
Słownik branżowy   

¡Jusus!- na zdrowie  

¡peligro! - niebezpieczeństwo!  

abierto - otwarte  

aceite do oliva- oliwa z oliwek  

agua con gaz- woda gazowana  

agua sin gaz- woda niegazowana  

agua- woda  

aguardiente - wódka  

ajo- czosnek  

almacenar- magazynować  

antes- wcześniej  

anulado - odwołany  

aparcar- parkować  

atender- obsługiwać  

autopista- autostrada  

azucar - cukier  

bandeja- taca  

barato - tani  

barra- bagietka  

barrer- zamiatać  

batidora- mikser  

bebidas- napoje  

berenjena- bakłażan  

bolsa- reklamówka  



cafetera- ekspres do kawy  

café con leche - kawa z mlekiem  

calabaza – dynia  

camarera- kelnerka  

camarero- kelner  

canción- piosenka  

carne de cerdo- wieprzowina  

carne de res- wołowina  

carne- mięso  

caro- drogi  

catsup- ketchup  

caña- kufel  

cebollas- cebula  

cebollín- szczypiorek  

cenicero- popielniczka  

cereza – wiśnia  

cerrado - zamknięte  

cerrito- wózek sklepowy  

cerveza - piwo  

champiñón – pieczarka  

chicle- guma do żucia  

chumbo- opuncja  

clara- pól szklanki piwa i pół napoju o smaku cytrnowym  

cocinar - gotować  

commer- jeść  

complemento- uzupełniać  



completo- zakończyć  

copa- kieliszek  

correcto- poprawny  

correr- biegać  

cubiertos- sztućce  

cuchara- łyżka  

cucharita- łyżeczka  

cuchillo- nóż  

cuenta –rachunek  

de nada – nie ma za co  

de nada- nie ma za co  

desayunar - jeść śniadanie  

descafeinado- bezkofeinowy  

descansar - odpoczywać  

despues- później  

dormir - spać  

duro- twardy  

edulcorante- słodzik  

el arroz - ryż  

el tren - pociąg  

ensalada- sałatka  

entrada gratuita - wstęp wolny  

esperar- czekać  

festivo- święto  

fiesta- urlop  

folleto- reklamówka  



fruta- owoce  

fuera- na zewnątrz  

fumadores - dla palących  

fumar- palić  

galletas- ciasteczka  

gasolinera - stacja benzynowa  

goma- ścierka  

gratuito / libre- bezpłatny  

hacer - robić  

hambre- głód  

hielo- lód  

hongos- grzyby  

huevo- jajka  

huevos revueltos- jajecznica  

incendio- pożar  

infusión- napar  

ir al trabajo - iść do pracy  

jamón- szynka  

jarra- gruby kufel z rączką  

jefe- szef  

kiwi – kiwi  

la zanahoria – marchewka  

las patatas - ziemniaki  

las patatas fritas - frytki  

lata- puszka  

lavado- myć  



lavavajillas- zmywarka  

lechuga – sałata  

limpiar- czyścić  

limón – cytryna  

luego- potem  

lugar- kłaść  

macedonia- sałatka owocowa  

madalena- muffinka  

mal- zły  

mango – mango  

mantel- obrus  

mantequilla- masło  

manzana- jabłko  

mariscos- owoce morza  

melocotón- brzoskwinia  

miel- miód  

mirar- patrzeć  

mosquito- komar  

mostaza- musztarda  

mustia- zwiędła  

muy hecho- dobrze wysmażony  

muy malo- bardzo źle  

muy poco hecho- krwisty  

naranja- pomarańcza  

nevera- lodówka  

no fumadores - dla niepalących  



no tocar - nie dotykać  

oliva – oliwka  

ordenar- porządkować  

pagar al contado  -płacić gotówką  

pagar con tarjeta – płacić kartą  

pagar- płacić  

palillos- wykałaczki  

pan- chleb  

para llevar- na wynos  

pasado- ostatni  

pasear - spacerować  

pasta- makarony  

pastel/torta- ciasto  

pastilla- tabletka  

patata – ziemniak  

paño- szmatka  

pañuelo- chusteczka higieniczna  

pedido- zamówienie  

pepino – ogórek  

pera – gruszka  

percha- wieszak  

pescado- ryba  

picar- przekąsić  

pimienta- pieprz  

pimiento – papryka  

placa- talerz  



plato nacional - specjalność narodowa  

plato precocinado- danie gotowe  

plato- talerz  

plegar- składać  

plátano – banan  

pollo- kurczak  

por favor- proszę  

postre -deser  

postre del día- deser dnia  

probablemente- prawdopodobnie  

propina- napiwek  

puedo golpo- pogłaskać  

puerto- port  

pulir- polerować  

quemadura solar- oparzenie słoneczne  

queso- ser  

rebajado- przeceniony  

receta- przepis  

recien exprimido- świeżo wyciskany  

refrescos- napoje orzeżwiające  

repollo – kapusta  

reservar una mesa – rezerwować stolik  

restaurants – restauracja  

retrasado - opóźniony  

roto- rozbitysal- sól  

rábano – rzodkiewka  



sandía- arbuz  

secar- suszyć  

servir- serwować  

seta- grzyb  

sin gluten- nie zawiera glutenu  

sin lactosa- bez laktozy  

soluble- rozpuszczalna  

sopa- zupa  

soya- soja  

suelo- podłoga  

tabla- deska do krojenia  

tatuaje- tatuaż  

taza- filiżanka  

tenedor- widelec  

tijeras- nożyczki  

tirar la bascura- wyrzucać śmieci  

tomate – pomidor  

tregar- umyć podłogę  

triste- smutny  

triunfo- triumf  

té- herbata  

una botella de vino- butelka wina  

usar- używać  

vaso- szklanka  

vino - wino  

volver a casa - wracać do domu  



zona- strefa  

zumo- sok 


