
a ba a bap! być może tak jakby gdzież tam
abcalować abcalůngować spłacać dług
abcybilder abcybinder abcyjbilder naklejka nalepka nadruk kalkomania
abdankować abdykować zrzekać się
abecodlorz abecadło
abfal odpadek resztka odpad
abkracer wycieraczka
abkracować wycierać do wycieraczki
ablyjgěr aplyjger ablyger ablegěr sadzonka szczep odszczepka
abnyjer zaszewka
abo albo lub czy
abo baj albo też
abrahama 50 urodziny
abrahamowiny pięćdziesiąte urodziny
abrewjacyjo skrót w tekście
abrychta abrychtmaszýna strugarka
absolucyjo rozgrzeszenie
abszic odprawa
abszicfajer przyjęcie pożegnalne studniówka
abszlag odmowa
abszlagować odmawiać
absztand odstęp
absztychować zwracać uwagę
absztyfikant zalotnik mężczyzna poszukujący partnerki
abszus wystrzał
abtryjter wycieraczka
aby chociaż przynajmniej
abzac obcas odstęp
abzynder nadawca
Achim Chimek Joachim
achtel miara pojemności - 125 litrów korzec beczka
achtelka butelka o pojemności 1/8 litra
achtla 1/8 litra ósma część czegoś
achtlik achtelik achtliczek kieliszek wódki
acik Andrzej
adest zaświadczenie recepta
adje pozdrowienie na pożegnanie
administracyjo administracja
administracyjowy administracyjny
adresa adres
adyjůnk zarządca we dworze
adwynt adwent
afa małpa mina (przen)
agac akacja
agacowy akacjowy
agar osiłek arogant
Agnys Agnysa Nyszka Nysia Agnieszka
aji oraz także również nawet
aji baj na przykład
ajbisz prawoślaz lekarski
ajchniynty ajchniůny zwichrowany wypatrzony skrzywiony
ajdeksa wózek akumulatorowy
ajerkuch amolet amoleta naleśnik racuch omlet
aichil ajchel ajchla żołądź
aicher kibel amper ajmer ajmro wiadro
ainbruch włamanie
ainbryna ańbryna zasmażka
aincka jedynka
aincla ancla ańcla kawalerka mieszkanie jednopokojowe
ainfach ańfach zwyczajnie bubel
ainfach sztuka sztuka nieprofesjonalna
ainfachowo niedokładnie nie profesjonalnie byle jak
ainfachowy zwyczajny byle jaki niedokładny porostacki
ainfal pomysł
ainfyjdlować nawlekać nitkę
ainlagować pasować nadawać się
ainfart wjazd brama wjazdowa podjazd
ainlastfarba farba olejna farba podkładowa
ainlauf kapanka ajlauf lane ciasto lane kluski
ainmalajnc tabliczka mnożenia
ainprůba ańprůba przymiarka
ainrýchtůng wyposażenie
ainszpyner ajszpynder wóz jednokonny
aintopf aintop obiad jednodaniowy gęsta zupa
aintryt bilet wstępu
ainzac wkład wstawka
ajsbajn golonka
ajscapfyn sopel
ajsklůmpa bryła lodu
ajsszrank killszrank lodówka chłodziarka
ajsszola kra
ajtrować ropieć
ajwaj pretensje ceregiele hałas o coś
ajza złom (miejsce)
ajzynbana kolej
ajzynbaniok ajzynbaner baniorz baniok kolejarz
ajzynblat zejgeblat brzeszczot do metalu
ajzynzyga ajzynzyjga piła do metalu
akcyjo akcja
akordýůn akordýjůn akordeon
aksla ramiączko
aksyklapa pagon naramiennik
aktyntaša akyntaša aktówka
akuratnie dokładnie właśnie porządnie starannie, akurat
akuratnoś dokładność właściwość rzetelność prawidłowość, staranność
akuratny dokładny rzetelny pedantyczny prawidłowy taki jak trzeba
al wyngorz węgorz
alać opalać
alain szpital psychiatryczny dom wariatów glupota
godać alainy mówić głupoty bredzić
alasz likier kminkowy
ale ale !wzmocnienie określenia !zdumienie
alkon alkoholik
altrajch teren Zagłębia Dąbrowskiego (pochodzi z czasu II wojny świat.)
