ма куті́в трику́тника
suma logiczna (alternatywa) zdań
логі́чна су́ма ви́словлень
suma odcinków
су́ма відрі́зків
suma składników rzędnych
су́ма розря́дних дода́нків
suma zdarzeń
су́ма поді́й
sumienność
добросо́вісність
superficies, związanie własności
nieruchomości z gruntem,
na którym stoi
суперфі́цій
superfosforan prosty
прости́й суперфосфа́т
suplement diety
харчова́ доба́вка
surowce zwracane w postaci
gotowej produkcji
дава́льницька сировина́

surowiec techniczny
техні́чна сировина́
suwak
повзуно́к
suwerenność
сувереніте́т
suwerenność państwowa
держа́вний сувереніте́т
swawola
сваві́лля
swobodne drgania
elektromagnetyczne
ві́льні електромагні́тні колива́ння
swobodny punkt materialny
ві́льна матеріа́льна то́чка
syfon wpustowy
ввідни́й сифо́н
syfon wypustowy
вивідни́й сифо́н
sygnał
сигна́л
syjonizm
сіоні́зм
sylaba otwarta
відкри́тий склад
sylabiczny system wersyfikacyjny
силабі́чна систе́ма віршува́ння
sylur
силурі́йський пері́од
sylwin
сильві́н
sylwinit, sól potasowa
сильвіні́т
symbiotrofy
симбіотро́фи
symbioza
симбіо́з
symbol chemiczny
хімі́чний си́мвол
symbole schowane
прихо́вані си́мволи
symbol pierwiastka chemicznego
си́мвол хімі́чного елеме́нта
symetralna odcinka
середи́нний перпендикуля́р відрі́зка
symetria
симе́трія
symetria dwuboczna
двобі́чна симетрі́я
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style wypowiedzi (potoczny,
naukowy, artystyczny)
сти́лі мо́влення (розмо́вний, науко́вий,
худо́жній)
styl gotycki
готи́чний стиль
stylistyka
стилі́стика
styl naukowy
науко́вий стиль
styl potoczny
розмо́вно-побуто́вий стиль
styl publicystyczny
публіцисти́чний стиль

substancja ogniotrwała
тугоплавка́ речовина́
substancja o niskiej temperaturze
topnienia
низькоплавка́ речовина́
substancja o niskiej temperaturze
wrzenia
низькокипля́ча речовина́
substancja (o zmiennym składzie,
nieorganiczna, organiczna, o stałym
składzie, prosta, złożona)
речовина́ (змі́нного скла́ду,
неоргані́чна, органі́чна, пості́йного
скла́ду, проста́, складна́)

substancja wyjściowa (związek,
mieszanka)
вихідна́ речовина́ (сполу́ка, су́міш)

substancja amorficzna
амо́рфна речовина́

substancja w polu magnetycznym
речовина́ в магні́тному по́лі

substancja amfoteryczna
амфоте́рна сполу́ка

substancja sypka
сипка́ речовина́

sublimacja
субліма́ція

substancja syntetyczna
синтети́чна речовина́

styren
стире́н

substancja rozpuszczona
розчи́нна речовина́

styl urzędowy
офіці́йно-ділови́й стиль

substancja prosta
проста́ речовина́

styl romański
рома́нський стиль

substancja biała
бі́ла речовина́
substancja chemiczna
хімі́чна речовина́
substancja ciągliwa
в’язка́ рідина́
substancja (istota) gąbczasta
гу́бчаста речовина́
substancja krucha
крихка́ речовина́

substancje
S

substancja zawierające siarkę
сульфуровмі́сна сполу́ка
substancja zbita
компа́ктна речовина́
substancja zdyspergowana
дисперго́вана речовина́
substancja złożona
складна́ речовина́

substancje niskocząsteczkowe
низькомолекуля́рні сполу́ки

substancja niezdysocjowana
недисоційо́вана речовина́

substancje nieorganiczne
неоргані́чні речови́ни

substancja niepalna
негорю́ча речовина́

substancje mineralne
мінера́льні речови́ни

substancja niełatwopalna
незайми́ста речовина́

substancje hydrofilowe
гідрофі́льні сполу́ки

substancja nielotna
неле́тка речовина́

substancje aktywne fizjologicznie
фізіологі́чно акти́вні речови́ни

substancja łatwotopliwa
легкоплавка́ речовина́

substancja żywa
жива́ речовина́ біосфе́ри

substancja łatwopalna
легкозайми́ста речовина́

substancja żrąca
їдка́ речовина́

substancja lotna
летка́ речовина́

substancja (związek)
nieorganiczna
неоргані́чна речовина́ (сполу́ка)

substancja krystaliczna
кристалі́чна речовина́
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struktura uporządkowana
упорядко́вана структу́ра

strefy klimatyczne podstawowe
i przejściowe
клімати́чні пояси́ основні́ і перехідні́

struktura trzeciorzędowa białka
трети́нна структу́ра білка́

strefy czasowe
годи́нні пояси́

struktura tektoniczna
тектоні́чні структу́ри

strefowość
зона́льність горизонта́льна

struktura regularna
регуля́рна будо́ва

strefa zdemilitaryzowana
демілітаризо́вана зо́на

strefy naturalne (strefy
geograficzne)
приро́дні зо́ни (географі́чні зо́ни)
strefy sejsmiczne
сейсмі́чні пояси́
stres
стрес
strofa, zwrotka
строфа́
stroma
стро́ма хлоропла́стів
strona
сторі́нка
strona domowa
головна́ (дома́шня) сторі́нка
strona internetowa, strona WWW
веб-сторі́нка
stront (pierwiastek)
стро́нцій

struktura wiekowa ludności
вікови́й склад насе́лення
struktura witryny internetowej
структу́ра са́йту
struktura wtórna cząsteczki białka
втори́нна структу́ра моле́кули білка́
struktury Golgiego
ко́мплекс Го́льджі
strumienie cieplne
теплові́ пояси́
strumień magnetyczny
магні́тний поті́к
strumień świetlny
світлови́й поті́к
strzałka odcinka kuli
висота́ кульово́го сегме́нта
strzępki
гі́фи
studio muzyczne
музи́чна сту́дія

stwierdzenie prawdziwe
тве́рдження і́стинне

struktura chemiczna
хімі́чна будо́ва

stwierdzenie fałszywe
тве́рдження хи́бне

(struktura, zależność) liniowa
ліні́йна (структу́ра, зале́жність)

stwierdzenie
тве́рдження

(struktura, gęstość, orbital, natura
wiązania chemicznego, wzór)
elektroniczna(-y)
електро́нна (будо́ва, густина́,
орбіта́ль, приро́да хімі́чного зв’язку́,
фо́рмула)

struktura dokumentu
структу́ра докуме́нта
struktura nieregularna
нерегуля́рна будо́ва (структу́ра)

stulecie
столі́ття

styczna
доти́чна
styczna do okręgu
доти́чна до ко́ла

style funkcjonalne
функціона́льні сти́лі

struktura przestrzenna
просторо́ва будо́ва

styl artystyczny
худо́жньо-белетрести́чний стиль

struktura programu
структу́ра програ́ми

styl
стиль

struktura populacji
структу́ра популя́ції

styczne do sfery
доти́чні сфе́ри

struktura płci ludności
стате́вий склад насе́лення

styczna do wykresu funkcji
доти́чна до гр́афіка фу́нкції

struktura pierwotna cząsteczki
białka
перви́нна структу́ра моле́кули білка́
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strefa wzrostu korzenia
зо́на ро́сту

stosunek dwóch odcinków
відно́шення двох відрі́зків

strefa wydłużania (elongacji)
зо́на ро́зтягу

stosunek
відно́шення

strefa wolnego handlu
зо́на ві́льної торгі́влі

stosowanie prawa
правозастосува́ння

strefa wchłaniania
зо́на всмо́ктування

stosowana wartość chemiczna
прикладне́ зна́чення хі́мії

Strefa Schengen
Шенге́нська зо́на

stopniowanie przysłówków
сту́пені порівня́ння прислі́вників

strefa raju podatkowego
офшо́рна зо́на

stopniowanie przymiotników
сту́пені порівня́ння прикме́тників

strefa przewodząca
провідна́ зо́на

stopniowanie
сту́пінь порівня́ння

strefa przejściowa
перехідна́ зо́на

stopniowa miara kąta
граду́сна мі́ра кута́

strefa podziału
зо́на по́ділу

stopień (Celsjusza, Kelwina)
гра́дус (Це́льсія, Ке́львіна)

strefa osiedlenia
сму́га осі́лості

stopień
гра́дус

strefa geograficzna
географі́чний по́яс

stopienie
спла́влення

straty
зби́тки

stop
сплав

stratosfera
стратосфе́ра

stok kontynentalny
материко́вий схил

strata moralna
мора́льна шко́да

stojan, stator
ста́тор

strajk
страйк

stężenie początkowe
початкова́ концентра́ція

„stracone pokolenie”
«втра́чене поколі́ння»

stężenie
концентра́ція

stożek wzrostu
ко́нус нароста́ння

sterylizacja
стериліза́ція

stożek ścięty
зрі́заний ко́нус

sterownik urządzenia
дра́йвер

stożek prosty obrotowy
ко́нус прями́й круговий

sterownik
контроле́р

stożek
ко́нус

steroidy
стеро́їди

stowarzyszenie
гі́льдія

stereotyp dynamiczny
динамі́чний стереоти́п

stos Volty
во́льтів стовп

stereometria
стереоме́трія

stosunki rynkowe
ри́нкові відно́сини

stereoizomer
стереоізоме́р

stosunki rolnicze
агра́рні відно́сини

stepy
степи́

stosunki prawne
правовідно́сини

step
степ

stosunek stechiometryczny
стехіометри́чне співвідно́шення

stek (kloaka)
клоа́ка

strefa
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stan wzbudzony atomu
збу́джений стан а́тома

stabilna konfiguracja elektronowa
atomu
стійка́ електро́нна конфігура́ція а́тома

stan wyższej konieczności
кра́йня необхі́дність

ssakozębne gady
звірозу́бі я́щери

stan wyjątkowy i wojenny
надзвича́йний та воє́нний стан

srebro (pierwiastek)
срі́бло

stan substancji
стан речови́ни

srebrny
срі́бний

stan skupienia
агрега́тний стан

sprzężenie zwrotne
зворо́тній зв’язо́к

stabilny układ
стійка́ систе́ма

S

stabilny stan
стабі́льний стан

sprzężenie

stacja robocza
робо́ча ста́нція
stadium podziału
ста́дія по́ділу
stadium wzrostu
ста́дія ро́сту
stagnacja
засті́й
stal
сталь
stalinizm
сталіні́зм
stal nierdzewna
нержаві́юча сталь
stalowy
стале́вий
stal stopowa
лего́вана сталь
stała Avogadra
ста́ла Авога́дро
stała Boltzmana
ста́ла Бо́льцмана
stałość
ста́лість

starorzecze
стари́ця
starość (wiek podeszły)
старе́чій вік
starożytność
анти́чність
starszyzna
старши́на (коза́цька)
starszyzna naczelna
генера́льна старши́на
start
пуск
start-up
старта́п
stary układ
стари́й поря́док
starzenie
старі́ння
starzenie się ludności
старі́ння насе́лення
starzenie się polimeru
старі́ння поліме́ру
„status bezatomowy”
без’я́дерний ста́тус
status prawny
правови́й ста́тус
statyka
ста́тика

staw
сугло́б

stan równowagi chemicznej
стан хімі́чної рівнова́ги

statyw do probówek
штати́в для пробі́рок

stan równowagi
стан рівнова́ги

statyw chemiczny
штати́в хімі́чний

stan podstawowy atomu
основни́й стан а́тома

statystyka matematyczna
стати́стика математи́чна

standardy państwowe
держа́вні станда́рти

statystyka
стати́стика

standardowa forma jednomianu
станда́ртний ви́гляд одночле́на

statystyczna metoda badań
статисти́чний ме́тод дослі́дження

stały rozwój
ста́лий ро́звиток

statystyczna definicja
prawdopodobieństwa
озна́чення ймові́рності статисти́чне

stały
ста́лий
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spory rolne
земе́льні спо́ри

specjalizacja gospodarcza
terytorium
госпо́дарська спеціаліза́ція терито́рії

spory gospodarcze
госпо́дарські спо́ри

spam
спам

spółgłoski przedniojęzykowe
передньоязико́ві при́голосні

społeczeństwo informacyjne
інформаці́йне (постіндустріа́льне)
суспі́льство

spółgłoski parzyste
па́рні при́голосні

społeczeństwo
суспі́льство

spółgłoski nosowe
носові́ при́голосні

spływ korytowy
річкови́й стік

spółgłoski językowe
язикові́ при́голосні

spirometria
спіроме́трія

spółgłoski frykatywne
фрикати́вні при́голосні

spirala
спіра́ль

spółgłoski dźwięczne
дзвінкі́ при́голосні

spiny antyrównoległe
антипарале́льні спі́ни

spółgłoski bezdźwięczne
глу́хі при́голосні

spin
спін

spółgłoska miękka
м'яки́й при́голосний

spienianie
спі́нювання

spółgłoska
при́голосний

spiekanie
спіка́ння

spółdzielczość (kooperacja)
коопера́ція

spermatogeneza
сперматогене́з

spójnik
сполу́чник

spermatocyt
сперматоци́т

spowolnienie reakcji chemicznej
упові́льнення хімі́чної реа́кції

spektroskop, spektrograf
спектроско́п, спектро́граф

spowalniacz
упові́льнювач

specyficzny zapach
специфі́чний за́пах

spotkanie cywilizacji
зу́стріч цивіліза́цій

specjalizacja produkcji
спеціаліза́ція виробни́цтва

sposób uzyskiwania
(otrzymywania)
спо́сіб добува́ння (оде́ржання)

specjalizacja monotowarowa
монотова́рна спеціаліза́ція

społeczeństwo nowoczesne
суча́сне суспі́льство
społeczeństwo obywatelskie
громадя́нське суспі́льство

sprzęt
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spółgłoski szczelinowe
щіли́нні при́голосні
spółgłoski szmerowe
шу́мні при́голосні
spółgłoski twarde
тверді́ при́голосні

sprzęt laboratoryjny
обла́днання лаборато́рне

sporofit
спорого́н

sprzęt
прила́ддя

sponsor
спо́нсор

sprawozdanie z baz danych
звіт ба́зи да́них

społeczność prehistoryczna
пе́рвісне суспі́льство

sprawność, wydajność
коефіціє́нт кори́сної ді́ї (ККД)

społeczność internetowa
веб-спільно́та

sprawiedliwość
правосу́ддя

społeczna gospodarka rynkowa
соціа́льне ри́нкове господа́рство

spółka handlowa
госпо́дарське товари́ство

społeczeństwo przemysłowe
(industrialne)
індустріа́льне суспі́льство
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sól glauberska
глауберо́ва сіль (на́трій сульфа́т
декагідра́т)

socjalityczny wyścig pracy
соціалісти́чне змага́ння

sól
сі́ль

Sobór Ziemski
Зе́мський собо́р

sód żrący
їдки́й натр

sobór, bazylika
собо́р

sód (pierwiastek)
на́трій

smog
смог

sowietyzacja
радяніза́ція

smile, buźka
сма́йлик

sotnia
со́тня

smarowidło
масти́льний матеріа́л

sortowanie
сортува́ння

smar
масти́ло

sorpcja
со́рбція

służba cywilna
держа́вна слу́жба

sorbit
сорбі́т

służba alternatywna (cywilna)
альтернати́вна (невійсько́ва) слу́жба

sołonczaki
солончаки́

słuszność wypowiedzi
доре́чність мо́влення

sołodzie
со́лоді

słupek
товка́чик

„Solidarność”
«Соліда́рність»

słuchanie
аудіюва́ння

sok żołądkowy
шлунко́вий сік

słowo żargonowe
жаргоні́зм

sok jądrowy (kariolimfa,
nukleoplazma)
я́дерний сік (каріопла́зма,
нуклеопла́зма)

słowotwórstwo
словотві́р

słowo nieodmienne
незмі́нне сло́во

soki trawienne
травні́ со́ки

słowo maszynowe
маши́нне сло́во

sojusz wojskowo-polityczny
військо́во-політи́чний союз

słownik ukraiński
украї́нський словни́к

sojusz plemienny
племінни́й сою́з

słownik opisowy
тлума́чний словни́к

socjalizm samorządowy
самовря́дний соціалі́зм

słownik elektroniczny
електро́нний словни́к

socjalizm
соціалі́зм

spalanie
згоря́ння

soczewki wypukłe
опу́клі лі́нзи

spadek swobodny
ві́льне паді́ння

soczewki wklęsłe
уві́гнуті лі́нзи

spadek rzeki
паді́ння рі́чки

soczewka
кришта́лик

spadek, dziedzictwo
спа́дщина

socjolingwistyka
соціолінгві́стика

sól kuchenna
кухо́нна сіль

„socjalizm z ludzką twarzą”
«соціалі́зм з людськи́м обли́ччям»

sól gorzka (heptahydrat siarczanu
magnezu)
гірка́ сіль (ма́гній сульфа́т гептагідра́т)

„socjalizm rozwinięty”
«розви́нений соціалі́зм»
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skrobia
крохма́ль

skamieniałości przewodnie
керівні́ копа́лани

skręty (muszli), fałdy (mózgowie)
зви́вини

skały osadowe
осадо́ві поро́ди

skręcenie
ро́зтяг

skały metamorficzne
метаморфі́чні поро́ди

skrapianie
скра́плювання

skały magmowe
магмати́чні поро́ди

skórka liścia
шкі́рочка листка́

skalarny iloczyn wektorów
скаля́рний добу́ток ве́кторів

skóra właściwa
де́рма (вла́сне шкі́ра)

skalar
скаля́р

skorupa ziemska oceaniczna
океані́чна земна́ кора́

skala przewozów
о́бсяг переве́зень

skorupa ziemska kontynentalna
материко́ва земна́ кора́

skala Celsjusza
шкала́ Це́льсія

skoropis
скоро́пис

skala, podziałka
шкала́

skończoność algorytmu
скінче́нність алгори́тму

siogunat
сьоґуна́т

skand
ска́ндій
skaner
ска́нер
skaningowa elektronowa
mikroskopia
сканува́льна електро́нна мікроскопі́я
skanowanie
сканува́ння
skarb
скарб
skład
склад
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skroplenie gazów
зрі́дження га́зів
skrócona forma przymiotnika
коро́тка фо́рма прикме́тника
skrótowiec
абревіату́ра
skrypt
сцена́рій
skrzela
зя́бра
skrzydło
крило́

słownik
словни́к

skolioza
сколіо́з

słownictwo potoczne
побуто́ва ле́ксика

skokowa zmiana właściwości
стрибкоподі́бна змі́на власти́востей

słownictwo neutralne
нейтра́льна ле́ксика

skok
ці́вка

słowianofile
слов’янофі́ли

skład substancji
склад речовини́

słowa-wypełniacze
слова́-парази́ти

skład przestępstwa
склад зло́чину

słowa jednordzeniowe
однокорене́ві слова́

składniki naturalne (geograficzne)
приро́дні (географі́чні) компоне́нти

slang
сленг

składnik
складова́ части́на

slajd
слайд

składnia
си́нтаксис

skrzyżowanie języków
схре́щення мов

skład etniczny ludności
етні́чний склад насе́лення

skrzypy
хвощі́

składanie jaj
кла́дка
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siatka prostopadłościanu
розго́ртка прямоку́тного
паралелепі́педа
siatka stożka
розго́ртка ко́нуса
siatka sześcianu
розго́ртка ку́ба
siatka walca
розго́ртка цилі́ндра

siatka
S

siatka wielościanu
розго́ртка многогра́нника
siatki dyfrakcyjne
дифракці́йні гра́ти
siatkówka
сіткі́вка
Sicz Karpacka
Карпа́тська Січ
Sicz Poleska
Полі́ська Січ
Sicz Zadunajska
Задуна́йська Січ
Sicz Zaporoska
Запоро́зька Січ
sieci wysokiego napięcia (SWN)
лі́нії електропереда́ч (ЛЕП)
sieczna
січна́
sieć
мере́жа
sieć (atomowa, jonowa,
krystaliczna, metaliczna,
cząsteczkowa)
ґра́тка (а́томна, йо́нна, кристалі́чна,
металі́чна, молекуля́рна)
sieć ekologiczna
екологі́чна мере́жа
sieć globalna
глоба́льна мере́жа
sieć komputerowa
комп’ю́терна мере́жа
sieć lokalna
лока́льна мере́жа
sieć obliczeniowa
обчи́слювальна мере́жа
sieć obszarów chronionych Ukrainy
приро́дно-запові́дний фонд Украї́ни

silnia
факторіа́л
silnik elektryczny
електри́чний двигу́н
silniki cieplne
теплові́ двигуни́
silnik odrzutowy
пові́тряно-реакти́вний двигу́н
silnik rakietowy
раке́тний реакти́вний двигу́н
silumin
силумі́н
siła
си́ла
siła Ampere'a
си́ла Ампе́ра
siła ciężkości
си́ла тяжі́ння
siła elektromotoryczna (SEM)
електроруші́йна си́ла
siła Lorentza
си́ла Ло́ренца
siła magnetyczna
магні́тна си́ла
siła napędowa
руші́йна си́ла
siła natężenia
си́ла напру́ження
siła nośna skrzydła samolotu
підійма́льна си́ла крила́ літака́
siła przyciągania
elektrostatystycznego
електростати́чні си́ли притяга́ння
siła tarcia ciekłego
си́ла рідко́го тертя́
siła tarcia poślizgowego
си́ла тертя́ ко́взання
siły jądrowe
я́дерні си́ли
siły postronne
сторо́нні си́ли
singularia tantum
одини́чні іме́нники
sinus
си́нус

siodełko
поясо́к

siekacze
різці́

sinusoida
синусо́їда

sieć pokarmowa (troficzna)
трофі́чна сі́тка

sinus kąta ostrego w trójkącie
prostokątnym
си́нус го́строго ку́та прямоку́тного
трику́тника

sieć pokarmowa
харчова́ мере́жа
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serwer pocztowy
пошто́вий се́рвер

sekcja dokumentu
ро́зділ докуме́нта

serwer dostępu zdalnego
се́рвер відда́леного до́ступу

sekans
се́канс

serwer
се́рвер

segregacja
сегрега́ція

sekrecja kanalikowa
кана́льцева секре́ція
Sekretariat Generalny
Генера́льний Секретаріа́т
sekretariat ludowy
Наро́дний секретаріа́т
sekstylion
секстиліо́н
sektor usług, trzeci sektor
трети́нний се́ктор господа́рства
sekularyzacja
секуляриза́ція
sekunda
секу́нда
sekwencja nukleotydów
послідо́вність нуклеоти́дів

serwis internetowy, witryna
internetowa
веб-сайт

S

seryna
сери́н

siatka

serwitut
сервіту́т

serwisy socjalne
соціа́льні се́рвіси

sesja
сеа́нс
setka
со́тка
sędzia
суддя́
sfera
сфе́ра по́слуг

siatka ostrosłupa czworokątnego
розго́ртка чотирику́тної піраміди

serpentarium
серпента́рій

siatka krystaliczna
кристалі́чна ґра́тка

serce
се́рце

siatka kartograficzna
гра́дусна сі́тка

separatyzm
сепарати́зм

siateczka śródplazmatyczna,
retikulum endoplazmatyczne,
siateczka wewnątrzplazmatyczna
ендоплазмати́чна сі́тка
(ендоплазмати́чний рети́кулум)

separator
сепара́тор

separacja małżeńska
режи́м окре́мого прожива́ння
подру́жжя

siarka (pierwiastek)
сі́рка

sentymentalizm
сентименталі́зм

siarka krystaliczna
кристалі́чна сі́рка

senat
сена́т

siarka
су́льфур

sen
сон

siarczyn
сульфі́т

semantyka
сема́нтика

siarczek wodoru
сірково́день

selwa
се́льва

siarczek
сульфі́д

selen
селе́н

siarczan
сульфа́т

selektor
селе́ктор

sferyczny układ współrzędnych
систе́ма координа́т сфери́чна

selekcja
селе́кція

sfera kuli
кульови́й сегме́нт

sekwencja reszt aminokwasowych
послідо́вність амінокисло́тних
за́лишків

115

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 207
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

S
sacharoza
S

segmentacja ciała
сегмента́ція ті́ла

saprotrofy
сапротро́фи

sedymentacja
утво́рення о́саду

saprofity glebowe
ґрунто́ві сапротро́фи

secesja ukraińska
украї́нський моде́рн

sankcje gospodarcze
госпо́дарські са́нкції

secesja
моде́рн

sankcja
са́нкція

seans użytkownika
сеа́нс користувача́

sangwinik
сангві́нік

schowek
буфе́р о́бміну

sanacja
сана́ція

schorzenia ekologiczne
екологі́чні захво́рювання

samuraje
самура́ї

schizma
церко́вний розко́л

samozapłon substancji
самозайма́ння речовини́

schemat obwodu elektrycznego
схе́ма електри́чного ко́ла

samostijnicy
самості́йники

schemat dokumentu
схе́ма докуме́нта

samorząd terytorialny
місце́ве самоврядува́ння

schemat blokowy algorytmu
блок-схе́ма алгори́тму

samogłoski nosowe
носові́ голосні́

sąsiednie wierzchołki wielokąta
верши́ни многоку́тника сусі́дні

samogłoska nieakcentowana
ненаголо́шений голосни́й

sąsiednie wierzchołki czworokąta
верши́ни чотирику́тника сусі́дні

samogłoska akcentowana
наголо́шений голосни́й

sąsiednie boki wielokąta
сто́рони многоку́тника сусі́дні

samodzierżawstwo (absolutyzm)
самодержа́вство (абсолюти́зм)

sąsiednie boki czworokąta
сто́рони чотирику́тника сусі́дні

samodzielne części mowy
самості́йні части́ни мови

sądy polubowne
трете́йські суди́

sałata morska (ulwa)
у́льва

sądownictwo administracyjne
адміністрати́вне судочи́нство

saltacjonizm
сальтаціоні́зм

Sąd Konstytucyjny Ukrainy
Конституці́йний Суд Украї́ни

salmiak, chlorek amonowy
нашати́р

sąd
суд

saletra potasowa
ка́лійна селі́тра

sączenie, filtrowanie
фільтрува́ння

saletra amonowa
амоніа́чна селі́тра

sączek, filtr
фі́льтр

saletra
селі́тра

sawanna
сава́на

sadzonki
живці́

satyra
сати́ра

sacharoza
сахаро́за
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rytuał
ритуа́л
rzadki pierwiastek
рі́дкісний елеме́нт
rząd
ряд
rząd dziesiątych
розря́д деся́тих
rząd filogenetyczny
філогенети́чний ряд
rząd liczb naturalnych
ряд натура́льних чи́сел

rzymski
R

rząd setnych
розря́д сотих
rząd tysięcznych
розря́д ти́сячних
rzecz
річ
rzeczownik
іме́нник
rzeczownik nieodmienny
невідмі́нюваний іме́нник
rzeka
рі́чка
rzeka okresowa
крік
rzemiosło
ремесло́
rzeźba powierzchni
рельє́ф
rzeżączka
гоноре́я
rzędna punktu
ордина́та то́чки
rzędy liczb
розря́ди числа́
rzęski
ві́йки
rzęsy
ві́ї
rzutnik projekcyjny
проекці́йний апара́т
rzut przyprostokątnej
na przeciwprostokątną
прое́кція ка́тета на гіпотену́зу
rzut serca, pojemność minutowa
хвили́нний об’є́м кро́ві
rzymski system liczbowy
систе́ма чи́слення ри́мська
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rytmy
ритмі́чність

ruchy neotektoniczne
неотектоні́чні ру́хи

rytmika, rytmizacja
ритмомело́дика

ruchy higroskopijne
гігроскопі́чні ру́хи

rytm
ритм

ruchy Browna
броу́нівський рух

rysunek
рису́нок

ruch względny
відно́сний рух

ryniofity
риніофі́ти

ruch w obronie praw
правозахисни́й рух

rynek światowy
світови́й ри́нок

ruch wahadłowy
колива́льний рух

rymowanie
римува́ння

ruch stachanowski
стаха́нівський рух

rym
ри́ма

ruch spółdzielczy
кооперати́вний рух

ryft
рифт

ruch separatystyczny
сепарати́стський рух

ryby wędrowne
прохідні́ ри́би

ruch równozmienny
рівнозмі́нний рух

ryby trzonopłetwe
кистепе́рі ри́би

ruch prostoliniowy
прямоліні́йний рух

ryby kostnoszkieletowe
кісткові́ ри́би

ruch pełzakowaty
амебо́їдний рух

ryby chrzęstnoszkieletowe
хрящові́ ри́би

ruch pasażerski
пасажироо́біг

ryboza
рибо́за

Ruch Państw Niezaangażowanych
рух неприє́днання

rybosomy
рибосо́ма

ruchowy narząd zmysłów
рухова́ сенсо́рна систе́ма

rybonukleotyd
рибонуклеоти́д

ruch oporu
рух О́пору

Ruś (Ruś-Ukraina)
Русь (Ру́сь-Украї́на)

ruch olimpijski
олімпі́йський рух

rusyfikacja
русифіка́ція (росіяніза́ція)

ruch nieregulowany
безла́дний рух

rusiństwo
руси́нство

Rusini
руси́ни

ruch naturalny (odtwarzania się)
ludności
приро́дний рух (відтво́рення)
насе́лення

R

rurka sitowa
ситоподі́бна тру́бка

ruch narodowo-demokratyczny
націона́льно-демократи́чний рух

„Ruina”
Руї́на

ruch mechaniczny ludności
механі́чний рух насе́лення

ruch
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rudymenty
рудиме́нти

ruch mechaniczny
механі́чний рух

ruchy wzrostowe
ростові́ ру́хи росли́н

ruchliwa cząsteczka wodoru
рухли́вий а́том гідроге́ну

ruchy perystaltyczne = robaczkowe
периста́льтика

ruch krzywoliniowy
криволін́ійний рух
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różnica homologiczna
гомологі́чна різни́ця

równanie stanu gazu doskonałego
(równanie MendelejewaClapeyperona)
рівня́ння ста́ну ідеа́льного га́зу
(рівня́ння Мєндєлє́єва-Клапейро́на)

różnica
різни́ця

równanie różniczkowe
рівня́ння диференціа́льне

równanie termochemiczne
термохімі́чне рівня́ння
równanie z dwiema zmiennymi
рівня́ння з двома́ змі́нними
równik
еква́тор
równik kuli
еква́тор ку́лі
równiny pierwotne, wtórne
рівни́ни перви́нні, втори́нні
równoległe łączenie przewodników
парале́льне з’є́днання провідникі́в
równoległobok
паралелогра́м
równoległobok pochyły
паралелогра́м похи́лий
równoległobok prosty
паралелогра́м прями́й
równoległościan
паралелепі́пед
równoległość
парале́льність
równoleżniki
парале́лі
równowaga chemiczna
рівнова́га хімі́чна
równowaga cieplna
теплова́ рівнова́га
równowaga dynamiczna
динамі́чна рівнова́га
równowaga stała
стійка́ рівнова́га
równowaga trwała
нестійка́ рівнова́га
równoważnik dawki
promieniowania
еквівале́нтна до́за випромі́нювання

różnica kwadratów
різни́ця квадра́тів
różnica potencjałów
різни́ця потенціа́лів
różnica sześcianów
різни́ця кубі́в
różnica wielomianów
різни́ця многочле́нів
różniczka
диференціа́л

ruch
R

różniczkowanie
диференціюва́ння
różnorodność biologiczna
біорізномані́ття
różnowagi
різнова́ги
rtęć
ртуть
rtęć (pierwiastek)
мерку́рій
rubid
рубі́дій
ruch
рух
ruch bezwizowy
безві́зовий режи́м
ruch chaotyczny
хаоти́чний рух
ruch ciała pod działaniem kilku sił
рух ті́ла під ді́єю де́кількох сил
ruch ciała rzuconego pod kątem
do poziomu
рух ті́ла, ки́нутого під куто́м
до горизо́нту
ruch ciała rzuconego poziomo
рух ті́ла, ки́нутого горизонта́льно
ruch czartystowski
чарти́стський рух

ruch komunarów
комуна́рський рух

róża wiatrów
ро́за вітрі́в

ruch jednostajnie przyspieszony
рівноприско́рений рух

równoważność zdań
еквівале́нтність ви́словлень

ruch cząstek naładowanych w polu
magnetycznym
рух заря́джених части́нок
в магні́тному по́лі

równoważność predykatów
еквівале́нтність предика́тів
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rozsiedlenie
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R

rozwój złożony
непрями́й ро́звиток

rozszerzenie pliku
розши́рення і́мені фа́йлу

rozwój zarodkowy (embrionalny)
зародко́вий ро́звиток

rozszczepienie
розще́плення

rozwój rośliny
ро́звиток росли́ни

„Rozstrzelane odrodzenie”
«Розстрі́ляне відро́дження»

rozwój prosty
прями́й ро́звиток

rozstęp
ро́змах ви́бірки

rozwój postembrionalny
постембріона́льний ро́звиток

rozsiedlenie się ludności
розсе́лення насе́лення

roztop
розто́п
roztwór
ро́зчин
roztwór alkoholowy
спиртови́й ро́зчин

rozwój złożony z przeobrażeniami
непрями́й ро́звиток з перетво́ренням
rozwój złożony z przeobrażeniem
niezupełnym
ро́звиток з непо́вним перетво́реннням

rozżarzony
розжа́рений

roztwór nasycony
наси́чений ро́зчин

rozżarzenie substancji
розжа́рювання речовини́

roztwór koloidalny
коло́їдний ро́зчин

rozwój złożony z przeobrażeniem
zupełnym
ро́звиток з по́вним перетво́реннням

roztwór amoniaku
амоніа́чний ро́зчин

roztwór nienasycony
ненаси́чений ро́зчин
roztwór przesycony
переси́чений ро́зчин
roztwór rozcieńczony
розве́дений ро́зчин
roztwór stężony
концентро́ваний ро́зчин
roztwór właściwy
і́стинний ро́зчин
rozwarstwienie mieszaniny
розшарува́ння су́міші
rozwiązanie powtarzającego się
równania
ро́зв'язок рекурре́нтного рівня́ння
rozwiązanie równania
ро́зв'язок рівня́ння
rozwiązanie układu równań
ро́зв'язок систе́ми рівня́нь
rozwiązanie zadania (polecenia)
ро́зв’язок зада́чі
rozwiązanie z dwiema zmiennymi
ро́зв'язок рівня́ння з двома́ змі́нними

równania wykładnicze
рівня́ння показнико́ві
równania wykładnicze n-go stopnia
рівня́ння показнико́во-сте́пеневе
równanie
рівня́ння
równanie Bernoulliego
рівня́ння Берну́ллі
równanie bilansu cieplnego
рівня́ння теплово́го бала́нсу
równanie chemiczne
рівня́ння хімі́чне
równanie Clapeyperona
рівня́ння Клапейро́на
równanie Einsteina dla zjawiska
fotoelektrycznego
рівня́ння Ейнште́йна для фотоефе́кту
równanie fali stojącej
рівня́ння стоя́чої хви́лі
równanie irracjonalne
рівня́ння ірраціона́льне

równanie logarytmiczne
рівня́ння логарифмі́чне

rozwój osobniczy organizmu
індивідуа́льний ро́звиток органі́зму

równanie liniowe z jedną zmienną
рівня́ння ліні́йне з одніє́ю змі́нною

rozwój
ро́звиток

równanie liniowe z dwiema
zmiennymi
рівня́ння ліні́йне з двома́ змі́нними

rozwiązywanie zadania (polecenia)
розв’я́зування зада́чі
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rozłożenie różnicy kwadratów
na czynniki
розклада́ння на мно́жники різни́ці
квадра́тів

rowy głębokowodne
глибоково́дні жолоби́

rozkułaczanie
розкурку́лення

rośliny zarodnikowe
спо́рові росли́ни

rozkład zmiennej losowej
розпо́діл випадко́вої величини́

rośliny wyższe
ви́щі росли́ни

rozkład prawdopodobieństwa
розпо́діл за ймові́рностями

rośliny uprawne (rolnicze)
сільськогоспо́дарські росли́ни

rowy tektoniczne
по́ди
rozbiór
розбі́р
rozchodzenie fal radiowych
поши́рення радіохви́ль
rozdrabianie
подрі́бнення
rozdrobnienie polityczne
політи́чна роздро́бленість
rozdzielanie mieszaniny
розді́лення су́міші
rozdzielczość drukarki
розді́льна зда́тність при́нтера
rozdzielczość ekranu
розді́льна зда́тність екра́на
rozdzielczość obrazu
розді́льна зда́тність зобра́ження
rozdzielność
дистрибути́вність
rozgałęzienie łańcucha węglowego
розгалу́ження карбо́нового ланцюга́
rozgałęziona struktura łańcucha
węglowego
розгалу́жена будо́ва карбо́нового
ланцюга́
rozkład
розклада́ння

rozłożenie wielomianu na czynniki
розклада́ння на мно́жники
многочле́на

rozpylacz
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R

rozmiar obrazu
ро́змір зобра́ження
rozmiar symbolu
ро́змір си́мвола
rozmiar tabeli
ро́змір табли́ці
rozmieszczenie
розмі́́щення
rozmnażanie
розмно́ження
rozmnażanie bezpłciowe
нестате́ве розмно́ження
rozmnażanie płciowe
стате́ве розмно́ження
rozmnażanie wegetatywne
вегетати́вне розмно́ження
rozpad beta
бе́та розпад
rozpad połowiczny
напівро́зпад
rozpad radioaktywny
(promieniotwórczy)
радіоакти́вний ро́зпад
rozparowanie elektronów
розпаро́вування електро́нів

rozpylacz
пульвериза́тор

rozkład pierwiastków chemicznych
поши́рення хімі́чних елеме́нтів

rozpuszczanie
розчи́нення

rozkład liczby na liczby proste
ро́зклад числа́ на прості́ чи́сла

rozpuszczalność
розчи́нність

rozkład gęstości elektronowej
розпо́діл електро́нної густини́

rozpuszczalnik
розчи́нник

rozkładanie wektora
розклада́ння ве́ктора

rozproszony pierwiastek chemiczny
розсі́яний хімі́чний елеме́нт

rozkładanie na czynniki sumy
розклада́ння на мно́жники су́ми кубі́в

rozpław
ро́зплав

rozkładanie na czynniki różnicy
sześcianów
розклада́ння на мно́жники різни́ці
кубі́в
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rodzaj
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R

