
ПРАКТИЧНИЙ

СЛОВНИК
ПОЛЬСЬКО-РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ

•••
PRAKTYCZNY

SŁOWNIK
POLSKO-ROSYJSKO-UKRAIŃSKI



СТАНІСЛАВ ДОМАГАЛЬСКІ

ПРАКТИЧНИЙ

СЛОВНИК
ПОЛЬСЬКО-РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ

З ІНДЕКСАМИ
РОСІЙСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

•••
PRAKTYCZNY

SŁOWNIK
POLSKO-ROSYJSKO-UKRAIŃSKI

Z INDEKSAMI
TERMINÓW ROSYJSKICH I UKRAIŃSKICH



УДК 81¢374

ББК 92

Д66

Автор Станіслав Домагальскі
Відповідальний редактор Данута Самек

© REA s.j., Warszawa 2003

Домагальскі Станіслав

Д66 Практичний польсько-російсько-український словник

з індексами російських і українських термінів. —

Тернопіль: Богдан, 2012. — 1312 с.

 ISBN 978-966-10-1320-8

Охороняється законом про авторське право. 
Жодна частина цього видання не може бути відтворена 
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

© Wydawnictwo REA,
Warszawa, 2003

© Навчальна книга - Богдан,
ISBN 978-966-10-1320-8 майнові права, 2012



SPIS  TREŚCI

Uwagi ogólne ...........................................................................................
Słownik ...................................................................................................
Indeksy terminów rosyjskich i ukraińskich .............................................
Wyjaśnienia wybranych poj9ć i wyrazów ...............................................
Jednostki monetarne państw świata .........................................................
Nazwy geograficzne .................................................................................
Liczebniki, miesi8ce, dni tygodnia ..........................................................
Notatki ....................................................................................................

СОДЕРЖАНИЕ

Общие замечания ...................................................................................

Словарь ...................................................................................................

Индекс русских терминов .....................................................................

Индекс украинских терминов ...............................................................

Объяснения избранных понятий и выражений ...................................

Денежные единицы стран мира ............................................................

Географические названия .....................................................................

Числительные, месяцы, дни недели .....................................................

Заметки ...................................................................................................

ЗМІСТ

Загальні зауваження ...............................................................................

Словник ..................................................................................................

Індекс російських термі нів ....................................................................

Індекс українських термінів ..................................................................

Пояснення вибраних понять і виразів ..................................................

Грошові одиниці держав світу ..............................................................

Географічні назви ..................................................................................

Числівники, місяці, дні тижня ..............................................................

Замітки ...................................................................................................

5

6
13

999
1215
1275
1295
1307
1313

8
13

1001
1107
1235
1283
1295
1307
1315

10
13

1001
1107
1255
1289
1295
1307
1317



UWAGI  OGÓLNE
Prak tycz ny pol sko-ro syj sko-ukra iń ski Słow nik eko no mi ki i han dlu

prze zna czo ny jest dla sze ro kie go kr9 gu czy tel ni ków, ze szcze gól nym
uwzgl9 dnie niem pol skich, ro syj skich i ukra iń skich bi znes me nów, han dlow -
ców i me ne dże rów za in te re so wa nych w na wi8 zywa niu i roz sze rza niu kon -
tak tów go spo dar czo-han dlo wych z part ne ra mi za gra nicz ny mi.

Słow nik pre zen tu je ter mi no lo gi9 współ cze sne go j9 zy ka eko no micz ne go
i j9 zy ka bi zne su, sto so wa ne go w co dzien nej prak ty ce za wo do wej.

Ni niej szy słow nik ma rów nież słu żyć po mo c8 przy lek tu rze pol skiej, ro -
syj skiej i ukra iń skiej li te ra tu ry fa cho wej oraz w tłu ma cze niu i opra co wy wa -
niu te kstów z za kre su: eko no mi ki, go spo dar ki, han dlu, fi nan sów, ban ko wo -
ści i dzie dzin po krew nych.

Dla osób po słu gu j8 cych si9 j9 zy kiem ro syj skim opra co wa no in deks od -
po wie dni ków ro syj skich, a dla osób ko rzy sta j8 cych z j9 zy ka ukra iń skie go –
in deks od po wie dni ków ukra iń skich. In de ksy sta no wi8 sko ro widz al fa be -
tycz ny pod sta wo wych ha seł w j9 zy ku ro syj skim i ukra iń skim, z uwzgl9 dnie -
niem pa gi na cji; np.:

цена – cena 75, koszt 269, wartość 824
ціна – cena 75, koszt 269, wartość 824

Słow nik za wie ra zbiór oko ło 40.000 pol skich ter mi nów eko no micz no-
han dlo wych zgru po wa nych w ar ty ku łach słow ni ko wych we dług za sa dy sy -
ste mu gnia zdo we go.