almaryjo szrank szafa
Alojz Lojz Alojzy
alować leniuchować wypoczywać
alymbik aparatura do produkcji bimbru
aua rana bolące miejce brak rozumu
amajz amajza mrowiec murowiec mrowca mrówka
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ambos kowadło
Amerýka Ameryka
Amerýkůn Amerykanin
amerýkůński amerykański
amizyrować mizdrzyć się zabawiać się cieszyć się
ampel sygnalizator świetlny
ampla pokój mansardowy mansarda facjata
amtować urzyndować urzędować
amtowy urzędowy
amylok amolok miętówka cukierek miętowy
Ana Ańdźka Anna
ancajgować oskarżać
ancug gangol garnitur
ancyjasz niesforne dziecko nieposłuszne dziecko
anc-cwaj szybko migiem
andrygować repetować broń przygotować do strzału nabić
anfang napoczyniý początek
angelus anioł
Angěla Aniela
anglicko choroba krzywica
anglować wędkować
angrajfować atakiyrować atakować
angrif atak
angryst sztachlok wieprzek hangryst agryz agrest
angyjber mądrala cwaniak zarozumialec
angyjbować pysznić się być zarozumiałym chwalić się
ani nawet
ani za boga za nic w świecie
animować powiydzać namawiać zachęcać
ankra ankěr kotwa
ankrować hankrować kotwić umacniać pękający budynek przy pomocy śrub i prętów
anlygować przymierzać przykładać wycelowywać
anlyngnůńć przymierzyć przyłożyć wycelować
anpasůnek ajnprůba anprůba przymiarka
anrichta deska kuchenna
anong głupota
anůng pojęcie wyobrażenie
anůnsa ogłoszenie
anszlygěr windziarz nastawiacz windy
ansztekować zarazić
ansztryngować wysilać
antrag wniosek podanie prośba
antragować wnioskować składać podanie
Antrajch Zagłębie Dąbrowskie
antryj przedpokój
Antůnik Antůniczek św. Antoni figurka św. Antoniego
anwajůng ainwajůng parapetówa
anyżki anyżowe ciasteczka
ap zakończenie skończenie sfinalozowanie
apek dola zdobycz to co zostaje po zakończeniu
apetitsznita przystawka kanapki z jedną warstwą chleba podawane jako przystawka
apylzina apfelzina apluzýna afelzina pomarańcza
apluzýnowy pomarańczowy
apfelmus apfylmus mus jabłkowy powidła z jabłek
aportownia odchody nawóz
apostel apostoł
apostrować wzywać
aprymować sě dać zrobić sobie zdjęcie pozować
aprýkouza pfyrzicha aprýkůuza brzoskwinia
aprýl kwiyciyń kwiecień
aptyka apteka
aptykŏrz aptekarz
aptryt aport haziel apryt toaleta ubikacja WC
aptrytownia aprytownia odchody
Araber Arab
arbaicić arbajcić pracować robić działać
arbaicyniý arbajcyniý pracowanie pracę
arbaitamt urząd pracy
arbaitancug arbajciok arbajt ferszalůng ubranie robocze kombinezon roboczy
arbaitgrupa grupa robocza
arbaitlouz czas po pracy fajrant
arbaitpauza przerwa w pracy
arbait plac arbajt plac miejsce działania teren pracy
arbaittref spotkanie robocze
arbant bransoleta opaska żałobna
arch boga arkusz
armijo armia
artikěl artykuł
arynda gospoda dzierżawa
aryndować haryndować pachtować nojmować dzierżawić  wynajmować
aryndator dzierżawca
as ktoś lepszy od innych
asekurować ubezpieczać
asić myśleć sě przechwalać popisywać wywyższać być zarozumiałym
asijetka terina asijertka terinka szklany półmisek salaterka kompotierka miseczka na mizerię
asipyta pyszałek
aska dziewczyna która się asi dumna, zarozumiała dziewczyna/kobieta
aspůń co najmniej przynajmniej
asta galąź cieńkie drzewko
asýsta towarzystwo koncelebra na mszy
asza popiół
aszynbecher popielniczka
aszynfal popielnik
atomiok zieleźniok żeleźniok żelazny piecyk
atoli oto jednak przecież ale
aufgus napar
aufhynger pętelka przyszyta do ręcznika
auflauf zamieszanie sytuacja wstydliwa
aufrygować wykłócać
auftrag zadanie
aufsztojfer ausztojer wiůno ausztalůnek posag wyprawka ślubna wiano
aufzyjer nadzorca
august klaun
augustki jakobůwki jabłka papierówki
augymas miara "na oko"
aukcyjo przetarg aukcja
aus aut
ausdruk wyrażenie obcojęzyczne, slangowe, gwarowe bzdura głupota niedorzeczność
ausgus ausgust zlew zlewozmywak umywalka
ausgybikst uciekł wyrwał się
ausland zagranica
auslynder gorol cudzoziemiec obcokrajowiec



auspuc bura