Rok Afryki
рік А́фрики

rodzaje odmian rzeczowników
ти́пи відмі́н іме́нників

rogówka
рогі́вка

rodzaje odkształcenia
ти́пи деформа́ції

rodziny językowe
мо́вні сі́м’ї

rodzaje korzeni
видозміни́ ко́реня

rodzinny dom dziecka
дитя́чий буди́нок сіме́йного ти́пу

rodzaje języka
тип мо́ви

rodzina zastępcza
прийо́мна сім’я́

rodzaje działalności językowej
ви́ди мовленнє́вої дія́льності

rodzina wyrazów
слове́сний ряд

rodzaje derywacji
спо́соби словотво́рення

rodzina pierwiastków chemicznych
роди́на хімі́чних елеме́нтів

rodzaj danych
тип да́них

rodzina językowa
сім'я́ мов

rodzaj
рід

rodzaje pędów
видозміни́ па́гона
rodzaje półprzewodników
ти́пи напівпровідникі́в
rodzaje promieniowania
ви́ди випромі́нювання
rodzaje równowagi
ви́ди рівнова́ги
rodzaje wyładowań samoistnych
ти́пи самості́йного розря́ду
rodzaje wypowiedzi – opowieść,
opis, refleksja (rozmyślanie)
ти́пи мо́влення (розповідь, опис,
роздум)
rodzaj męski
чолові́чий рід
rodzaj nijaki
сере́дній рід

rok świetlny
світлови́й рік
rolnictwo
сільське́ господа́рство
rolnictwo irygacyjne (nawadniane)
іригаці́йне (зро́шувальне)
землеро́бство
romans
рома́нс
romantyzm
романти́зм
romb
ромб
ropa naftowa
на́фта
rosa
роса́
roślina jednopienna
однодо́мні росли́ни

rośliny uprawne
культу́рні росли́ни

rodzina (jednostka klasyfikacyjna)
роди́на

rośliny nasienne
насі́нні росли́ни

rodzina
сім’я́

rośliny naczyniowe
суди́нні росли́ни

rodzime słownictwo ukraińskie
вла́сне украї́нська ле́ксика

rośliny jednoliścienne
однодо́льні росли́ни

rodzice
батьки́

rośliny dwupienne
дводо́мні росли́ни

rodzaj żeński
жіно́чий рід

rośliny dwuliścienne
дводо́льні росли́ни

rodzaj zdania
тип ре́чення

rośliny-bioreaktory
росли́ни-біореа́ктори

rodzaj rzeczowników
рід іме́нників

roślinność
росли́нність

rodzajnik
арти́кль
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republika
респу́бліка
republika arystokratyczna
(szlachecka)
аристократи́чна (шляхе́тська)
респу́бліка
republika autonomiczna
автоно́мна респу́бліка
republika bojarska
боя́рська респу́бліка
republika oligarchiczna
олігархі́чна респу́бліка
resorpcja zwrotna
зворо́тне всмо́ктування (реабсо́рбція)
restauracja
реставра́ція
restrukturyzacja
реструктуриза́ція
restrukturyzacja przemysłu
реструктуриза́ція промисло́вості
restytucja
реститу́ція

rewolucja naukowo-techniczna
(RNT)
науко́во-техні́чна револю́ція (НТР)
„rewolucja neolityczna”
неоліти́чна револю́ція
rewolucja przemysłowa
промисло́ва револю́ція
rewolucja społeczna
соціа́льна револю́ція

R

rezerwat
запові́дник

rod

rewolucja ukraińska
Украї́нська револю́ція

rezerwat biosfery
біосфе́рний запові́дник
rezerwat przyrody
приро́дний запові́дник
rezerwaty biosfery, natury
запові́дники біосфе́рні, приро́дні
rezonans
резона́нс

reżim komunistyczny
комуністи́чний режи́м

retikulum endoplazmatyczne
gładkie (agranulowane)
гладка́ (незерни́ста) ендоплазмати́чна
сі́тка

rezultatywność algorytmu
результати́вність алгори́тму

reszta węglowodorowa
вуглеводне́вий за́лишок

rezonatory
резона́тори

reszta kwasowa
кисло́тний за́лишок

rezonans w obwodzie prądu
zmiennego
резона́нс у ко́лі змі́нного струму

reszta
оста́ча

reżim okupacyjny
окупаці́йний режи́м
reżim polityczny
політи́чний режи́м

rod (pierwiastek)
ро́дій

rewolucja narodowa
націона́льна револю́ція

rodniki
радика́л (хімі́чний)

„rewolucja na granicie”
«Револю́ція на гран́іті»

rodnik fenylowy
фені́л-радика́л

rewolucja islamska
ісла́мська револю́ція

robotnicy przymusowi
остарба́йтери

„rewolucja godności”
«Револю́ція гі́дності»

RNA rybosomalny
рибосо́мна РНК

„rewolucja cen”
«револю́ція цін»

RNA informacyjny
інформаці́йна РНК (іРНК)

rewolucja
револю́ція

reżim totalitarny
тоталіта́рний режи́м

retoryka
рито́рика

reżim rzeki
режи́м рі́чки

retikulum endoplazmatyczne
szorstkie (granulowane)
шершкува́та (зерни́ста)
ендоплазмати́чна сі́тка
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rejony narodowe
націона́льні райо́ни

regulacja gospodarki przez
państwo
держа́вне регулюва́ння еконо́міки

rejestrator
реко́рдер

region przemysłowy
промисло́вий райо́н

regulacja humoralna
гумора́льна регуля́ція
regulacja nerwowa
нерво́ва регуля́ція
regulacja neurohumoralna
нейрогумора́льна регуля́ція
regularność
закономі́рність
reguła (Kleczkowskiego,
markownikowa, Hunda,
bezpieczeństwa)
пра́вило (Клечко́вського,
Марко́вникова, Ху́нда, безпе́ки)
reguła korkociągu
пра́вило све́рдлика
reguła (Le Chateliera-Brauna,
Pauliego, przeciwprądów, wymiany
ciepła)
при́нцип (Ле Шательє́, Па́улі,
протите́чії, теплоо́бміну)

rekombinacja
рекомбіна́ції
rekonkwista
реконкі́ста
rekonstrukcja przedsiębiorstwa
реконстру́кція підприє́мства
rektyfikacja
ректифіка́ція
rekultywacja
рекультива́ція
rekurencyjny
рекуре́нтний
rekurencyjny sposób podania ciągu
спо́сіб задання́ послідо́вності
рекуре́нтний
rekwizycja, zarekwirowanie
реквізи́ція
relacje pracownicze
трудові́ відно́сини
religia
релі́гія

reprodukcja ludności
відтво́рення насе́лення

reindustrializacja
реіндустріаліза́ція

reprezentowanie w sądzie
представни́цтво у суд́і

rehabilitacja polityczna
політи́чна реабіліта́ція

replikacja
репліка́ція

rehabilitacja
реабіліта́ція

replika
ре́пліка

reguły różniczkowania
пра́вила диференціюва́ння

reper
репе́р

reguły obliczania różniczki
пра́вила знахо́дження диференціа́ла

repatrianci
репатріа́нти

reguły obliczania całki
пра́вила інтегрува́ння

reparacja
репара́ція

reguły kwantowania Bohra
пра́вило квантува́ння Бо́ра

reostat
реоста́т

reguła równowagi dźwigni
умо́ва рівнов́аги ва́желя

rentgen (R)
рентге́н

reguła równoległoboku
пра́вило паралелогра́ма

rentgenometr
рентгено́метр

reguła prawej dłoni
пра́вило пра́вої руки́

renta ekonomiczna
ре́нта

reguła momentów
пра́вило моме́нтів

renaturacja białek
ренатура́ція білкі́в

reguła lewej dłoni
пра́вило лі́вої руки́

relikty
релі́кти

reguła Lenza
пра́вило Ле́нца
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reducenty
редуце́нти

reakcja łańcuchowa
ланцюго́ва реа́кція

redesign, redizajn
редиза́йн

reakcja kierowana
керо́вана реа́кція

redaktor muzyczny
музи́чний реда́ктор

reakcja katalityczna
каталіти́чна реа́кція

reakcja łączenia
сполу́чення реа́кція
reakcja odwracalna
оборо́тна реа́кція
reakcja podziału jądra
реа́кція по́ділу ядра́

redukcja (odzyskiwanie,
przywracanie)
відно́влення
redukcja wyrazów podobnych
зве́дення поді́бних членів

reduktor
відно́вник

reakcja redoks
оки́сно-відно́вна реа́кція

redukować (odzyskiwać,
przywracać)
відно́влювати

reakcja przyłączania
приєдна́ння реа́кція

reakcja spalania
горі́ння реа́кція
reakcja termojądrowa
термоя́дерна реа́кція
reakcje fotochemiczne
фотохімі́чні реакції
reakcje jądrowe
я́дерні реа́кції
reakcje syntezy matrycowej
реа́кції ма́тричного си́нтезу
reaklimatyzacja
реакліматиза́ція
reaklimatyzacja gatunków
реакліматиза́ція ви́дів
reaktywność
реакці́йна зда́тність
reaktywność (sensytywność)
reakcji
чутли́ва реа́кція
realizm
реалі́зм
realizm socjalistyczny (socrealizm)
соціалісти́чний реалі́зм (соцреалі́зм)
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redystrybucja gęstości
elektronowej
перерозпо́діл електро́нної густини́
reemigracja
реемігра́ція
referendum
рефере́ндум
reforma
рефо́рма
reformacja
реформа́ція
refrakcja światła
зало́млення сві́тла
refren, powtórzenie
повто́р (рефре́н)
regeneracja
регенера́ція
regenerator
регенера́тор
regionalizacja
fizycznogeograficzna
фі́зико-геогра́фічне районува́ння

Region Pacyfiku
Азі́йсько-Тихоокеа́нський регіо́н

redagowanie, edycja
редагува́ння

region historczyno-geograficzny
істо́рико-географі́чний регіо́н

redagować
редагува́ти

region gospodarczy
райо́н економі́чний

recydywa przestępstw
рециди́в зло́чинів

region fizycznogeograficzny
фі́зико-географі́чний край

receptory węchowe
нюхові́ реце́птори

regionalizacja (podział na regiony)
районува́ння

receptory smaku
смакові́ реце́птори

regionalizacja krajobrazów
naturalnych
районува́ння приро́дних ландша́фтів

receptor
реце́птор
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R
rad
R

rasa
поро́да

Rada Bezpieczeństwa Narodowego
i Obrony Ukrainy
Ра́да націона́льної безпе́ки і оборо́ни
Украї́ни

ranking ilości
ранжи́рування ря́ду да́них

Rada Bezpieczeństwa
Ра́да Безпе́ки

ramiona trapezu
бічна́ сторона́ трап́еції

rad
рад

Rada Europy
Ра́да Євро́пи

raster
растр
rasteryzacja
растериза́ція

rada kozacka
коза́цька ра́да
Rada Naczelna, Rada Generalna
Генера́льна ра́да
Rada Najwyższa Ukrainy
Верхо́вна Ра́да Украї́ни

rastrowy edytor graficzny
ра́стровий графі́чний реда́ктор
ratyfikacja
ратифіка́ція
rdzeń kręgowy
спинни́й моз́ок

radiacja
радіа́ція

„reaganomika”
«рейгано́міка»

radiacja adaptatywna
адапти́вна радіа́ція

reagent
реакти́в

radian
радіа́́н

reakcja barwna
кольоро́ва реа́кція

radiolokacja
радіолока́ція

reakcja bezpośrednia
пряма́ реа́кція

radon
радо́н

reakcja egzotermiczna
екзотермі́чна реа́кція

rad (pierwiastek)
ра́дій

reakcja (egzotermiczna,
endotermiczna, estryfikacji,
substytucji, łańcuchowa,
nieodwracalna, metatezy,
odwracalna, utleniania, łączenia,
rozkładu, jednoczenia, „lustra
srebrowego”)
реа́кція (екзотермі́чна, ендотермі́чна,
естерифіка́ції, замі́щення, ланцюго́ва,
необоро́тна, о́бміну, оборо́тна,
о́кисно-відно́вна, приє́днання,
ро́зкладу, сполу́чення, «срі́бного
дзе́ркала»)

Rady Gospodarki Narodowej
раднарго́спи
radykałowie
радика́ли
rak gruczołu krokowego
рак проста́ти
rakieta
раке́та
rak sutka
рак моло́чної за́лози
ramię kąta
сторона́ кута́

reakcja endotermiczna
ендотермі́чна реа́кція

ramię siły
плече́ си́ли
ramię trójkąta równoramiennego
бічна́ сторона́ рівнобе́дреного
трику́тника

reakcja jakościowa
я́кісна реа́кція
reakcja jądrowa
я́дерна реа́кція
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punkt osadniczy
насе́лений пункт

pseudonauka
псевдонау́ка

punkt oparcia
то́чка опо́ри

przyspieszenie spadku swobodnego
приско́рення ві́льного паді́ння

punkt minimum
то́чка мі́німуму

przyspieszenie dośrodkowe
доцентро́ве приско́рення

punkt materialny
матеріа́льна то́чка

przyspieszenie
приско́рення

punkt maksimum
то́чка ма́ксимуму

przyswajanie
присво́єння

psychastenia
психастені́я
psycholingwistyka
психолінгві́стика
psychoza
психо́з
psylofity
псилофі́ти

punkt przecięcia dwusiecznych
trójkąta
то́чка пере́тину бісектри́с трику́тника

pytajnik
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P

punkt przecięcia środkowych
prostopadłych boków trójkąta
то́чка пере́тину сере́динних
перпендикуля́рів сторі́н трику́тника
punkt przegięcia wykresu funkcji
то́чка пере́гину гра́фіка фу́нкції

pytajnik
знак пита́ння

pucz
путч

pustynnienie
опусте́лення

puch
пух

pustynie
пусте́лі

publikacja komputerowa
комп’ю́терна публіка́ція

pustka
порожни́на

publikacja
публіка́ція

puryna
пури́н

pterozaury
птероза́ври

punkt zatrzymania
то́чка зупи́нки

ptaki zagniazdowniki
ви́водкові пташеня́та

punkty krytyczne
крити́чні то́чки

ptaki przelotne
перелі́тні птахи́

punkt wewnętrzny trójkąta
вну́трішня то́чка трикутника

ptaki osiadłe
осі́лі птахи́

punkt styczności
то́чка до́тику

ptaki koczujące
кочові́ пта́хи

punkt rosy
то́чка роси́

ptaki gniazdowniki
нагні́здні пташеня́та

punkt przerwania funkcji
то́чка розри́ву фу́нкції

ptaki
птахи́

punkt przemysłowy
промисло́вий пункт

pszczelarstwo
бджільни́цтво

pula genowa
генофо́нд
pulpit
робо́чий стіл
pułk
полк
punkt
пункт
punkt dostępu
то́чка до́ступу
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P

przylistki
при́листки

przestrzenny podział pracy
територіа́льний по́діл пра́ці
(географі́чний по́діл пра́ці)

przylądek
мис

przestępstwo zakończone
закі́нчений зло́чин

przyjmować elektrony
прийма́ти електро́ни

przestępstwo
зло́чин

przyimki proste
непохідні́ прийме́нники

przepuszczalność gruntów
водопрони́кні поро́ди

przyimki pochodne
похідні́ прийме́нники

przepuszczalność
прони́кність

przyimek
прийме́нник

przepona
діафра́гма

przestrzeń wektorowa
ве́кторний про́стір
przestrzeń zdarzeń elementarnych
про́стір елемента́рних поді́й
przesunięcie równoległe
парале́льне перене́сення
przewodnictwo cieplne
теплопров́ідність
przewodnictwo elektryczne
електри́чна прові́дність
przewodnik
провідни́к
przewodnik elektroniczny
електро́нний посі́бник
przewodniki i dielektryki w polu
elektrycznym
провідники́ та діеле́ктрики
в електри́чному по́лі
przewodność (elektryczna, cieplna)
прові́дність (електри́чна, те́пло-)
przewozy tranzytowe
транзи́тні переве́зення
przewód pokarmowy
травни́й кана́л
przezmianki
дзи́жчальця
przodkowie małp człekokształtnych
пре́дки людиноподі́бних мавп
przyciaganie
притяга́ння
przycisk
кно́пка
przydawka
озна́чення
przygotowanie do przestępstwa
готува́ння до зло́чину
przygotowanie (roztworu,
mieszaniny)
приготува́ння (ро́зчину, су́міші)

przymiotnik
прикме́тник
przymiotniki dzierżawcze
присві́йні прикме́тники
przymiotniki jakościowe
я́кісні прикме́тники
przymiotniki względne
відно́сні прикме́тники
przymus państwowy
держа́вний при́мус
przypadek
відмі́нок
przypisy
ви́носка
przypływy i odpływy
припли́ви і відпли́ви
przypowieść
при́тча
przyprostokątna
ка́тет
przypuszczenie
припу́щення
przyrost argumentu
при́ріст аргуме́нту
przyrost funkcji
при́ріст фу́нкції
przyrządzenie
при́стрій
przysadka mózgowa
гіпо́фіз
przysłowie
прислі́в’я
przysłówek
прислі́вник
przyspieszenie ruchu
prostoliniowego
приско́рення прямоліні́йного ру́ху
przystosowanie do środowiska
zewnętrznego
пристосува́ння до навко́лишнього
середо́вища
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przełącznik
перемика́ч

przedsiębiorca indywidualny,
jednoosobowy
фізи́чна осо́ба-підприє́мець

przekwitanie (menopauza)
менопа́уза

przedmiot regulacji prawnej
предме́т правово́го регулюва́ння

przekształcenie podobieństwa
перетво́рення поді́бності

przedmiot biologii
предме́т біоло́гії

przekształcenia geometryczne
геометри́чні перетво́рення

przedmiot
предме́т

przekrój osiowy
осьови́й перері́з

przedawnienie
строк позовно́ї да́вності

przedsiębiorczość
підприє́мництво
przedsiębiorstwo
підприє́мство
przedsionek
передсе́рдя
przedstawiciel, reprezentant
представни́к
przeglądarka
навіга́тор
przeglądarka internetowa
бра́узер
przegrupowanie atomów
w cząsteczce
перегрупува́ння а́томів у моле́кулі
przejście światła przez płytkę
płasko-równoległą
прохо́дження сві́тла че́рез
пло́скопарале́льну пласти́ну
przejście światła przez pryzmat
прохо́дження сві́тла че́рез трику́тну
при́зму
przekaz
пере́каз
przekazanie prawa własności
відчу́ження майна́
przekątna czworokąta
діагона́ль чотирику́тника
przekątna równoległościanu
діагона́ль паралелепі́педа
przekątna wielokąta
діагона́ль многоку́тника
przekątny przekrój graniastosłupa
діагона́льний пере́різ при́зми
przekątny przekrój ostrosłupa
діагона́льний пере́різ пірамі́ди
przekonanie
перекона́ння
przekroczenie granic niezbędnej
obrony
переви́щення меж необхі́дної оборо́ни

przełęcz
перева́л

przepływ
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P

przemiana energetyczna
енергети́чний о́бмін
przemiana materii (metabolizm)
о́бмін речови́н (метаболі́зм)
przemiana plastyczna
пласти́чний о́бмін
przemiana podstawowa
основни́й о́бмін
przemiany
перетво́рення
przemieszczenie, przesunięcie
перемі́щення
przemówienie (referat)
до́повідь (рефера́т)
przemysł
промисло́вість
przemysł leśny
лісова́ промисло́вість
przemysł rafineryjny
нафтопереро́бна га́лузь
przenikalność dielektryczna
діалектри́чна прони́кність
przenikalność elektryczna
діелектри́чна прони́кність
przenikalność magnetyczna
магні́тна прони́кність
przenoszenie (gęstości
elektronicznej, równowagi
chemicznej)
змі́щення (електро́нної густини́,
хімі́чної рівнова́ги)
przenoszenie wyrazu
перено́с сло́ва
przeobrażenie niezupełne
непо́вне перетво́рення
przeobrażenie zupełne
по́вне перетво́рення
przepis prawa
при́пис
przepływ elektronów
поті́к електро́нів
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propyl
пропі́л
propyn
пропі́н

propyl
P

„prosperity, dobrobyt”
«проспе́риті»
prosta
пряма́
prosta proporcja
пря́ма пропо́рція
proste prostopadłe
пря́мі перпендикуля́рні
proste przecinające się
пря́мі, що перетина́ються
proste równanie trygonometryczne
рівня́ння найпрості́ше
тригонометри́чне
proste równoległe
парале́льні прямі́
prostokąt
прямоку́тник
prostokątny układ współrzędnych
прямоку́тні координа́ти
prostopadła
перпендикуля́р
prostopadłościan
прямоку́тний паралелепі́пед
prosty cykl życiowy
прости́й життє́вий цикл
proszek cynkowy
ци́нковий пил
proszkowy
порошкоподі́бний
protekcjonizm
протекціоні́зм
protektorat
протектора́т
protestantyzm
протестанти́зм
protium
про́тій
protokoły
протоко́л
Protokoły Mińskie
Мі́нські уго́ди
proton
прото́н

prowadzenie działalności
gospodarczej
господарюва́ння
prowincja
прові́нція
proza
про́за
próba
про́ба
próba, wartość średnia
ви́бірка, сере́днє зна́чення
próba reprezentatywna
ви́бірка репрезентати́вна
próba statystyczna
ви́бірка
próba tuberkulinowa Mantoux (test
Mantoux)
про́ба Манту́
próchnica
ка́рієс
próg smakowy
смакови́й порі́г
próżnia
ва́куум
prywatyzacja
приватиза́ція
przebudowa
Перебудо́ва
„Przebudzenie Azji”
«Пробу́дження А́зії»
przechowywanie danych w pamięci
podręcznej
кешува́ння да́них
przeciąganie
перетя́гування
przecinek
ко́ма
przeciwciało
антиті́ло
przeciwdziałanie
протиді́я
przeciwległe boki czworokąta
сто́рони чотирику́тника протиле́жні
przeciwległe ściany
prostopadłościanu
гра́ні прямоку́тного паралелепі́педа
протиле́жні

przeciwprostokątna
гіпотену́за

protoplasta
протопла́ст

przeciwległe wierzchołki
czworokąta
верши́ни чотирику́тника протиле́жні

protonacja
протонува́ння
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produkty zmodyfikowane
genetycznie
трансге́нні проду́кти
profaza
профа́за
profesjonalizm
професіоналі́зми
profilaktyka
профіла́ктика
progestron
прогестеро́н
progi rzeczne
поро́ги
prognoza pogody
прогно́з пого́ди

promieniotwórczość
радіоакти́вність
promieniotwórczość naturalna
приро́дня радіоакти́вність
promieniowanie
випромі́нювання
promieniowanie cieplne
теплове ́випромі́нювання
promieniowanie gamma
гамма-випромі́нювання
promieniowanie radioaktywne
радіоакти́вне випромі́нювання

promień okręgu
ра́діус ко́ла

program usługowy
утилі́та

promień kuli
ра́діус ку́лі

programowanie strukturalne
структу́рне програмува́ння

promień koła
ра́діус кру́га

programowanie
програмува́ння

promień atomowy
ра́діус а́тома

program komputerowy
комп’ю́терна програ́ма

promień
про́мінь

programista
програмі́ст

promieniowanie słoneczne
pochłonięte, bezpośrednie,
rozproszone, całkowite
со́нячна радіа́ція погли́нута, пряма́,
розсі́яна, сума́рна

program – tłumacz
програ́ма-переклада́ч

program
програ́ма

P

promieniowanie rentgenowskie
рентге́нівське випромі́нювання

promień podstawy stożka
ра́діус ко́нуса

programy do opracowywania
danych multimedialnych
програ́ми опрацюва́ння
мультимеді́йних да́них
programy konwersji plików
програ́ми конверта́ції фа́йлів
programy ściągania dźwięku
i wideo
програ́ми захо́плення зву́ку і ві́део
(гра́бери)
projekt
прое́кт
projektowanie komputerowe
комп’ю́терний дизайн
projekt szablon (temat)
шабло́н офо́рмлення (те́ма)
prokarioty
прокаріо́ти

proprioreceptory
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promień walca
ра́діус цилі́ндра
promil (‰)
промі́ле (‰)
propan
пропа́н
propen (propylen)
пропе́н (пропіле́н)
proplastydy
пропласти́ди
propliopiteki
пропліопіте́ки
proporcja
пропо́рція

proprioreceptory
пропріореце́птори

promienie świetlne
світлові́ про́мені

proporcjonalność prosta
пря́ма пропорці́йна зале́жність

promienie gamma
гамма-про́мені

proporcjonalna ordynacja
wyborcza
пропорці́йна ви́борча систе́ма

Prokuratura Ukrainy
Прокурату́ра Украї́ни
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P

produkcja bezodpadowa
безвідхо́дне виробни́цтво

proces adiabatyczny (przemiana
adiabatyczna)
адіаба́тний проце́с

produkcja
виробни́цтво

procent, odsetek
відсо́ток

producent
виробни́к

procedura budżetowa
бюдже́тний проце́с

producenci
продуце́нти

procedura
процеду́ра

proteid
протеї́д

probówka
пробі́рка

prochowaty
порохува́тий

problemy ekologiczne
екологі́чні проблеми

procesy zewnętrzne
зо́внішні проце́си

priony
пріо́ни

procesy integracyjne
інтеграці́йні проце́си

prędkość ciała
шви́дкість ті́ла

procesy dezintegracyjne
дезінтеграці́йні проце́си

prędkość chwilowa
миттє́ва шви́дкість

proces wyimaginowany (umowny)
уя́вний проце́с

prędkość
шви́дкість

proces ustawodawczy
законода́вчий проце́с

pręcik
тичи́нка

proces termodynamiczny
термодинамі́чний проце́с

prezydent Ukrainy
Президе́нт Украї́ни

proces technologiczny
технологі́чний проце́с

prezentacja slajdów
сла́йдова презента́ція

proces spontaniczny
cпонта́нний проце́сс

prezentacja płynna
пото́кова презента́ція

proces samoczynny
самочи́нний проце́сс

prezentacja multimedialna
мультимеді́йна презента́ція

proces płciowy
стате́вий проце́с

prezentacja komputerowa
комп’ю́терна презента́ція

procesor tekstowy
те́кстовий проце́сор

prezentacja
презента́ція

proces anodowy
ано́дний проце́с
proces egzotermiczny
екзотермі́чний проце́сс

produkcja koksochemiczna
коксохімі́чне виробни́цтво
produkcja masowa
ма́сове виробни́цтво

produkty pokarmowe
проду́кти харчува́ння

procesor
проце́сор

produkt spożywczy
харчови́й проду́кт

proces odwrotny
протиле́жний проце́сс

produkt przetwarzania
проду́кт переро́бки

proces nieodwracalny
незворо́тній проце́сс

produkt poboczny
побі́чний проду́кт

proces karny
криміна́льний проце́с

produkt narodowy brutto (PNB)
ва́ловий націона́льний проду́кт (ВНП)

proces izotermiczny
ізотермі́чний проце́с

produkt krajowy brutto (PKB)
ва́ловий вну́трішній проду́кт (ВВП)

proces izochoryczny
ізохо́рний проце́с

produkcja o wysokim
zapotrzebowaniu na energię
енергомістке́ виробни́цтво

proces izobaryczny
ізоба́рний проце́с
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prawo niezależnej kombinacji cech
зако́н незале́жного комбінува́ння
ста́нів озна́к
prawo odbicia
зако́н відбива́ння
prawo Ohma dla całego obwodu
зако́н О́ма для по́вного ко́ла
prawo Ohma dla części obwodu
зако́н О́ма для діля́нки ко́ла
prawo okresowe
періоди́чний зако́н
prawo Pascala
зако́н Паска́ля
prawo piramidy ekologicznej
пра́вило екологі́чної пірамі́ди
prawo podstawowe
фундамента́льний зако́н
prawo powszechnego ciążenia
зако́н всесві́тнього тяжі́ння
prawo prostoliniowego
rozchodzenia światła
зако́н прямоліні́йного поши́рення
сві́тла
prawo rodzinne
сіме́йне пра́во
prawo rolne
земе́льне пра́во
prawo rozdzielności mnożenia
względem dodawania
розподі́льна власти́вість мно́ження
відно́сно додава́ння
prawo rozdzielności mnożenia
względem odejmowania
розподі́льна власти́вість мно́ження
відно́сно відніма́ння
prawo rozpadu
promieniotwórczego
зако́н радіоакти́вного ро́зпаду
prawo rozszczepienia
зако́н розще́плення
prawo rzeczowe
майнові́ права́
prawo szeregów homologicznych
zmienności dziedzicznej
зако́н гомологі́чних ряді́в мінли́вості
prawotwórczość, ustawodawczość
правотво́рчість
prawo własności
пра́во вла́сності
prawo wyłączonego środka
зако́н ви́ключення тре́тього
prawo zachowania energii
mechanicznej
зако́н збере́ження механі́чної енергії

prawo zachowania ładunku
elektrycznego i liczby masowej
зако́ни збере́ження електри́чних
заря́дів і ма́сових чи́сел
prawo załamania
зако́н зало́млення
prażyć
прожа́рювати
prącie
стате́вий член
prąd elektryczny
електри́чний стру́м

preria
P

prąd elektryczny stały
пості́йний електри́чний струм
prąd elektryczny w elektrolitach
електри́чний струм в електролі́тах
prąd elektryczny w gazach
електри́чний струм у га́зах
prąd elektryczny w metalach
електри́чний струм у мета́лах
prąd elektryczny w próżni
електри́чний струм в ва́куумі
prąd elektryczny w różnych
ośrodkach
електри́чний струм у рі́зних
середо́вищах
prąd indukcyjny
індукці́йний струм
prąd pulsujący
пульсу́ючий струм
prądy (oceaniczne, morskie)
те́чії (океані́чні, морські́)
precedens prawny
правови́й прецеде́нт
precypitat
преципіта́т
predykat
предика́т
predykat równoważnie fałszywy
предика́т тотожно хи́бний
predykat równoważnie prawdziwy
предика́т тото́жно і́стиний
predykaty równoważne
предикат́и рівносил́ьні
prefiks
пре́фікс
prefiksacja
префікса́ція
preparaty mikroskopowe
мікропрепара́ти
preria
пре́рія
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praca siły wykonanej podczas
przemieszczenia ciała
робо́та си́ли при перемі́щенні ті́ла
praca statystyczna mięśni
стати́чна робо́та м’я́зів
prace na rzecz społeczeństwa
грома́дські робо́ти

pracownik
працівни́к

P

prace poprawcze
виправні́ робо́ти

praca

pracownik najęty (robotnik,
proletariusz)
на́йманий працівни́к (робітни́к,
пролета́рій)
prajęzyk
прамо́ва (мо́ва-осно́ва)
„Praska Wiosna”
«Пра́зька весна́»
prassaki
першозві́рі
prawa człowieka
права́ люди́ни
prawa człowieka i obywatela
права́ люди́ни і громадя́нина

