
svrgavati 202 

svrgavati ipf zrzucać, strącać, 
obalać 

svrgnuti pf zrzucić, strącić, obalić 
svrha / cel m, zamiar m 
svrsavati ipf kończyć 
svrsetak m koniec, zakończe

nie n 
svrsiti pf zakończyć, dokończyć, 

skończyć 
svuéi pf zdjąć, zwlec, ściągnąć 

(o ubraniu) 
svuéi se pf rozebrać się 
s M i c l a wszędzie 

s 
sabat m rei. szabat 
sali m 1. szach (ruch w grze); 

drźati u ~ u trzymać w szachu 
2. szachypl (gra); igrati - grać 
w szachy 3. szach (tytuł) 

śahist m szachista 
śak|a / pięść, garść; ispustiti iz 

—a wypuścić z rąk; punom 
- o n hojną ręką; vratiti se 
praznih ~ a wrócić z niczym 
<z pustymi rękami> 

śal m szal, szalik 
śal|a / żart m, dowcip m; u —i 

żartem; okrenuti na —u obró
cić w żart; —u na stranu żarty 
na bok 

śalica / filiżanka 
salili se ipf żartować 
śalter m okienko n (w urzędzie); 

na ~ u w okienku 

śa|jiv dowcipny; —a pośta głuchy 
telefon (zabawa) 

samar m policzek (uderzenie 
w twarz); opaliti ~ wymierzyć 
policzek (zob. pljuska) 

śampanjac m szampan 
śampinjon m pieczarka / (grzyb) 
śampon m szampon; ~ za 

i i i a s m i kosu szampon do wło
sów przetłuszczających się 

śansa / szansa 
sapa/łapa 
śapat m szept 
śapnuti pf szepnąć 
śaptać m sufler 
śaptaonica/budka suflera 
śaptati ipf szeptać 
śarada / szarada 
śaraf m pot. śruba / (zob. zavr-

tanj) 
śarafiti ipf l.pot. wkręcać śrubę 

2. przen. przykręcać śrubę 
śaran m karp 
saren różnobarwny; gledati kao 

tele u —a vrata gapić się jak 
cielę na malowane wrota 

śarlah m szkarlatyna/ 
śarlatan m szarlatan 
śarm m czar, urok 
śarolik różnobarwny; pstrokaty 
śasi ja / podwozie n 
śaś m sitowie n, szuwary pl 
śator m namiot; razapeti — roz

bić namiot 
salorsk|i namiotowy; ~ o płatno 

płótno namiotowe 
śav m szew, ścieg 
śćav m szczaw 
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śećer m cukier; ~ u prahu cukier 
puder 

sećern|i cukrowy; ~ a trska trzci
na cukrowa; med. ~ a bolest 
cukrzyca 

sef m szef 
śefica / szefowa 
sepav kulawy, chromy 
śesnaest szesnaście; przen. sve 

u — pełną parą 
śest sześć; ni pet ni — bez chwili 

namysłu 
śestar m cyrkiel 
śesterokut m mat. sześciokąt 
śesti szósty 
śeśir m kapelusz 
śetaliśte n promenada /, dep

tak m 
śetati ipf spacerować 
śetnja/spacer m 
śeva / skowronek m 
śezdeset sześćdziesiąt 
śikara / gąszcz m, gęstwina, za

rośla n pil 
sïlo n szydło; vratiti ~ za ognji-

lo odpłacić pięknym za nadob
ne 

śiljak m szpic, ostrze n 
siljasi spiczasty 
śipak m dzika róża; pokazali ~ 

pokazać figę 
śipka / 1 . witka, pręt m, pałecz

ka 2. sztabka; zlatna ~ sztab-
ka złota 

śirina /szerokość 
śiriti ipf 1. rozszerzać, posze

rzać; ~ ruke rozkładać ręce 2. 
szerzyć, rozprzestrzeniać, roz

powszechniać; — glasine sze
rzyć <rozsiewać> plotki 

śiriti se ipfl. szerzyć się, rozsze
rzać się 2. rozpościerać się, 
roztaczać się 

śirok szeroki, obszerny 
sironi: otvoriti ~ vrata otworzyć 

drzwi na oścież; ~ svijeta po 
całym świecie 

śiśati /p/strzyc, obcinać (włosy) 
śiśke / p l grzywka / 
śiśmiś m nietoperz 
śiti ipf szyć 
śiziti ipf pot. wściekać się (ze 

złości); wariować (na czyim 
punkcie) 

śkamp m rak morski 
śkare pl tantum nożyce, nożyczki 
śkola/szkoła; osnovna — szkoła 

podstawowa; srednja ~ szkoła 
średnia; visa ~ szkoła poma
turalna; visoka — szkolą wyż
sza; zivotna — szkoła życia 