Ar ty kuł słow ni ko wy skła da si9 z na st9 pu j8 cych ele men tów:
– pol skie go wy ra zu ha sło we go (czcion ka pół gru ba),
– od po wie dni ków ro syj skich i ukra iń skich (czcion ka pro sta),
– roz bu do wa nych pol skich po j9ć ha sło wych wraz z ich se man tycz ny mi

od po wie dni ka mi w j9 zy ku ro syj skim i ukra iń skim (czcion ka pro sta),
– przy kła dów uży cia wy ra zów ha sło wych w po szcze gól nych zna cze -

niach i zwi8z kach fra ze o lo gicz nych (kur sy wa).
Słow nik za wie ra tak że opra co wa ne w trzech j9 zy kach:
– wy ja śnie nia wy bra nych po j9ć i wy ra zów, obej mu j8 ce ter mi ny ozna -

czo ne w za sa dni czej cz9 ści słow ni ka sym bo lem gwia zd ki (*),
– spis jed no stek mo ne tar nych świa ta z po da niem na zwy pań stwa, je go

sto li cy i ko du li te ro we go wa lu ty,
– nazwy geograficzne.
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Bli skie zna cze nio wo od po wie dni ki pol skie go wy ra zu ha sło we go od dzie -
lo ne s8 prze cin kiem, zaś bar dziej zróż ni co wa ne – śre dni kiem; np.:

pełnomocnik – уполномоченный; дове-
ренный, поверенный; делегат; пред-
ставитель – уповноважений; довіре-
ний, повірений; делегат; представник

Sy no ni micz ne wa rian ty po ł8 czeń wy ra zo wych w j9 zy ku pol skim oraz
prze kła dzie ro syj skim i ukra iń skim umie szczo no w na wia sach okr8 głych; np.:

pilna (nagła) sprawa – срочное (спешное)
дело – термінова (спішна) справа

Wy ra zy wa rian to we, moż li we w da nym sku pie niu słow nym, znaj du j8 si9
w na wia sach kwa dra to wych; np.:

plan [wielkości] produkcji – план объёма про-
изводства – план обсягу виробництва

Po raz pierw szy w te go ty pu słow ni kach ar ty ku ły słow ni ko we po sze rzo -
no o sy no ni my pol skich wy ra zów ha sło wych. S8 one umie szczo ne w koń cu
ar ty ku łu i ozna czo ne sym bo lem krop ki (·).

W Słow ni ku sta ra no si9 od no to wać ak tu al ny stan roz wo ju le ksy ki eko no -
micz nej i han dlo wej, ter mi no lo gii pra wni czej i in for ma tycz nej oraz za re je -
stro wać współ cze sne ten den cje j9 zy ko we.

Przy opra co wa niu Słow ni ka ko rzy sta no z ogól nych, spe cja li stycz nych
i bran żo wych słow ni ków j9 zy ka pol skie go, ro syj skie go i ukra iń skie go.

Pod sta w8 do bo ru ha seł by ły słow ni ki i in ne wy daw nic twa z za kre su eko -
no mi ki i han dlu oraz dzie dzin z ni mi zwi8 za nych, za wie ra j8 ce współ cze sn8
pol sk8, ro syj sk8 i ukra iń sk8 le ksy k9 pro fe sjo nal n8.

Wszel kie uwa gi kry tycz ne oraz ży cze nia, do ty cz8 ce me ry to rycz nej za war -
to ści Słow ni ka b9 d8 wy ko rzy sta ne przy je go ko lej nej edy cji.

Sta ni sław Do ma gal ski
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Jakuck – Якутск – Якутськ
Jałta – Ялта – Ялта
Jamajka – Ямайка – Ямайка
Japonia – Япония – Японія
Jekaterynburg – Екатеринбург –

Єкатеринбург
Jelenia Góra – Еленя-Гура –

Єленя-Гура
Jemen – Йемен – Ємен
Jenisej – Енисей – Єнісей
Jerozolima – Иерусалим – Єру -

салим
Jezioro Aralskie – Аральское

море – Аральське море
Jezioro Genewskie – Женевское

оз еро – Женевське озеро
Jordania – Иордания – Йорданія
Jugosławia – Югославия – Юго -

сла вія

Kabul – Кабул – Кабул
Kair – Каир – Каїр
Kaliningrad – Калининград – Ка -

лі нінград
Kalisz – Калиш – Каліш
Kalkuta – Калькутта – Калькутта
Kambodża – Камбоджа – Кам -

боджа
Kamczatka – Камчатка – Камчат -

ка
Kamerun – Камерун – Камерун
Kampala – Кампала – Кампала
Kanada – Канада – Канада
Kanał Panamski – Панамский ка -