„prawo 5 kłosów”
«зако́н про п’я́ть колоскі́в»
prawo Archimedesa
зако́н Архіме́да
prawo autorskie
а́вторське пра́во
prawo (Avogadra, Gay-Lussaca,
działania mas, zachowania masy,
okresowości, stałości składu)
зако́н (Авога́дро, Гей-Люсса́ка, ді́ючих
мас, збере́ження ма́си, періоди́чний,
ста́лості скла́ду)
prawo Boyle’a–Mariotte’a
зако́н Бо́йля–Маріо́тта
prawo Charles’a
зако́н Ша́рля
prawo Coulomba
зако́н Куло́на
prawo cywilne
циві́льне пра́во
prawo czystości gamet
зако́н чистоти́ гаме́т
prawo dziedziczenia
правонасту́пництво

prawo indukcji
elektromagnetycznej
зако́н електромагні́тної інду́кції

prawa optyki geometrycznej
зако́ни геометри́чної о́птики

prawo Hooke’a
зако́н Гу́ка

prawa niemajątkowe
немайнові́ права́

prawo gospodarcze
госпо́дарське пра́во

prawa Newtona
зако́ни Ньюто́на

prawo Gay-Lussaca (prawo
stosunków objętościowych)
зако́н Гей-Люсса́ка

prawa Faradaya
зако́ни Фараде́я

prawa pokrewne
сумі́жні права́
prawa prądu stałego
зако́ни пості́йного стру́му
prawa termodynamiki
зако́ни термодина́міки
prawa zjawiska fotoelektrycznego
зако́ни фотоефе́кту
prawdopodobieństwo zdarzenia
losowego przeciwnego
ймові́рність випадко́вої поді́ї
протиле́жної

prawo Joule'a-Lenza
зако́н Джо́уля-Ле́нца
prawo karne
криміна́льне правопору́шення
prawo konkurencji
антимонопо́льне законода́вство
prawo konstytucyjne Ukrainy
Конституці́йне пра́во Украї́ни
prawo łączności dodawania
сполу́чна власти́вість додава́ння
prawo łączności mnożenia
сполу́чна власти́вість мно́ження

prawo Morgana
зако́н Мо́ргана

prawo
пра́во

prawo międzynarodowe
міжнаро́дне пра́во

prawdziwa żyworodność
спра́вжнє живонаро́дження

prawo magdeburskie
магдебу́рзьке пра́во

prawdopodobieństwo zdarzenia
losowego (przypadkowego)
ймові́рність випадко́вої поді́ї
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praca siły tarcia
робо́та си́ли тертя́

poziom troficzny
трофі́чний рі́вень

praca siły sprężystości
робо́та си́ли пру́жності

poziom niezakończony
незаве́ршений рі́вень

praca siły ciężkości
робо́та си́ли тяжі́ння

poziom językowy (języka)
рі́вень мо́ви

praca sił pola elektrycznego
робо́та сил електри́чного по́ля

poziomice
горизонта́лі

praca prądu elektrycznego
робо́та стру́му

poziom energetyczny
енергети́чний рі́вень

praca mechaniczna siły stałej
механі́чна робо́та пості́йної сили

poziom elektronowy
електро́нний рі́вень

praca dynamiczna mięśni
динамі́чна робо́та м’я́зів

pozew windykacyjny
віндикаці́йний по́зов

półwysep
піво́стрів

pozew negatoryjny
негато́рний по́зов

półprzewodniki
напівпровідники́

pozew
позовна́ зая́ва

półprzewodnik
напівпровідни́к

pozbawienie wolności
позба́влення во́лі

półproste równoległe
про́мені парале́льні

pozbawienie praw rodzicielskich
позба́влення батькі́вських прав

półproste prostopadłe
про́мені перпендикуля́рні

powtórzenie
повто́рення

półproste komplementarne
про́мені доповня́льні

powstanie zarodników
спороутво́рення

półprosta współrzędnych
про́мінь координа́тний

powstanie gatunków
видоутво́рення

półprosta
півпряма́

powstanie ciepła
теплоутво́рення

półpłaszczyzna
півплощина́

powódź roztopowa
водопі́лля

półokrąg
півко́ло

powódź
по́вінь

Północnoamerykański Układ
Wolnego Handlu (NAFTA)
Північноамерика́нська асоціа́ція
ві́льної торгі́влі (НАФТА)

powonienie, węch
нюх

powodzie błotne, lawiny błotne
се́лі

półkule mózgu
півку́лі головно́го мо́зку

powłoka geograficzna
географі́чна оболо́нка

półcień
півті́нь

powietrzne odżywianie
пові́тряне жи́влення

pozytywny ładunek elektryczny
позити́вний заря́д

powietrze helowe
ге́лієве пові́тря

pozyskiwanie substancji
добува́ння речовини́

powietrze
пові́тря

pozwany
відповіда́ч

powieść społeczno-obyczajowa
соціа́льно-побуто́ва по́вість

pozostałość, resztki
за́лишок

powieść kronikarska
роман-хро́ніка

poziomy organizacji materii żywej
рі́вні організа́ції живо́ї мате́рії

powieść historyczna
істори́чний рома́н

praca

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
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portal internetowy
веб-порта́л

P

porównywanie ułamków zwykłych
порівня́ння звича́йних дро́бів

porównywanie

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 227
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
potencjał przyrodniczo-zasobowy
потенціа́л приро́дно-ресу́рсний

porównywanie ułamków
dziesiętnych
порівня́ння десятко́вих дро́бів

potencjał gospodarczy państwa
економі́чний потенціа́л краї́ни

porównywanie odcinków
порівня́ння відрі́зків

potencjał, różnica potencjałów
потенціа́л, різни́ця потенціа́лів

porównywanie liczb naturalnych
порівня́ння натура́льних чи́сел

potencjowanie
потенціюва́ння
potęga
сте́пінь
potęga jednomianu
сте́пінь одночле́на

potoki ładunków
ванта́жні пото́ки

posiadanie mienia, władanie
mieniem
володі́ння майно́м

potoczne znaczenie wielkości
пото́чне зна́чення величини́

porządkowanie
упорядкува́ння

potęgi liczby i
сте́пені числа́ і

porządek publiczny
публі́чний поря́док

potęga z wykładnikiem wymiernym
сте́пінь з раціона́льним показнико́м

pory jądrowe
я́дерні по́ри

potęga wielomianu
сте́пінь многочле́на

portret literacki
літерату́рний портре́т

potęga liczby
сте́пінь числа́

porto-franko (specjalna strefa
ekonomiczna)
по́рто-фра́нко

potok mowy
мо́вний поті́к

powieść bohatersko-romantyczna
геро́їко-романти́чна по́вість

potas żrący
їдке́ ка́лі

powieść-baśń
по́вість-ка́зка

potas (pierwiastek)
ка́лій

powieść
рома́н

postulaty kwantowe Bohra
ква́нтові постула́ти Бо́ра

powierzchniowe napięcie cieczy
поверхне́вий на́тяг рідини́

postulat
постула́т

powierzchnia ściółkowa
підсти́льна пове́рхня

postmodernizm
постмодерні́зм

powierzchnia krzywoliniowa
криволіні́йна пло́ща

postępowanie karne
криміна́льне прова́дження

powierzchnia figury
пове́рхня тіла

postępowanie administracyjne
адміністрати́вне прова́дження

powierzchnia falowa
хвильови́й фронт

postęp biologiczny
біологі́чний прогре́с

powierzchnia ekwipotencjalna
еквіпотенціа́льна пове́рхня

postawa
поста́ва

powieki
пові́ки

powiedzenie
при́казка

postać trygonometryczna liczby
zespolonej
ќомплексне число́, тригонометри́чна
фо́рма

potrząsanie, mieszanie
збо́втування

postać historyczna
істори́чна осо́ба

potrząsanie
стру́шування

postać algebraiczna liczby
zespolonej
ко́мплексне число́, алгебраї́чна фо́рма
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pomocnik w popełnieniu
przestępstwa
посо́бник

polistyren
полістире́н

pomnik przyrody
па́м’ятка приро́ди

polisom
полісо́ма (полірибосо́ма)

pomnik
па́м’ятник

polisacharyd
полісахари́д

„pomarańczowa rewolucja”
«Помара́нчева револю́ція»

polis
по́ліс

politeizm
політеї́зм
politereftalan etylenu
лавса́н
polityka decentralizacji
полі́тика децентраліза́ції
polityka demograficzna
демографі́чна полі́тика
polityka „łagodzenia”
полі́тика «умиротво́рення»
polityka migracyjna
міграці́йна полі́тика
polityka regionalizacji
полі́тика регіоналіза́ції
polityka „samoizolacji”
полі́тика «самоізоля́ції»
polityzacja
політиза́ція
polon (pierwiastek)
поло́ній
polucja
полю́ція
poludzie
полю́ддя
połączenia
сполу́ки

pompa sodowo-potasowa
калій-на́трієвий насо́с
pop-art
поп-арт

P

poparzenie (termiczne, chemiczne)
о́пік (термі́чний, хімі́чний)
popiół
по́піл
popiół wulkaniczny
вулкані́чний по́піл
poprawność wypowiedzi
пра́вильність мо́влення
populacja
популя́ція
popularyzacja witryny internetowej
популяриза́ція са́йту
pora
по́ра
porażenie cieplne
теплови́й уда́р
porcelana
порцеля́на
porcelanowy kubek
порцеля́нова ча́шка

pororoca
пороро́ка

położenie geograficzne
географі́чне поло́ження (фі́зикогеографі́чне поло́ження)

porcelanowy moździerz
laboratoryjny
порцеля́нова сту́пка

połonina
полони́на

położenie gospodarczogeograficzne
еконо́міко-географі́чне поло́ження
położenie polityczno-geograficzne
i geopolityczne
полі́тико-географі́чне і геополіти́чне
поло́ження
południki geograficzne
меридіа́ни

porównywanie

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
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porosty
лиша́йники
porowatość
по́ристість
porozumienie konstytucyjne
конституці́йний до́говір
poród
поло́ги
porównanie
порівня́ння

porównywanie kątów
порівня́ння куті́в

połysk metaliczny
блиск металі́чний

porównawczy
порівня́льний

(połysk, wiązanie, smak)
metaliczny (-e)
металі́чний (блиск, зв’язо́к, при́смак)
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poliploidalność
поліплоїді́я

pole powierzchni
prostopadłościanu
пло́ща пове́рхні прямоку́тного
паралелепі́педа

polip
полі́п

pole magnetyczne Ziemi
магні́тне по́ле Земл́і

polinukleotyd
полінуклеоти́д

pole magnetyczne
магні́тне по́ле

polimorfizm
поліморфі́зм

pole ładunku punktowego
по́ле то́чкового заря́ду

polimeryzacja
полімериза́ція

pole kwadratu
пл́оща квадра́та

polimeryczny
поліме́рний

pole koła
пло́ща кру́га

polimery
поліме́ри

pole kluczowe (identyfikator)
ключове́ по́ле (ідентифіка́тор)

polimer usieciowany
зши́тий поліме́р

pole elektryczne
електри́чне по́ле

polimer (termoplastyczny,
termoreaktywny)
поліме́р (термопласти́чний,
термореакти́вний)

pole elektrostatyczne
електростати́чне по́ле

polimer termoplastyczny
термопласти́чний поліме́р

pole
по́ле

polikondensacja
поліконденса́ція

polaryzatory
поляриза́тори

poligon częstotliwości względnych
поліго́н відно́сних часто́т

polaryzacja wiązań chemicznych
поля́рний зв’язо́к

polietylen, polieten
поліетиле́н

polaryzacja światła
поляриза́ція сві́тла

poliembrionia (wielozarodkowość)
поліембріоні́я

pokrywy (wieczka) skrzelowe
зя́брові кри́шки

polichlorek winylu
полівінілхлори́д (поліхлорвіні́л)

pokrycie orbitali elektronicznych
перекрива́ння електро́нних орбіта́лей

pole z listą
по́ле зі спи́ском

pokrewieństwo języków
спорі́дненість мов

pole wielokąta
пло́ща многоку́тника

pokozaczenie
покоза́чення

pole trójkąta prostokątnego
пло́ща прямоку́тного трику́тника

pokolenie płciowe
стате́ве поколі́ння

pole trójkąta
пло́ща трику́тника

pokolenie bezpłciowe
нестате́ве поколі́ння

pole trapezu
пло́ща трапе́ції

pokładełko
яйцекла́д

pole tekstowe
те́кстове по́ле (по́ле вве́дення)

pokaz
демонстра́ція

pole strony
поля́ сторі́нки

pojęcie o plazmie
поня́ття про пла́зму

pole równoległoboku
пло́ща паралелогра́ма

pojemność życiowa płuc
життє́ва є́мність леге́нів

pole prostokąta
пло́ща прямоку́тника

pojemność kondensatora płaskiego
є́мність пло́ского конденса́тора

polecenie
кома́нда

polipropylen
поліпропіле́н
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podwójne oddychanie
подві́йне ди́хання

podstawa prostopadłościanu
основна́ власти́вість прямоку́тного
паралелепі́педа

podwójne kliknięcie
подві́йне кла́цання

podstawa prostopadłej
осно́ва перпендикуля́ра

podwójna sól
подві́йна сіль

podstawa potęgi
основа́ сте́пеня

podwója spirala DNA
подві́йна спіра́ль ДНК

podstawa ostrosłupa
осно́ва пірамі́ди

podwodne obrzeże kontynentu
підво́дна окра́їна материка́

podstawa liścia
осно́ва листка́

podświadomość
підсвідо́мість

podstawa graniastosłupa
осно́ви при́зми

podstawa stożka
осно́ва ко́нуса

P

podwzgórze
гіпотала́мус
podziałka
по́ділка

podział na typy państw
типіза́ція краї́н

podstawowa tożsamość
logarytmiczna
основна́ логарифмі́чна тото́жність

podział komórki na dwie
по́діл кліти́ни на́впіл

podstawienie trygonometryczne
тригонометри́чна підстано́вка

podział komórki
по́діл кліти́ни

podstawa trójkąta równobocznego
основна́ власти́вість рівнобе́дреного
трику́тника

podstawowa tożsamość
trygonometryczna
основна́ тригонометри́чна тото́жність

podział pracy
по́діл пра́ці
podział redukcyjny
редукці́йний по́діл

poemat
пое́ма

podstawowe czynności rozumowe
елемента́рна розумо́ва дія́льність

podzielność
дискре́тність

podstawowa własność potęgi
основна́ власти́вість сте́пеня

podział żywności
продово́льча розкла́дка

podstawowa własność
основна́ власти́вість

podstawowe (elementarne)
czynniki ewolucji
елемента́рні фа́ктори еволю́ції
podstawowe elementy soczewki
основні́ елеме́нти лі́нзи
podstawowy kolor dla prezentacji
основни́й ко́лір для презента́ції
podstawowy zasób leksykalny
основни́й словнико́вий фонд
podstawy optyki fizycznej
елеме́нти фізи́чної о́птики
podstawy teorii cząsteczkowokinetycznej
осно́ви МКТ

poemat liryczno-epicki
лі́ро-епі́чна пое́ма
poezja
пое́зія
pogaństwo
язи́чництво
pogoda
пого́да
pojawienie się (zapachu, koloru)
поя́ва (за́паху, заба́рвлення)
pojednanie, porozumienie,
koncyliacja
прими́рення
pojemność
мі́сткість

pojemność elektryczna
kondensatora
електри́чна електроє́мність
конденса́тора

podstawy trapezu
осно́ви трапе́ції

pojemność cieplna
теплоє́мність

podstawy teorii względności
елеме́нти тео́рії відно́сності

podstawy walca
осно́ви цилі́ндра

pojemność
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płuca
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podmistrz
підма́йстер

pochłonięta dawka promieniowania
погли́нута до́за випромі́нювання

podmiot logiczny
логі́чний пі́дмет

pochłanianie
поглина́ння

podmiot
пі́дмет

pochłaniacz
поглина́ч

podkwaszanie
підки́слення

pobudzenie
збу́дження

podkładka
підще́па

poboczna oś optyczna
побі́чна опти́чна вісь

podjednostki rybosomów
субодини́ці рибосо́м

pneumonia, zapalenie płuc
пневмоні́я

podgrupa poboczna
побі́чна підгру́па

płyty litosfery
літосфе́рні пли́ти

podgrupa główna
головна́ підгру́па

płyta platformy
плита́ платфо́рми

podejście przyrodniczo-naukowe
природни́чо-науко́вий підхі́д

płyta główna
матери́нська пла́та

podchloryn
гіпохлори́т

płyn tkankowy
ткани́нна рідина́

podatek
пода́ток

płyn międzykomórkowy
міжкліти́нна рідина́

poczwarka
л́ялечка

płyn chłodzący
антифри́з

poczta elektroniczna, poczta e-mail
електро́нна по́шта

płuca
леге́ні

pochodna
похідна́
pochodna funkcji złożonej
похідна́ скла́деної фу́нкції
pochodna iloczynu
похідна́ добу́тку
pochodna ilorazu
похідна́ ча́стки

podniesienie do potęgi,
potęgowanie
підне́сення до сте́пеня
podniesienie iloczynu do potęgi
підне́сення до сте́пеня добу́тку
podniesienie potęgi do potęgi
підне́сення до сте́пеня сте́пеня

podstawa gramatyczna zdania
грамати́чна осно́ва ре́чення

początek układu współrzędnych
поча́ток координа́т

podskórna tkanka tłuszczowa
підшкі́рна жиро́ва кліткови́на

początek półprostej
поча́ток про́́меня

podrzędność
підря́дність

początek odliczania
поча́ток ві́дліку

podrażnienie skóry
подра́знення шкі́ри

pochyła
похи́ла

podprogram
підпрогра́ма

pochwa
пі́хва

podpoziom energetyczny
підрі́вень енергети́чний

pochodzenie języka
похо́дження мо́ви

podpis elektroniczny
електро́нний пі́дпис

pochodne funkcji elementarnych
похідн́і елемента́рних фу́нкцій

podobieństwo
поді́бність

pochodna sumy
похідна́ су́ми

podnoszenie liczby zespolonej
do potęgi
ко́мплексне число́, підне́сення
до натура́льного сте́пеня

pochodna n-tego rzędu
похідна́ n-го поря́дку
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płaskowyż
плоскогі́р’я

plan „Ost”
план «Ост»

płaskostopie
плоскосто́пість

plankton
планкто́н

pluton
плуто́ній

planimetria
планіме́трія

pluralizm
плюралі́зм

plan „Barbarossa”
план «Барбаро́сса»

plotner
пло́тер

plamka żółta
жо́вта пля́ма

plik ukryty
прихо́ваний файл

plama
пля́ма

plik tekstowy
те́кстовий файл

pitekantrop
пітека́нтроп

plik
файл

pisownia
написа́ння

plan pięcioletni
п’ятирі́чка
plan tekstu
план те́ксту
plastik
пла́стик
plastydy
пласти́ди

P

płaszcz
ма́нтія
płaszczyzna
площина ́
płaszczyzna dwusiecznej kąta
dwuściennego
бісе́ктор двогра́нного ку́та
płaszczyzna ogniskowa
фока́льна площина́

płaszczyzna styczna do stożka
доти́чна площина́ до ко́нуса

platforma (dawne platformy, młode
platformy)
платфо́рма (да́вні платфо́рми, молоді́
платфо́рми)

płaszczyzna styczna do kuli
доти́чна площина́ ку́лі

plasyfikator
пластифіка́тор

platyna
пла́тина
plazma
пла́зма
plazmid
плазмі́да

płód
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płaszczyzna styczna do walca
доти́чна площина́ цилі́ндра
płaszczyzna styczna substancji
пове́рхня стика́ння речови́н
płaszczyzna styczności
пове́рхня до́тику
płaszczyzna symetrii
площина́ симе́трії

płód
плід

plezjozaury
плезіоза́ври

płomień
по́лум’я

plemnik
сперматозо́їд

płetwy
плавці́

plemię
пле́м’я

płeć homogametyczna
гомогаме́тна стать

plecha
тало́м (слань)

płeć heterogametyczna
гетерогаме́тна стать

plebiscyt
плебісци́т

płaszczyzna zespolona
ко́мплексна площи́на

plebeusze
плебе́ї

płaszczyzna zawierająca przekątną
діагона́льна площина́

plaże
пля́жі

płaszczyzna współrzędnych
координа́тна площина́

plazmoliza
плазмо́ліз
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pierwiastek
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P

pieśni historyczne
істори́чні пісні́

pierwiastek arytmetyczny n-tego
stopnia
ко́рінь арифмети́чний n-го сте́пеня

pierwszy układ sygnałowy
пе́рша сигна́льна систе́ма

(pierwiastek, metal) alkaliczny
лужноземе́льний (елеме́нт, мета́л)

pierwszorzędowe cechy płciowe
стате́ві озна́ки перви́нні

pierwiastek
елеме́нт

pierwiastek chemiczny
хімі́чний елеме́нт
pierwiastek czterowartościowy
чотиривале́нтний елеме́нт
pierwiastek dwuwartościowy
двовале́нтний елеме́нт
pierwiastek jednowartościowy
одновале́нтний елеме́нт
pierwiastek metaliczny
металі́чний елеме́нт
pierwiastek niemetaliczny
неметалі́чний елеме́нт
pierwiastek n-tego stopnia
ко́рінь n-го сте́пеня
pierwiastek pięciowartościowy
п’ятивале́нтний елеме́нт
pierwiastek przejściowy
перехідни́й елеме́нт
pierwiastek równania
ќорінь рівня́ння
pierwiastek siedmiowartościowy
семивале́нтний елеме́нт
pierwiastek sześcienny
ко́рінь кубі́чний
pierwiastek trójwartościowy
тривале́нтний елеме́нт
pierwiastki biogenne
органоге́нні елеме́нти
pierwiastkowanie liczby zespolonej
ко́мплексне число́, добува́ння ко́реня
pierwotniaki (protisty)
проти́сти
pierwotny atom węgla
перви́нний а́том карбо́ну
pierwotny sektor gospodarstwa
перви́нний сектор господа́рства
pierwsi ludzie współcześni
(neoantropy)
пе́рші суча́сні лю́ди (неоантро́пи)
pierwsza prędkość kosmiczna
пе́рша космі́чна шви́дкість

pieśni społeczno-obyczajowe
суспі́льно-побуто́ві пісні
pieśń
пі́сня
pieśń ludowa
наро́дна пі́сня
piętrowość pionowa
вертика́льна по́ясність
pigment wzrokowy (melanina)
зорови́й пігме́нт (мелані́н)
pigmenty
пігме́нти
pigmenty światoczułe
світлочутли́ві пігме́нти
piksel
пі́ксел
piktografia
піктографі́чне письмо́
pinocytoza
піноцито́з
pióra
пі́р’я
piramida ekologiczna
екологі́чна пірамі́да
piramida płci i wieku ludności
стате́во-вікові́ пірамі́ди
pirol
піро́л
piroliza
піро́ліз
pirotechnika
піроте́хніка
pirydyna
піриди́н
piryt
піри́т
pisarz
письме́нник
pismo
письмо́
pismo alfabetyczne
абе́ткове письмо́

pismo klinowe
клино́пис

pierwsze prawo termodynamiki
пе́рший за́кон термодина́міки

pismo hieroglificzne
ієрогліфі́чне письмо́

pierwsza zasada Newtona (prawo
bezwładności)
пе́рший зако́н Ньюто́на (зако́н іне́рції)
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petycja elektroniczna
електро́нна пети́ція

pellikula
пелі́кула

petrochemiczny
нафтохімі́чний

peleontologia
палеонтоло́гія

pestycydy
пестици́ди

pedagogiczne zasoby programowe
педагогі́чні програ́мні за́соби

peryfiton
перифіто́н

pączkowanie
брунькува́ння

peryferyjny układ nerwowy
перифери́чна нерво́ва систе́ма

pączek (pąk)
бру́нька

personifikacja
персоніфіка́ція

pazury
кі́гті

peroksysom
пероксисо́ма

paznokcie
ні́гті

permutacja
перестано́вка

pauza
па́уза

pełna forma przymiotnika
по́вна фо́рма прикме́тника

pierścień
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P

pewność (determinizm) algorytmu
ви́значеність (детерміно́ваність)
алгори́тму

pierścień przyrostu rocznego
річне́ кільце́

perm
пе́рмський пері́од

pierścieniowa postać glukozy
циклі́чна фо́рма глюко́зи

perła
перли́на

pień mózgu
сто́вбур мо́зку

periodyzacja
періодиза́ція

pieczyngowie
печені́ги

peptyd
пепти́д

piec rotacyjny
тру́бчаста піч

pepsyna
пепси́н

piec martenowski
марте́нівська піч

pentoza
пенто́за

piec koksowniczy
ко́ксова піч

pentan
пента́н

piec hutniczy, wielki piec
до́менна піч

pensja, wynagrodzenie
заробі́тна пла́та

piana
пі́на

pendrive
флеш-накопи́чувач

pępowina
пупови́на

pełzakowica (ameboza)
аме́бна дизентері́я (амебіа́з)

pęd ciała
і́мпульс тіла

pełzak czerwonki
дизентері́йна аме́ба

pęd
па́гін

pełzak (ameba)
аме́ба

pęcherzyk żółciowy
жо́вчний міху́р

pełny obieg wody w przyrodzie
кругоо́біг во́ди в приро́ді

pęcherzyki płucne
альвео́ли

pełny ekran
повноекра́нний режи́м

pęcherzyki nasienne
сімяні́ міхурці́

pełnomocnictwo
дові́реність

pęcherz pławny
пла́вальний міху́р

pełnogłos
повноголо́сся

pęcherz moczowy
сечови́й міху́р

pełna nazwa pliku
по́вне ім'я́ фа́йлу (специфіка́ція
фа́йлу)
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państwo
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P

parowanie elektronów
спа́рювання електро́нів

pańszczyzna
па́нщина

parónimy
пароніми

państwowość
держа́вність

parodia
паро́дія

państwo unitarne
уніта́рна держа́ва

papier
папі́р
papier filtracyjny
фільтрува́льний папі́р
papierowy
паперо́вий
paprocie
па́пороті
parabola
пара́бола
para (elektronów, jonów)
па́ра (електро́нів, йо́нів)

parowanie i skraplanie
(kondensacja)
випаро́вування і конденса́ція
parów
б́алка
partenogeneza
партеногене́з
partia
па́ртія
partia polityczna
політи́чна па́ртія

patronat nad dziećmi
патрона́т над ді́тьми

parlament („Kortezy”, „Stany
Generalne”, „Sejm”, „Reichstag”)
парла́мент (корте́си, Генера́льні
шта́ти, сейм, рейхста́г)

patentowanie, uzyskanie patentu
патентува́ння

park narodowy
націона́льний парк

pasywny
паси́вний

park krajobrazowy
регіона́льний ландша́фтний парк

pasywacja
пасива́ція

parki narodowe
націона́льні па́рки

pasteryzacja
пастериза́ція

parki
па́рки

pas sferyczny (kulisty)
кульови́й пояс

para wodna
пара́ водяна́

pasożytnictwo
паразити́зм

parataksa, stosunek współrzędny
суря́дність

pasmo
па́смо

para nienasycona
ненаси́чена пара́

pasek przewijania (przewijanie)
сму́га прокру́чування (горта́ння)

para nasycona
наси́чена пара́

pasek narzędzi
пане́лі інструме́нтів

paramo
па́рамос

pasek menu
рядо́к меню́

parametr cyklu
пара́метр ци́клу

pasek adresu
а́дресний рядо́к

parametr
пара́метр

pasek
ліні́йка

paramagnetyk
парамагнети́зм

pasat
паса́ти

paralelizm
паралелі́зм

parzystokopytne
парнокопи́тні

parafiny
парафі́ни

Parytet Siły Nabywczej (PSN)
парите́т купіве́льної спромо́жності
(ПКС)

parafina
парафі́н

patrycjusze
патри́цій
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P

pamięć wewnętrzna
вну́трішня па́м’ять

paleolit
палеолі́т

pamięć tylko do odczytu (ROM)
пості́йна па́м'ять (ПЗП або ROM)

paleogen
палеоге́новий пері́од

pamięć sensoryczna
па́м’ять сенсо́рна

pakt
пакт

pamięć podręczna dysku
кеш ди́ску

pakiet danych
паке́т да́них

pamięć operacyjna (RAM)
операти́вна па́м'ять (RAM)

pajęczyna
павути́на

P

pamięć odpornościowa
іму́нна па́м’ять

padaczka (epilepsja)
епіле́псія

państwo

pamięć krótkotrwała
па́м’ять короткоча́сна

pacyfikacja
пацифіка́ція

pamięć komputera
па́м’ять комп’ю́тера

pachwina liściowa
листко́ва па́зуха

paletra kolorów
палі́тра кольорі́в
palisadowa tkanka miękiszowa
liścia
сто́впчаста основна́ ткани́на листка
paliwo
па́ливо

pamięć zewnętrzna
зо́внішня па́м’ять
pampas
па́мпа (пампа́си)
pampero
пампе́ро
pandemia
пандемі́я

paliwo płynne
рідке́ па́ливо

panel sterowania
пане́ль керува́ння

paliwo silnikowe
пальне́

panspermia
панспермі́я

pallad
пала́дій

państwo rolnicze
агра́рна краї́на

pamięć historyczna
істори́чна па́м'ять

państwo prawa
правова́ держа́ва

pamięć długotrwała
па́м’ять довготрива́ла

państwo narodowe
націона́льна держа́ва

pamięć
па́м’ять

państwo
держа́ва

pałeczki
па́лички (фотореце́птори)

państwa postindustrialne
постіндустріа́льні держа́ви

pałanka
пала́нка

państwa nieuznawane
неви́знані держа́ви

palny
займи́стий

państwa-hotele
краї́ни-«готелі»

palność
займа́ння

pantofelek
інфузо́рія

palnik alkoholowy
спирті́вка

panteon
пантео́н

palnik
пальни́к
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O

osm
о́смій
osmoza
о́смос
osoba
осо́ба
osoba bez obywatelstwa, apatryd
осо́ба без громадя́нства
osoba fizyczna
фізи́чна осо́ба
osoba małoletnia
малолі́тня осо́ба
osoba prawna
юриди́чна осо́ба
osobowe formy czasownika
особо́ві фо́рми дієсло́ва
osocze
пла́зма кро́ві
osteocyt
остеоци́т
osteon
остео́н
osteoporoza
остеопоро́з
ostrosłup
пірамі́да
ostrosłup foremny
пірамі́да пра́вильна
ostrosłup ścięty
зрі́зана пірамі́да
ostrość węchu
гострота́ ню́ху
ostrość wzroku
гострота́ зо́ру
oszczędne gospodarowanie
zasobami
ресурсозбере́ження
oś kota
вісь апліка́т
oś kotangensów
вісь кота́нгенсів
oś magnetyczna Ziemi
магні́тна вісь Землі́
oś obrotu ciała
вісь ті́ла оберта́ння
oś odciętych
вісь абсци́с
ośrodek oddechowy
ди́хальний центр
ośrodek przemysłowy
промисло́вий ву́зол
oś rzędnych
вісь ордина́т
oś stożka
вісь ко́нуса

oś symetrii
вісь симе́трії
oś tangensów
вісь та́нгенсів
oświecenie
Просві́тництво
oświetlenie
осві́тленість
oś współrzędnych
координа́тна пряма́
„oś zła”
вісь зла
otoczka śluzowa
слизова́ ка́псула
otrzymywanie
оде́ржування
otwarcie nawiasów
розкриття́ дужо́к
otwarty układ krwionośny
неза́мкнена кровоно́сна система
otwórz
відкри́ти
otwórz listę (lista rozwijana)
спи́сок, що розкрива́ється (спадни́й
спи́сок)
otyłość
ожирі́ння
outlet
аутле́т
outsourcing
аутсо́рсинг
owadożerne
комахої́дні
owal
ова́л
owocnik
плодове́ ті́ло
owocostan
суплі́ддя
ozon
озо́н
ozonator
озона́тор
ozonowanie wody
озонува́ння води́
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optyka fizyczna
фізи́чна о́птика
optyka geometryczna
геометри́чна о́птика
oranż metylowy
мети́ловий ора́нжевий (метилора́нж)
orbital
орбіта́ль
orbital antywiążący
вака́нтна (ві́льна) орбіта́ль
orbital atomowy
а́томна орбіта́ль
orbital wolny
ві́льна орбіта́ль
ordowik
ордови́цький пері́од
organelle
органе́ли
organelle membranowe
мембра́нні органе́ли
organelle nieobłonione
немембра́нні органе́ли
Organizacja Krajów Eksportujących
Ropę Naftową (OPEC)
Організа́ція краї́н-експорте́рів на́фти
(ОПЕК)
Organizacja Narodów
Zjednoczonych (ONZ)
Організа́ція Об’є́днаних На́цій (ООН)
organizacja społeczna
грома́дська організа́ція
Organizacja Traktatu
Północnoatlantyckiego (NATO)
Організа́ція Північноатланти́чного
До́говору(НАТО)
organizacje nieformalne
неформа́льні організа́ції
organizator przestępstwa
організа́тор зло́чину
organizm jednokomórkowy
однокліти́нний органі́зм
organizm wielokomórkowy
багатокліти́нний органі́зм
organizmy kolonijne
колоніа́льні органі́зми
organizmy pasożytnicze
органі́зми-парази́ти
organizmy rozdzielnopłciowe
роздільностате́ві органі́зми
organizmy transgeniczne
трансге́нні органі́зми
organogeneza
органогене́з
orientacja przestrzenna
да́льня орієнта́ція

orientacja strony
орієнта́ція сторі́нки
ortoepia
орфое́пія
ortofosforan
ортофосфа́т
ortogonalność
ортогона́льність
ortografia
орфогра́фія
orto pozycja
о́рто-поло́ження
orzeczenie
при́судок
orzeczenie czasownikowe
дієслі́вний при́судок
orzeczenie imienne
іменни́й при́судок
orzeczenie proste
прости́й при́судок
orzeczenie złożone
ускла́днений при́судок
orzeczenie złożone
(wielowyrazowe)
скла́дений при́судок
orzecznik
іменна́ части́на скла́деного при́судка
osad
оса́д
osadnictwo
оса́дництво
osadzanie
оса́джування (оса́дження)
osadzenie
осіда́ння
osiedla ludzi prehistorycznych
стоя́нка пе́рвісних люде́й
osiedla specjalne
спецпосе́лення
osiedle typu miejskiego, gmina
се́лище місько́го ти́пу (смт.)
osierdzie
перика́рд
osierdzie (perykard)
навколосерце́ва сумка
oskórek
кути́кула
oskrzela
бро́нхи
oskrzeliki
бронхіо́ли
osłona częściowa
частко́ве покрива́ло
osłonka (błona, otoczka) jądrowa
я́дерна оболо́нка

osłonka
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okres wspólny funkcji
пері́од фу́нкції спі́льний
okres zarodkowy (embrionalny)
ембріона́льний пері́од
okręg wyborczy
ви́борчий о́круг
okrytonasienne (kwiatowe)
покритонасі́нні (квітко́ві)
okrzemki
діато́мові во́дорості
oksyhemoglobina
оксигемоглобі́н
oktaedr
окта́едр
oktan
окта́н
okular
окуля́р
okwiat
оцві́тина
olej
олі́я
oleje
олі́ї
olej lniany
льняна́ олі́я
olej napędowy
ди́зельне па́ливо
oleum
о́леум
oligosacharydy
олігосахари́д
ołów, plumbum
плю́мбум