śkolski szkolny 
skolstvo n szkolnictwo 
śkoljka / muszla, małża; zahod-

ska ~ muszla klozetowa 
skorpion m skorpion 
Skorpion m astr. Skorpion; ro-

den u znaku —a urodzony pod 
znakiem Skorpiona 

śkrabica / skarbonka, puszka 
(na datki) 

skrbav szczerbaty 
śkrge f pl skrzela n pl 
śkrila/płyta nagrobkowa 
śkrinja / skrzynia; mrtvacka ~ 

trumna 



echo 334 

E 
ech|o n eho, jeka /, odjek m; 

odbić się ~em w prasie iza-
zvati odjek u tisku 

edukacja / edukacija, obrazo-
vanje n 

efekt m 1. (rezultat) ućinak, 
posljedica /, rezultat; ~ cie
plarniany efekt staklenika 2. 
(wrażenie) dojam, efekt 

efektowny efektan 
efektywność/ucinkovitost, djelo-

tvornost, efikasnost, uspjeśnost 
efektywny ucïnkovit, djelotvo-

ran, efikasan, uspjeśan 
egipsk|i egipatski; mumia —a 

egipatska mumija 
egoista m sebićnjak, egoist 
egoistka /egoistkinja 
egoistyczny sebićan, egoistićan 
egoizm m sebićnost/ egoizam 
egzamin m ispit; zdać ~ polożiti 

ispit; — dojrzałości ispit zre-
losti; — wstępny prijamni ispit 

egzaminacyjny ispitni 
egzaminator m ispitivac 
egzaminować ipf ispitivati 
egzekucja / 1. (ściąganie należ

ności skarbowych) egzekucija 
2. egzekucija, pogubljenje n 

egzemplarz m egzemplar, pri-
mjerak, komad 

egzotyczny egzotićan 
egzystencja / egzistencija, op-

stanak m, postojanje n 
egzystować /p/postojati, egzisti-

rati 

ekawski jęz. ekavski; dialekt ~ 
ekavski govor 

ekipa / ekipa, tim m 
ekologia / ekologija 
eko!ogiczn|y ekolośki; żywność 

~ a ekolośka hrana 
ekonomi|a / ekonomija, gospo-

darstvo n 
ekonomiczny ekonomski 
ekonomista m ekonomist 
ekran m ekran 
ekscytacja / uzbudenje n, eksci-

tacija 
ekscytować (się) ipf uzbudivati 

(se) 
ekscytujący uzbudljiv 
ekshumacja / ekshumacija 
eksmisja / deloźacija, prisilno 

iseljavanje 
eksmitować jp///?/delożirati 
ekspedycja / ekspedicija 
ekspedytor m otpravnik, ekspe-

ditor 
ekspert m ekspert, strućnjak, 

vjestak 
ekspertyza / vjestaëenje n, eks-

pertiza 
eksperyment m eksperiment, 

pokus 
eksperymentalny pokusni 
eksploatacja /eksploatacija 
eksploatować ipf 1. (co) eks-

ploatirati ipflpf, iskoristavati 
(sto); — bogactwa naturalne 
eksploatirati prirodna bogat-
srva 2. (kogo) izrabljivati (koga) 

eksplodować ip/eksplodirati ipflpf 
eksplozja /eksplozija 
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eksponat m eksponat, izlożak 
eksponować ipf eksponirati 

ipflpf izlagati 
eksport m izvoz 
eksporter m izvoznik 
eksportować ipf izvoziti 
eksportow|y izvozni; polityka 

~ a izvozna politika 
ekspres m 1. ekspresni vlak 2. 

hitna pośiljka 3. (do kawy) 
kuhalo za kavu 

ekstrakt m ekstrakt, iscrpina/ 
ekstremalny ekstreman, krajnji 
ekumeniczny ekumenski 
ekumenizm m ekumenizam 
ekwiwalent m ekvivalencija, 

istovrijednost 
elastyczny 1. (giętki) elastićan, 

gibak, rastegljiv, pruziv 2. (do
stosowujący się) prilagodljiv, 
savitljiv (o rzeczy), fleksibilan 
(o człowieku) 

elegancja / elegancija, profinje-
nost, otmjenost 

elegancki elegantan, profinjen, 
otmjen 

elektroniczn|y elektronski; media 
~e elektronski mediji 

elektrotechniczny elektroteh-
nićki; wydział — elektrotehnić-
ki fakultet 

elektrownia / elektrana; — ato
mowa nuklearka; ~ wodna 
hidroelektrana 

elektryczność/elektricitet m 
elektryczny elektricni; prąd ~ 

elektrićna struja; wyłącznik — 
sklopka / 

elektryk m elektrićar 
element m elemen(a)t, dio cjeline 
elementarny elementaran, os-

novan 
elementarz m pocetnica/ 
eliminacjla / 1. eliminacija, 

uklanjanje n, izlucenje n, od-
stranjenje n 2. ~e pl izlućno 
natjecanje; uczestnik —i natje-
catelj m 

eliminacyjny natjecateljski, eli-
minacijski 

eliminować ipf eliminirati ipflpf 
iskljucivati, uklanjati, odstra-
njivati 

embrion m embrio, zametak, 
zarodak 

emeryt m umirovljenik 
emerytalny mirovinski 
emerytu|ra / mirovina; być na 

—rze biti u mirovini 
emigraejla / iseljenistvo n; żyć 

na —i zivjeti u iseljenistvu 
emigracyjny iseljenićki 
emigrant m iseljenik 
emigrantka / iseljenica 
emigrować ipflpf iseljavati se/ 

iseliti se, emigrirati 
emisariusz m emisar, izaslanik 
emisja / emisija (światła, dźwię

ku, pieniędzy) 
emocj|a/emocija; pełen —i pun 

emocija 
emocjonalny emotivan 
emulsja / emulzija 
encyklopedia / enciklopedija 
encyklopedyczny enciklopedijski 
energetyczny energetićan 