нал – Панамський канал
Kanał Sueski – Суэцкий канал –

Суецький канал
Kapsztad – Кейптаун – Кейптаун
Kara-kum – Каракумы – Караку -

ми
Karakorum – Каракорум – Кара -

ко рум
Karelia – Карелия – Карелія

Karpaty – Карпаты – Карпати
Kartagina – Карфаген –

Карфаген
Kaszmir – Кашмир – Кашмір
Katalonia – Каталония – Катало -

нія
Katar – Катар – Катар
Katmandu – Катманду – Кат -

манду
Katowice – Катовице – Катовіце,

Катовиці
Kaukaz – Кавказ – Кавказ
Kazachstan – Казахстан – Казах -

стан
Kazań – Казань – Казань
Kazbek – Казбек – Казбек
Kenia – Кения – Кенія
Kielce – Кельце – Кельце
Kigali – Кигали – Кігалі
Kijów – Киев – Київ
Kilimandżaro – Килиманджаро –

Кіліманджаро
Kilonia – Киль – Кіль
Kingstown – Кингстаун – Кінгс -

таун
Kinszasa – Киншаса – Кіншаса
Kirgistan – Киргистан – Киргис -

тан
Kirgizja – Киргизия – Киргизія
Kiribati – Кирибати – Кирибаті
Kiszyniów – Кишинёв – Кишинів
Kłajpeda – Клайпеда – Клайпеда
Kolombo – Коломбо – Коломбо
Kolonia – Кёльн – Кельн
Kolumbia – Колумбия – Колумбія
Komory (wyspy) – Коморские ост -

рова – Коморські острови
Konakry – Конакри – Конакрі
Kongo – Конго – Конго
Kopenhaga – Копенгаген – Ко -

пен гаген
Kordyliery – Кордильеры – Кор -

дильєри
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Korea – Корея – Корея
Korea Południowa – Южная Ко -

рея – Південна Корея
Korea Północna – Северная Ко-

рея – Північна Корея
Korsyka – Корсика – Корсика
Kostaryka – Коста-Рика – Коста-

Рика, Коста-Ріка
Koszalin – Кошалин – Кошалін
Kraje Nadbałtyckie – Прибалти -

ка – Прибалтика
Kraków – Краков – Краків
Krasnojarsk – Красноярск – Крас -

 ноярськ
Kreta – Крит – Кріт
Krym – Крым – Крим
Kuala Lumpur – Куала-Лумпур –

Куала-Лумпур
Kuba – Куба – Куба
Kujawy – Куявия – Куявія
Kurdystan – Курдистан – Курди -

стан
Kuryle (wyspy) – Курильские ост -

ро ва – Курильські острови
Kuwejt – Кувейт – Кувейт

La Manche – Ла-Манш – Ла-
Манш

Labrador – Лабрадор – Лабрадор
Laos – Лаос – Лаос
Laponia – Лапландия – Лаплан -

дія
Legnica – Легница – Лігниця
Lena – Лена – Лена
Lesotho – Лесото – Лесото
Liban – Ливан – Ліван
Liberia – Либерия – Ліберія
Libia – Ливия – Лівія
Lichtenstein – Лихтенштейн –

Ліх тенштейн
Lima – Лима – Ліма
Lipsk – Лейпциг – Лейпціг
Litwa – Литва – Литва
Lizbona – Лиссабон – Лісабон

Loara – Луара – Луара
Lombardia – Ломбардия – Лом -

бардія
Lome – Ломе – Ломе
Londyn – Лондон – Лондон
Lotaryngia – Лотарингия – Лота -

рингія
Lozanna – Лозанна – Лозанна
Luanda – Луанда – Луанда
Lublana – Любляна – Любляна
Lublin – Люблин – Люблін, Люб -

лин
Luksemburg – Люксембург – Лю -

к сем бург
Lusaka – Лусака – Лусака
Lwów – Львов – Львів

Łaba – Лаба (Эльба) – Лаба (Ель -
ба)

Ładoga – Ладога, Ладожское
озеро – Ладога, Ладозьке озеро

Łotwa – Латвия – Латвія
Łódź – Лодзь – Лодзь
Łuck – Луцк – Луцьк

Macedonia – Македония – Маке -
до нія

Madagaskar – Мадагаскар – Ма -
дагаскар

Madera – Мадейра – Мадейра,
Мадера

Madryt – Мадрид – Мадрид
Majorka – Майорка – Майорка
Malawi – Малави – Малаві
Male – Мале – Мале
Malediwy – Мальдивы – Мальді-

ви
Malezja – Малайзия – Малайзія
Mali – Мали – Малі
Malta – Мальта – Мальта
Małopolska – Малая Польша –

Ма лопольща
Managua – Манагуа – Манагуа
Manama – Манама – Манама
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