okres
O

ołów (pierwiastek)
свине́ць
ombudsman
омбудсма́н
on-line biuro
онлайн-о́фіс
on-line schowek
онлайн-схо́вище
ontogeneza
онтогене́з
oocyt
овоци́т
oogamia
оога́мія
oogeneza
овогене́з
opady atmosferyczne
атмосфе́рні о́пади
op-art
оп-арт

operacja antyterrorystyczna
Антитерористи́чна опера́ція (АТО)
operacje logiczne
логі́чна опера́ція
operand
опера́нд
operator
опера́тор
opieka
опі́ка
opieka, opieka prawna
піклува́ння
opinia, ocena utworu literackiego
ві́дгук
opis
о́пис
opisowy sposób podania ciągu
спо́сіб задання́ послідо́вності
описо́вий
opłata
збір
opłata skarbowa
держа́вне ми́то
opłucna
плевра́льна порожни́на
opowiadanie
оповіда́ння
opozycja
опози́ція
opór aero(hydro)dynamiczny
лобови́й о́пір
opór elektryczny
електри́чний о́пір
opór właściwy (rezystywność)
пито́мий о́пір
opór właściwy substancji
пито́мий о́пір речовини́
opracowanie
обро́блення
oprogramowanie
програ́мне забезпе́чення
oprogramowanie antywirusowe
антиві́русні програ́ми
oprogramowanie służbowe
службо́ве програ́мне забезпе́чення
oprogramowanie systemowe
систе́мне програ́мне забезпе́чення
oprycznina
опри́чнина
opryszkowie
опри́шки (повста́нці)
optyczny środek
опти́чний це́нтр
optyka
о́птика
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okrąg jednostkowy
одини́чне ко́ло

odzwierciedlenie modelu w bazę
danych
відобра́ження моде́лі на ба́зу да́них

okrąg
ко́ло

odwzorowanie kartograficzne
картографі́чні прое́кції

okostna
окі́стя

odwzorowanie, rzut
прое́кція

oko proste
просте́ о́ко

odwracanie, obracanie
оберта́ння

okolicznik
обста́вина

odwracalność procesu
оборо́тність проце́су

oko
о́ко

odwłok owadów
черевце́ членистоно́гих

okno dokumentu
вікно́ докуме́нта

odwilż
відли́га

okno dodatku
вікно́ дода́тка

odtworzenie
відтво́рення

odżywianie
жи́влення
odżywianie mieszane (miksotrofy)
змі́шане жи́влення
„ofensywa czortkowska”
Чорткі́вська офензи́ва
off-topic (temat poboczny)
офто́пік
ognisko
фо́кус
ogniwo elektroniczne
комі́рка електро́нна
ogniwo strukturalne polimeru
структу́рна ла́нка поліме́ру
ogniwo Volty
елеме́нт Во́льта
ogonek liścia
черешо́к листка́
ogólne powiększenie mikroskopu
зага́льне збі́льшення мікроско́па

okrąg opisany wokół czworokąta
ко́ло опи́сане на́вколо чотирику́тника
okrąg opisany wokół trójkąta
ко́ло опи́сане на́вколо трику́тника
okrąg opisany wokół wielokąta
ко́ло опи́сане на́вколо многоку́тника
okrąg wpisany w czworokąt
ко́ло впи́сане в чотирику́тник
okrąg wpisany w trójkąt
ко́ло впи́сане в трику́тник
okrąg wpisany w wielokąt
ко́ло впи́сане в многоку́тник
okres (czas)
пері́од
okres (czas) połowicznego rozpadu
пері́од напівро́зпаду
okres dewoński (dewon)
дево́нський пері́од
okres funkcji
пері́од фу́нкції
okres jurajski (jura)
ю́рський пері́од

okres podstawowy funkcji
пері́од фу́нкції головни́й

ograniczenie wolności
обме́ження во́лі

okres niemowlęcy
грудни́й пері́од

ogólnoświatowy kryzys
gospodarczy
світова́ економі́чна кри́за

ogród botaniczny
ботані́чні сади́
ogród zoologiczny
зоопа́рк
ojcostwo
батькі́вство
okienko owalne
ова́льне вікно́

okres
O

okres pozarodkowy
(postembrionalny)
постембріона́льний пері́од
okres przedszkolny
дошкі́льний пері́од
okres starzenia
пері́од старі́ння

okres ułamka
пері́од дро́бу

okno dialogowe
діало́гове вікно́

okres szkolny (okres drugiego
dzieciństwa)
шкільни́й пері́од

okno
вікно́
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odpowiedzialność cywilno-prawna
циві́льно-правова́ відповіда́льність

odległość między prostymi
równoległymi
ві́дстань між парале́льними прями́ми

odpowiedzialność administracyjna
адміністрати́вна відповіда́льність

odległość międzyjądrowa
між’я́дерна ві́дстань

odpowiedzialność
відповіда́льність

odkłady
відво́дки

odpowiedniość krwi
сумі́сність кро́ві

odjemnik
від’є́мник

odporny termicznie (żaroodporny)
жаростійки́й (жаротривки́й)

odjemna
зме́ншуване

odporny na korozję
корозійностійки́й

odejmowanie wielomianów
відніма́ння многочле́нів

odporność wrodzona
вро́джений (неспецифі́чний) імуніте́т

odejmowanie ułamków zwykłych
відніма́ння звича́йних дро́бів

odległość od punktu do prostej
ві́дстань від то́чки до прямо́ї
odległość ogniskowa
фо́кусна ві́дстань
odma opłucnowa
пневмото́ракс
odmiana
відмі́нювання
odnawialne źródła energii (OŹE)
відно́влювані джере́ла ене́ргії (ВДЕ)
odnóża kroczne
ходи́льні но́ги
odorant
запашна́ (речовина́)

odejmowanie
O

odpady
відхо́ди
odparowywanie (cieczy)
випаро́вування (рідини́)
odpłatne zajęcie przedmiotu
опла́тне ви́лучення предме́та
odpływ wody
во́дний стік
odporność humoralna
гумора́льний імуніте́т
odporność komórkowa
кліти́нний імуніте́т
odporność naturalna
приро́дний імуніте́т
odporność nieswoista
неспецифі́чний імуніте́т
odporność specyficzna
специфі́чний імуніте́т
odporność (specyficzna) nabyta
набу́тий (специфі́чний) імуніте́т
odporność sztuczna
шту́чний імуніте́т
odporność termiczna
(żaroodporność)
жарості́йкість (жаротри́вкість)

odpowiedzialność dyscyplinarna
дисципліна́рна відповіда́льність
odpowiedzialność karna
криміна́льна відповіда́льність
odpowiedzialność materialna
матеріа́льна відповіда́льність
odpowiedzialność prawna
юриди́чна відповіда́льність
odpowiedź odpornościowa
іму́нна ві́дповідь
odprężenie
розря́дка
odpylacz
пилевло́влювач
odręb (działka)
відру́б
odrodzenie, renesans
ренеса́нс
odrodzenie narodowe
націона́льне відро́дження
odruch
рефле́кс
odruch bezwarunkowy
безумо́вний рефле́кс
odruch warunkowy
умо́вний рефле́кс
odrzutowa siła ciągu
реакти́вна си́ла тя́ги
odstęp
ві́дступ
odstęp między rzędami
міжрядко́вий інтерва́л
odsyłacz względny
відно́сне посила́ння
odszczepianie
відще́плення
odtwarzacze multimedialne
мультимеді́йні програвач́і
odtwarzacz multimedialny
медіапле́єр
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obsługa zdarzeń
обро́бник поді́ї
obszar chroniony
зака́зник
obszar roboczy
робо́ча о́бласть
obszary chronione
природоохоро́нні терито́рії
obwód czworokąta
пери́метр чотирику́тника
obwód drgający
колива́льний ко́нтур
obwód prądu zmiennego
ко́ло змі́нного струму
obwód trójkąta
пери́метр трику́тника
obwód wielokąta
пери́метр многоку́тника
obyczaj
зви́чай
obywatel
громадя́нин
obywatelstwo
громадя́нство
ocean
океа́н
Ocean światowy
світови́й океа́н
ocena wartości lewej i prawej
strony równania
оці́нка значень лі́вої та пра́вої части́н
рівня́ння
ocet
о́цет
ochładzanie
охоло́дження
ochrona, bezpieczeństwo pracy
охоро́на пра́ці
ochrona powiadomień
за́хист повідо́млень
ochrona przyrody
охоро́на приро́ди
ochrzęstna
охря́стя
octan celulozy (trójoctan celulozy)
ацетилцелюло́за
(триацетилцелюло́за)
octan etylu
етилетано́ат
oczy mozaikowe (złożone)
фасе́ткові очі
oczyszczalnie
очисні́ спору́ди
oczyszczanie
очи́стка

odbarwienie
знеба́рвлення
odbicie całkowite
по́вне відбива́ння
odbiorniki
прийма́ч
odbudowa
відбудо́ва
odcięta punktu
абсциса точки
odcinek
відрі́зок
odcinek pojedynczy
відрі́зок одини́чний
odcinki prostopadłe
відрі́зки перпендикуля́рні
odcinki równe
рі́вні відрі́́зки
odcinki równoległe
відрі́зки парале́льні
oddawanie ciepła
тепловідда́ча
oddawanie elektronów
віддава́ння електро́нів
oddychanie
ди́хання
oddychanie komórkowe
ди́хання кліти́нне
oddychanie komórkowe
(tkankowe)
кліти́нне (ткани́нне) ди́хання
oddychanie powietrzne
пові́тряне ди́хання
oddychanie skórne
шкірне́ ди́хання
oddychanie wewnętrzne
ди́хання вну́трішнє
oddychanie wodne
во́дне ди́хання
oddychanie zewnętrzne
ди́хання зо́внішнє

odejmowanie
O

oddziaływanie grawitacyjne
гравітаці́йна взаємоді́я
oddzielne drugorzędne części
zdania
відокре́млені другоря́дні чле́ни
ре́чення
odejmowanie
відніма́ння
odejmowanie liczb mieszanych
відніма́ння мі́шаних чи́сел
odejmowanie ułamków
dziesiętnych
відніма́ння десятко́вих дро́бів
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O
obniżenie (natężenia, temperatury,
ciśnienia)
пони́ження (концентра́ції,
температу́ри, ти́ску)

oazy
оа́зиси
obcojęzyczny
іншомо́вний

obniżenie temperatury
зни́ження температу́ри

obiekt
об’є́кт

oboczność
варіати́вність

obiekt niematerialny
нематеріа́льна моде́ль

obojętny (pierwiastek, gaz)
іне́ртний (елеме́нт, газ)

obiekt OLE
об’є́кт OLE

obojnaki
гермафроди́ти

obiekty prezentacji tekstu
те́кстові об’є́кти презента́ції

obowiązek, zobowiązanie
зобов’я́зання

obiektyw
об’єкти́в

obowiązki konstytucyjne
конституці́йні обо́в’язки

objaśnienie, komentarz
поя́снення

„obóz socjalistyczny”
«соціалісти́чний та́бір»

objętość
об'є́м

obraz
іко́на

objętość danych
о́бсяг да́них

obraz artystyczny
худо́жній о́браз

objętość figury
об'є́м ті́ла

obraz graficzny
графі́чне зобра́ження

objętość molowa gazu
моля́рний об’є́м га́зу

obrona aktywna
акти́вний за́хист

objętość oddechowa
ди́хальний об’є́м

oazy
O

obrona konieczna
необхі́дна оборо́на

objętość systoliczna krwi
уда́рний (систолі́чний) об’є́м кро́ві

obrona honoru, godności i reputacji
zawodowej osoby
за́хист че́сті, гі́дності та ділово́ї
репута́ції осо́би

objętość prostopadłościanu
об'є́́м прямоку́тного паралелепі́педа

obrońca praw
правозахисни́к

objętość zalegająca
залишко́вий об’є́м

obrona pasywna
паси́вний за́хист

objętość sześcianu
об'є́м ку́ба

obrót
поворо́т

objętość zapasowa
резе́рвний об’є́м

obrót handlu zagranicznego
зовнішньоторгове́льний оборо́т

obliczanie według równania
chemicznego
розраху́нок за хімі́чним рівня́нням

obrót dookoła początku układu
współrzędnych
поворо́т навко́ло поча́тку координа́т

oblewanie obiektu tekstem
обтіка́ння зобра́ження те́кстом

obserwacja
спостере́ження

obliczenie procentów od liczby
знахо́дження відсо́тків від числа́

obrót ładunków (zmienny, dzienny,
tygodniowy, miesięczny, roczny)
вантажоо́біг (змі́нний, добови́й,
тижне́вий, мі́сячний, річни́й)

obliczenie liczby według jej
procentów
знахо́дження числа́ за його́ відсо́тками
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nukleosom
нуклеосо́ма
nukleotyd
нуклеоти́д
nuklid
нуклі́д
nuklidy radioaktywne
радіоакти́вні нуклі́ди
numeracja
нумера́ція
numeracja atomów węgla
w łańcuchu
нумера́ція а́томів карбо́ну в ланцюгу́
numer porządkowy
порядко́вий но́мер елеме́нта
nutacje
нутаці́ї

nutacje
N
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„normandzka czwórka”
«норма́ндська четві́рка»

niezamienne kwasy tłuszczowe
незамі́нні жи́рні кисло́ти

normalne ciśnienie atmosferyczne
норма́льний атмосфе́рний тиск

niewypłacalność
дефо́лт

norma językowa
мо́вна но́рма

nietrwały związek
нестійка́ сполу́ка

noosfera
ноосфе́ра

nietrwałe ekosystemy
нестабі́льні екосист́еми

nonan
нона́н

nietoperze
рукокри́лі

nomenklatura partyjna
парті́йна номенклату́ра

niestabilny stan
нестабі́льний стан

nomenklatura
номенклату́ра

niestabilny skład
неста́лий склад

nogogłaszczki
ногощу́пальця

niestabilna struktura
нестабі́льна структу́ра

noga mięczaka
нога́ молю́ска

niesamodzielne części mowy
службові частини мови

noc polarna
поля́рна ніч

nieruchomy
нерухо́мий

niezamienne substancje
pokarmowe
незамі́нні пожи́вні речови́ни
niezmienność
інваріа́нтність
niezmieszany
незмі́шуваний

nieruchomy
N

nieżyt nosa
рині́т
nieżyt nosa (katar)
не́жить
nikczemna czynność prawna
нікче́мний правочи́н
nikel
ні́кель

norma prawna
но́рма пра́ва
norma reakcji
но́рма реа́кції
normy moralne
мора́льні но́рми
normy socjalne
соціа́льні но́рми
nośniki powiadomień
носії́ повідо́млень
notariat
нотаріа́т
notariusz
нота́ріус

nukleony
нукло́ни

niżówka
ме́жень

nukleon
нукло́н

niziny
низови́ни

nukleoid (strefa jądrowa)
нуклео́їд (ядерна зона)

niwelator
нівелі́р

„nowy ład”
«нови́й поря́док»

niwelacja
нівелюва́ння

nowożytność
нови́й час

nitrowanie
нітрува́ння

nowe myślenie polityczne
нове́ політи́чне ми́слення

nitrogrupa
нітрогру́па

nowela
нове́ла

nitroceluloza
тринітроцелюло́за

Nowa Sicz (nad rzeką Podpolną)
Нова́ (Підпі́льненська) Січ

nitrobenzen
нітробензе́н

„nowa era”
нова́ е́ра

nisza ekologiczna
екологі́чна ні́ша
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nieinercjalny układ odniesienia
неінерціа́льна систе́ма ві́дліку

nerwy rdzeniowe
не́рви спинномозко́ві

niehybrydowy orbital elektroniczny
негібри́дна електро́нна орбіт́аль

nerwy czaszkowe
не́рви че́репно-мозкові́

nieelektrolit
неелектролі́т

nerw liścia
жи́лка листка́

niedostateczność oddechowa
ди́хальна недоста́тність

nerwacja
жилкува́ння

niedokrwistość
недокрі́в’я

nerki
ни́рки

niedokrwienie
ішемі́я

NEP (nowa polityka ekonomiczna)
неп (нова́ економі́чна полі́тика)

niedobór tlenu (hipoksja)
кисне́ве голодува́ння

neorealizm
неореалі́зм

„Niebiańska Sotnia”
«Небе́сна Со́тня»

neon
нео́н

netbook
нетбу́к
neurastenia
неврастені́я
neurohormony
нейрогормо́ни
neuron
нейро́н (нейроци́т)
neuron czuciowy (dośrodkowy)
чутли́вий (доцентро́вий) нейро́н
neuron (odśrodkowy) ruchowy
рухови́й (відцентро́вий) нейро́н
neurony wstawkowe
(pośredniczące, kojarzeniowe)
вставні́ нейро́ни
neuroprzekaźniki
нейромедіа́тори
neuroza
невро́з

niekomórkowe formy życia
некліти́нна фо́рма життя́
niemetal
немета́л
niemetaliczne kopaliny użyteczne
неру́дні кори́сні копа́лини
nieosobowe formy czasownika
неособо́ві фо́рми дієсло́ва
nieostrożność, zaniedbanie
необере́жність
nieparzystokopytne
непарнокопи́тні
nieparzysty
непа́рний
niepełnoletni
неповнолі́тній
niepoczytalność
неосу́дність
niepodległość
незале́жність

nieracjonalne korzystanie
z zasobów naturalnych
нераціона́льне природокористува́ння

neutralizacja
нейтраліза́ція

nieprzenikalny
непроникни́й

neuston
не́йстон

niepodzielna para elektronowa
неподі́лена електро́нна па́ра

neurula
не́йрула

neutron
нейтро́н
nibynóżki
неспра́вжні ні́жки
nibynóżki (pseudopodia)
псевдоподі́́ї
nickname, pseudonim
нікне́йм
niebezpieczne (doświadczenie,
eksperyment)
небезпе́чний (до́слід, експериме́нт)

nierówność
N

nierozpuszczalność
нерозчи́нність
nierównomierny ruch prostoliniowy
нерівномі́рний прямоліні́йний рух
nierówność
нері́вність
nierówność podwójna
нері́вність подві́йна
nierówność trójkąta
нері́вність трику́тника
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nazwa urządzenia
do przechowywania danych
ім’я́ при́строю збере́ження да́них

narzędnik
ору́дний відмі́нок

nazwa pliku lub folderu
ім’я́ фа́йлу або па́пки

narządy wegetatywne
вегетати́вні о́ргани

nazwa domeny
доме́нне ім’я

narządy płciowe
стате́ві о́ргани

nazizm (narodowy socjalizm)
наци́зм (націона́л-соціалі́зм)

narządy analogiczne
аналогі́чні о́ргани

nawyki, przyzwyczajenia
зви́чки

narządy
о́ргани

nawyki
на́вички

narząd Cortiego
ко́ртіїв о́рган

nawóz
до́бриво

naruszenie stanu równowagi
пору́шення ста́ну рівнова́ги

narzędzie
інструме́нт
nasienie, nasiono
насіни́на
nasierdzie, epikard
епіка́рд
nastie
на́стії

naruszenie
N

nazwy nieżywotne
на́зви неісто́т
nazwy pospolite
зага́льні на́зви
nazwy potoczne
тривіа́льні на́зви
nazwy własne
вла́сні на́зви

nefron
нефро́н

nasycenie wiązania
kowalencyjnego
наси́ченість ковале́нтного зв’язку́

neandertalczycy
неандерта́льці

nasycenie
наси́чення

nazwy żywotne
на́зви істо́т

nasycanie wiązania
kowalencyjnego
наси́чуваність ковале́нтного зв’язку́

neologizm
неологі́зм

nawozy mineralne
мінера́льне до́бриво

neolit
неолі́т

nawigacja
навіга́ція

neoliberalizm
неолібералі́зм

nawias
ду́жка

neolamarkizm
неоламаркі́зм

naważka
нава́жка

neokonserwatyzm
неоконсервати́зм

nawadnianie gleby
зро́шення ґрунті́в

neokatastrofizm
неокатастрофі́зм

nauki przyrodnicze
природни́ча нау́ка

neogen
неоге́новий пері́од

nauki prawne
правозна́вство

nekton
некто́н

nauczanie
навча́ння

nektar
некта́р

naturalny ekosystem
приро́дна екосисте́ма

negatywny ładunek elektryczny
негати́вний заря́д

natężenie prądu
си́ла стру́му

negacja lub zaprzeczenie
wypowiedzi
запере́чення ви́словлення

natężenie pola elektrycznego
напру́женість електри́чного по́ля
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N
największy wspólny dzielnik
найбі́льший спі́льний дільни́к

naczelne
прима́ти

najmniejsza wspólna wielokrotność
найме́нше спі́льне кра́тне

nacjonalizm integralny
інтегра́льний націоналі́зм

najmniejsza i największa wartość
funkcji
найбі́льше і найме́нше зна́чення
фу́нкції

nacjonalizm
націоналі́зм

nachylenie rzeki
по́хил рі́чки

najądrza
прида́тки яє́чка

nabłonek urzęsiony
ві́йчастий епіте́лій

nagrzewanie
нагріва́ння

nabłonek gruczołowy
епіте́лій залози́стий

najwyższe dopuszczalne stężenie
(NDS)
грани́чно допусти́ма концентра́ція
(ГДК)

naczynia chemiczne
по́суд хімі́чний
naczynia laboratoryjne
лаборато́рний по́суд

nanometr
нано́метр

naczynia Malpighiego
мальпі́гієві суди́ни

naród
на́ція

nagonasienne
голонасі́нні

Narodowy Bank Ukrainy
Націона́льний банк Украї́ни

nagłówek
колонти́тул

narodowe formacje zbrojne
націона́льне військо́ве формува́ння

nagłośnia
надгорта́нник

narodowcy
наро́довці

nafta
гас

Narodowa Policja Ukrainy
Націона́льна полі́ція

nadtlenki
перокси́ди

narodnicy
наро́дники

nadprzewodnictwo
надпрові́дність

napromieniowanie
опромі́нювання

nadnercza
наднирко́ві за́лози

naprawianie
відла́годження

nadmierne żywienie
надмі́рне харчува́ння

napis tekstowy
те́кстовий на́пис

nadmiar ciśnienia
надлишко́вий тиск

napięcie elektryczne
напру́га

nadmiar
на́длишок

napęd taśmowy
стри́мер

naczynie miarowe
мі́рний по́суд

napęd dyskowy
дисково́д

naczynie
суди́на

nanotechnologia
нанотехноло́гія

naczynia włosowate (kapilary)
капіля́ри

nanorurki
нанотру́бки

naczynia połączone
сполу́чені посу́дини

naród
N
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myśl przewodnia tekstu
головна́ ду́мка те́ксту

multiplikatywność
мультиплікати́вність

myślnik
тире́

multimedia
мультиме́діа

myślenie konkretne
конкре́тне ми́слення

mszaki
мохоподі́бні

myślenie ekologiczne
екологі́чне ми́слення

mrzawka
мря́ка

myślenie abstrakcyjne
абстра́ктне ми́слення

móżdżek
мо́зочок

myślenie
ми́слення

mózgowie
головни́й мо́зок

mysz
ми́ша

mówienie
говорі́ння

mydło w płynie
рідке́ ми́ло

mozaika
моза́їка

mydło
ми́ло

mowa zależna
непряма́ мо́ва

muzeum
музе́й

mowa pozornie zależna
невла́сне пряма́ мо́ва

musical
мю́зикл
muszla
му́шля
mutacja
мута́ція
mutacje chromosomowe
хромосо́мні мута́ції

mowa
M

mutacje genomów
гено́мні мута́ції
mutacje genowe
ге́нні (точко́ві) мута́ції
mutacje indukowane (sztucznie
wywołane)
індуко́вані мута́ції
mutacje letalne
лета́льні мута́ції
mutacje neutralne
нейтра́льні мута́ції
mutacje spontaniczne
спонта́нні (неіндуко́вані) мута́ції
mutacje subletalne
сублета́льні мута́ції
mutageny
мутаге́ни
mutageny biologiczne
біологі́чні мутаге́ни
mutageny chemiczne
хімі́чні мутаге́ни
mutageny fizyczne
фізи́чні мутаге́ни
mutualizm
мутуалі́зм
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monotlenek glinu
метаалюміна́т

moduł wektora indukcji
magnetycznej
мо́дуль ве́ктора магні́тної інду́кції

monoteizm
монотеї́зм

moduł wektora
мо́дуль ве́ктора

monosacharydy (cukry proste)
моносахари́ди

moduł liczby zespolonej
ко́мплексне число́, мо́дуль

monosacharyd
моносахари́д

moduł liczby
мо́дуль числа́

monopolizacja gospodarki
монополіза́ція еконо́міки

modernizm
модерні́зм

monopol
монопо́лія

modernizacja
модерніза́ція

monomery
мономе́ри

moderator
модера́тор

modyfikacja
модифіка́ція
modyfikacja wzoru
модифіка́ція фо́рмули
mol
моль
molibden
молібде́н
moment siły
моме́нт си́ли
monarchia
мона́рхія
monarchia dualistyczna
дуалісти́чна мона́рхія
monarchia federacyjna
федерати́вна мона́рхія
monarchia konstytucyjna
конституці́йна мона́рхія
monarchia parlamentarna
парла́ментська мона́рхія
monarchia stanowoprzedstawicielska
ста́ново-представни́цька мона́рхія
monitor
моніто́р
monitoring
моніто́ринг
monitoring ekologiczny
екологі́чний моніто́ринг

monsun
мусо́н
montaż
монта́ж
moralność
мора́ль
morena
море́на
morf
морф
morfem
морфе́ма
morfemika
морфе́міка
morfologia
морфоло́гія
morfologiczny
морфологі́чний
morula
мо́рула
morze
мо́ре

mowa
M

mosiądz
лату́нь
moskwofile
русофі́ли/москвофі́ли
most
міст
mostek
груди́на

mowa niezależna
пряма́ мо́ва

monomer
мономе́р

mowa
мо́ва

monolog
моноло́г

moszna
мошо́нка

monofilia
монофілі́я

mostek dwusiarczkowy
дисульфі́дний місто́к

monitoring środowiska naturalnego
моніто́ринг навко́лишнього
середо́вища
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mocz wtórny
се́ча втори́нна

miraż
міра́ж

mocz pierwotny
се́ча перви́нна

miozyna
міози́н

moczowód
сечові́д

miofibryla
міофібри́ла

mocznik, diamid kwasu węglowego
карбамі́д

miodniki
некта́рники

mocznik
сечови́на

miocyt
міоци́т

mocz
се́ча

minuta
міну́та

mit
міф
mitochondrium
мітохо́ндрія
mitologizacja
міфоло́гія
mitoza
міто́з
mlecz
моло́ка
mniejszości etniczne
етні́чні менши́ни
mniejszości narodowe
націона́льні менши́ни
mnożenie
мно́ження

minuta
M

mnożenie jednomianu przez
wielomian
мно́ження одночле́на на многочле́н
mnożenie ułamków dziesiętnych
мно́ження десятко́вих дро́бів

moc życiodajna (w teorii
witalności)
життє́ва си́ла (у віталісти́чній тео́рії)
moda
мо́да
modalność
мода́льність
model
моде́ль
model (atomu, cząsteczki, kratki
krystalicznej)
моде́ль (а́тома, моле́кули,
кристалі́чної ґра́тки)
model błony – płynna mozaika
ріди́нно-мозаї́чна моде́ль будо́ви
кліти́нних мембра́н
model danych
моде́ль да́них
model geocentryczny
геоцентри́чна моде́ль
model informacyjny
інформаці́йна моде́ль

modem
моде́м

moc wiązania
мі́цність зв’язку́

modelowanie matematyczne
математи́чне моделюва́ння

moc prądu
поту́жність стру́му

modelowanie fizyczne
фізи́чне моделюва́ння

mocno kwaśne środowisko
сильнокисло́тне середо́вище

modelowanie
моделюва́ння

mocno alkaliczne środowisko
сильнолу́жне середо́вище

model obiektu
моде́ль об’є́кта

moc
поту́жність

model materialny
матеріа́льна моде́ль

mobilna strefa
рухо́мий пояс

model kulordzeniowy
кулестержне́ва моде́ль

mobilizacja
мобіліза́ція

model komputerowy
комп’ю́терна моде́ль

mnożnik
мно́жник

model jądra atomu
моде́ль ядра́ а́тома

mnożenie wielomianu przez
wielomian
мно́ження многочле́на на многочле́н
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mieszanina (układ) homogeniczna
(jednorodna)
гомоге́нна су́міш (систе́ма)
mieszanka wybuchowa
вибухо́ва су́міш
mieszańce
гібри́ди

mikologia
міколо́гія
mikoryza
мікори́за
mikozy
міко́зи
mikroanaliza
мікроана́ліз

mikroelementy
мікроелеме́нти

międzynarodowa integracja
gospodarcza
міжнаро́дна економі́чна інтегра́ція

mikroelement
мікроелеме́нт

międzymózgowie
проміжни́й мо́зок

mikrobiologia
мікробіоло́гія

międzycząsteczkowe wiązania
wodorowe
міжмолекуля́рний водне́вий зв’язо́к

Międzynarodowe Korytarze
Transportowe (MKT)
міжнаро́дні тра́нспортні коридо́ри
(МТК)
Międzynarodowy Bank Odbudowy
i Rozwoju (MBOR)
Міжнаро́дний банк реконстру́кції
і ро́звитку (МБРР)
Międzynarodowy Fundusz
Walutowy (MFW)
Міжнаро́дний валю́тний фонд (МВФ)

mikroewolucja
макроеволю́ція
mikrofilamenty
мікрони́тки (мікрофіла́менти)
mikronawozy
мікродо́бриво
mikroskop
мікроско́п
mikroskopia elektronowa
електро́нна мікроскопі́я
mikroskopia świetlna
світлова́ мікроскопі́я

miksotrofy
міксотро́фи

miękisz asymilacyjny
асиміляці́йна (хлорофілоно́сна)
ткани́на

mikrotubule
мікротру́бочки

międzywęźle
міжву́зля

mikroświat
мікросві́т

międzynarodowy podział pracy
(MPP)
міжнаро́дний по́діл пра́ці (МПП)

miliard
мілья́рд

minus
мі́нус

migracje zwierząt
мігра́ції твари́н

minimum funkcji
мінімум функції

migracja zarobkowa
трудова́ мігра́ція

minimum
мі́німум

migracja
мігра́ції

minerały
мінера́ли

mięśnie szkieletowe
скеле́тні м’я́зи

mimikra
мімікрі́я

mięśnie przeciwstawne
м’я́зи-антагоні́сти

militaryzacja
мілітариза́ція

mięśnie mimiczne
мімі́чні м’я́зи

milion
мільйо́н

mięśnie-synergidy
м’я́зи-синергі́сти

milimetr sześcienny
куб́ічний міліме́тр

miękisz zapasowy
запаса́юча основна́ ткани́на

milimetr kwadratowy
квадра́тний міліме́тр

miękisz powietrzny =
przewietrzający (aerenchyma)
повітроно́сна (основна́) ткани́на

minus
M
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metoda reakcji łańcuchowej
polimerazy
ме́тод полімера́зної ланцюго́вої реакції
metoda regulacji prawnej
ме́тод правово́го регулюва́ння
metoda rozkładania na czynniki
ме́тод розклада́ння на мно́жники
metoda wirowania frakcjonującego
ме́тод центрифугува́ння
metoda współrzędnych
ме́тод координа́т
metoda wyrównywania
спо́сіб вирі́внювання
metr
метр
metr kwadratowy (m²)
квадра́тний метр

metoda
M

miara kąta w radianach
радіа́нна мі́ра
miary tendencji centralnej
мі́ри центра́льної тенде́нції
miasto
мі́сто
miasto-państwo
мі́сто-держа́ва
miazga twórcza (kambium)
ка́мбій
miażdżyca
атеросклеро́з
miedź (pierwiastek)
мідь
miejsce istnienia gatunku
мі́сце існува́ння ви́ду

mienie
майно́

metryczny stosunek w trójkącie
prostokątnym
метри́чні співвідно́шення
в прямоку́тному трику́тнику

mielizna kontynentalna
материко́ва обмі́лина

metrum, miara poetycka
віршо́ві ро́зміри

mielina
мієлі́н

metr sześcienny (m³)
кубі́чний метр

miejscowość
місце́вість

metropolie globalne
світові́ міста́

miejscowości chronione
запові́дні уро́чища

metropolia kościelna
митропо́лія

miejscownik
місце́вий відмі́нок

metropolia
метропо́лія

miejsce rozmieszczenia
місцезроста́ння

metronom
метроно́м

metryczny system miar
метри́чна систе́ма мір
metyloamina
метиламі́н
metyloetyloamina
метилетиламі́н
metyl (rodnik, zamiennik)
мети́л (радика́л, замісни́к)
mezoderma
мезоде́рма

mierzeja
коса́
mierzenie kątów
вимі́рювання куті́в
mierzenie odcinków
вимі́рювання відрі́зків
mieszanie
перемі́шування
mieszanina heterogeniczna
гетероге́нна систе́ма

mieszanina równowagowa
рівнова́жна су́міш

miara kąta
величина́ кута́

mieszanina reakcyjna
реакці́йна су́міш

mianownik ułamka
знаме́нник дро́бу

mieszanina piorunująca
гриму́чий газ

mianownik
називни́й відмі́нок

mieszanina nitrująca
нітру́юча (нітрува́льна) су́міш

mgła
тума́н

mieszanina (niejednorodna,
jednorodna)
су́міш (неоднорі́дна, однорі́дна)

mezolit
мезолі́т
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metoda genealogiczna
генеалогі́чний метод

menstruacja
менструа́ція

metoda eksperymentalna
(doświadczenia)
експеримента́льний ме́тод
дослі́дження

memorandum
мемора́ндум

metoda doświadczenia
ме́тоди дослі́дження

melasa
па́тока

metoda dodawania
ме́тод додава́ння

melancholik
меланхо́лік

metoda cytogenetyczna
цитогенети́чний ме́тод

mejoza
мейо́з

metoda biochemiczna
біохімі́чний ме́тод

megapolis
мегалопо́ліс

melchior
мельхіо́р

menu
меню́
menu kontekstowe (menu
podręczne)
конте́кстне меню́
menu Start
головне́ меню́
menu systemowe
систе́мне меню́
merkantylizm
меркантилі́зм
merystem (tkanka twórcza)
меристе́ма
metafaza
метафа́за
metafora
мета́фора
metal
мета́л
metaliczny
метале́вий
metal nieżelazny (kolorowy)
кольоро́вий мета́л
metal ogniotrwały
тугоплавки́й мета́л
metal żelazny
чо́рний мета́л

metoda geometrycznych miejsc
punktów
ме́тод геометри́чних місць то́чок
metoda grupowania
ме́тод групува́ння
metoda konwertorowa
otrzymywania stali
конве́рторний спо́сіб отри́мання ста́лі
metoda kultury komórek
ме́тод культу́ри кліти́н
metoda naukowa
науко́вий ме́тод
metoda nie wprost
ме́тод від супроти́вного
metoda oblewania
спо́сіб обтіка́ння
metoda obserwacji bliźniąt
близнюко́вий ме́тод
metoda otrzymywania stali
w łukowym piecu elektrycznym
електродугови́й спо́сіб виробни́цтва
ста́лі