auspuf rura wydechowa wydech
ausregiyrůngowe pozarządowe
austisz stół rozszuwany
auszlag pryszcz wysypka
auszwůng rozpęd
autobana autostrada
auto autok samochód
autokapa pilotka (czapka)
awůngzyrować awansować
awisorz dziennikarz gazeciarz
aże aż że
baba żona kobieta
babcyne liście babka lancetowata
babeczka pieszczotliwie o kobiecie
babicula akuszerka
babioch kobieciarz babiarz
babka kowadełko do klepania kosy
babůwka por zista babka drożdżowa forma do pieczenia babki babka piaskowa
babrać brudzić plamić malować (przen)
babrok brudas
babski cůmber zabawa kobiet wieczór kobiet
babski cyl niecelne oko (przen)
babski drzist miód turecki miód odpustowy
babski gniyw wilżyna ciernista
babski lojtnant bawidamek mężczyzna lubiący towarzystwo kobiet
babsko rzić hercówa duża łopata
bachnica kobieta otyła
bachoro jelito kiszka flak
bachůrz brzuch żołądek
bachraty gruby pękaty wybrzuszony
bachrocz grubas tłuścioch brzuchacz
bacioki buty gumowe sznurowane do kostek
backa rączka dziecka
badej zobacz spójrz zerknij
badki szlipry majtki
badnůńć zobaczyć przyjrzeć zerknąć sprawdzić zaglądnąć
badować kąpać
bady kąpielisko uzdrowisko
badyancug badykostium kostium kąpielowy
badycimer łazienka
badycyntrum park wodny centrum kąpieliskowe
badyhala badyhauz warzita łaźnia
badyje badyhouzy kąpielówki spodenki
badymajster łazienny
badyplac teren kąpieliska
badytuch ręcznik kąpielowy
badywanna wanna
badźgać grzęznąć
bagany bagańcze buty robocze skórzane
bagěr spychacz dziura po wyrobisku mały głęboki stawek
bagiyniorka łyżka
bagla baszta stos desek
bagůn bagůnek odmiana świni
bago tabaka do żucia osad tytoniu w fajce
bagrować wydobywać kopać na skale przemysłową czyścić zbiornik wodny
baje buks solik bůuy wagary
bajera szlaban
Bajerok Bawarczyk
Bajery Bawaria
bai nawet zgoła też także
bai tyż to baić ach prawda rzeczywiście
bajgel Joker
baja baje bumela bumelka wagary
baji na przykład powiedzmy tak jest że tak powiem
bajlaga przystawka to, co układa się na kanapce podkładka
bajůnet pika bagnet
bajs kęs ugryzienie
bajscangi obcęgi
bajsnůńć ugryźć
bajslować bajstlować organizować majstrować
bajslowaniý organizowanie organizacja
bajslyrz bajstlyrz organizator majsterkowicz złota rączka
bajszpil przykład
bajtel dziecko chłopiec
bajtlik portmanyj bojtlik szrajtofla portfel portmonetka
bajukać sztramplować raczkować chodzić na czworakach mówić głupstwa (przen)
bajzel burdel bałagan nieporządek dom publiczny
bajzelmama burdelmama puffmuter szefowa domu publicznego
bajzlować bałaganić robić nieporządek rozrabiać
bajzyga bajzyjga piła do drewna wyrzynarka
bakać palić papierosy, fajki ciężko pracować (przen)
bakalŏrz licencjat
bakan wstręciuch brzydal
bakpulwer proszek do pieczenia
bakus barosz fasola jasiek
bakusy bakus zapusty karnawał
bal bala piłka do gry gra w piłkę
balik baliczek piłeczka
balakwestra bezsens absurd bzdura
balandrować bawić się na wesoło imprezować
baldrijana waleriana krople walerianowe
balek bal kulok drewniany pal kloc gniotek zwój materiału
bali zresztą także nawet również owszem
baliczek balik piłeczka
balkanka klajbanka wąskotorówka kolejka wąskotorowa
balůniok guminiok pojazd z grubymi, wysokimi oponami wóz z gumowymi kołami, oponami
bamber bogaty gospodarz rolnik duży wóz do transportu urobku 
bamberka gospodyni chłopka
bambetel pościel
bambetle pakunki tobołki podręczny bagaż rozgrzebana pościel na łóżku
bambnować bymbnować walić w bęben grać na werblu
bambylać chwiać kołysać obijać się
bambylok hamak
bamůncić mówić od rzeczy bredzić majaczyć tumanić ogłupiać
bamůntny oszołomiony półprzytomny
bana dworzec kolej
banana banan
banc glina zakalec
bandla wstążka do włosów
bandur przestępca obuz
bandurki strachy straszydła



bandwurm tasiemiec
bandzyjga bandzyga piła taśmowa piła tartaczna piła stolarska
banforsztejer zawiadowca kolejowy
banhof bana dworzec stacja