M

metoda podstawiania
ме́тод підстано́вки
metoda populacyjno-statystyczna
популяці́йно-статисти́чний ме́тод

metoda przedziałów
ме́тод інтерва́лів

metanol (alkohol metylowy)
метано́л (мети́ловий спирт)

metoda prób
вибірко́вий ме́тод

metan
мета́н

metoda porównawczo-opisowa
порівня́льно-описо́вий ме́тод
дослі́дження

metamorfozy
метаморфо́зи

meteorologia
метеороло́гія
metoda badania
ме́тод дослі́дження
metoda badania rozpłodnika
ме́тод ви́значення я́костей плідника́

metoda

metoda przekształceń
równoważnych
ме́тод рівноси́льних перетво́рень
metoda radioznaczników
ме́тод мі́чених а́томів
(авторадіогра́фія)
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mechaniczne właściwości ciał
stałych
механі́чні власти́вості тверди́х тіл

masa krytyczna
крити́чна ма́са

mechaniczne rozdrabianie pokarmu
механі́чне подрі́бнення ї́жі

masa jądra atomowego
ма́са а́томного ядра́

mechaniczne drgania i fale
механі́чні колива́ння та хвилі

masa inertna
іне́ртна ма́са

mechaniczna wartość pochodnej
механі́чний зміст похідно́ї

masa ciała
ма́са ті́ла

mech
мох

masa atomowa
а́томна ма́са

mecenas
мецена́т

masa
ма́са

meandry
меа́ндри

martwica (nekroza)
некро́з

mazut, olej opałowy
мазу́т

marskość wątroby
циро́з

matryca
ма́триця

marmur
ма́рмур

matrix jądrowy
я́дерний ма́трикс

margaryna
маргари́н

matrix
ма́трикс

mapy topograficzne
ка́рти топографі́чні

materiały wybuchowe
вибухі́вка

mapy tematyczne
ка́рти темати́чні

masa molowa
моля́рна ма́са
masa perłowa
перламу́тр

mapy
M

masa pierwotna
перви́нна біома́са
masa powietrzna
пові́тряна ма́са
masa Słońca
м́аса Со́нця
masa wodna
во́дна ма́са
masło śmietankowe
ма́сло вершко́ве

mechanika
меха́ніка
mechanika klasyczna
класи́чна меха́ніка
mechanika relatywistyczna
релятиві́ська меха́ніка
mechanizm (donorowoakceptorowy)
до́норно-акце́пторний (механі́зм)
mechanizm państwa
механі́зм держа́ви

meduza
меду́за

materiały szlifierskie (ścierne)
шліфува́льні матеріа́ли

mediana
медіа́на

materiały lakiernicze
лакофа́рбові матеріа́ли

mechanizmy proste
прості́ механі́зми

materiał syntetyczny
синтети́чний матеріа́л

mechanizmy międzynarodowe
ochrony praw człowieka
міжнаро́дні механі́зми за́хисту прав
люди́ни

materiał budowlany
будіве́льний матеріа́л

mechanizm rodnikowy
радика́льний механі́зм

matematyczna wartość oczekiwana
математи́чне сподіва́ння

mechanizm reakcji
(wolnorodnikowy, jonowy)
механі́зм реа́кції (вільнорадика́льний,
йо́нний)

masoneria
масо́нство

matematyka
матема́тика
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M

manganian
мангана́т

magnes
магні́т

mangan
ма́нган

magnat
магна́т

mandat
штраф

magmatyzm
магмати́зм

mammografia
мамогра́фія

magma
ма́гма

małżowina uszna
вушна́ ра́ковина

magistrat
магістра́т

małżeństwo
подру́жжя

magistrala systemowa
систе́мна магістра́ль

małże
двостулко́ві молю́ски

magistrala
ши́на

małpy człekokształtne
людиноподі́бні ма́впи

macierzyństwo
матери́нство

Małorosja
Малоро́сія

macica
ма́тка

magnetyk
магне́тик
magnetyt
магнети́т
magnetyzm
магнети́зм
magnez (pierwiastek)
ма́ґній
makkartyzm
маккарти́зм
makro
ма́крос
makroelement
макроелеме́нт
makroelementy
макроелеме́нти
makroregiony
макрорегіо́ни
maksimum
макси́мум
maksimum funkcji
ма́ксимум фу́нкції

manipulator
маніпуля́тор
mantysa
манти́са
manufaktura
мануфакту́ра
mapa chromosomu
ка́рта хромосо́ми
mapa geograficzna
географі́чна ка́рта
mapa historyczna
істори́чна ка́рта

mapy
M

mapa konturowa
ко́нтурна ка́рта
mapa sieciowa (sieci)
мере́жна ка́рта
mapa synoptyczna
синопти́чна ка́рта
mapa witryny internetowej
ма́па са́йту
mapy ekonomiczne
ка́рти економі́чні

mapy kognitywne
ка́рти зна́нь (когніти́вні ка́рти)

maltoza
мальто́за

mapy geograficzne
ка́рти географі́чні

malaria
малярі́я

mapy genetyczne chromosomów
(kariogram)
генети́чні ка́рти хромосо́м

malachit
мала́хіт
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Ł

łączenie kondensatorów
з’єдна́ння конденса́торів

ładunek częściowy
частко́вий заря́д

łączenie elektronów
приєдна́ння електро́нів

ładunek ciała
заря́д ті́ла

łaźnia laboratoryjna
водяна́ ба́ня

ładunek
заря́д

(łaźnia, kwas octowy) lodowy (-a)
льодяна́ (ба́ня, о́цтова кислота́)

ładowanie początkowe
початко́ве заванта́ження

ławnicy
прися́жні

ład korporacyjny
корпорати́вні но́рми

łącznik
дефі́с

ładunek elektryczny
електри́чний заря́д

łączniki
сполу́чні слова́

ładunek elementarny
елемента́рний заря́д

łąka
лука́

ładunek jądra atomowego
заря́д я́дра а́тома

łodyga
стебло́

ładunki swobodne
ві́льні заря́ди

łożysko
плаце́нта

łagiewka pyłkowa
пилко́ва тру́бка

łub
луб

łamana
ла́мана

ład
Ł

ług, zasada
луг

łamana zamknięta
ла́мана за́мкнена

łuk elektryczny
електри́чна дуга́

łamanie
ве́рстка

łuk odruchowy
рефлекто́рна дуга́

łamanie, pogwałcenie prawa
jednostki
посяга́ння

łuk okręgu
дуга́ ко́ла

łamanie prawa
правопору́шення

łuska
луска́

łańcuch (atomów, otwarty,
węglowy, o strukturze zwykłej,
rozgałęziony)
ланцю́г (атомів, відкритий,
карбоновий, нормальної будови,
розгалужений)

łuskonośne
луска́ті
łyko (floem)
флое́ма
„łysenkowszczyzna”
«ли́сенківщина»

łańcuch pokarmowy
ланцю́г жи́влення
łańcuch pokarmowy detrytusowy
детри́тний харчови́й ланцю́г
łańcuszek nerwowy brzuszny
черевни́й нерво́вий ланцюжо́к
łatwopalny
пожежонебезпе́чний
ława
ла́ва
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lotki
махові́ пе́ра
lotniska-węzły transportowe
аеропо́рти-ха́би
lotność
ле́ткість
lód
лід
ludność czynna zawodowo
економі́чно акти́вне насе́лення
ludobójstwo
геноци́д
ludzie najdawniejsi
найдавні́ші лю́ди (архантро́пи)
ludzie pierwotni
да́вні лю́ди
ludzki wirus niedoboru odporności
(HIV)
ві́рус імунодефіци́ту люди́ни (ВІЛ)
luka w komunikacji
розри́в зв’язќу
luks( lx)
люкс
luksometr
люксме́тр
lumen (lm)
лю́мен
luminiscencja
люмінісценція
lupa
лупа́
lustracja
люстра́ція

lżejszy
L

luteranizm
лютера́нство
lżejszy niż powietrze
ле́гший за пові́тря
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L

logika matematyczna
математи́чна ло́гіка

lista markowana
марко́ваний спи́сок

logiczny rachunek zdań
логі́чне слі́дування ви́словлень

lista danych
ряд да́них

logarytm naturalny
логари́фм натура́льний

lista
спи́сок

logarytm dziesiętny
логари́фм десятко́вий

list, przesłanie
посла́ння

logarytm
логари́фм

list
лист

lodówka chemiczna
холоди́льник хімі́чний

liryka obywatelska
громадя́нська лі́рика

lodowiec szelfowy
ше́льфовий льодовик

liryka miłosna
інти́мна лі́рика

lodowiec górski, kontynentalny
льодови́к гірськи́й, покри́вний

liryka krajobrazowa
пейза́жна лі́рика

llanos, llano
лья́нос

liryka filozoficzna
філосо́фська лі́рика

lizosomy
лізосо́ми

liryka
лі́рика

litr
літр

liryk
лі́рник

lit (pierwiastek)
лі́тій

liryczna medytacja
ліри́чна медита́ція

litosfera
літосфе́ра

liryczna epika
лі́ро-е́піка

literatura polemiczna
полемі́чна літерату́ра

lipidy
ліпі́ди

literatura barokowa
баро́кова літерату́ра

link do komórki
посила́ння на кліти́нку

literatura, filologia
слове́сність

link
посила́ння

literatura
літерату́ра

linie sił pola magnetycznego
силові́ лі́нії магні́тного по́ля

literacki
літерату́рний

linie sił pola elektrycznego
силові́ лі́нії електри́чного по́ля

litera
бу́ква

linie siłowe
силові́ лі́нії

liść
лист́ок

linie natężenia (linie siłowe)
лі́нії напру́женості (силові́ лі́нії)

lista numerowana
нумеро́ваний спи́сок
lista wielopoziomowa
багаторі́вневий спи́сок
listki zarodkowe
зародко́ві листки́
listopad
листопа́д

lokalizacja, znajdowanie się
w przyrodzie
знахо́дження у приро́ді
lokalizacja obrazu na stronie
розташува́ння зобра́ження на сторі́нці
lokalizacja wiązania
розмі́щення зв’язку́

lordoza
лордо́з

liście paprociowych
ва́йї

lokalna sieć obliczeniowa
ЛОМ (лока́льна обчи́слювальна
мере́жа)

liścień
сім’ядо́ля
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linie indukcji magnetycznej
лі́нії магні́тної інду́кції

liczby złożone
чи́сла скла́дені

linia zmiany daty
лі́нія змі́ни дат

liczby zespolone równe
рі́вні ко́мплексні чи́сла

linia śniegu
снігова́ лі́нія

liczby zespolone
чи́сла ко́мплексні

linia czysta
чи́ста лі́нія

liczby względnie pierwsze
чи́сла взає́мно прості́

linia czasu
лі́нія ча́су

liczby wzajemnie odwrotne
чи́сла взає́мно обе́рнені

„linia Curzona”
«Лі́нія Керзо́на»

liczby wymierne
чи́сла раціона́льні

linia brzegowa
урі́з води́

liczby ułamkowe
чи́сла дробові́

linia boczna
бічна́ лі́нія

liczby ujemne
чи́сла від’є́мні

linia
лі́нія

liczby sprzężone
чи́сла спря́жені

lingwistyka
лінгві́стика

liczby przeciwne
чи́сла протиле́жні

limfa, chłonka
лі́мфа

liczby proste
число́ просте́

limeryki
співомо́вка

liczby parzyste
чи́сла па́рні

liman
лима́н

liczby nieparzyste
чи́сла непа́рні

ligroina (benzyna ciężka)
лігрої́н

liczby naturalne
чи́сла натура́льні

ligand, addend
ліга́нд

liczby mieszane
число́ мі́шане

licznik ułamka
чисе́льник дро́бу

liczby kwantowe
ква́нтові чи́сла

licznik Mullera
лічи́льник Мю́ллера

liczby dodatnie
чи́сла дода́тні

licznik Geigera
лічи́льник Ге́йгера

liczby całkowite
чи́сла ці́лі

liczebniki złożone
складні́ числі́вники

liczba urojona
число́ уя́вне

liczebniki zbiorowe
збі́рні числі́вники

liczba rzeczowników
число́ іме́нників

liczebniki wielowyrazowe
скла́дені числі́вники

liczba protonowa
число́ прото́нне

liczebniki ułamkowe
дробові́ числі́вники

liczba pojedyncza
однина́

liczebniki porządkowe
поря́дкові числі́вники

liczba podwójna
двоїна́

liczebniki jakościowe
я́кісні числі́вники

liczba opadów
кі́лькість о́падів

liczebniki główne
кі́лькісні числі́вники

liczba oktanowa
окта́нове число́

liczebnik
числі́вник

liczba nukleonów
нукло́нне число́
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L

laguna
L

liberalizacja
лібераліза́ція

lasy galeriowe
галере́йні ліси́

leukoplasty
лейкопла́сти

las
ліс

leukocyty
лейкоци́ти

larwa
личи́нка

less
лес

laptop
ноутбу́к

lenno, feudum
фео́д

lantanowiec
лантано́їд

lenno
васаліте́т

lantan
ланта́н

lemat
ле́ма

lampa żarowa, żarówka
ла́мпа розжа́рення

leksykologia
лексиколо́гія

lamelle
ламе́ли

leksykografia
лексикогра́фія

lamarkizm
ламаркі́зм

leksyka potoczna
розмо́вна ле́ксика

laktoza
лакто́за

leksyka
ле́ксика

lakmus
ла́кмус

leksem
лексе́ма

laguna
лагу́на

licencja próbna
про́бна або trial (англ. trial випро́бування) ліце́нзія

lateks
ла́текс
latopis kozacki
коза́цькі літо́писи

liczba neutronowa
число́ нейтро́нне

lekki płomień
світне́ по́лум’я

liczba mnoga
множина́

lejek separacyjny
діли́льна лі́йка

liczba masowa
число́ нукло́нне (ма́сове)

lejek
лі́йка

liczba irracjonalna
ірраціона́льне число́

legion
легіо́н

liczba cetanowa
цета́нове число́

legenda mapy
леге́нда ка́рти

lichwa
лихва́рство

legenda
леге́нда

lichenoindykacja
ліхеноіндика́ція

legalność, prawomocność
зако́нність

licencja z kodem otwartym lub free
ліце́нзія з відкри́тим ко́дом (або free)

latyfundium
латифу́ндія

licencja umożliwiająca darmowe
rozprowadzanie aplikacji; freeware
ліце́нзія ві́льного використа́ння
програ́м (або freeware)

latyfundia
латифу́ндії
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kwas wielozasadowy
багатоосно́вна кислота́
kwasy nukleinowe
нуклеї́нова кислота́
kwasy tłuszczowe
жи́рні кисло́ти
kwaśne deszcze
кисло́тні дощі́
kwaśne środowisko
ки́сле середо́вище
kwaterniony
кватерніо́ни
kwestia sudecka
суде́тська пробле́мa
„kwestia ukraińska”
«украї́нське пита́ння»
kwiat
кві́тка
kwiatostan
суцві́ття
kwiatostan prosty
просте́ суцві́ття
kwiatostan złożony
складне́ суцві́ття
kwota (eksportowa)
кво́та (е́кспортна)

kwota
K
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kwas cytrynowy
лимо́нна кислота́

kwarantanna
каранти́н

kwas chlorowy
хлора́тна кислота́

kwanty światła
світлові́ ква́нти

kwas chlorowodorowy (solny)
хлори́дна кислота́

kwantyfikator ogólny
ква́нтор зага́льності

kwarc
кварц
kwas abscysynowy (ABA)
абсци́зова кислота́ (АБК)
kwas aminoetanowy
(aminooctowy)
аміноета́нова (аміноо́цтова) кислота́

kwantyfikator
K

kwas deoksyrybonukleinowy (DNA)
дезоксирибонуклеї́нова кислота́
(ДНК)
kwas dibasowy
двоосно́вна кислота́
kwas fluorowodorowy
фторово́днева кислота́
kwas jabłkowy
я́блучна кислота́

kwas węglowy
карбона́тна кислота́

kwas chlorooctowy
хлоро́цтова кислота́

kwas trójprotonowy
трьохосно́вна кислота́

kwas chlorawy
хлори́тна кислота́

kwas tłuszczowy
жи́рна кислота́

kwas bromowodorowy
бромі́дна (бромоводне́ва) кислота́

kwas szczawiowy
щавле́ва кислота́

kwas azotowy
нітра́тна кислота́

kwas siarkowy
сульфа́тна кислота́

kwas (aromatyczny,
wielozasadowy, butanowy
(masłowy), bromkowy,
dwuzasadowy, wyższy, glukonowy,
etanodiowy (szczawiowy),
etanolowy (octowy), tłuszczowy,
jodkowy, kapronowy,
karboksylowy, węglanowy,
mrówkowy, mlekowy,
monochlorooctanowy, nasycony,
nienasycony, azotanowy,
azotynowy, nukleinowy,
jednozasadowy, organiczny,
nieorganiczny, oleinowy,
ortofosforanowy, palmitynowy,
pikrynowy, propanowy, krzemowy,
stearynowy, siarczanowy,
siarczynowy, siarczkowy,
fluorowodorowy, chlorowy, solny,
chlorawy)
кислота́ (аромати́чна, багатоосно́вна,
бута́нова (ма́сляна), бромі́дна,
двоосно́вна, ви́ща, глюко́нова,
етандіо́ва (оксала́тна, ща́влева),
ета́нова (о́цтова), жи́рна, йоди́дна,
капро́нова, карбо́нова, карбона́тна,
мета́нова (мураши́на), моло́чна,
монохлоро́цтова, наси́чена,
ненаси́чена, нітра́тна, нітри́тна,
нуклеї́нова, одноосно́вна, органі́чна,
неоргані́чна, олеї́нова, ортофосфа́тна,
пальміти́нова, пікри́нова, пропа́нова,
силіка́тна, стеари́нова, сульфа́тна,
сільфі́тна, сульфі́дна, флуо́ридна,
хлора́тна, хлори́дна, хлори́тна)

kwas jodowy (kwas
jodowodorowy)
йоди́дна кислота́ (йодоводне́ва
кислота́)
kwas karboksylowy
карбо́нова кислот́а
kwas krzemowy
силіка́тна кислота́
kwas metafosforowy
метафосфа́тна кислот́а
kwas octowy
о́цтова кислота́
kwas oleinowy
олеї́нова кислота́
kwas ortofosforanowy
ортофосфа́тна кислота́
kwasowość
кисло́тність
kwas podchlorawy
гіпохлори́тна кислота́
kwas propanowy
пропа́нова кислота́
kwas rybonukleinowy (RNA)
рибонуклеї́нова кислота́ (РНК)
kwas siarkawy
сульфі́тна кислота́
kwas siarkowodorowy
сульфі́дна кислота́
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kultura archeologiczna
археологі́чна культу́ра

krzyżowanie (hybrydyzacja)
wewnątrzgatunkowe
внутрішньови́дова гібридиза́ція

kult osoby
культ осо́би

krzyżowanie dwugenowe
дигібри́дне схре́щування

krzyżowanie jednogenowe
моногібри́дне схре́щування
krzyżowanie międzygatunkowe
міжвидова́ гібридиза́ція
krzyżowanie niespokrewnione
неспорі́днене схре́щування
krzyżowanie spokrewnione
спорі́днене схре́щування
krzyżowanie wielogenowe
полігібри́дне схре́щування
krzyżówka testowa (analizująca)
аналізу́юче схре́щування
ksenofobia
ксенофо́бія
ksenon
ксено́н
książę
князь
książka adresowa
а́дресна кни́га
książki miniaturowe
книжко́ві мініатю́ри
książkowy
кни́жний
księga
кни́га
księgi (część żołądka przeżuwaczy)
кни́жка (шлу́нок)
ksylen
ксиле́н
kształtowanie państwa
державотво́рення
kubki smakowe
смакова́ цибули́на
kuesty
куе́сти
kufa
мо́рда
kula
ку́ля
kula wpisana
зо́вні впи́сана ку́ля

kultura elitarna
еліта́рна культу́ра
kultura informacyjna
інформаці́йна культу́ра
kultura języka
культу́ра мо́ви
kultura masowa
ма́сова культу́ра
kultura sieciowa, netykieta
мере́жний етике́т
kultura tkanek
культу́ра ткани́н
kultury plantacyjne
плантаці́йні культу́ри
kupono-karbowaniec
купо́но-карбо́ванець

K

kursywa
курси́в

kwantyfikator

kursor tekstowy
те́кстовий курсо́р

kureń
ку́рінь
kurhan
курга́н
kursor
курс́ор

kwadrat
квадра́т
kwadrat jednostkowy
квадра́т одини́чний
kwadrat liczby
квадра́т числа́
kwadrat niepełny różnicy dwóch
wyrażeń
квадра́т непо́вний різни́ці двох
ви́разів
kwadrat niepełny sumy dwóch
wyrażeń
квадра́т непо́вний су́ми двох ви́разів
kwadrat różnicy dwóch wyrażeń
квадра́т різни́ці двох ви́разів
kwadrat sumy dwóch wyrażeń
квадра́т су́ми двох ви́разів
kwadrylion
квадрильйо́н

kwantyfikator egzystencjalny
ква́нтор існува́ння

kulomb (C)
куло́н

kwant energii
квант ене́ргії

kulisty kształt orbitalu
elektronowego
сфери́чна фо́рма електро́нної орбіта́лі
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kryształ iglasty
го́лчастий криста́л

krezol
крезо́л

kryształ
криста́л

krew
кров

krystalizacja kilkakrotna
перекристаліза́ція

kretynizm
кретині́зм

krystalizacja
кристаліза́ція

„Kresy (Wschodnie)”
Схі́дні кре́си

krypton
крипто́н

kreska prostopadła na mapie
бе́ргштрих

kryptografia
криптогра́фія

kreda
кре́йда, крейдяни́й пері́од

kryptoanaliza
криптоана́ліз

kreacjonizm
креаціоні́зм

krwiopijne dwuskrzydłe
гнус

krążenie substancji
колоо́біг речови́н

krwiobieg duży (duży obieg krwi)
вели́ке ко́ло кровоо́бігу

krążenie płucne, krwiobieg mały
мале́ ко́ло кровоо́бігу

krwawienie
кровоте́ча

krąg polarny, koło podbiegunowe
поля́рне ко́ло

kręgi
хребці́
kręgosłup
хребе́т

krąg
K

kriobiologia
кріобіоло́гія
kriolit (kryolit)
кріолі́т
krioterapia
кріотерапі́я
krokodyle
крокоди́ли

kryształohydrat (krystaliczny
wodzian)
кристалогідра́т
kryterium gatunku
крите́рії ви́ду
kryzys berliński
Берлі́нська кри́за
kryzys demograficzny
демографі́чна кри́за
kryzys ekologiczny
екологі́чна кри́за
kryzys kubański
Кари́бська кри́за

krzywica
рахі́т

krtań
горта́нь

krzywe drugiego rzędu
криві́ дру́гого поря́дку

krótkowzroczność
короткозо́рість

krzywa zmienności
варіаці́йна крива́

królestwo barbarzyńskie
ва́рварське королі́вство

krzepnięcie krwi
зсіда́ння кро́ві

król
коро́ль

krzepnięcie cementu
тужаві́ння цеме́нту

krotka
за́пис (корте́ж)

krzemian
силіка́т

kropki (wielokropek)
кра́пки (три кра́пки)

krzemek
силіци́д

kropka
кра́пка

krzem
силі́цій

kronikarz
літопи́сець

kryzysy biocenotyczne
біоценоти́чні кри́зи

kronika
літо́пис

kryzys systemowy
систе́мна кри́за

kromaniończycy
кроманьйо́нці
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kraina górska
гірська́ краї́на

korzeń
ко́рінь

kozak
коза́к

korzenie-przyssawki
ко́рені-присо́ски

„Kozaczyzna Kijowska”
Ки́ївська коза́ччина

korzenie powietrzne
пові́тряні ко́рені

korzeń spichrzowy
коренеплі́д
korzystanie z mienia
користува́ння майно́м
kosekans (cosecans)
косе́канс
kosinus (cosinus)
ко́синус
kosinus kąta ostrego w trójkącie
prostokątnym
ко́синус го́строго кута́ прямоку́тного
трику́тника
kosinusoida
косинусо́їда
kosmki
ворси́нки
kosmopolityzm
космополіти́зм
kosteczki słuchowe (młoteczek,
kowadełko, strzemiączko)
слухові́ кісточки́ (молото́чок,
кова́делко, стремі́нце́)
kosz
ко́шик
kości
кістки́

Kraje Nowo Uprzemysłowione
(KNU)
нові́ індустріа́льні краї́ни (НІК)
kraje podatkowe
краї́ни-оффшо́ри
kraje taniej bandery
краї́ни «зручно́го пра́пора»
krajobraz
пейза́ж
krajobraz antropogeniczny
антропоге́нний ландша́фт
krajobrazy antropogeniczne,
naturalne
ландша́фти антропоге́нні, приро́дні
krakowanie, kraking (katalityczny,
termiczny)
кре́кінг (каталіти́чний, термі́чний)
krakowanie katalityczne produktów
naftowych
каталіти́чний кре́кінг нафтопроду́ктів
krakowanie (kraking) produktów
naftowych
термі́чний кре́кінг нафтопроду́ктів
krasnorosty
черво́ні во́дорості

krawędź
K

krater
кра́тер

krawędź wielościanu
ребро́ многогра́нника

Kozacy rejestrowi
реєстро́ве коза́цтво

krawędź prostopadłościanu
ребро́ прямоку́тного паралелепі́педа

kozactwo ukraińskie
украї́нське коза́цтво

krawędź podstawy ostrosłupa
ребро́ осно́ви пірамі́ди

kozactwo nizinne (zaporoskie)
низове́ коза́цтво

krawędź kąta trójściennego
ребро́ тригра́нного кута́

kowalność
ко́вкість

krawędź kąta dwuściennego
ребро́ двогра́нного кута́

kota punktu
апліка́та точки

krawędź graniastosłupa
ребро́ при́зми

kości pneumatyczne
порожни́сті кістки́

krawędź boczna ostrosłupa
ребро́ пірамі́ди бічне́

kości płaskie
кістки́ пло́скі

krawędzie boczne ostrosłupa
бічні́ ре́бра пірамі́ди

kości mieszane
кістки́ змі́шані

krawędzie boczne graniastosłupa
бічні́ ре́бра приз́ми

kości gąbczaste
кістки́ гу́бчасті

kratka
мо́дульна сі́тка

kości długie
кістки́ тру́бчасті
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K

korzenie podporowe
опо́рні ко́рені

konwertor tlenowy
кисне́вий конве́ртер

korzenie oddechowe
ди́хальні ко́рені

konwerter Bessemera
бессеме́рівський конве́ртер

koryto rzeki
рі́чище

konwerter
конве́ртор

korupcja
кору́пція

konwersja
конве́рсія

korund
кору́нд

konwergencja
конверге́нція

korporacja międzynarodowa
транснаціона́льна корпора́ція (ТНК)

konwencjonalność
умо́вність

korporacja
корпора́ція

kontynentalność klimatu
континента́льність клі́мату

korozja
коро́зія

kontynent
матери́к

koronacja
корона́ція

kontrybucja
контрибу́ція

korona
віно́чок

kontrurbanizacja
рурбаніза́ція

korienizacja
кореніза́ція

kontrreformacja
контрреформа́ція

korelacja
кореля́ція

kontrowersyjna czynność prawna
запере́чний правочи́н

korek
про́бка

kontrola parlamentarna
парла́ментський контро́ль

Koran
Кора́н

kontrast i jasność
контра́стність та яскра́вість

kopulacja
копуля́ція

kontrast
контра́ст

kopiowanie
копіюва́ння

kontener
конте́йнер

kopiować
копіюва́ти

kontekst
конте́кст

kopia zapasowa
резе́рвна ко́пія

konsument (prawo)
спожива́ч

kopcące płomienie
кі́птя́ве по́лум’я

konsumenci
консуме́нти

kopalina naturalna
приро́дна копа́лина

Konstytucja Ukrainy
Конституція України

kopalina
копа́лина

konstytucja
Конститу́ція

kooperacja produkcyjna
кооперува́ння виробни́цтва

konstrukcja językowa
мо́вна констру́кція

końcówka
закі́нчення

konstanta
конста́нта

końce odcinka
кі́нці відрі́зка

końce łuku
кі́нці дуги́

konsolidacja aktów normatywnoprawnych
консоліда́ція нормати́вно-правови́х
а́ктів

końce łamanej
кі́нці ла́маної

konserwatyzm
консервати́зм
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kondensator
конденса́тор

kompilator
компіля́тор

kondensacja
конденса́ція

kompilacja
компіля́ція

koncentrator sieciowy
концентра́тор

kompetencje informatyczne
інформати́чна компете́нтність

koncentracja produkcyjna
концентра́ція виробни́цтва

kompetencja geograficzna
географі́чна компете́нтність

komutatywność
комутати́вність

komórki szparkowe
продихо́ві кліти́ни

komutator
комута́тор

komórki rzęskowe (zmysłowe)
волоско́ві (реце́пторні) кліти́ни

„komunizm wojenny”
воє́нний комуні́зм

komórki pośrednie (interstecjalne)
проміжні́ кліти́ни

komplanarność
(współpłaszczyznowość)
комплана́рність
kompleks naturalny (krajobraz
geograficzny)
приро́дний ко́мплекс (географі́чний
ландша́фт)
kompleks przemysłowy
промисло́вий ко́мплекс
kompleks wojskowo-przemysłowy
військо́во-промисло́вий ко́мплекс
(ВПК)

kondensator płaski
пло́ский конденса́тор
konfederacja
конфедера́ція
konferencja wideo
відеоконфере́нція
konfiguracja
конфігура́ція
konfiguracja stereoregularna
стереорегуля́рна будо́ва
konfiskata, zajęcie czegoś
конфіска́ція

konfrontacja
конфронта́ція

kompozycja
компози́ція

konflikt serologiczny
ре́зус-конфлі́кт

komponent
компоне́нт

konfiskata żywności
хлібозаготі́влі

komplementarność
комплемента́рність

komputer
комп'ю́тер
komputer osobisty
персона́льний комп'ю́тер
komputer tabletowy
планше́тний комп’ю́тер
komputer zdalny
відда́лений комп’ю́тер
komuna
кому́на
komuna miejska
міська́ кому́на
komunikacja
комуніка́ція

konkwista
K

konfucjanizm
конфуціа́нство
kongruencja (przystawanie)
конгруе́нтність
konidium (zarodnik konidialny)
коні́дії
koniugacja
кон’юга́ція
koniugacja chromosomów
кон’юга́ція хромосо́м
koniugacja czasownika
дієвідмі́на
koniunkcja wypowiedzi
кон’ю́нкція ви́словлень

konkwista
конкі́ста

komunizm narodowy
націона́л-комуні́зм

konkurencja
конкуре́нція

komunikowanie się
спілкува́ння

koniunkcja wypowiedzi
predykatów
кон’ю́нкція предика́тів

komunikator
комуніка́тор
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kombinowanie produkcji
комбінува́ння виробни́цтва

kolba (stożkowa, okrągła, płaska)
ко́лба (коні́чна, круглодо́нна,
плоскодо́нна)

kombinatoryka
комбінато́рика

kolagen
колаге́н

kombinacja figur
комбін́ація тіл

kolaboracjonizm
колабораціоні́зм

kombinacja
комбіна́ція

koksowanie
коксува́ння

kołysanka
колиско́ва

koks
кокс

kołomyjki
коломи́йки

kodyfikacja
кодифіка́ція

koło
круг

kodowy arkusz symboli
ко́дова табли́ця си́мволів

kołchoz
колго́сп

kodowanie wiadomości
кодува́ння повідо́млень

kolce
колючки́

kodowanie
K

kolegium
коле́гія
Kolegium Małorosyjskie
Малоросі́йська коле́гія
kolejność logiczna wypowiedzi
логі́чна послідо́вність мо́влення
kolektywizacja
колективіза́ція
kolektywne systemy interakcji
систе́ми колекти́вної взаємоді́ї
kolinearność
колінеа́рність
„koliszczyzna”
Колії́вщина
koloidy
коло́їди

komedia
коме́дія
komensalizm
коменсалі́зм
komentarz
комента́р
komentarz, notka
рема́рка
komin wulkaniczny
жерло́
komizm
комі́зм
komory
шлу́ночки се́рця
komórka
кліти́на
komórka centralna
центра́льна кліти́на
komórka jajowa
яйцекліти́на

komórki gruczołowe
секре́торні кліти́ни

kolonizacja wewnętrzna
i zewnętrzna
колоніза́ція вну́трішня та зо́внішня

komórki glejowe (glej)
нейроглі́я

kolonizacja
колоніза́ція

komórka potoczna
пото́чна кліти́нка (комі́рка)

kolonie ptaków
пташи́ні база́ри

kolor srebrzystobiały
срібля́сто-бі́лий ко́лір
kolorystyka
заба́рвлення

komórki macierzyste
стовбуро́ві кліти́ни
komórki nabłonkowo-mięśniowe
епітеліа́льно-м’я́зові кліти́ни

komórki płciowe (gamety)
стате́ві кліти́ни (гаме́ти)

kolumna syntezy
коло́на си́нтезу

komórki płciowe
репродукти́вні кліти́ни

kolumna rektyfikacyjna
ректифікаці́йна коло́на

komórki parzydełkowe
(parzydełka)
жалкі́ кліти́ни

kolumna
стовпе́ць
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koagulacja
коагуля́ція

klasyczna definicja
prawdopodobieństwa
озна́чення ймові́рності класи́чне

koacerwaty
коацерва́ти

klasycyzm
класици́зм

kmiecie
сме́рди

klastery
кла́стери

kły
і́кла

klaster
кла́стер

kłótnia internetowa (flejm)
флейм

klasa
клас

kłos zarodnionośny = sporofilostan
спороно́сний колосо́к

klarowanie
відсто́ювання

kłębuszkowe zapalenie nerek
гломерулонефри́т

kiur (Ci)
кюрі́

kłącze
кореневи́ще

kinoaparat
кіноапара́т

klucz
ключ

kinetochor
кінетохо́ри

klonowanie
клонува́ння

kinematyka
кінема́тика

klon
клон

kiła
си́філіс

klip
кліп

kilometr sześcienny
кубі́чний кіломе́тр

klinometr, pochyłościomierz
еклі́метр

kilobajt
кілоба́йт

klimat
клі́мат

„kijowska katastrofa”
Ки́ївська катастро́фа

kliknięcie
кла́цання

kijanka
пу́головок

klient pocztowy
пошто́вий кліє́нт

kifoza
кіфо́з

klient
кліє́нт

kierunkowa
директри́са

klasyfikacja, klasyfikowanie
класифіка́ція
klasyfikacja morfologiczna
морфологі́чна класифіка́ція
klasyfikacja obiektów
класифіка́ція об’є́ктів
klatka piersiowa
грудна́ клі́тка

kodowanie
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K

koalicja antyhitlerowska
антигі́тлерівська коалі́ція
kobalt (pierwiastek)
ко́бальт
kobziarz, kobzar
кобза́р
kocioł
коте́л (ото́чення)

kodowanie binarne (dwójkowe)
дві́йкове кодува́ння

klejnotka (euglena zielona)
евгле́на зеле́на

kodominacja
кодомінува́ння

klej krzemianowy
силіка́тний клей

kod genetyczny
генети́чний код

klawisz, przycisk
кома́ндна кно́пка

kodeks
ко́декс

klawisz
кла́віша

koczownicy (wędrowcy,
nomadowie)
кочовики́ (кочівники́, нома́ди)

klawiatura
клавіату́ра
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kąt przy podstawie trójkąta
równoramiennego
кут при осно́ві рівнобе́дреного
трику́тника

kategoria bezosobowości
катего́рія безособо́вості

kąt prosty
кут прями́й

katalog stron WWW
веб-катало́г
katastrofa przemysłowa
техноге́нна катастро́фа

kategoria gramatyczna
грамати́чна катего́рія
kation
катіо́н
katoda
като́д
katodoluminescencja
катодолюмінісце́нція

katalog
K

kąt przy wierzchołku trójkąta
równoramiennego
кут при верши́ні рівнобе́дреного
трику́тника
kąt rozwarty
кут розго́рнутий
kąt stały (przestrzenny)
тіле́сний кут
kąt środkowy okręgu
кут ко́ла центра́льний

kąt wielokąta
кут многоку́тника

kauczuk syntetyczny
синтети́чний каучу́к

kąt wieloboczny
многогра́нний кут

kauczuk dwuwinylowy
дивіні́ловий каучу́к

kąt trójścienny
тригра́нний кут

kauczuk (butadienowy,
diwinylowy, izoprenowy, naturalny,
syntetyczny, chloroprenowy)
каучу́к (бутадіє́новий, дивіні́ловий,
ізопре́новий, приро́дний,
синтети́чний, хлоропре́новий)

kazus, casus
ка́зус
kądziołek przędny
павути́нна боро́давка
kąt
кут
kąt biegunowy
поля́рний кут
kąt czworokąta
кут чотирику́тника
kąt dwuścienny
двогра́нний кут
kąt jednostkowy
кут одини́чний
kąt liniowy kąta dwuściennego
ліні́йний кут двогра́нного кута́
kąt między prostymi
кут між прями́ми
kąt odbicia
кут відбива́ння
kątomierz
транспорти́р
kąt ostry
кут го́стрий

kąt trójkąta
кут трику́тника

kąt wpisany w okrąg
кут впи́саний в коло
kąty jednostronne
кути́ односторо́нні
kąty naprzemianległe
кути́ різносторо́нні
kąty odpowiadające
кути́ відпові́дні
kąty przyległe
кути́ сумі́жні
kąty przy podstawie trapezu
кути́ при осно́ві трапеції
kąty równe
рі́вні кути́
kąty wierzchołkowe
кути́ вертика́льні
kąt załamania
кут зало́млення
kąt zewnętrzny trójkąta
кут трику́тника зо́внішній
kielich
ча́шечка
kiełek
проро́сток

kierunek wiązania
на́прям зв’язку́

kąt padania
кут паді́ння

kierunek proksymalny, kierunek
bliższy
бли́жня орієнта́ція

kątowa miara łuku okręgu
граду́сна мі́ра дуги́ ко́ла
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K
karborund (węglik krzemu)
карбо́рунд

kalkulator
калькуля́тор

karbonariusze
карбона́рії

kalkowanie
калькува́ння

karbon
кам’яновугі́льний пері́од

kalka
ка́лька

karbid
карбі́д

kaligrafia
калігра́фія

karawela
караве́ла

kalambur
каламбу́р

karalność
суди́мість

kadm (pierwiastek)
ка́дмій

kara
покара́ння

kabotaż, przewóz kabotażowy
кабота́ж

kardiograf
кардіо́граф

kaloria
кало́рія

kardiomiocyty
кардіоміоци́ти

kalus (tkanka przyranna)
ка́лус

kariokineza
каріокіне́з

kalwinizm
кальвін́ізм

karioplazma
каріопла́зма

kambr (okres kambryjski)
кембрі́йський період

kariotyp
каріоти́п

kamica nerkowa
сечокам’яна́ хворо́ба

katalizator
K

karłowatość
ка́рликовість

kamica żółciowa
жовчокам’яна́ хворо́ба

karta, zakładka
вкла́дка

kamień kotłowy
на́кип

karta głosowania
бюлете́нь

kanał rdzeniowy
спинномозкови́й кана́л
kanały nawadniające, drenażowe,
żeglugowe
кана́ли зро́шувані, осу́шувальні,
суднопла́вні
kanały półkoliste
півко́лові кана́ли

karta graficzna
відеока́рта
kartel
карте́ль
kartridż (tusz, toner)
картридж
kasacja
каса́ція

kanały przekazywania danych
кана́ли передава́ння да́них

kasta
ка́ста

kanion, przełom
каньйо́н

katabolizm (dysymilacja)
катаболі́зм (дисиміля́ція)

kaolin, glinka porcelanowa
као́лін

katalizator
каталіза́тор

kapitalizm
капіталі́зм

katalizator biologiczny
(biokatalizator)
біологі́чний каталіза́тор

kapron
капро́н
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J

joint venture, wspólne
przedsiębiorstwo
спі́льне підприє́мство (СП)

jezioro
о́зеро

jodyna, nalewka jodowa
йо́дна насто́янка

jelito ślepe
сліпа́ ки́шка

jodowodór
йодово́день

jelito grube
товста́ ки́шка

jodek
йоди́д

jelito cienkie
тонка́ ки́шка

jod
йод

jedwab octanowy
шовк ацета́тний

język wierszowany
віршо́вана мо́ва

jedwab naturalny
шовк натура́льний

język staroruski
давньору́ська мо́ва

jednoznaczność
однозна́чність (моносемі́я)

jezuici
єзуї́ти
język
язи́к
język autora
мо́ва а́втора
język bohaterów
мо́ва персона́жів
języki chamickie
хамі́тські мо́ви
języki indoeuropejskie
індоєвропе́йські мо́ви
języki romańskie
рома́нські мо́ви
języki słowiańskie
слов'я́нські мо́ви

jon
йон
jon amoniowy
амо́ній-іо́н
jon chlorkowy
хлори́д-іо́н
jon fenolanowy
феноля́т-іо́н
jon fluorkowy
флуори́д-іо́н
jon główny
центра́льний йон
jon hydratowany
гідрато́ваний йон
jon hydroksonowy
гідроксо́нію йон

jonowo-molekularne równanie
reakcji (pełne, skrócone)
йо́нно-молекуля́рне рівня́ння реа́кції
(по́вне, скоро́чене)

język państwowy
держа́вна мо́ва

jonowe (wiązanie, wymiana)
йо́нний (зв’язо́к, о́бмін)

językoznawstwo tradycyjne
традиці́йне мовозна́вство

jon obojnaczy
біполя́рний йон

język narodowy
націона́льна мо́ва

jonizacja
йоніза́ція

języki tureckie (turkijskie)
тю́ркські мо́ви

język poetycki
поети́чна мо́ва
język potoczny, wyrażenie
potoczne
просторі́ччя
język prasłowiański
праслов’я́нська мо́ва
język programowania
мо́ва програмува́ння
język prozatorski
прозова мова
język staro-cerkiewno-słowiański
(scs)
старослов’я́нська мо́ва

jon przestrzenny
просторо́вий йон
jon wodorotlenkowy
гідрокси́д-іо́н
jon wodoru
гідроге́н-іо́н
joystick, dżojstik
джо́йстик
junta
ху́нта
jurysdykcja
юрисди́кція
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J

jednorodne części zdania
однорі́дні чле́ни ре́чення

jama nosowo-gardłowa, nosogardziel
носогло́тка

jednomian uporządkowany
одночле́н станда́ртного ви́гляду

jama nosowa
носова́ порожни́на

jednomian
одночле́н

jama gastralna
кишко́ва порожни́на

jednoładunkowy
однозаря́дний

jajożyworodność
яйцеживонаро́дження

jednolitość
ці́лісність

jajowody
ма́ткові тру́би

jednoelektronowy
одноелектро́нний

jajorodność
яйценаро́дження

jednoatomowy
одноа́томний

jajniki
яє́чники

jedna jednostka paliwa umownego
(j. p. u.)
одна́ одини́ця умо́вного па́лива
(о. у. п.)

jajła
яйла́

jajeczkowanie (owulacja)
овуля́ція

jednorodne równanie
trygonometryczne n-go stopnia
рівня́ння тригонометри́чне однорі́дне
n-го сте́пеня

jama płaszczowa
манті́йна порожни́на
jama ustna
ротова́ порожни́на

jednostajny ruch po okręgu
рівном́ірний рух по ко́лу

jamb
ямб

jednozastąpiony
J

jednostajny ruch prostoliniowy
рівномі́рний прямоліні́йний рух

jarzenie
жеврі́ння

jednostka albo jedność urojona
уя́вна одини́ця

jasny stożek płomienia
світни́й ко́нус по́лум’я

jednostka długości
одини́ця довжини́

jazz
джаз

jednostka miary
одини́ця вимі́рювання

jąderko
яде́рце

jednostka systematyczna
системати́чна одини́ця

jądra
яє́чка (сім’яни́ки)

jednozastąpiony
монозамі́щений

jądro Ziemi
ядро́ землі́

jednozasadowość
одноосно́вність

jądro wegetatywne
ядро́ вегетати́вне

jednowymiarowa tablica
одномі́рний маси́в

jądro generatywne
ядро́ генерати́вне

jednostki pomiaru długości kodu
dwójkowego
одини́ці вимі́рювання довжини́
дві́йкового ко́ду

jądro (atomu, benzenu)
ядро́ (а́тома, бензе́ну)

jednostka typograficzna, rozmiar
czcionki
кегль

jądro
ядро́
jądro atomowe
а́томне ядро́

47

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 275
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
interpretacja geometryczna
różniczki
геометри́чний зміст диференціа́ла
interpunkcja
пунктуа́ція
interwencja
інтерве́нція
intonacja
інтона́ція
inwariant
інваріа́нт
inwestycje
інвести́ції
inwestycje (nakłady kapitałów)
інвести́ції (вкла́дення капіта́лів)

interpretacja
I

inżynier chemik
інжене́р-хі́мік
inżynieria genetyczna
генети́чна інжене́рія
inżynieria komórkowa
кліти́нна інжене́рія
inżynier technolog
інжене́р-техно́лог
ironia
іро́нія
irradiacja
іррадіа́ція

izolacja etologiczna
етологі́чна ізоля́ція
izolacja geograficzna
географі́чна ізоля́ція
izomer
ізоме́р
izomeria
ізоме́рія
izomeria optyczna
опти́чна ізомері́я
izomeria przestrzenna
просторо́ва ізомері́я
izomeryzacja
ізомериза́ція
izomorfizm
ізоморфі́зм
izopren
ізопре́н
izoproces
ізопроце́с
izoterma
ізоте́рмa
izotop
ізото́п
izotopy
ізото́пи

irygacja
ірига́ція
islam
ісла́м
istota obszaru tematycznego
су́тність предме́тної о́бласті
istota szara, substancja szara
сі́ра речовина́
istotne warunki umowy
істо́тні умо́ви до́говору
iteracja
ітера́ція
IUPAC (Międzynarodowa Unia
Chemii Czystej i Stosowanej)
ІЮПА́К
izgoje
ізго́ї
izobutan (metylopropan)
ізобута́н (метилпропа́н)
izogamia
ізога́мія
izolacja
ізоля́ція
izolacja ekologiczna
екологі́чна ізоля́ція
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insygnia
клейно́ди

industrializacja
(uprzemysłowienie)
індустріаліза́ція

insulina
інсулі́н

indukcyjność
індукти́вність

instytut badawczy
інститу́т науко́во-до́слідний

indukcja zarodkowa
ембріона́льна інду́кція

indykacja biologiczna
екологі́чна індика́ція
indykator
індика́тор
indywiduum
індиві́д
inercjalny układ odniesienia
інерціа́льна систе́ма ві́дліку
infekcja HIV
ВІЛ-інфе́кція
inflacja
інфля́ція
informacja
інформа́цiя
informacja, wiadomość
повідо́млення
informacja podręczna
конте́кстна до́відка

insygnia kozackie
коза́цькі клейно́ди
integracja
інтегра́ція
integracja europejska
євроінтегра́ція
integracja gospodarcza
економі́чна інтегра́ція
integracja gospodarcza, polityczna
інтегра́ція економі́чна, політи́чна
integralność powłoki geograficznej
ці́лісність географі́чної оболо́нки
inteligencja
інтеліге́нція
intensywny rozwój gospodarki
інтенси́вний ро́звиток еконо́міки
interakcja międzycząsteczkowa
міжмолекуля́рна взаємоді́я

interpretacja geometryczna całki
oznaczonej
геометри́чний зміст ви́значеного
інтегра́ла

innowacja
іннова́ція

Internet
Інтерне́т

inkwizycja
інквізи́ція

interlingua
інтерлі́нгва

inkubacja
інкуба́тор

interferon
інтерферо́н

inkluzja (wtręty)
вклю́чення

interferencja światła
інтерфере́нція сві́тла

inicjatywa ustawodawcza
законода́вча ініціати́ва

interferencja i dyfrakcja fal
інтерфере́нція і дифра́кція хвиль

inhibitor
інгібі́тор

interferencja
інтерфере́нція

interfejs użytkownika
інтерфе́йс користувача́

infrastruktura informacyjnokomunikacyjna
інформаці́йно-комунікаці́йна
інфраструкту́ра

interfejs
інтерфе́йс

infrastruktura
інфраструкту́ра

interfaza
інтерфа́за

informatyka
інформа́тика

instalacja
інсталя́ція
instancja sądowa
інста́нція су́ду

interpretacja geometryczna modułu
геометри́чний зміст мо́дуля

instytucja prawna
правови́й інститу́т

interpretacja geometryczna liczb
zespolonych
геометри́чне зобра́ження
ко́мплексних чи́сел

instynkt
інсти́нкт

interpretacja
I
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I
ichtiozaury
I

imiesłowy przysłówkowe dokonane
дієприслі́вники доко́наного виду

identyfikator
ідентифіка́тор

imiesłowy przymiotnikowe bierne
паси́вні дієприкме́тники

identyfikacja substancji
ідентифіка́ція речовини́

imiesłowy czynne
акти́вні дієприкме́тники

idea narodowościowa
націона́льна іде́я

imago
іма́го

idea, myśl
іде́я

ilość substancji
кі́лькість речовини́

ichtiozaury
іхтіоза́ври

ideologia
ідеоло́гія

imiesłowy przysłówkowe
niedokonane
дієприслі́вники недоко́наного виду

idioadaptacja
ідіоадапта́ція

imiesłów przymiotnikowy
дієприкме́тник

idiom, idiomat
ідіо́ма

imiesłów przysłówkowy
дієприслі́вник

igliwie
хво́я

imigracja
іммігра́ція

igła magnetyczna
магні́тна стрі́лка

immunizacja
імуніза́ція

Igrzyska Olimpijskie
Олімпі́йські і́гри

impeachment
імпі́чмент

ikona
іко́нка

imperium (cesarstwo)
імпе́рія

ikra
ікра́

imperium kolonialne
колоніа́льна імпе́рія

iloczyn
до́буток

implikacja predykatów
імпліка́ція предика́тів

iloczyn logiczny zdań
логі́чний добу́ток ви́словлень

implikacja zdań
імпліка́ція ви́словлень

iloczyn potęg
до́буток сте́пенів

import
і́мпорт фа́йлу

indukcja magnetyczna
магні́тна інду́кція

ilość protonów
кі́лькість прото́нів

indukcja elektrostatyczna
електростати́чна інду́кція

ilość neutronów
кі́лькість нейтро́нів

indukcja elektromagnetyczna
електромагні́тна інду́кція

ilość informacji
кі́лькість інформа́ції

indukcja
інду́кція

ilość elektryczności
кі́лькість еле́ктрики

indeks
і́ндекс

iloraz
ча́стка

impresjonizm
імпресіоні́зм

iloczyn zdarzeń
до́буток поді́й

importowanie pliku
і́мпорт фа́йлу

iloczyn różnicy i sumy dwóch
wyrażeń
до́буток різни́ці та су́ми дво́х ви́разів
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husyci
гуси́ти
hutnictwo
металургі́я
hybrydyzacja (krzyżowanie)
гібридиза́ція
hybrydyzacja oddalona
відда́лена гібридиза́ція
hybrydyzacja (orbitali)
гібридиза́ція орбіта́лей
hydrat, wodzian
гідра́т
hydratacja
гідрата́ція
hydrobionty
гідробіо́нти
hydrofilowy
гідрофі́льний
hydrofobowy
гідрофо́бний
hydroksyl (wodorotlen)
гідрокси́л
hydroliza
гідро́ліз
hydroliza (białka, esterów, skrobi,
sacharozy, soli, celulozy)
гідро́ліз (білкі́в, есте́рів, крохма́лю,
сахаро́зи, со́лі, целюло́зи)

hypodynamia
H

hydrosfera
гідросфе́ра
hydrostatyka i elektrodynamika
гідроста́тика і електродина́міка
hymn
гімн
hypodynamia
гіподинамі́я
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histotechnologie
гістотехноло́гії

hipertekstowy język znaczników
HTML
мо́ва розмі́тки гіперте́кстів HTML

historyzm
істори́зм

hipertekst
гіперте́кст

hipocyklóida
гипоциклої́да

hipertekst
H

hodowla królików
кролівни́цтво
holding
хо́лдингова компа́нія

homeostaza
гомеоста́з

hipotaksa, stosunek podrzędny
супідря́дність

holokaust
Голоко́ст

hipoksja
гіпоксі́я

holding rolniczy
агрохо́лдинг

hipokotyl = podliścieniowa część
łodyżki
підсім’ядо́льне колі́но

hipoteza
гіпо́теза
hipoteza Ampere'a
гіпо́теза Ампе́ра
hipoteza czystości gamet
гіпо́теза чистоти́ гаме́т
hipoteza katastrof
гіпо́теза катастро́ф
hipoteza kompromisu
adaptatywnego
гіпо́теза адапти́вного компромі́су
hipoteza panspermii
гіпо́теза панспермі́ї
hipoteza Plancka
гіпо́теза Пла́нка
hipoteza przerwanej równowagi
гіпо́теза пере́рваної рівноваги
hipoteza symbiogenezy
гіпо́теза симбіогене́зу

homeostaza populacji
гомеоста́з популя́ції
homing
хо́мінг
homofony
омофо́ни
homografy
омо́графи
homolog
гомо́лог
homologiczne
гомологі́чні о́ргани
homonimy
омо́німи
homotetia, jednokładność
гомоте́тія
homozygota
гомозиго́та
homrul (samorząd)
го́мруль (самоврядува́ння)

huragan
урага́н

historyk
істо́рик

humoreska
гуморе́ска

historia
істо́рія

humor
гу́мор

histologia
гістоло́гія

humanizm
гумані́зм

histogeneza
гістогене́з

huby
трутовики́

hirudyna
гіруди́н

hromadiwski ruch
грома́дівський рух

hipotonia
гіпотоні́я

hosting
хо́стинг

hipotezy biogenezy
гіпо́тези біогене́зу

hormon
гормо́н

hipotezy abiogenezy
гіпо́тези абіогене́зу

horda
орда́

hipoteza symbiotyczna
pochodzenia eukariotów
симбіоти́чна гіпо́теза похо́дження
еукаріо́тів
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H

heterocykl
гетероци́кл

H

handel zagraniczny
зо́внішня торгі́вля

heterochromosomy
гетерохромосо́ми

hiperlink

handel międzynarodowy
міжнаро́дна торгі́вля

heterochromatyna
гетерохромати́н

hamowanie
гальмува́ння

heteroatom
гетероа́том

hałdy
терико́ни

heretyk
єрети́к

halogenowodór
галогеново́день

Herc (Hz)
герц

halogenowanie, fluorowanie
галогенува́ння

herbicyd
гербіци́д

halogen, fluorowiec
галоге́н

heptan
гепта́н

halifat
халіфа́т

hemoglobina
гемоглобі́н

haker
ха́кер

hemofilia
гемофілі́я

hajdamacy
гайдама́ки

Hansa
Га́нза
hantlopodobny kształt orbitalu
elektronowego
гантелеподі́бна фо́рма електро́нної
орбіта́лі
harmoniczny ruch drgający
гармоні́чний колива́льний рух

heterotrofy
гетеротро́фи
heterozja
гетеро́зис
heterozygota
гетерозиго́та
hetman
ге́тьман

hasło
паро́ль

Hetmanat
гетьмана́т

hiperlink
гіперпосила́ння

hemodializa
гемодіа́ліз

hiperbola
гіпе́рбола

hematyt
гемати́т

hinduizm
індуї́зм

hel (pierwiastek)
ге́лій

higroskopijny
гігроскопі́чний

helmint
гельмі́нт

hieroglif
ієро́гліф

hektar
гекта́р

hierarchia cerkiewna
церко́вна ієра́рхія

heksoza
гексо́за

hierarchia
ієра́рхія

heksan
гекса́н

Hetmańszczyzna
Гетьма́нщина

heksachlorocykloheksan (lindan)
гексахлороциклогекса́н
(гексахлора́н)
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grupa (aldehydowa, hydroksylowa,
karbonylowa, karboksylowa,
charakterystyczna)
гру́па (альдегі́дна, гідрокси́льна,
карбоні́льна, карбокси́льна,
характеристи́чна)
grupa amidowa (peptydowa)
амі́дна (пепти́дна) гру́па

grupa
G

grupowanie zdjęć
групува́ння малю́нків
grupy liczby
кла́си числа́
grupy marszowe
похідні́ гру́пи (ОУН)
gruźlica
туберкульо́з

grzyby jadalne
їстівні́ гриби́

grupa hydroksylowa, grupa
wodorotlenowa
гідрокси́льна (гідро́кси-) гру́па

grzybnia
грибни́ця (міце́лій)

grupa helsińska
Ге́льсінська гру́па

grzebień
кри́ста

grupa funkcyjna
функціона́льна гру́па

grzbiet śródoceaniczny
середи́нно-океані́чний хребе́т

grupa fenylowa
фені́льна гру́па

gryzonie
гризуни́

grupa ekologiczna
екологі́чна гру́па

grypa
грип

grupa aminowa
аміногру́па

grupa jedności
клас одини́ць
grupa karboksylowa
карбокси́льна гру́па
grupa karbonylowa
карбоні́льна гру́па
grupa krwi
гру́па кро́ві
grupa metylowa
мети́льна гру́па
grupa miliardów
клас мілья́рдів
grupa milionów
клас мільйо́нів
grupa peptydowa
пепти́дна гру́па
grupa pierwiastków układu
okresowego
гру́па елеме́нтів у періоди́чній систе́мі

grzyby niejadalne
неїстівні́ гриби́
grzyby trujące
отру́йні гриби́
grzywna
адміністрати́вне стя́гнення
guanina
гуані́н
gubernia
губе́рнія
gudron
гудро́н
GUŁAG
ГУЛА́Г
guma
гу́ма
gwara
гові́рка
gwarancje praw i obowiązków
гара́нтії прав та обо́в’язків

grupa przemysłowo-finansowa
промисло́во-фіна́нсова гру́па
grupa robocza
робо́ча гру́па
grupa sprzężenia
гру́па зче́плення
grupa symetrii
гру́па сим́етрії
grupa tysięcy
клас ти́сяч
grupa wyrazowa, połączenie
wyrazowe
словосполу́чення
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gruczoły płciowe
стате́ві за́лози

granica ciągu
грани́ця послідо́вності

gruczoły mlekowe
моло́чні за́лози

graniastosłup prosty
при́зма пряма́

gruczoły mieszane
за́лози змі́шаної секре́ції

graniastosłup prawidłowy
при́зма пра́вильна

gruczoły łojowe
са́льні за́лози

graniastosłup pochyły
при́зма похи́ла

gruczoły
за́лози

graniastosłup
при́зма

gruczoł przędny
павути́нна за́лоза

gramatyka
грама́тика

G

gruczoł kuprowy
купе́рова за́лоза

grafit
графі́т

grudka
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gruczoł krokowy (stercz, prostata)
передміхуро́ва за́лоза (проста́та)

grafika wektorowa (obiektowa)
ве́кторна гра́фіка

grubość
товщина́

grafika rastrowa
ра́строва гра́фіка

grożący eksplozją
вибухонебезпе́чний

grafika pierwotna
графі́чний приміти́в

groteska
гроте́ск

grafika
гра́фіка

Grody Czerwieńskie
Черве́нські міста́

graficzne obiekty rysunku
графі́чні об’є́кти малю́нка

grawiura
гравю́ра

graficzne obiekty prezentacyjne
графі́чні об’є́кти презента́ції

grasica
ти́мус

graffiti
графі́ті

grany
гра́ни

gradient stężeń
градіє́нт концентра́ції

granice tabeli
ме́жі табли́ці

grad
град

granice rysunku
ме́жі рису́нка

grabber
гра́бер

granica funkcji
грани́ця фу́нкції
granica funkcji, kryteria istnienia
грани́ця фу́нкції, крите́рій існува́ння
granica funkcji w nieskończoności
грани́ця фу́нкції на нескінче́нності
granica jednostronna funkcji
грани́ця фу́нкції односторо́ння
granica lewostronna funkcji
грани́ця фу́нкції лівосторо́ння
granica państwowa
держа́вний кордо́н

gruczoły potowe
потові́ за́лози
gruczoły przytarczyczne
(przytarczyce)
паращитоподі́бні за́лози
gruczoły trawienne
травні́ за́лози
gruczoły (wydzielania
wewnętrznego) dokrewne
за́лози вну́трішньої секре́ції
(ендокри́нні)

grudka, odrobina
гру́дочка

granica sanitarna
саніта́рний кордо́н

gruczoły zielone
зеле́ні за́лози

granica prawostronna funkcji
грани́ця фу́нкції правосторо́ння

gruczoły wydzielania zewnętrznego
за́лози зо́внішньої секре́ції
(екзокри́нні)

granica półpłaszczyzny
межа́ півплощини́
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gospodarka dyrektywna
директи́вна еконо́міка

globalne problemy ludzkości
глоба́льні пробле́ми лю́дства

godziwa płaca
прожитко́вий мі́німум

globalne ocieplenie
глоб́альне потеплі́ння

gnicie
гниття́

globalizacja
глобаліза́ція

główny człon zdania
головни́й член ре́чення

glinian
алюміна́т

główny bohater
головни́й геро́й

glina
гли́на

główna oś optyczna
головна́ опти́чна вісь

glin, aluminium (pierwiastek)
алюмі́ній

główna część zdania
основна́ части́на ре́чення

glikoliza
гліко́ліз

głowotułowie
головогру́ди

glikolipidy
гліколіпі́ди

glony jednokomórkowe
однокліти́нні во́дорості

G

glony
во́дорості

glikolipidy

globus
гло́бус

glosariusz
глоса́рій
glukagon
глюкаго́н
glukometr
глюко́метр
glukoza
глюко́за
gładzik, panel dotykowy
тачпе́д
głasnost
гла́сність
głębia koloru (nasycenie kolorem)
глибина́ ко́льору
głos
го́лос
głoska bezdźwięczna
глухи́й звук
głoska dźwięczna
голосни́й звук
głoska sonorna
соно́рний звук
głoska sycząca
шипля́чий звук
głoska wargowa
губни́й звук
głoska zębowa
зубни́й звук
głowonogi
головоно́гі молю́ски

gospodarka nakazowoadministracyjna
еконо́міка кома́ндно-адміністрати́вна
gospodarka narodowa
націона́льна еконо́міка
gospodarka odtwórcza
відтво́рювальне господа́рство
gospodarka rynkowa
еконо́міка ри́нкова
gospodarka światowa
світове́ господа́рство
gospodarka totalitarna
тоталіта́рна еконо́міка
gospodarka wywłaszczeniowa
привла́снювальне господа́рство
gospodarka zmilitaryzowana
мілітаризо́вана еконо́міка
gospodarstwo monokulturowe
монокульту́рне господа́рство
gospodarstwo naturalne
натура́льне господа́рство
gospodarstwo towarowe
господа́рство това́рне
gotowanie
кип’яті́ння
górotwór
скла́дчастий по́яс
góry lodowe
а́йсберги
góry (zrębowe, wysokie,
wulkaniczne, niskie, młode,
średniowysokie, fałdowe, fałdowozrębowe, stare, tektoniczne)
го́ри (бри́лові, висо́кі, вулкані́чні,
низькі́, молоді́, середньовисо́кі,
скла́дчасті, скла́дчасто-бри́лові, старі́,
тектоні́чні)
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geometria
геоме́трія

genetycznie zmodyfikowane
produkty medyczne
ге́нно-інжене́рні меди́чні препара́ти

geologia
геоло́гія

genetyczne metody walki
генети́чні ме́тоди боротьби́

geometryczna definicja
prawdopodobieństwa
озна́чення ймові́рності геометри́чне

gigantyzm
гіганти́зм

geografia ekonomiczna
(gospodarcza)
економі́чна геогра́фія

giełda papierów wartościowych
фо́ндова бі́ржа

geografia
геогра́фія

gibereliny
гіберелі́ни

geny strukturalne
структу́рні ге́ни

gęstość zaludnienia
густота́ насе́лення

geny sprzężone z płcią
зче́плені зі ста́ттю ге́ни

gęstość prądu elektrycznego
густина́ стру́му

geny regulatorowe
регулято́рні ге́ни

gęstość
густина́

geny allele
але́льні ге́ни

gerontologia
геронтоло́гія

gentryfikacja
джентрифіка́ція

german
герма́ній

genotyp
геноти́п

geopolityka
геополі́тика

genom
гено́м

geomorfologia
геоморфоло́гія

genetyka populacji
гене́тика популя́цій

geometryczne znaczenie pochodnej
геометри́чний зміст похідно́ї

genetyka
гене́тика

geometryczne miejsce punktów
геометри́чне мі́сце то́чок

genetycznie zmodyfikowane
(transgeniczne) organizmy
генети́чно модифіко́вані (трансге́нні)
організми

geografia fizyczna
фізи́чна геогра́фія
geografia ludności
геогра́фія насе́лення
geografia polityczna
політи́чна геогра́фія
geografia regionalna
країнозна́вство
geografia społeczna
суспі́льна геогра́фія
geograficzne nazwy własne
вла́сні географі́чні на́зви
geograficzny proces
gatunkotwórczy
географі́чне видоутво́рення

glikol
G

gips
гіпс
gladiator
гладіа́тор
gleba, grunt
ґрунт
gleba (alkaliczna, kwaśna)
ґрунт (лу́жний, ки́слий)
gliceryl
гліцери́л
gliceryna
гліцеро́л
glicerynian
гліцера́т
glicyna
гліци́н
glikogen
глікоге́н

glikol etylenowy
етиленгліко́ль

geoida
гео́їд

glikokaliks
глікока́лікс

geograficzny (terytorialny) podział
pracy
географі́чний (територіа́льний) по́діл
пра́ці
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G
Gabinet
G

gazol, gaz propanowo-butanowy
газо́йль

gal (pierwiastek)
га́лій

gaz niepalny
негорю́чий газ

galaktyki
гала́ктики

gaz niełatwopalny
незайми́стий газ

gadżet
га́джет

gaz idealny
ідеа́льний газ

gady
репти́лії

gaz generatorowy
генера́торний газ

Gabinet Ministrów Ukrainy
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни

galwanometr
гальвано́метр

gazowy (produkt reakcji)
газува́тий (проду́кт реа́кції)

galwanostegia
гальваносте́гія

gaz piecowy
пічни́й газ

gałąź prawa
га́лузь пра́ва

gaz (płynny, koksowniczy, ziemny,
towarzyszący ropie naftowej,
suchy)
газ (водяни́й, ко́ксовий, приро́дний,
супу́тний на́фтовий, сухи́й)

gałka oczna
очне́ я́блуко
gametofit
за́росток

gaz rozcieńczony
розрі́джений газ

gametogeneza
гаметогене́з

gaz skroplony
скра́плений газ

gamety
гаме́ти

gaz syntezowany
си́нтез-газ

gandyzm
ґанди́зм

gaz szlachetny
благоро́дний газ

gardło
гло́тка

gaz towarzyszący
попу́тний газ

gastrula
га́струла

gazy
га́зи

gastrulacja
гаструля́ція

gaz ziemny
приро́дний газ

gaszenie (pożaru, wapna)
гасі́ння (поже́жі, вапна́)

gen
ген

gatunek wskaźnikowy
(bioindykator)
біологі́чна індика́ція

gejzer
ге́йзери

gatunek
жанр

gąbka
гу́бка

gaśnica
вогнега́сник

generalizacja
генераліза́ція

gatunek wypowiedzi
жанр мо́влення

generał-gubernatorstwo wojskowe
військо́ве генера́л-губерна́торство

gaz cyrkulacyjny
циркуляці́йний газ

generator drgań
elektromagnetycznych
генера́тор електромагні́тних колива́нь

gaz czadowy, czad
чадни́й газ
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fungicyd
фунгіци́д
funkcja
фу́нкція
funkcja, schemat badania
фу́нкція, схе́ма дослі́дження
funkcja boolowska drgania
harmonicznego
фу́нкція гармоні́йного колива́ння
funkcja boolowska (funkcja
logiczna)
фу́нкція бу́лева
funkcja całkowalna
фу́нкція і́стинності
funkcja całkowalna na odcinku
фу́нкція інтегро́вана на відрі́зку
funkcja ciągła
фу́нкція непере́рвна
funkcja języka
фу́нкція мо́ви
funkcja liniowa
фу́нкція ліні́йна
funkcja logarytmiczna
фу́нкція логарифмі́чна
funkcja logiczna
логі́чна фу́нкція
funkcja malejąca
фу́нкція спадна́
funkcja monotoniczna
фу́нкція моното́нна
funkcja nieciągła
фу́нкція розривна́
funkcja nieparzysta
фу́нкція непа́рна

funkcja potęgowa, gdzie wykładnik
jest liczbą całkowitą
фу́нкція степене́ва з ці́лим
пока́зником
funkcja potęgowa, gdzie wykładnik
jest liczbą naturalną
фу́нкція степене́ва з натура́льним
пока́зником
funkcja potęgowa, gdzie wykładnik
jest liczbą rzeczywistą
фу́нкція степене́ва з раціона́льним
пока́зником
funkcja prostej proporcjonalności
фу́нкція пряма́ пропорці́йність
funkcja rosnąca
фу́нкція зроста́юча
funkcja signum (funkcja znaku)
си́гнум
funkcja stała
фу́нкція ста́ла
funkcja wykładnicza
фу́нкція показнико́ва