bania dynia bańka guz, spuchlizna kopuła metalowy pojemnik do przenoszenia materiałów wybuchowych 
baniaty baniasty wybrzuszony pękaty gruby
bank ławka
banka štrasbanka tramwaj
banoty sprzęt domowy
bansztajg peron
bansztreka linia kolejowa
bant bont zawias
banwerter dróżnik
bańtować bantować hałasować tłuc się dobijać się nie spać po nocach
bańturzić bańtůrzać dąsać się
baraba barabosz łotr łobuz nicpoń
baraber łazik włóczęga
Barbora Barbůrka Berbla Barbara Basia święto górnicze przypadające w dniu św. Barbary dodatkowa premia wypłacana górnikom
barbora barbůra ciężki młot awa do bicia
barbora ciężki młot kowalski
barches słodka bułka
barchet barchan flanela
barda ozdobna siekiera górnicza
bardo część maszyny do tkania
bartodziyj pszczelarz
bartychla śliniaczek
barzýj barzý bardziej
barzouy barzeliska barziny barziska barzolisko moczary mokradła bagna zarośnięty, zaniedbany stawek szuwary
bas wielki brzuch kontrabas
basakir kozłek lekarski
basamski niegrzeczny
basok brzuchacz grubas wielki brzuch
basować schlebiać komuś
basztard krojcok mieszaniec krzyżówka
bauamůncić mieszać bełkotać bałamucić majaczyć tumanić, zwodzić
bauamůnt ktoś nierozgarnięty
baucha wesołek
bauer gospodarz chłop rolnik
baukůnszt architektura sztuka budowlana
baumajster kierownik budowy majster budowlany architekt
baumszula szkółka leśna
baumwola bawołna bawełna
bauplac bauhof plac budowlany działka budowlana parcela budowlana
bausztela plac budowy
bauszyć gadać dużo pleść głupstwa
bawiduo graczka szpilcojg zabawka
bawulkać bawić
bażorki fasola pnąca
baźki baśki bazie
bebech wnętrzność brzuch
bebechy wnętrzności pierzyny
beblać bebłać mówić niewyraźnie mówić od rzeczy seplenić
babloua beblok osobą mówiąca niewyraźnie
bebok babok bobok straszydło stwór brzydal
bebuua gaduła
bedka bedua grzyb niejadalny grzyb trujący
bedliwy ostrożny
bednorka klepka w beczce zwinięty pasek płaskownika
bedka grzyb niejadalny bedła
bydýnować służyć usługiwać obsługiwać
bydýner służący osoba z obsługi
bydýnůng służba u kogoś
bele co byle co cokolwiek
bele jak byle jak niedbale
bele jaki byle jaki obojętnie jaki
bele kaj byle gdzie gdziekolwiek
becher waza kielich puchar kubek
becherek szklane naczynie w plecionce kieliszek pucharek kubeczek
bechnůńć upaść runąć przewrócić się
bechtać podburzać podżegać namawiać
becok duża fasola wiązka słomy wiązka siana
becyrk starostwo okrąg urząd powiatowy
beczeć płakać
bej bemol
beje baje bandzie bydzie be będzie
bek płacz
beker podziemna kolej
bela beczkowóz
beler bzdura dyrdymała
belfer nauczyciel szkoły średniej wykładowca
belok bydlak bydlę zwierzę duże
belować zwijać w formę walca prasować słomę, siano
belowanie wzdęcia
belůncać sě ociągać się marudzić
belůntać belůnckać dyndać mieszać płyn kiwać się obijać się
belůwa beczkowóz fekalia gnojówka ścieki
bełkać buchać
bera gawęda anegdota opowiadanie
berać gawędzić opowiadać
beranie opowiadanie
berdyjo bestyjo bestia pejor o kimś
beremůnty głupoty głupie myśli
beresić swatać
bereśniczka swatka
bereśnik swat
beretka beret
berga bargowa bergůwa duży kamień bryła głaz
bergdyrehtor dyrektor górniczy
berglować nacinać ząbki na materiale
bergmůn grubiorz hawiyrz górnik
bergmůniok biberszola mundur górniczy
bergmůnka czpka górnicza czako
berliczka stylisko uchwyt kosy lub łopaty
Bernadka Bernasia Bernadeta
Bernat Bert Bertuś Bernuś Bernard
Bert Bercik Hubert Norbert Bernard Robert
beruo biyrla kryka kula lekarska
beskursyjo beskuryjo bezkurcyjo hultaj psotnik bestia nicpoń cwaniak
bestwić znęcać
bestyjstwo bestialstwo
besymer besemernia oddział w hucie żelaza
besz bydziesz będziesz



beszajnigůng zaświadczenie
beszůng nasyp kolejowy skarpa nadbrzeże
beszwerować oburzać
betlować żebrać chodzić po prośbie
betlyjka betlejynka beltejymka stajenka betlejemska
bety pościel bagaż
bewerować sě na przydawać się do nadawać się do
bez bez przez w ciągu podczas za, na
bez dziyń w ciągu dnia za dnia
bez połednie w południe
bez tydziyń w ciągu tygodnia
bezdyń otchłań
bezma bezmaś bezmaji podobno rzekomo ponoć być może praktycznie, prawie, prawdopodobnie
bezmaua bezmauaś prawie niecałe
bezperok żartowniś prześmiewca
beztůż bezto zatem dlatego przez to z tego powodu
beztydziyń dzień powszedni zwykły dzień tygodnia
Biblýjka Biblia
bibulina bibułka
bibza słaba karta
bicwůń leniuch
bić na dekěl wariować głupieć
biedrziniec zioło lecznicze
biegun żarna górna część
bier bierz weź zabierz
biera biorę
bierco bierce orczyk
bifel wół
bigěl wieszak na ubrania pantograf ubaw zabawa
biglŏsko biglŏzko bigelajzyn biglůnzko żelazko
biglŏwać prasować
bigělbret bigylbret bigifeld deska do prasowania
bigylkanta bigylkant kant spodni
bijok zabijaka zawadiaka awanturnik kij do cepa
biksa puszka konserwa
bikska puszeczka
biksynefer biksynyfner otwieracz do puszek
bilanz bilans
bild obraz
bildhauer rzeźbiarz
bildować uczyć kształcić
bildowany uczony szkolony kształcony
bildůng nauka wykształcenie
bimsztajn pumeks
bina scena podest z desek podium pszczoła
binda bandaż opaska przepaska
bindować bandażować
bindel węzeł
binder šlips krawat
binderszola paradny, ozdobny kaftan górniczy
bindla węzeł krawat
bindloch dołek pod stemplem w kopalni
binkosz kij gruby do bicia warkocz gruby
biouy biały
biouŏ biało
bisaga leń
bisagować bizygować bizygůnować leniuchować zbijać bąki nic nie robić
biscygůn bizcygůn kłamca naciągacz oszust
bisygůn bizygůn fircyk pajac trzpiot wiercipięta
bistynhalter biustynhalter lajbik cycynhalter bishalter biustonosz stanik
biůutko biouko białko
biyda bieda
biydaszyb dziura w ziemi na kształt studni do nielegalnego wydobywania ziemi
biylić w żywe uoczy mamić
biyr piwo
biyrka młoda owca gatunek owcy
biyrkowaczka biyrkownica stolnica
biza lampas wypustka kant w spodniach
bizamrata bizamrat piżmak
bizyja beza (kulinarne)
blaj ołów
pisok blajsztýft szkryflok blajwas blajszifta ołówek
blacha płyta kuchenna wierzch pieca kuchennego, na którym sie gotuje
blajwas ołówek ciesielski
blajzucht anemia
blama kompromitacja
blamborek pojemnik na brudną wodę
blambory zlewki
blamborzić zlewać mieszać napoje
blamować blamirować kompromitować
blandera brandowa, branda flamera fojerka fojera ognisko
blakać blukać szczekać mówić bez sensu mówić bzdury
blank coukiym całkowicie zupełnie totalnie bardzo całkiem
blaszok coś zrobionego z blachy, np. garaż
blaszoki drobne pieniądze
balubera czarna jagoda
blaupauza kalka
blaza plynskiyrz waserblaza odcisk pęcherz surowiczy na skórze dętka (do piłki)
blech blacha
blechůwka płaska, blaszana bańka metalowy dzbanek
blechowy blaszany
blejch miejsce do bielenia płótna
bletra kartka
bletrować kartkować
blic błyskawica
blicablajter blizablajfer piorunochron
blicnůńć blisnůńć błysnąć
blik mrugnięcie spojrzenie
blikać mrugać
bliknůńć mrugnąć spojrzeć
blikować zerkać patrzeć zaglądać spoglądać
blimzowaniý zabawa w chowanego
blinda zasłona na oczy bielmo na oku końskie okulary
blindar blindarm ślepa kiszka
blinkować mrugać kierunkowskazem
blokflyjta flet prosty
blotek brzeszczot
blotnia płyta żelazna płyta blaszana
blutergiftůng zakażenie krwi
blutigel pijawka
blutszturc blutůng krwotok
bluźniyrz bluźnierca



blůma kwiŏtek kwiatek
blůmba plomba
blůmkůl blůmkůul kalafior
blůmkůl zielůny blůmkůul zielůny brokuł
blůmsztynder blůmkripa kwietnik
blůmwaza wazon
blůndýna blondynka
blyck blysk błysk
blyckać blycnůńć błyszczeć
blýnda lampa reflektor
blýndka światełko lampka
blýndować świecić ślepić oślepiać
blyńść blyndzić zmyślać śnić
blysk a mig błyskawicznie bardzo szybko
bobek laur wawrzyn
bober bób bóbr
bocek melonik
boci zużyta odzież
bocůń boczůń bocian osoba obrażona
bocyć sě obrażać się
boczyć pamiętać przypominać sobie patrzeć
boczaniý uwaga
boczniora boczna deska wozu konnego
bodej niemożliwe nieprawdopodobne chyba że czyżby możliwe, może?