funkcjonalizm
F

funkcja wypukła ku dołowi
фу́нкція опу́кла вниз
funkcja wypukła ku górze (wklęsła)
фу́нкція опу́кла вго́ру
funkcje państwa
фу́нкції держа́ви
funkcje prawa
фу́нкції пра́ва
funkcje wzajemnie odwrotne
фу́нкції взає́мно обе́рнені
funkcjonalizm
функціоналі́зм

funkcja nieskończenie mała
фу́нкція нескінче́нно мала́
funkcja nieskończenie wielka
фу́нкція нескінче́нно вели́ка
funkcja odwracalna
фу́нкція оборо́тна
funkcja odwracalna na zbiorze
фу́нкція оборо́тна на множині́
funkcja odwrotna
фу́нкція обе́рнена
funkcja okresowa
фу́нкція періоди́чна
funkcja parzysta
фу́нкція па́рна
funkcja pierwotna
пе́рвісна
funkcja pierwotna, podstawowa
własność
пе́рвісна, основна́ власти́вість
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F

fotoukład
реакці́йний центр

format pliku
форма́т фа́йлу

fototrofy
фототро́фи

formatowanie warunkowe
умо́вне форматува́ння

fotosynteza
фотоси́нтез

formatowanie dysku
форматува́ння ди́ска

fotoperiodyzm
фотоперіоди́зм

formatowanie dokumentu
форматува́ння докуме́нта

fotoluminescencja
фотолюмінесце́нція

formatowanie
форматува́ння

fotografia
фотогра́фія

forma państwa
фо́рма держа́ви

fotoautotrofy
фотоавтотро́фи

forma menisku
фо́рма мені́ска

fosgen
фосге́н

formalina
формалі́н

fosforowodór
фосфі́н

formaldehyd (aldehyd mrówkowy)
метана́ль (мураши́ний альдегі́д)

frakcja propanowo-butanowa
пропа́н-бута́нова фра́кція

formy komunikowania
фо́рми спілкува́ння

frakcja (gazolinowa, naftowa,
ligroinowa, propan-butanowa)
фра́кція (газолі́нова, га́сова,
лігрої́нова, пропа́н-бута́нова)

formy
фо́рми

formułowanie
формулюва́ння

fragment obrazu, rysunku
фрагме́нт зобра́ження

forma wyrazowa
словофо́рма

fragmentacja
фрагмента́ція

formaty danych
форма́ти да́них

formy przejściowe
перехідні́ фо́рми
formy ukształtowania terenu
фо́рми рельє́фу
formy wypowiedzi
фо́рми мо́влення
formy wyrazu
фо́рми сло́ва

frakcjonowana destylacja
(rafinacja) ropy naftowej
фракці́йна перего́нка на́фти
frans (pierwiastek)
фра́нцій
frazeologia
фразеоло́гія

fundamentalizm islamski
ісла́мський фундаменталі́зм

fosforki
фосфі́́д

fruktoza
фрукто́за

fosforan
фосфори́т

Front Ludowy
Наро́дний фро́нт

fosfor
фо́сфор

front atmosferyczny ciepły, chłodny
атмосфе́рний фронт те́плий, холо́дний

fosfolipidy
фосфоліпі́ди

Fronda
Фро́нда

forum
фо́рум

fresk
фре́ска

forsowna industrializacja
форсо́вана індустріаліза́ція

freon
фрео́н

formy życiowe roślin
життє́ва фо́рма росли́н

frazeologizm, jednostka
frazeologiczna
фразеологі́чна одини́ця

formy zachowania
фо́рми поведі́нки
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folder, katalog
катало́г

filtrowanie w elektronicznych
tablicach
фільтрува́ння в ЕТ

folder
букле́т

filtracja
фільтра́ція

fluor (pierwiastek)
фтор

filologia
філоло́гія

fluorowodór
фторово́день

filogenia
філогені́я

fluorowanie
фторува́ння

filogeneza
філогене́з

fluorescencja
флуоресце́нція

figury wpisane
впи́сані тіла́

fluorek
флуори́д

figury stylistyczne
фігу́ри мо́ви

fluor
флуо́р

figury równe
фігу́ри рі́вні

flotacja
флота́ція

figury podobne
поді́бні фігу́ри

flora
фло́ра

figury opisane
опи́сані тіла́

flood
флуд

figura obrotowa
фігу́ра оберта́ння

flisz
фліш

figura geometryczna
ті́ло геометри́чне

flegmatyk
флегма́тик

figura
фігу́ра

flaga, chorągiewka
прапоре́ць

fibrynogen
фібриноге́н

fizyka kwantowa
ква́нтова фізика

fibryna
фібри́н

forma
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F

folder główny
корене́вий катало́г

forma hipotetyczna
гіпотети́чна фо́рма

fizyka cząsteczkowa
молекуля́рна фі́зика

forma gramatyczna wyrazu
грамати́чна фо́рма сло́ва

fizyczny obraz świata
фізи́чна карти́на сві́тла

forma
ф́орма

fizjologia
фізіоло́гія

fonetyka
фоне́тика

fitohormony
фітогормо́ни

fonem
фоне́ма

fitofagi
фітофа́ги

folwark
фільва́рок

fitocenoza
фітоцено́з

folksonomia
фолксоно́мія

fiszbiny
кито́вий вус

folklor
фолькло́р

fiord
фіо́рд

folia tlenkowa
плі́вка окси́дна

filtry graficzne
графі́чні фі́льтри

folder (katalog)
па́пка

filtrowanie w systemie zarządzania
bazą danych (SZBD)
фільтрува́ння в СУБД
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F
fabuła
F

fermentacja (substancji
cukrowych)
збро́джування (цукри́стих речови́н)

fale stojące
стоя́чі хви́лі

fermentacja mlekowa
молочноки́сле броді́ння

fale sferyczne
сфери́чні хвилі

fermentacja alkoholowa
спиртове́ брод́іння

fale populacyjne
популяці́йні хви́лі (хви́лі життя́)

fermentacja
фермента́ція

fale poprzeczne
попере́чні хви́лі

ferment, enzym
ферме́нт

fale płaskie
пло́скі хви́лі

fenotyp
феноти́п

fale mechaniczne
механі́чні хвилі

fenologia
феноло́гія

fale elektromagnetyczne
електромагні́тні хви́лі

fenoloftaleina
фенолфталеї́н

fale dźwiękowe
звукові́ хви́лі

fenolan
феноля́т

fale
хви́лі

fenol
фено́л

fakty prawne
юриди́чні фа́кти

feminizm
феміні́зм

fakt historyczny
істори́чний факт

felieton
фейлето́н

fajans
фая́нс

federacja
федера́ція

fagocytoza
фагоцито́з

faza zdyspergowana
дисперсі́йна фа́за

facja
фа́ція

faza jasna fotosyntezy
світлова́ фа́за фотоси́нтезу

fachowiec, profesjonalista, mistrz
ма́йстер

faza dystrybucji
фа́за розпо́ділу

fabuła, treść
сюже́т

falochron
мол

feudalne rozdrobnienie
феода́льна роздро́бленість

faszyzm
фаши́зм

feudalna własność ziemi
во́тчина

farma zwierzęca
звірофе́рма

feudalizm
феодалі́зм

farby olejne
олі́йні фа́рби

fermenty trawienne
травні́ ферме́нти

faraon
фарао́н

fermenty
ферме́нти

fantasmagoria
фантасмаго́рія

fermentacja (substancji
zawierających cukry)
броді́ння (цукри́стих речови́н)

fałdy głosowe, struny głosowe
голосові́ зв’я́зки
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„Euromajdan”
«Євромайда́н»

ester
есте́р

eukarioty jednokomórkowe
однокліти́нні еукаріо́ти

esperanto
еспера́нто

eukarioty
еукаріо́ти

esencja
есе́нція

eufonia
милозву́чність

erytrocyty
еритроци́ти

estrogen
естроге́н
estryfikacja
естерифіка́ція
etan
ета́н
etanian
етано́ат
etanol
етано́л

Europejski Bank Odbudowy
i rozwoju (EBOR)
Європе́йський банк реконстру́кції
та ро́звитку (ЄБРР)
ewakuacja
евакуа́ція
ewolucja
еволю́ція
ewolucja biochemiczna
біохімі́чна еволю́ція

ewolucja

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 290
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

E

etap
ста́дія
etatyzm
етати́зм
eter (dietylowy, dimetylowy)
ете́р (діети́ловий, димети́ловий)
etnonimia
етноні́міка
etnos (wspólnota etniczna)
е́тнос
etologia
етоло́гія
etyka ekologiczna
екологі́чна е́тика
etykieta, nalepka
ярли́к
etykieta językowa
мо́вний етике́т
etyl
ети́л
etylen
етиле́н
etyloamina
етиламі́н
etymologia
етимоло́гія
etyn
ети́н
eubakterie (bakterie właściwe)
еубакте́рії
euchromatyna
еухромати́н
eufemizm
евфемі́зм
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E

epigram
епігра́ма

energia
ен́ергія

epifora
епі́фора

eneolit
енеолі́т

epiderma (skórka)
епіде́рма (шкі́рка)

endokrynologia
ендокриноло́гія

epidemiologia
епідеміоло́гія

endocytoza
ендоцито́з

epidemia
епіде́мія

endemity
енде́міки

epicentrum trzęsienia ziemi
епіце́нтр землетру́су

endemia
ендемі́чні захво́рюванння

eparchia
єпа́рхія

encyklopedyści
енциклопеди́сти

entropia
ентропі́я

encyklopedia internetowa
веб-енциклопе́дія

energia kinetyczna
кінети́чна ене́ргія
energia pola elektrycznego
kondensatora płaskiego
ене́ргія електри́чного по́ля плоско́го
конденса́тора
energia pola magnetycznego prądu
ене́ргія магні́тного по́ля стру́му

epilog
епіло́г
epistaza
епіста́з
epitet
епі́тет
epoka
епо́ха

epoka kamienia
кам’яни́й вік

energia potencjalna ciała
podniesionego nad ziemią
потенціа́льна ене́ргія ті́ла, пі́днятого
над земле́ю

epoka hellenistyczna
елліні́зм

energia potencjalna
потенціа́льна ене́ргія

epoka brązu
бро́нзовий вік

energia pola magnetycznego
zwojnicy
ене́ргія магні́тного по́ля коту́шки

energia potencjalna
grawitacyjnego oddziaływania
punktów materialnych
потенціа́льна ене́ргія гравітаці́йної
взаємоді́ї матеріа́льних то́чок

epoka żelaza
залі́зний вік
epos
е́пос
era
е́ра
era archaiczna, archaik
архе́йська е́ра

erozja gleby, rzeczna
еро́зія ґру́нту, річкова

entoderma, endoderma
ентоде́рма

erozja gleb
еро́зія ґрунті́в

entier, część całkowita liczby
антьє

ergonomika
ергоно́міка

energia wiązania jąder atomowych
ене́ргія зв’язку́ а́томних я́дер

era proterozoiczna, proterozoik
протерозо́йська е́ра

energia wiązania
ене́ргія зв’язку́

era paleozoiczna, paleozoik
палеозо́йська е́ра

energia wewnętrzna substancji
вну́трішня ене́ргія речовини́

era mezozoiczna, mezozoik
мезозо́йська е́ра

energia wewnętrzna
вну́трішня ене́ргія

era kenozoiczna, kenozoik
кайнозо́йська е́ра

energia potencjalna odkształconej
sprężyny
потенціа́льна ене́ргія пру́жнодеформо́ваної пружи́ни
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embriologia
ембріол́огія

elektroniczne narzędzie
kontrolowania osiągnięć uczniów
електро́нний за́сіб контро́лю
навча́льних дося́гнень у́чнів

embriogeneza
ембріогене́з

elektroniczna skrzynka pocztowa
електро́нна пошто́ва скри́нька

emancypacja
емансипа́ція

elektroniczna chrestomatia
електро́нна хрестома́тія

elipsa
е́ліпс

elektron
електро́н

eliminacja
еліміна́ція

elektrometr
електро́метр

element zasilający
живи́льний елеме́нт

elektroluminescencja
електролюмінесце́нція

elementy morfotyczne
фо́рмені елеме́нти

elektroliza
електро́ліз

elementy krzywej
ла́нки ла́маної

elektrolit słaby
слабки́й електролі́т

element sterowania
елеме́нт керува́ння

elektrolit mocny
си́льний електролі́т

elektryzacja, elektryzowanie
електриза́ція

elektrolit
електролі́т

elektryczność statyczna
стати́чна еле́ктрика

elektrokardiogram (EKG)
електрокардіогра́ма

elektryczność
еле́ктрика

elektroforeza
електрофоре́з

E

embrion, zarodek
ембріо́н

EMC (elektroniczna maszyna
cyfrowa)
ЕОМ (електро́нна обчи́слювальна
маши́на)

elektronowy mikroskop
електро́нний мікроско́п

embriotechnologie
ембріотехноло́гії

elektron niesparowany
неспа́рений електро́н

embrionizacja
ембріоніза́ція

elektroniczne (wirtualne)
szkolenie, E-learning
електро́нний (віртуа́льний) пра́ктикум

elektron walencyjny
вале́нтний електро́н
elektrony sparowane
спа́рені електро́ни
elektrostatyka
електроста́тика
elektroujemność
електронегати́вність
elektrownia cieplna
теплова́ електроста́нція (ТЕС)

encyklopedia
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emfiteuza
емфіте́взис
emigracja
емігра́ція
emigracja polityczna
політи́чна емігра́ція
emisja termoelektronowa
термоелектро́нна емі́сія

emulgator
емульга́тор

elektrownia jądrowa, elektrownia
atomowa
атомна електростанція (АЕС)

empiryczna metoda badań
емпіри́чний ме́тод дослі́дження

elektrownia geotermalna
геотерма́льна електроста́нція

emulsja
ему́льсія

encyklopedia elektroniczna
електро́нна енциклопе́дія

elektrownia wiatrowa
вітрова́ електроста́нція (ВЕС)

encyklopedia
енциклопе́дія

elektrownia szczytowo-pompowa
гідроакумуляці́йна електроста́нція
(ГАЕС)
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E
ebonit
E

ekstrakcja
екстра́кція

eklektyzm
екле́ктика

ekstrahować
екстрагува́ти

egzocytoza
екзоцито́з

ekstensywny rozwój gospodarki
екстенси́вний ро́звиток еконо́міки

efekt (zjawisko) Tyndalla
ефе́кт Тінда́ля

ekstensywna droga rozwoju
екстенси́вний шлях ро́звитку

efekty animacyjne
анімаці́йні ефе́кти

eksportowanie pliku
е́кспорт фа́йлу

efekt cieplny reakcji chemicznej
теплови́й ефе́кт хімі́чної реа́кції

eksport
е́кспорт

efekt cieplarniany
парнико́вий ефе́кт

eksponat
експона́т

edytor tekstu
те́кстовий реда́ктор

eksplozja
ви́бух

edytor graficzny
графі́чний реда́ктор

eksperyment, doświadczenie
експериме́нт

edytor
реда́ктор

ekspansjonizm
експансіоні́зм

echosonda
ехоло́т

ekspansja
експа́нсія

echolokacja
ехолока́ція

ekskrecja (wydalanie)
екскре́ція

ebonit
ебоні́т

ekstremum
екстре́мум

ekologia
еколо́гія

ekstremum funkcji
екстре́мум фу́нкції

ekologicznie czysty
екологі́чно чи́стий
ekologiczny proces gatunkotwórczy
екологі́чне видоутво́рення
ekosystem
екосисте́ма

ekstremum lokalne funkcji
екстре́мум фу́нкції лока́льний
ektoderma
ектоде́рма
elastyczność polimeru
еласти́чність поліме́ру

ekosystem sztuczny
шту́чна екосисте́ма

elastyczny dysk magnetyczny
гнучки́й магні́тний диск

ekosystemy klimakteryczne
стабі́льні (стійкі́) екосисте́ми

elektrodynamika
електродина́міка

eksces wykonawcy
ексце́с викона́вця

elektroda
електро́д

ekscentryczność, mimośród
ексцентрисите́т

elektrociepłownia
теплоелектроцентра́ль (ТЕЦ)

ekran dotykowy
се́нсорний екра́н

elektrochemiczny (-e) (szereg
napięciowy metali, zabezpieczenie
antykorozyjne)
електрохімі́чний (ряд напру́г мета́лів,
за́хист від коро́зії)

ekran, wyświetlacz, display, displej
диспле́й

ekran
екран
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dżul (J)
джо́уль

dziedziczne posiadanie ziemi
во́тчинне землеволоді́ння

dźwignia
ва́жіль

dziedziczenie sprzężone
зче́плене успадкува́ння

dźwięki wypowiedzi
зву́ки мо́влення

dziedziczenie
спадкува́ння

dźwięczny
дзвінки́й

dziecko
дити́на

dziedziczność
спадко́вість
dziedziczność cytoplazmatyczna
цитоплазмати́чна спадковість

dżul

dziedziczność pozajądrowa
позая́дерна спадко́вість
dziedzina określenia funkcji
о́бласть ви́значення фу́нкції

D

dziedzina określenia predykatów
о́бласть ви́значення предика́тів
dziedzina prawdziwości
predykatów
о́бласть і́стиності предика́тів
dziedzina przedmiotowa
предме́тна о́бласть
dzielenie
ді́лення
dzielenie ułamków dziesiętnych
ді́лення десятко́вих дро́бів
dzielenie z resztą
ді́лення з оста́чею
dzielna
ді́лене
dzielnicowy oficer policji
дільни́чний офіце́р полі́ції
dzielnik
дільни́к
dzień polarny
поля́рний день
dzień przesilenia zimowego,
letniego; równonocy jesiennej,
wiosennej
день зимо́вого, лі́тнього
сонцестоя́ння, осі́ннього, весня́ного
рівноде́ння
dzierżawa, najem
оре́нда
dziesiętny system liczbowy
систе́ма чи́слення десятко́ва
„Dzikie Pola”
ди́ке по́ле
dziób
дзьоб
„dziwna wojna”
«ди́вна війн́а»
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D

dyspersja światła
диспе́рсія сві́тла

dyktator
дикта́тор

dyspersja
диспе́рсія

dyfuzja
дифу́зія

dysocjować
дисоціюва́ти

dyfrakcja światła
дифра́кція сві́тла

dysocjacja stopniowa
ступі́нчата дисоціа́ція

dyfrakcja fal
дифра́кція хвиль

dysocjacja elektrolityczna
електроліти́чна дисоціа́ція

dyfrakcja
дифра́кція

dysocjacja elektrolitów
дисоціа́ція електролі́тів

dyferencjacja komórek
диференціа́ція кліти́н

dyskusja
диску́сія

dyferencjacja
диференціа́ція

dział wód, wododział
вододі́л

dysk twardy
вінче́стер

działanie pośrednie
непряма́ ді́я

dysk systemowy
систе́мний диск

działanie myjące
ми́йна дія

dyskryminacja
дискриміна́ція

działanie magnetyczne prądu
магні́тна ді́я стру́му

dyskredytacja
дискредита́ція

działanie biologiczne
promieniowania radioaktywnego
біологі́чна дія радіоакти́вного
випромі́нювання

dysk optyczny
опти́чний диск

działania na wektorach
ді́ї над ве́кторами

dysk CD
компа́кт-диск

działania arytmetyczne na liczbach
zespolonych
арифмети́чні дії над ко́мплексними
чи́слами

dysk
диск

dysjunkcja zdań
диз’ю́нкція ви́словлень

działalność gospodarcza
госпо́дарська дія́льність

dysjunkcja predykatów
диз’ю́нкція предика́тів

działalność adwokacka
адвока́тська дія́льність

dyscyplina pracy
трудова́ дисциплі́на

dywersyfikacja gospodarstwa
диверсифіка́ція господа́рства

dysbioza
дисбактеріо́з

dywergencja
диверге́нція

Dyrektoriat
директо́рія

dysymilacja (katabolizm)
дисиміля́ція (катаболі́зм)

dyplomacja towarzyska
шлю́бна диплома́тія

dysydenctwo
дисиде́нтство

dynamit
динамі́т

dystrybucja oprogramowania
дистрибути́в

dynamika ciała
дина́міка ті́ла

dystonia
дистоні́я

dynamiczność
динамі́чність

dysproporcje gospodarcze
диспропо́рції економі́чні

dymorfizm płciowy
стате́вий диморфі́зм

dysponowanie mieniem
розпоря́дження майно́м

dyktatura królewska
королі́вська диктату́ра

dyskietka
диске́та
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dryf genetyczny
дрейф ге́нів

drgania harmoniczne, częstość
kątowa
гармоні́чне колива́ння, кутова́ частот́а

drużyna (wojsko) książęca
дружи́на

drgania harmoniczne, amplituda
гармоні́чне колива́ння, ампліту́да

drut
дріт

drgania harmoniczne
гармоні́чне колива́ння

drukarka
при́нтер

drewno (ksylem)
ксиле́ма

drgania harmoniczne, faza
początkowa
гармоні́чне колива́ння, початко́ва
фа́за
drgania i fale elektromagnetyczne
електромагні́тні колива́ння та хви́лі
drganie
колива́ння
driopiteki
дріопіте́ки

dryfowanie kry lodowej
дрейф кри́ги
drzewo możliwych wariantów
де́рево можли́вих варіа́нтів
drzewo oskrzelowe
бронхіа́льне де́рево
duma
ду́ма
dural (duraluminium)
дюра́ль (дюралюмі́ній)

dusznica bolesna
стенокарді́я

drogi oddechowe
ди́хальні шляхи́

duszący (gaz)
заду́шливий (газ)

droga
шлях

duropolimer
термореакти́вний поліме́р

drobiarstwo
птахівни́цтво

drogi wstępujące rdzenia
kręgowego
висхідні́ шляхи́ спинно́го мо́зку
drogi zstępujące rdzenia
kręgowego
низхідні́ шляхи́ спинно́го мозку
drożdże
дрі́жджі

dwutlenek
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D

dwoista natura cząsteczek, zjawisk
(dualistyczna natura cząsteczek,
zjawisk)
двої́ста приро́да части́нок, я́вищ
(дуалісти́чна приро́да части́нок,
я́вищ)
dwucząsteczkowy
бімолекуля́рний

dwutlenek węgla
вуглеки́слий газ

drugorzędowe cechy płciowe
стате́ві озна́ки втори́нні

dwutlenek siarki
сірчи́стий газ

drugorzędny człon zdania
другоря́дний член ре́чення

dwusieczna kąta trójkąta
бісектри́са кута́ трику́тника

drugorzędne części zdania
уто́чнюючі чле́ни ре́чення

dwupeptyd
дипепти́д

drugorzędne cechy płciowe
втори́нні стате́ві ознаки

dwunastnica
дванадцятипа́ла ки́шка

drugi układ sygnałowy
дру́га сигна́льна систе́ма

dwumian Newtona
біно́м Ньюто́на

„drugi front”
«Дру́гий фро́нт»

dwumian
двочле́н

druga zasada termodynamiki
дру́гий зако́н термодина́міки

dwukropek
двокра́пка

druga zasada Newtona
дру́гий зако́н Ньюто́на

dwujęzyczność
двомо́вність (білінгві́зм)

druga prędkość kosmiczna
дру́га космі́чна шви́дкість

dwudziestościan foremny
ікоса́едр

druga pochodna
похідна́ дру́га
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dominacja
домінува́ння

dobór osobniczy
індивідуа́льний добі́р

domieszka
до́мішка

dobór naturalny
приро́дний добі́р

dobór płciowy
стате́вий добі́р
dobór różnicujący (rozbijający)
розрива́ючий добі́р
dobór stabilizujący
стабілізу́ючий добі́р

dobór
D

dobór sztuczny
шту́чний добі́р
dobrosąsiedztwo
добросусі́дство
dochodzenie, pion dochodzeniowy
дізна́ння
dochód narodowy
націона́льний дохі́д
dodatek do żywności
харчові́ доба́вки
dodawanie alkaliów
підлуго́вування
dodawanie liczb mieszanych
додава́ння мі́шаних чи́сел
dodawanie ułamków dziesiętnych
додава́ння десятко́вих дро́бів
dodawanie ułamków zwykłych
додава́ння звича́йних дро́бів
dodawanie wielomianów
додава́ння многочле́нів
dodekaedr
додека́едр

dominacja niezupełna (brak
dominacji)
непо́вне домінува́ння
dominacja pełna
по́вне домінува́ння
dominanta
доміна́нт
dominiony
домініо́ни
dominium
домініо́н
domniemanie niewinności
презу́мпція невинува́тості
donor (pary elektronowej)
до́нор (електро́нної пари́)
dopełniacz
родови́й відмі́нок
dopełnienie
дода́ток
dorzecze rzeki
басе́йн рі́чки
dostawca Internetu (ISP)
прова́йдер
dostawy obowiązkowe żywności
продрозве́рстка
dostępność zasobów
ресурсозабезпе́ченість
doświadczenie, eksperyment
до́слід

drewno
деревина́

domena
доме́н

drapieżnictwo
хижа́цтво

dolomit
доломі́т

drapieżne
хи́жі

dolina rzeki
доли́на річкова́

dramaturgia
драматургі́я

dolina rzeczna
річкова́ доли́на

drabina feudalna
феода́льна драби́на

dokument złożony (zintegrowany)
скла́дений (інтегро́ваний) докуме́нт

dożywotnie pozbawienie wolności
дові́чне позба́влення во́лі

dokument
докуме́нт

dowód
посві́дчення

doktryna
доктри́на

doświadczenie próbne
про́бний експериме́нт

dokładność pomiarowa
то́чність вимі́рювання

doświadczenie losowe
експериме́нти випадко́ві

dokładność, rzetelność wypowiedzi
то́чність мо́влення

doświadczenie Lebiediewa
до́слід Лєбє́дєва

dojrzewanie RNA
дозріва́ння РНК
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derywacja bezsufiksalna
безсуфікса́льний спо́сіб
словотво́рення
derywacja prefiksalna
префікса́льний спо́сіб словотво́рення

dichlorometan
дихлоромета́н
dielektryki (izolatory elektryczne)
діале́ктрики
dielektryki niepolarne
неполя́рні діеле́ктрики

dobór napędowy
руші́йний добі́р

diastola
діа́стола

dobór masowy
ма́совий добі́р

diaspora
діа́спора

dno kwiatowe, osadnik
квітколо́же

diament
алма́з

długość wektora
довжина́ ве́ктора

diamagnetyki
діамагне́тики

długość trwania życia
трива́лість життя́

dialog
діало́г

długość okręgu
довжина́ ко́ла

dialektyzm
діалекти́зм

długość odcinka
довжина́ відріз́ка

dialektologia
діалектоло́гія

długość łamanej
довжина́ ла́маної

dialekt
діале́кт

długość kodu binarnego
wiadomości
довжина́ двійко́вого ко́ду
повідо́млення (о́бсяг да́них)

diagram słupkowy
діагра́ма сто́впчаста

długość geograficzna
географі́чна довгота́

diagram klimatyczny
кліматодіагра́ма

„długi XIX wiek”
«довге ХІХ століття»

diagram
діагра́ма

D-learning
дистанці́йне навча́ння

dezurbanizacja
дезурбаніза́ція

diwodorofosforan
дигідрогенортофосфа́т

deuter
дейте́рій

disacharydy (dwucukry)
дисахари́ди

deszczomierz
опадомі́р

disacharyd, dwucukier
дисахари́д

deszcz
дощ

dipol
дипо́ль

destylacja
перего́нка

diol (alkohol dwuatomowy)
гліко́ль (двоа́томний спирт)

destrukcja białek
дестру́кція білкі́в

dinozaury
диноза́ври

destalinizacja
десталініза́ція

dinitroceluloza
динітроцелюло́за

desorpcja
десо́рбція

dimetyloamina
диметиламі́н

design, projekt
диза́йн

diktiosom
диктіосо́ма

derywacja sufiksalna
суфікса́льний спо́сіб словотво́рення

dien (alkadien)
алкадіє́н

derywacja prefiksalno-sufiksalna
префікса́льно-суфікса́льний спо́сіб
словотво́рення

diagram kołowy
діагра́ма кругова́

dobór
D
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D

D

demokracja parlamentarna
парла́ментська демокра́тія

deformacje niesprężyste
(plastyczne)
непру́жні (пласти́чні) деформа́ції

demokracja ludowa
наро́дна демокра́тія

deficyt
дефіци́т

demokracja
демокра́тія

dedukcja
деду́кція

demarkacja granicy
демарка́ція кордо́ну

decymetr sześcienny
кубі́чний дециме́тр

delta
де́льта

decentralizacja rządów
децентраліза́ція управлі́ння

delimitacja granicy
деліміта́ція кордо́ну

darwinizm
дарівні́зм

dekstryna
декстри́н

danina
данина́

dekompozycja programowania
спадне́ програмува́ння

dane (warunki zadania, polecenia)
да́ні (умо́ви зада́чі)

dekolonizacja
деколоніза́ція

dane multimedialne
мультимеді́йні да́ні

dekodowanie wiadomości
декодува́ння повідо́млення

dane
да́ні

deklinacja
відмі́на

daltonizm
дальтоні́зм

dekarboksylacja
декарбоксилюва́ння

daltonid
дальтоні́д

dekan (alkan)
дека́н

dalekowzroczność
далекозо́рість

demos
де́мос

deformacje sprężyste
пру́жні деформа́ції

denaturacja białek
денатура́ція білкі́в

defragmentacja
дефрагмента́ція

denaturat
денатура́т

degeneracja, uwstecznienie
дегенера́ція

dendryty
дендри́ти

deportacja
депорта́ція

dekabryści
декабри́сти

depopulacja ludności
депопуля́ція насе́лення

deindustrializacja
деіндустріаліза́ція

depopulacja
депопуля́ція

dehydrogenizacja, odwodornienie
дегідрогеніза́ція

deplazmoliza
деплазмо́ліз

dehydrogenizacja
дегідрува́ння

deoksyryboza
дезоксирибо́за

dehydratacja
дегідрата́ція

denudacja
денуда́ція

degeneracja ogólna (regres
morfofizjologiczny)
зага́льна дегенера́ція
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czucie powonienia
сенсо́рна систе́ма ню́ху

czytanie
чита́ння

czucie równowagi
сенсо́рна систе́ма рівнова́ги
czucie słuchu
слухова́ сенсо́рна систе́ма
czucie smaku
сенсо́рна систе́ма смаку́

czytanie

czułki
ву́сики
czumactwo
чумакува́ння
czwartorzędowe osady
antropogeniczne
четверти́нні антропоге́нні ві́дклади

C

czwartorzędowy atom węgla
четверти́нний а́том карбо́ну
czworokąt
чотирику́тник
czworościan
тетра́едр
czworościan foremny
тетра́едр пра́вильний
czworościanowa budowa
cząsteczek alkanów
тетраедри́чна будо́ва моле́кул алка́нів
czynnik
фа́ктор
czynnik antropogeniczny
антропоге́нний вплив
czynniki abiotyczne
абіоти́чні чи́нники
czynniki antropogeniczne
антропоге́нні чи́нники
czynniki biotyczne
біоти́чні екологі́чні фа́ктори
czynniki ekologiczne
екологі́чні фа́ктори (чи́нники)
czynniki ewolucji
фа́ктори еволю́ції
czynniki klimatotwórcze
кліматотві́рні чи́нники
czynniki lokalizacji produkcji
чи́нники розмі́щення виробни́цтва
czynniki stresowe
стрес-фа́ктори
czynniki środowiska
чи́нники середо́вища
czynniki wywołujące choroby
збу́дники хворо́б
czynność prawna
правочи́н
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C

część przywspółczulna
(parasympatyczna)
autonomicznego (wegetatywnego)
układu nerwowego
парасимпати́чний ві́дділ вегетати́вної
нерво́вої систе́ми

czas przeszły czasownika
мину́лий час дієсло́ва

część mowy
части́на мо́ви

czas przeszły
мину́лий час

część całkowita liczby mieszanej
ці́ла части́на мі́шаного числа́

czas pracy
робо́чий час

części zdania
чле́ни ре́чення

czasowniki przechodnie
перехідні́ дієслова́

częstotliwość skurczów serca
частота́ серце́вих скоро́чень

czasowniki bezosobowe
безособо́ві дієслова́

częstotliwość cyklu zegarowego
та́ктова частота́

czasownik
дієсло́во

częstość kołowa drgania
harmonicznego
частота́ циклі́чна гармоні́йного
колива́ння

czas odpoczynku
час відпочи́нку

czas letni lokalny, strefowy
час лі́тній місце́вий, поясний

czerwony terror
черво́ний теро́р

czas historyczny
істори́чний час

czerwonka, dyzenteria
дизентері́я

czarnosetnicy
чорносо́тенці

Czerwona Księga Ukrainy
Черво́на кни́га Украї́ни

„Czarna tablica”
«чо́рна до́шка»