bodliwy bodlawy dźgający kłujący bodzący
bodnůńć dźgnąć ukłuć bodnąć
bodok bodziok nóż rzeźniczy
bodziać bóść
bogwolia zofijka pirol boguwolo wilga boguwola
bojać opowiadać zmyślać bajdurzyć
bojka bajka
bojla guz guzek wypukłość opuchlizna narośl
bojtel reklamówka siatka worek
bojůnczek strachliwiec
bojůnczka obawa strach bojaźń
bok zasuůna štora forchang zaciůngaczka zasłona kotara
bolawy bolący
boliuoczka jaskier kaczeniec
bůlok miejsce bolące siniak wrzód czyrak
bůmbel pompon smyk chłopczyk
bůmbelok pomponik
bůmbůn bloblik cukierek
bůnczeć brzęczeć
bůnda kurtka płaszcz
bůnkawa kawa naturalna kawa parzona
bonanza zabezpieczenie czoła przodku 
bontek rozporek
bontram belka konstrukcyjna dachu
bontny kolorowy
bonty kolory
borajstwo biedaczek nieborak osoba pokrzywdzona
borer wiertło
borg půmp kredyt
borgować kredytować
bormaszýna wiertarka
borok życiowa niedojda nieborak osoba pokrzywdzona
borować wiercić
borowka jagoda
borsztajn krawężnik
borta lamówka
boryj poryj por
boula drink z kompotu i spiritusu naczynie do podawania drinków
bozna żart kawał wygłup
bozyn żartowniś kawalarz błazen
bożiduda organista
bożo krůwka biedronka
bożo mynka krzyż przydrożny kapliczka droga krzyżowa
Boże pomogej pozdrowienie człowieka wykonującego akurat jakąś pracę
bŏa kołnierz futrzany
brachnynć brachnůńć braknąć
brachować brakować
bracik brat
bracikiým bratem
brać zabierać zbierać
brać do roboty zatrudniać przyjmować do pracy
brać za swe wziůńć za swe adoptować
brakůwka owca przeznaczona na chów
branny gniady
brant zakażenie
brantflek pogorzelisko
bratan bratanek
brathering śledź opiekany
bratkartofle smażone kartofle
bratrůua piekarnik
braunek bramek kasztan (maść konia)
brauza oranżada napój musujący
brecha łom kij, drąg do dźwigania
breweryjo awantura breweria
breweryjok awanturnik
brewider dobitny dobitnie dokładnie
brif wiadomość list
brifkarta kartka pocztowa pocztówka
brifkastla skrzynka na listy skrzynka pocztowa
brifmarka znaczek pocztowy
briftaša teczka na dokumenty portfel
briftyger briftryjger listonosz
brýtfanka brýtfana brutfanka podłużny garnek do pieczenia mięsa
brifa gołąb pocztowy
brok śrut myśliwski
brůmlować zrzędzić ajać
brůniok żelazny kolec z brony
brůnknůńć mruknąć
brůnocić przypiekać
brůnok ktoś brązowy coś brązowego
brůnotny brązowy
broutbiksa chlebownik
bruch przepuklina
bruclik bruślek bruclek sukienna kamizela męska kamizelka płócienna bez rękawów długa do pasa lub bioder z kieszeniami ozdobionymi metalowymi guzikami i kolorowymi wełnianymi lub bawełnianymi sznurkami
brusek šmyrgěl szlajmaszyna szlifierka osełka kamień do ostrzenia
brusić szlajfować ostrzyć szlifować
bryja breja gęsta potrawa
bryle brele okulary



brylaty brylok brelocz brylynszlanga okularnik człowiek w okularach
brymza hampel hamulec
brymzować hamować
bryna benzyna
bryner palnik w lampie
brynol denatura osoba pijąca znaczne ilości alkoholów złej jakości
brýnszpýrytus denaturat
Brytyjoki Brytyjczycy
brzidok brzydal osoba niesympatyczna
brzidnůńć brzydnąć zniechęcać mieć dość
brzidzić obrzydzać
brzim modrziń modrzew
brzitew brzytwa
brzozok kozak (grzyb)
brzynkaduo instrument strunowy
bubek niska karta
bubikop bubik kok fryzura na pazia fryzura "lata trzydzieste-czterdzieste"
bubuś niemowlę
buc sorůń gbur prostak cham
buch ksiůnżka książka
buchalteryjo księgowość
buchsztaba czcionka
buchta kluska na parze
buchta bunkěr areszt wojskowy
buczeć marudzić gderać
buczek syrena do syganlizacji dźwiękowej
buda bramka (w grach zespołowych) kram stoisko na targu, odpuście szkoła
budowocz górnik zabezpieczający strop w kopalni
budůnek zabczpieczenie stropu w kopalni
budziorz bramkarz sprzedawca z kramu kramiarz
buecha wancka bueska pchła
bufet kredens pokojowy
buks bukslik wesoły, frywolny chłopiec rozrabiaka sympatyczny urwis zuchwały młodzieniec rekrut
buksza piasta
buua ojla opuchlizna guz wybrzuszenie narośl
bulić burzyć płacić przewracać
bulik gruby chłopak
bulkać bulgotać mówić bez pytania bełkotać mówić za dużo
bulknůńć coś odburknąć palnąć głupstwo
bulaty niezręczny niedołężny
bumel pijatyka
bumlować obijać się
bums zabawa lokal z zabawami
bumsry artylerzyści
buntej koszula koszula kolorowa
bůnc glina
bůnclok gliniany garnek kamionkowe naczynie
buoznować robić buozny stroić żarty wygłupiać się
buozna żart
buozyn buozynek błazen żartowniś
burlok wierza wiertnicza
burzić stukać
burzić sě dobijać się
but łącznik stropnicy metalowej 
butel hałas wrzawa
buterfaska maśnica buterdouza maselnica
butlować hałasować
buůnckać błąkać
buůnckaua łazęga leń
bůnkol bąk
być ap być wykończonym
być do kupy być razem
być niýpeć być komuś głupio być zawstydzonym
być niýrŏd chąc nie chcąc
być niý w nos nie po czyjejś myśli
być pod noturům być w złym nastroju mieć zły humor
być rada widzieć sě być zadowolonym lubieć
być w důma być w domu zrozumieć uświadomić sobie
być w zocy być zaszczyconym okazywać szacunek
być z kimś do kupy być razem
być zima odczuwać zimno
bydli wołowy
bydly uowiyzina wołowina
byglajter pomocnik pomagier
bymbyn bęben
byrka brzýska brzózka brzoza
byrkać gyrcać bekać odbijać po jedzeniu buntować
býrna żarówka gruszka
byszta szczotka
bysztek sztućce
Bytůń Bytom
byzuch odwiedziny wizyta
Byzuchowy Buch Księga Gości
býfyj bryj kredens
cajg lniany materiał
cajgier wahadło zegara
cajgnist świadectwo
cajtůng gazeta
czamu czymu czemu dlaczego
cangi obcęgi
canpasta pasta do zębów
capać dyszeć
capart niegrzeczne dziecko
capić śmierdzieć
capnůńć złapać
cecha znak znamię
cechhauz cechownia lokal na kopalni, gdzie zapisywano obecność górników miejsce, gdzie górnicy przebierają się przed i po pracy
cechować znakować sygnować zapisywać obecność górników kreślić plany, rysunki, formy rzeźbić wzory, zdobić
cedzitko sitko
cegliczka dusza w żelazku
cejcha betbecug betwesza cycha poszwa
cejco różnorodności to i owo
celer seler
celciok płaszcz brezentowy
celodka czelodka potomstwo znajomi towarzystwo
celt brezent
celta namiot
celynder cylinder
cepel cysterna
cera córka
cernować otaczać
cerziczka córeczka



ceski dziesięć groszy
cesta szosyjo droga szosa
cetnor 50 kg 100 funtów
chab kradzież
chabazie chabezie chwasty chaszcze
chabić chabać kraść brać czegoś ponad miarę
chabnůńć ukraść zwędzić
chaber faber bławatek
chachŏr chachar chuligan pijak zły człowiek
chacharski chuligański bałaganiarski
chacharzić sě źle się prowadzić
chachmyncić prowadzić lewe interesy
chachnůńć chachnynć szastnůńć uderzyć pomylić się
chachor łobuz drań pijak
chachorstwo łobuzeria draństwo
chacka chusta do noszenia dziecka nosidełko
chadziaj H7 niechluj nierób brudas dziad kresowiak
chaderlok szmaciorz zbieracz surowców wtórnych szmaciarz łachmaniarz
hadra szmata
chajtnůńć sě ożenić się wyjść za maż
chladać chledać szukać
chalanger halnager pomocnik murarza
cham skąpiec
chamić sě skapić
chamliwy chamowaty skąpy
chamera chmura
chapitlŏk baciar
charbou szkarbou but stary, zniszczony ciężki, zniszczony but
charczeć chrapać
chark wypluta ślina
charkać chorkać pluć
charlać kucać chyrlać kaszleć
charnůńć charnyć ugryźć
charpyncie charpyńciý zarośla krzewy połamane drobne gałązki chrust
chasie żużel gruz popiół śmieci
chasiok śmietnik popielnik
chartusić kłócić mocować się
chawerfloki haberfloki płatki owsiane
chazuka chazucka rozpinany fartuch kaftanik dla dziecka
cheblać mówić (przen.)