Czerwona Księga
Черво́на кни́га

„Czarna rada”
«Чорна радa»

czcionka
гарніту́ра

„Czarna piechota”
«чорносви́тники» («сі́рі піджа́ки»)

cząstki elementarne
елемента́рні части́нки

czarna lista
чо́рний спи́сок

cząstka alfa
а́льфа-части́нка

czapeczka korzeniowa
корене́вий чо́хлик

czas przyszły
майбу́тній час
czas teraźniejszy
тепе́рішній час
czas trwania procesu (reakcji)
трива́лість проце́су (реа́кції)
czaszka
че́реп

część rzeczywista liczby zespolonej
ко́мплексне число́, ді́йсна части́на
część urojona liczby zespolonej
ко́мплексне число́, уя́вна части́на

czucie dotyku
сенсо́рна систе́ма до́тику

cząsteczka przestrzenna
просторо́ва моле́кула

czucie ciepła i zimna
сенсо́рна систе́ма температу́ри

cząsteczka powierzchniowa
площи́нна моле́кула

czucie bólu
сенсо́рна систе́ма бо́лю

cząsteczka polarna
поля́рна моле́кула

czopki
ко́лбочки

cząsteczka pierścieniowa
циклі́чна моле́кула

człowiek rozumny
люди́на розу́мна

cząsteczka niepolarna
неполя́рна моле́кула

część współczulna (sympatyczna)
autonomicznego układu
nerwowego
симпати́чний ві́дділ вегетати́вної
нерво́вої системи

cząsteczka, molekuła
моле́кула

czat
чат
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cykl życiowy
життє́вий цикл

cybernetyka
кіберне́тика

cykl z prewarunkiem
цикл з передумо́вою

cukrzyca
цукро́вий діабе́т

cykl z postwarunkiem
цикл з постумо́вою

cukier winogronowy (glukoza)
виногра́дний цу́кор (глюко́за)

cykl z parametrem
цикл з пара́метром

cukier trzcinowy
трости́нний цу́кор

cykl sześcioczłonowy
шестичле́нний цикл

cukier buraczany (trzcinowy)
буряко́вий (трости́нний) цу́кор

cykl sercowy
серце́вий цикл

cukier
цу́кор

„cyborgowie”
«кі́борги»
cyfry nieparzyste
ци́фри непа́рні
cyfry parzyste
ци́фри па́рні
cyjanek
ціані́д
cykl
цикл
cykl Calvina
цикл Ка́львіна
cykle tektoniczne (skalne)
тектоні́чні ци́кли
cykliczna postać glukozy
глюко́зи циклі́чна фо́рма
cykl komórkowy
кліти́нний цикл
cykl menstruacyjny
менструа́льний цикл
cykloalkan
циклоалка́н
cykloalkany
циклопарафі́н
cykl obiegu (pierwiastków
chemicznych, substancji)
колоо́біг (хімі́чних елеме́нтів,
речови́н)
cyklobutan
циклобута́н
cykloheksan
циклогекса́н
cykloida
цикло́їда
cyklon
цикло́н
cyklopropan
циклопропа́н
cykl pięcioczłonowy
п’ятичле́нний цикл

cylindryczny układ współrzędnych
(walcowy układ współrzędnych)
систе́ма координа́т циліндрична ́

cywilna
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cyna
ста́нум, о́лово
cynkowanie
оцинко́вування
cynk (pierwiastek)
цинк
cyrkiel
ци́ркуль
cyrkon (pierwiastek)
цирко́ній
cyrkulacja powietrza
циркуля́ція атмосфе́ри
cyrylica
кири́лиця
cys izomer
цис-ізоме́р
cytat
цита́та
cytokineza
цитокіне́з
cytokininy
цитокіні́ни
cytologia
цитоло́гія
cytoplazma
цитопла́зма
cytoszkielet
цитоскеле́т
cytotechnologie
цитотехноло́гії
cytozol (cytoplazma podstawowa)
цитозо́ль (гіалопла́зма)
cywilizacja
цивіліза́ція
cywilna zdolność do czynności
prawnych
циві́льна правозда́тність
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C

cudzysłów
лапки́

ciąża
вагі́тність

cudzoziemiec, obcokrajowiec
інозе́мець

ciąg zbieżny
послідо́вність збі́жна

„cud gospodarczy”
«економі́чне ди́во»

ciąg stały
послідо́вність стаціона́рна

crossing-over
кросинго́вер

ciąg skończony
послідо́вність скінче́нна

cotangens kąta ostrego w trójkącie
prostokątnym
кота́нгенс го́строго кута́
прямоку́тного трику́тника

ciąg rozbieżny
послідо́вність розбі́жна

ciąg rosnący
послідо́вність зроста́юча

cotangens
кота́нгенс

ciąg ograniczony z góry
послідо́вність, обме́жена зве́рху

cofnij
відміни́ти

ciąg ograniczony z dołu
послідо́вність, обме́жена зни́зу

codec
ко́дек

ciąg ograniczony
послідо́вність обме́жена

cliché
кліше́

ciąg nieskończony
послідо́вність нескінче́нна

ciśnienie światła
тиск сві́тла

ciąg nieskończenie mały
послідо́вність нескінче́нно мала́

ciśnienie parcjalne, cząstkowe
парціа́льний тиск

ciąg nierosnący
послідо́вність незроста́юча

ciśnienie osmotyczne
осмоти́чний тиск

ciąg nieograniczony
послідо́вність необме́жена

ciśnienie cieczy na dno naczynia
тиск рідини́ на дно посу́дини

ciąg niemalejący
послідо́вність неспадна́

ciśnienie atmosferyczne
атмосфе́рний тиск

ciąg monotoniczny
послідо́вність моното́нна

ciśnienie
тиск

ciąg malejący
послідо́вність спадна́

ciężkie oleje
соля́рове масти́ло

ciągłość strugi
непере́рвність стру́мин

cięciwa okręgu
хорда кола

ciało tłuszczowe
жи́рове ті́ло

cięciwa koła
хо́рда кру́га

ciało szkliste
скли́сте ті́ло

cięciwa
хо́рда

ciało obrotu (obracania)
ті́ло оберта́ння

cieśnina
прото́ка

ciało krystaliczne
кристалі́чне ті́ло

ciepło topnienia
теплота́ пла́влення

ciało fizyczne
ті́ло фізи́чне

ciepło parowania
теплота́ пароутво́рення

ciałko podstawowe (kinetosom)
база́льне тільце́

ciemna faza fotosyntezy
темнова́ фа́за фотоси́нтезу

ciała stałe
тверді́ тіла́

ciecz oleista
олі́їста рідина́

chwytniki (ryzoidy)
ризо́їди

ciecz
рідина́

chutor
ху́тір

18

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 304
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
chmury kłębiaste, pierzaste,
warstwowe
хма́ри ку́пчасті, пери́сті, шарува́ті

charakterystyka dźwięku
характери́стика зву́ку

chmura tagów
хма́ра те́гів

charakterystyka drgań
характери́стика колива́нь

charakterystyka fal
характери́стика хвиль
chemia
хі́мія
chemia nieorganiczna
неоргані́чна хі́мія
chemiczne działanie prądu
хімі́чна дія сві́тла
chemiluminescencja
хемілюмінесце́нція
chemoautotrofy
хемоавтотро́фи
chemosynteza
хемоси́нтез
chemotrofy
хемотро́фи
chityna
хіти́н
chloran
хлора́т
chlorek
хлори́д
chlorek anilinowy
феніла́моній хлори́д
chlorek metylamoniowy
метиламо́ній хлори́д
chlorek winylu
вінілхлори́д
chlorella
хлоре́ла
chlorobenzen
хлоробензе́н

C

choroba Alzheimera
хворо́ба Альцге́ймера

chrześcijaństwo

choroba Addisona
бро́нзова хворо́ба

choleryk
холе́рик
cholesterol
холестери́н
chondrocyty
хондроци́т

choroba Basedowa
базе́дова хворо́ба
choroba nadciśnieniowa
гіпертоні́я
choroba Parkinsona
хворо́ба Паркінсо́на
chorobotwórczość
патоге́нність
choroby inwazyjne
інвазі́йні хворо́би
choroby zakaźne
інфекці́йні хвороби
chromatyna
хромати́н
chromoplasty
хромопла́сти
chromosomy
хромосо́ми
chromosomy homologiczne
гомологі́чні хромосо́ми

chrześcijaństwo
христия́нство

chloryt
хлори́т

chrzest
хре́щення

chlor (pierwiastek)
хлор

chrząstki
хрящ

chlorowodór
хлорово́день

„chruszczowki”
хрущо́вки

chlorowanie
хлорува́ння

chronologia
хроноло́гія

chloroplasty
хлоропла́сти

chroniony przewód (teren)
запові́дне уро́чище

chlorometan
хлоромета́н

chrom (pierwiastek)
хром

chloroform
трихлоромета́н (хлорофо́рм)

chromosomy płci
(heterochromosomy)
стате́ві хромосо́ми

chlorofil
хлорофі́л
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C
cal
C

celofan
целофа́н

całka oznaczona, obliczanie
objętości
інтерва́л ви́значений, обчи́слення
об’є́мів

cel, postulaty
мета-поло́ження

całka oznaczona
інтерва́л ви́значений

cel
мета

całka nieoznaczona
інтерва́л неви́значений

cekriew greckokatolicka (unicka)
гре́ко-католи́цька (уніа́цька) церква

całka
інтегра́л

cegła
це́гла

cal
дюйм

całka oznaczona, obliczanie pola
powierzchni
інтерва́л ви́значений, обчи́слення
площ
całka oznaczona, właściwości
інтерва́л ви́значений, власти́вості

celownik
дава́льний відмі́нок
celuloza
целюло́за
cement
цеме́нт
cenofile
ценофі́ли

całkowite zaćmienie
по́вне зате́мнення

cenofoby
ценофо́би

campos
ка́мпос

centriola
центріо́ля

cecha
озна́ка

centromer
центроме́ра

cecha podzielności
озна́ка поді́льності

centrosom
кліти́нний це́нтр

cechy człowieka
ра́си люди́ни

centrum aktywne
акти́вний центр

cechy podobieństwa trójkątów
озна́ки поді́бності трику́тників

centymetr kwadratowy
квадра́тний сантиме́тр

cechy prostokąta
озна́ки прямоку́тника

centymetr sześcienny
кубі́чний сантиме́тр

cechy przystawania trójkątów
озна́ки рі́вності трику́тників

ceramika
кера́міка

charakterystyka
характери́стика

cechy trójkąta równoramiennego
озна́ки рівнобе́дреного трику́тника

charakter
хара́ктер

cechy rzemieślnicze
цехи́ ремісни́чі

cez (pierwiastek)
це́зій

cechy równoległości prostych
озна́ки парале́льності прями́х

cewka moczowa
сечовивідни́й кана́л

cechy równoległoboku
озна́ки паралелогра́ма

cesarstwo Tianxia
Піднебе́сна імпе́рія

cechy rombu
озна́ки ро́мба

cerkiew autokefaliczna
автокефа́́льна це́рква

cechy przystawania trójkątów
prostokątnych
озна́ки рі́вності прямоку́тних
трику́тників
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burzenie (siatki krystalicznej, ciała
krystalicznego, cząsteczki,
wiązania chemicznego)
руйнува́ння (кристалі́чної ґра́тки,
криста́лу, моле́кули, хімі́чного
зв’язку́)
burżuazja
буржуазі́я
butadien
бутадіє́н
butan
бута́н
butanol (alkohol butylowy)
бутано́л (бути́ловий спирт)

byliny
B

buten
буте́н
butyl
бути́л
butyn
бути́н
bylina
били́на
byliny
били́ни
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B

brunatnice
бу́рі во́дорості

bomby wulkaniczne
вулкані́чні бо́мби

broszura
брошу́ра

bolszewicy
більшовики́

bor (pierwiastek)
бор
botanika
бота́ніка
bractwa cerkiewne
церко́вні бра́тства
bractwo
бра́тство
brak dominacji
проміжни́й хара́ктер успадкува́ння
brak odporności
імунодефіци́т
(braomek, wodorek, węglowodór,
uwodorniony fosforan,
wodorotlenek, etanian, etanolan,
jodek, węglan, metanian, azotan,
azotek, tlenek, ortofosforan,
nadtlenek, stearynian, siarczan,
siarczek, siarczyn, chlorek) sodu
на́трій (бромі́д, гідри́д,
гідрогенкарбона́т,
гідрогенортофосфа́т, гідрокси́д,
етаноа́т, етаноля́т, йоди́д, карбона́т,
метаноа́т, нітра́т, нітри́д, окси́д,
ортофосфа́т, перокси́д, стеара́т,
сульфа́т, сульфі́д, сульфі́т, хлори́д)

bruzdkowanie
дро́блення
bryza
бриз
brzuchonogi (ślimaki)
черевоно́гі молю́ски
buddyzm
будди́зм
budowa
будо́ва
(budowa, masa) molekularna
молекуля́рна (будо́ва, ма́са)
budowa geologiczna
геологі́чна будо́ва
budowa jądra
будо́ва ядра́
budowa maszyn i obróbka metali
машинобудува́ння та металообро́бка
budowa obrazu w zwierciadle
płaskim
побудо́ва зобра́ження в пло́скому
дзеркалі

budowa wyrazu
будо́ва сло́ва

(bromek, wodorotlenek, jodek,
węglan, manganian, ponadtlenek,
azotan, azotyn, tlenek,
ortofosforan, nadmanganian,
siarczan, siarczek, siarczyn,
chorek) potasu
ка́лій (бромі́д, гідрокси́д, йоди́д,
карбона́т, мангана́т, надперокси́д,
нітра́т, нітри́т, окси́д, ортофосфа́т,
пермангана́т, сульфа́т, сульфі́д,
сульфі́т, хлори́д)

budowa warstwowa
шарува́та будо́ва

bromek
бромі́д

budowa tektoniczna
тектоні́чна будо́ва

„brexit”
«брексіт»

bromobenzen
бромобензе́н
bromometan
бромомета́н
bromowanie
бромува́ння

budziciele
буди́телі
budżet państwa
держа́вний бюдже́т
bulwa
бу́льба
bulwocebula
бульбоцибули́на
bulwy korzeniowe
корене́ві бу́льби
burleska
бурле́ск

burza piaskowa
пилова́ бу́ря

brom (pierwiastek)
бром

bursztyn
буршти́н

bromowodór
бромово́день
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biomasa
біома́са
biorytmy
біори́тми
biosfera
біосфе́ра

błona (membrana)
półprzepuszczalna
напівпрони́кна мембра́на
błona naczyniowa
суди́нна оболо́нка
błona plazmatyczna
плазмати́чна мембра́на

błonnik, celuloza
кліткови́на

biosynteza
біоси́нтез

błonica (dyfteryt)
дифтері́я

BIOS (podstawowy system
wejścia-wyjścia)
ба́зова систе́ма вве́дення-виведення

biotechnologia
біотехноло́гії
biotop
біото́п
bit
біт
biureta
бюре́тка
bizmut
бі́смут
blastomery
бластоме́ри
blastula
бла́стула
blaszka liściowa
листко́ва пласти́нка
„blitzkrieg”
бліцкри́г
blizna
ру́бчик
bliźnięta
близнюки́
blog
блог
blogger
бло́гер
blogosfera
блогосфе́ра
blok nieruchomy
нерухо́мий блок

błony biologiczne
біомембра́ни
błony pławne
пла́вальні пере́тинки

bok
B

błony półprzepuszczalne
вибірко́ва прони́кність мембра́ни
błyskawiczna wymiana
powiadomień
миттє́вий о́бмін повідо́мленнями
boczna powierzchnia
graniastosłupa
бічна́ пове́рхня при́зми
boczna powierzchnia ostrosłupa
бічна́ пове́рхня пірамі́ди
boczna powierzchnia stożka
бічна́ пове́рхня ко́нуса
boczna powierzchnia walca
бічна́ пове́рхня цилі́ндра
bogactwo językowe, wypowiedzi
бага́тство мо́влення
bohater
персона́ж
bohater liryczny
ліри́чний геро́й
bohaterowie drugorzędni
другоря́дні геро́ї
bohater romantyczny
романтичний герой
bojarzy
боя́ри
boki czworokąta
сто́рони чотирику́тника

bok wielokąta
сторона́ многоку́тника

błona komórkowa
кліти́нна мембра́на

boksyty
бокси́ти

błona bębenkowa
бараба́нна пере́тинка

boksyt
бокси́т

błąd interpunkcyjny
пунктуаці́йна поми́лка

boki trójkąta
сто́рони трику́́тника

blok wojskowo-polityczny
військо́во-політи́чний блок

boki prostokąta
сто́рони прямоку́тника

blok ruchomy
рухо́мий блок

13

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ 309
та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
bielmo
ендоспе́рм

bezokolicznik
неозна́чена фо́рма (інфініти́в)
дієсло́ва

bieguny kuli
полюси́ ку́лі

bezbarwny (roztwór)
безба́рвний (ро́зчин)

biegun północny
Півні́чний по́люс

bezafiksalny
беза́фіксний

bezpieczeństwo życia i zdrowia
безпе́ка життєдія́льності

B

bezpieczeństwo biologiczne
біобезпе́ка

bezafiksalny

bezosobowy
безособо́вий

bezpieczna działalność
безпе́чна дія́льність
bezpieczne doświadczenie
безпе́чний експериме́нт
bezpośrednie znaczenie słowa
пряме́ зна́чення сло́ва
bezprefiksalny
безпре́фіксний
bezrobocie
безробі́ття
bezspójnikowe zdanie złożone
безсполучнико́ве складне́ ре́чення
bezspójnikowy
безсполучнико́вий
beztlenowa (atmosfera)
безкисне́ва (атмосфе́ра)
bezwładność
іне́ртність
bezwodny
безво́дний
bezwzględny współczynnik
załamania
абсолю́тний показни́к зало́млення
białka
білки́
białka proste
прості́ білки́
białka złożone
складні́ білки́
białko
біло́к
białko proste
протеї́н
Biblia
Бі́блія
biegun magnetyczny
магні́тний по́люс
biegun południowy
Півде́нний по́люс

bierne prawo wyborcze
паси́вне ви́борче пра́во
biernik
знахі́дний відмі́нок
bifidobakterie
біфідобакте́рії
„Big three” (Wielka Trójka)
«Вели́ка трі́йка»
bilans energetyczny organizmu
енергети́чний бала́нс органі́зму
bilans paliwowo-energetyczny
па́ливно-енергети́чний бала́нс
bilans wodny
во́дний бала́нс
bilingwizm
білінгві́зм
bilion
більйо́н
binarna nomenklatura
біна́рна номенклату́ра
binarny
біна́рний
binarny podział komórki
біна́рний по́діл кліти́ни
bioakustyka
біоаку́стика
biocenoza
біоцено́з
biochemia
біохі́мія
biofizyka
біофі́зика
biogeocenoza
біогеоцено́з
biogeografia
біогеогра́фія
biografia
біогра́фія
biologia
біоло́гія
biologia molekularna
(cząsteczkowa)
молекуля́рна біоло́гія
biologiczne metody walki
z owadami-szkodnikami
біологі́чний ме́тод боротьби́
зі шкідли́вими кома́хами
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B

beryl (pierwiastek)
бери́лій

„barok kozacki”
«коза́цьке баро́ко»

berylan
берила́т

barok
баро́ко

bertolidy
бертолі́д

barchany, wydmy
барха́ни

benzyna (lotnicza, samochodowa)
бензи́н (авіаці́йний, автомобі́льний)

barbaryzm
варвари́зм

benzenowy (pierścień, rdzeń)
бензе́нове (кільце́, ядро́)

bank wiedzy
ба́за зна́нь

benzen
бензе́н

bank
банк

bentos
бе́нтос

bandurzysta
бандури́ст

bąbelki gazu
бу́льбашка га́зу

ban
бан

baza danych
ба́за да́них

ballada
балада

bawełna
баво́вна

bakteriologia
бактеріоло́гія

baśń ludowa
наро́дна ка́зка

bakteriofag
бактеріофа́г

baśń literacka
літерату́рна ка́зка

bakterie żelazowe
залізобакте́рії

baśń
ка́зка

bakterie siarkowe
сіркобакте́рії

baskak
баска́к

bakterie nitryfikujące
нітрифіку́ючі бакте́рії

baseny bezodpływowe
басе́йн вну́трішнього сто́ку

bakterie mlekowe
молочноки́слі бакте́рії

basen oceanu
басе́йн океа́ну

bakterie brodawkowate
бу́льбочкові бакте́рії

basen oceaniczny
ло́же океа́ну

bakterie
бакте́рії

baryłka
ба́рель

bajt
байт

barwnik anilinowy
анілі́новий барвни́к

bajka
байка

barwnik
барвни́к

badland, zła ziemia
бе́дленд

barwa dźwiękowa, tembr
тембр

badanie historyczne
істори́чне дослі́дження

bar (pierwiastek)
ба́рій

badanie funkcji
дослі́дження функції

barometr
баро́метр

badania
дослі́дження

beryl
B
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A

autotrofy
автотро́фи

atomowa jednostka masy
а́томна одини́ця ма́си (а.о.м)

autotomia
самокалі́цтво

atom docelowy
мі́чений а́том

autostrada
автомагістра́ль

atom
а́том

autosomy
аутосо́ми

atol
ато́л

autorytaryzm
авторитари́зм

atmosfera
атмосфе́ра

autorytarny reżim polityczny
авторита́рний політи́чний режи́м

atlas elektroniczny
електро́нний а́тлас

autonomizacja
автономіза́ція

ateizm
атеї́зм

autonomiści
автономі́сти

atawizm
атаві́зми

autonomia narodowo-terytorialna
націона́льно-територіа́льна автоно́мія

atamańszczyzna
отама́нщина

autonomia
автоно́мія

ataman koszowy
кошови́й отама́н

automatyzm pracy serca
автома́тія робо́ти се́рця

asymptota pozioma
асимпто́та горизонта́льна

autofigura
автофігу́ра

asymptota pochyła (ukośna)
асимпто́та похи́ла

autofagia
аутофагі́я

asymptota pionowa
асимпто́та вертика́льна

atomowy
атома́рний
atom (pierwszorzędowy,
drugorzędowy, trzeciorzędowy,
czwartorzędowy), pierwiastka
chemicznego
атом (первинний, вторинний,
третинний, четвертинний), хімічного
елемента
atrament
чорни́ло
atrofia mięśni
атрофі́я м’я́зів
atrybut
атрибу́т

awangardyzm
авангарди́зм
awitaminoza
авітаміно́з
azot
нітроге́н
azotan
нітра́т
azotan sodu
на́трієва селі́тра
azot (pierwiastek)
азо́т
azymut kartograficzny,
magnetyczny
ази́мут ді́йсний, магні́тний

atrybut pliku
атрибу́т фа́йлу
auksyny
ауксини́
aurum, złoto (pierwiastek)
а́урум
australopiteki
австралопіте́ки
autobiografia, życiorys
автобіогра́фія
autochromosomy
аутохромосо́ми
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asymptota
асимпто́та

argument funkcji
аргуме́нт фу́нкції

asymilacja (anabolizm)
асиміля́ція (анаболі́зм)

argon
арго́н

asymilacja
асиміля́ція

asymetria
асиме́трія

argentum (azotan, bromek, jodek,
tlenek, chlorek)
арґе́нтум (нітрат, бромід, йодид,
оксид, хлорид)

astygmatyzm (niezborność)
астигмати́зм

argentum, srebro (pierwiastek)
арґе́нтум

astrefowość
азона́льність

areszt administracyjny
адміністрати́вний аре́шт

astma oskrzelowa
бронхіа́льна а́стма

areometr, gęstościomierz
арео́метр

asteroida
астро́їда

aren (pierwiastek)
аре́н

astenosfera, warstwa Gutenberga
астеносфе́ра

areał, zasięg, obszar występowania
ареа́л

astat (pierwiastek)
аста́т

arcus tangens
аркта́нгенс

aspekt dokonany
доко́наний вид

arcus sinus
аркси́нус

asocjatywność, łączność działania
асоціати́вність

arcus cotangens
арккота́нгенс

asocjacja (stowarzyszenie)
асоціа́ція

arcus cosinus
аркко́синус

asocjacja molekuł
асоціа́ція моле́кул

archeobakterie (archeony)
архебакте́рії (архе́ї)

arytmetyka
арифме́тика

archiwum
архі́в

arystokracja
аристокра́тія

archiwizować pliki
архівува́ння фа́йлів

arydyzacja
аридиза́ція

archiwizator
архіва́тори

artykuł
стаття́

archiwizacja
архіва́ція

artykulacja
артикуля́ція

architektura układu obliczeniowego
архітекту́ра обчи́слювальної систе́ми

arsen (pierwiastek)
арсе́н

architektura komputerowa
архітекту́ра комп’ю́тера

aromatyzacja ropy naftowej
ароматиза́ція на́фти

archipelag
архіпела́г

arkusz roboczy
робо́чий лист

archeopteryks (Archaeopteryx)
археопте́рикс

arkusz kalkulacyjny
електро́нні табли́ці (ЕТ)

archeologia
археоло́гія

arkusz
а́ркуш

archaizm
архаї́зм

argumenty
аргуме́нти

archaiczny Homo sapiens
палеоантро́пи

argument liczby zespolonej
ко́мплексне число́, аргуме́нт

„arabska wiosna”
«ара́бська весна́»

asymptota
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anafora
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antyteza
антите́за

anatomia
анато́мія

antysemityzm
антисеміти́зм

analogia prawa
анало́гія пра́ва

antymon
сти́бій

analogia legis
анало́гія зако́ну

antykoncepcja
контраце́пція

analogia
анало́гія

antykodon
антикодо́н

analiza widmowa
спектра́льний ана́ліз

antygen
антиге́н

analizator
аналіза́тор

antycząstki
античасти́нки

analiza jakościowa
я́кісний ана́ліз

antybiotyki
антибіо́тики

analiza ilościowa
кі́лькісний ана́ліз

antroponim
антропо́нім

analiza
ана́ліз

antropologia
антрополо́гія

anafora
ана́фора

aneksja
ане́ксія
anemia
анемі́я (малокров'я)
anemometr, wiatromierz
анемо́метр
angina
ангі́на
anhydryt
ангідри́д
anilina
анілі́н
anilina (fenyloamina)
феніламі́н
animacja
аніма́ція
anion
аніо́н
anizogamia
анізога́мія
anoda
ано́д
„anszlus”
а́ншлюс
antonimy
анто́німи
antropogen (czwartorzęd)
антропоге́новий пері́од
antropogeneza
антропоген́ез
antropogeniczne czynniki
ekologiczne
антропоге́нні екологі́чні фа́ктори

aparat fotograficzny
фотоапара́т
aparat gębowy
ротови́й апара́т
aparat kamyczkowy
отолі́товий апара́т
aparat kontaktowy
конта́ктний апара́т
aparat mowy
мо́вний апара́т
aparat państwa
апара́т держа́ви
aparat (struktury) Golgiego
апара́т (ко́мплекс) Го́льджі
aparat szparkowy
про́дих
apartheid
апарте́їд
apatyt
апати́т
apelacja, odwołanie
апеля́ція
aplikacja
застосу́нок
apostrof
апо́стро́ф
apotema ostrosłupa
апофе́ма пірамі́ди
aproksymacja
апроксима́ція
ar
ар
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amfoteryczny (wodorotlenek,
tlenek)
амфоте́рний (гідрокси́д, окси́д)

alken
алке́н

amfoteryczność
амфоте́рність

alkanolan
алканоля́т

amalgamat (ortęć)
амальга́ма

alkan
алка́н

aluzja
алю́зія

alkaloidy
алкало́їди

alkil
алкі́л
alkin
алкі́н
alkohol aldehydowy
альдегідоспи́рт
alkohol denaturowany
денатуро́ваний спирт
alkohol metylowy (drzewny)
деревни́й спирт
alkohol polihydroksylowy
багатоа́томний спирт
alkohol techniczny
техні́чний спирт
alkohol trzeciorzędowy
трети́нний спирт
alkohol (winny, drzewny, etylowy,
metylowy, amoniakowy,
jednoatomowy, dwuatomowy,
trzechatomowy, nasycony,
pierwszorzędowy, drugorzędowy)
спирт (ви́нний, деревни́й, ети́ловий,
мети́ловий, нашати́рний,
одноа́томний, двоа́томний,
триа́томний, наси́чений, перви́нний,
втори́нний)
allel dominujący
доміна́нтний алель
allele letalne
лета́льні але́лі
allelizm wielokrotny
множи́нний алелі́зм
allel recesywny
рецеси́вний але́ль
alotropia
алотро́пія
alternacja dźwięków
чергува́ння зву́ків
alternatywne źródła energii
альтернати́вні джере́ла ене́ргії

amin
амі́н

anafaza
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amin aromatyczny
аромати́чний амі́н
aminokwasy
амінокисло́ти
aminokwasy (endogenne,
egzogenne)
амінокислота́ (замі́нна, незамі́нна)
aminokwasy niezamienne
незамі́нні амінокисло́ти
amitoza
аміто́з
amnestia
амні́стія
amoniak
амоніа́к
amoniak, woda amoniakalna
нашати́рний спирт
amoniak (wodorowęglan,
wodorotlenek, węglan, azotan,
azotyn, siarczan, chlorek)
амо́ній (гідрогенкарбона́т, гідрокси́д,
карбона́т, нітра́т, нітри́т, сульфа́т,
хлори́д)
amorficzność
амо́рфність
amplituda drgań harmonicznych
ампліту́да гармоні́чного колива́ння
amplituda (wahań) temperatur
ампліту́да колива́ння температу́р
amylaza
аміла́за
anabioza
анабіо́з
anabolizm (asymilacja)
анаболі́зм (асиміля́ція)
anachronizm
анахроні́зм

anafaza
анафа́за

aluminotermia
алюмінотермі́я (алюмотермі́я)

anaerob
анаеро́би

aluminium (wodorotlenek, węglik,
azotan, tlenek, siarczan, chlorek)
алюмі́ній (гідрокси́д, карбі́д, нітра́т,
окси́д, сульфа́т, хлори́д)
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akapit
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alimenty
аліме́нти

aktywacja
актива́ція

algorytmy rozgałęzione
розгалу́жені алгори́тми

aktynowiec
актино́їд

algorytmy liniowe
ліні́йні алгори́тми

aktyna
акти́н

algorytmy cykliczne
циклі́чні алгори́тми

akt indywidualny
індивідуа́льний акт

algorytm
алгори́тм

aksonometria
аксономе́трія

algebra
а́лгебра

akson
аксо́н

alfabet łaciński (łacinka)
лати́ниця

aksjomaty prawdopodobieństwa
аксіо́ми ймові́рності

alfabet
алфаві́т

aksjomat równoległych prostych
аксіо́ма парале́льності прями́х

alergia, uczulenie
алергі́я

aksjomat
аксіо́ма

alergeny
алерге́ни

„aksamitna rewolucja”
«оксами́това револю́ція»

alegoria
алего́рія

akrostych
акрові́рш

aldehyd octowy
о́цтовий альдегі́д

akrosom
акросо́ма

aldehyd mrówkowy, formaldehyd
формальдегі́д

akromegalia
акромега́лія

aldehyd masłowy (butanal)
бутана́ль

akomodacja
акомода́ція

aldehyd glukozowy
глюко́зи альдегі́дна фо́рма

aklimatyzacja gatunków
акліматиза́ція ви́дів

aldehyd
альдегі́д

aklimatyzacja
акліматиза́ція

alchemia
алхі́мія

akcja „Zachód”
опера́ція «За́хід»

album fotograficzny
фотоальбо́м

akcja „Wisła”
опера́ція «Ві́сла»

albedo
альбе́до

akcesoria
аксесуа́ри

alanina (α-alanina; α-kwas
aminopropanowy)
алані́н (альфа-алані́н; альфаамінопропа́нова кислота́)

akceptor
акце́птор

akcent stały
фіксо́ваний на́голос

akwen, akwatorium
аквато́рія

akcent otwarty
відкри́тий на́голос

akwalung
аквала́нг

akcent
акце́нт

akwakultura
аквакульту́ра

akcelerator
акселера́тор

akustyka
аку́стика

akceleracja
акселера́ція

aktywne prawo wyborcze
акти́вне ви́борче пра́во

akapit
абза́ц
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A
adres elektronicznej skrzynki
pocztowej
адре́са електро́нної пошто́вої
скри́ньки

abecadło, alfabet
а́збука
abolicjonizm
аболіціоні́зм

adres elektroniczny
електро́нна адре́са

absencja
прогу́л
absolutyzm (monarchia absolutna)
абсолюти́зм (абсолю́тна мона́рхія)
absolutyzm oświecony
осві́чений абсолюти́зм

Akademia
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adres mieszany komórki
мі́шане посила́ння
adsorpcja
адсо́рбція
adwokat
адвока́т

absorpcja
абсо́рбція

aeroby
аеро́би

abstrakcjonizm
абстракціоні́зм

aerostat
аероста́т

acetabularia
ацетабуля́рія

aerozol
ае́розоль

acetaldehyd (etanal, aldehyd
octowy)
ацетальдегі́д (етана́ль, о́цтовий
альдегі́д)

afiks
а́фікс
afiksacja
афікса́ція

aceton
ацето́н

aforyzm
афори́зм

acetylen (etyn)
ацетиле́н (ети́н)

aforyzm, złota myśl
крила́тий ви́слів

adaptacja
адапта́ції

afrykat
африка́т, африка́та

adaptatywne rytmy biologiczne
адапти́вні біологі́чні ри́тми

agar-agar
агар-ага́р

addytywność
адити́вність

aglomeracja miejska
міська́ агломера́ція

adenina
адені́н
adenozynotrójfosforan (ATP – kwas
adenozynotrójfosforowy)
аденозинтрифосфа́т (АТФ)
administracja publiczna
публі́чна адміністра́ція

aglomeracja przemysłowa
агломера́ція промисло́ва
aglomerat
агломера́т
aglutynacja
аглютина́ція
agresor
агре́сор

administratorzy
адміністра́тори

agrocenoza
агроцено́з

adopcja, usynowienie
усино́влення

akademia
акаде́мія

adresat wypowiedzi
адреса́т мо́влення

Akademia Słowiano-GreckoŁacińska
слов’я́но-гре́ко-лати́нська шко́ла

adres bezwzględny komórki
абсолю́тне посила́ння

5

Termin stosowany w wielu dziedzinach
Informatyka

Аа

Filologia
Prawoznawstwo
Chemia
Biologia

G

Fizyka
F

x2

Matematyka
Geografia
Historia

Wykaz skrótów
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O słowniku terminów i pojęć
Zaproponowany słownik jest polsko-ukraińskim – ukraińsko-polskim
słownikiem służącym do tłumaczenia terminów. Zawiera około 7000
najbardziej rozpowszechnionych pojęć z historii, geografii, matematyki,
fizyki, biologii, chemii, informatyki, filologii oraz prawa – czyli z tych
przedmiotów edukacyjnych, z których terminologią uczniowie zapoznają
się w swoim ojczystym języku narodowym i państwowym ukraińskim. W
słowniku znajdują się terminy składające się z jednego wyrazu, oraz
terminy wielowyrazowe (pojęcia naukowe).
Większość terminów naukowych ma charakter międzynarodowy,
ale ich pisownia w każdym języku podporządkowana jest odpowiednim
zasadom, opanować które pomaga słownik, ponieważ ma on charakter
normatywny. Pisownia słów z różnych dziedzin odpowiada aktualnym
zasadom języka.
Podstawowym zadaniem słownika jest pomoc uczniom w zestawieniu
terminów w ich języku ojczystym z terminami państwowego języka ukraińskiego i odwrotnie, co z kolei istotnie ułatwi korzystanie z podręczników
oraz literatury specjalnej w pewnej dziedzinie wiedzy. Porównanie terminów jest szczególnie ważne w obecnych warunkach, kiedy język ukraiński
jako państwowy rozszerza swój zasięg na wszystkie dziedziny nauki.
Korzystanie ze słownika jest bardzo łatwe: hasła zostały ułożone
alfabetycznie do trzeciej litery i dalej; przed każdym wyrazem znajduje
się piktogram (symbol) wskazujący, do której dziedziny wiedzy należy
termin lub pojęcie naukowe. Akcent w wyrazach zapewni poprawną
wymowę.
Po odwróceniu książki użytkownik uzyskuje dostęp do tłumaczenia
odwrotnego, co ułatwia przygotowanie odpowiedzi na wszelkie pytania
naukowo-edukacyjne, poprawne wykonanie zadań testowych.
Słownik jest samowystarczalnym przewodnikiem intelektualnym.
Umieszczona w nim leksyka terminologiczna będzie potrzebna nie tylko
podczas przygotowywania uczniów do zadań różnego rodzaju, lecz
także do tłumaczenia materiałów edukacyjnych lub prac naukowych w
różnych dziedzinach wiedzy. Znajomość przedmiotów, których terminologia znajduje się w słowniku, jest niezbędna do podjęcia studiów
wyższych na Ukrainie, przed którymi należy zdać egzaminy maturalne.
Słownik zawiera nowe terminy i pojęcia naukowe oraz techniczne,
które pojawiły się niedawno pod wpływem zmian społecznych i
gospodarczych.
Publikacja jest przydatna dla uczniów i nauczycieli zarówno
tradycyjnych ogólnokształcących placówek edukacyjnych, jak również
liceów, gimnazjów i in.
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