chebzie hebzie nieczystości
chechlać mieszać zmieniać
chechuać iterować wieloktornie powtarzać tą samą czynność ocierać pracować nieproduktywnie
chechuacz zgrzebło
chechuanie iteracja wieloktorne powtarzanie tej samej czynności
chepnůńć beknąć
cheps flider bez (roślina)
chibnůńć skoczyć
chichrać sě śmiać się
chichry śmiechy żarty
chila dętka
chlasnůńć uderzyć
chlastać bić uderzać przewrócić
chlebik Sylfion roślina z nasionami  w kształcie serca
chlebus łagodny pies lizus chwalca
chlistnůńć oblać polać chlusnąć
chlorakne trądzik chlorowy
chlust śląska gra w karty
chlyw chlew obora
chłost chwost uocas uogůn ogon
chuůdnůńć stygnąć ochładzać się
chuůdzić studzić chłodzić
chmoter kmoter pŏtek chmotr kumotr ojciec chrzestny
chmoterka kumoterka pŏtka chmotrz kumoszka
chmosia kuma sąsiadka towarzyszka matka chrzestna w stosunku do ojca chrzestnego i do rodziców dziecka lub matka dziecka w stosunku do jego rodziców chrzestnych
chmoś kum sąsiad towarzysz ojciec chrzestny w stosunku do matki chrzestnej i do rodziców dziecka lub ojciec dziecka w stosunku do jego rodziców chrzestnych
chmurać chmurzyć
chnet hned niebawem niedługo wnet prawie
choby choćby tak jak
chodzować chodzić za czymś, w jakimś celu
chojka choinka
chop mężczyzna mąż
chopiůnka mazelůnka kobiecy strój ludowy kobieta ubrana po męsku
chow sě bądź zdrów trzymaj się pożegnalne pozdrowienie
chować hodować powodzić wychowywać odchowywać
Chowcie sě pozdrowienie Bądźcie zdrowi Wszystkiego dobrego
chrobajstwo robactwo
chrobate chrobowate robaczywe
chrůmpcić chrympić chrzęścić
chrůmpy chrůmpiki chrympy krzynści chrząstki
chropatwa kuropatwa
chropaty chropowaty
chrobok robak
chrůmy kulawy
chuabinka patyczek gałązka pręcik witka
chuderlok chuchro nieborak biedactwo
chudobny biedny ubogi
chutko prędko
chwiygotać chwiać się
chyb-cyl chybił-trafił
chyba nietakt
chybnůńć braknąć
chybuo zabrakło
chycić chwycić zabrać się do czegoś dać się z kimś w potyczke
chycůny chwycony podpity przypalony przypieczony
chyrlok cherlok osoba chorowita słabeusz
chyndoga czystość schludność
chyndogi czysty schludny
chynkěl hynkěl hýngel uchwyt
chyrczeć chrapać
chyrpa brzydka kobieta
chytać łapać łowić chwytać załatwiać rozumieć
chytry sprytny skąpy
ciachać ucinać uderzać
ciacher pokątny handel wymienny barter w szarej strefie
ciaciać upiększać obchodzić się z kimś delikatnie
ciacianka fajniůntko dziewczyna wypieszczona dziewczyna delikatna człowiek subtelny
ciaciany delikatny miły śliczny
ciaćko bibelot ładny drobiazg
Cia Ciebie
ciambel dziambel cilich ciůmpel ciyrpek wróbel
ciamrać zjadać



ciaper ciaprok ciarach cioprok brudas flejtuch
ciaperkuchnia ciaprůwa ciapera warzkuchnia kuchnia na podwórku, poza domem
ciaperkapusta ciapkapusta pańczkraut kapusta tłuczona z ziemniakami
ciapnůńć upaść energicznie siąść
ciapryta ciaplyta ciapryka maras ciapulyta błoto mokry bród
ciasnocha koszula z samodziałowego płótna składająca się części górnej, czyli stanika na 1 lub 2 ramiączkach i doszytej grubszej spódnicy zwanej spodkiem
cwibak cibak sucharek
cichi w lewo (komenda dla konia)
cichtować wypatrywać
cicidoua sztuczna biżuteria
cicik coś puchatego przytulanka kotki bazi futerko zanieczyszczenia w formie kulki z włókien materiału lub nici (na ubraniach)
ciciuś kotek zdrobiniale o kimś
cielepa gapa nieudacznik
cielok cielę
cieluch niezaradny młody człowiek
ciůmpa katar wyciek z nosa
ciyngiym durś durch sztyjc lang nieustannie wciąż ciągle
ciepaczka urządzenie służące do narzucania wsadu do retort
ciepać rzucać
ciepać sě buntować się awanturować się
ciepać oko puścić oczko
ciepać machy ciepać larwy robić miny
ciepłota temperatura
ciepnůńć chynůć rzucić
ciyrczeć cykać bzykać chrobotać
ciyrczek cykada konik polny świerszcz człowiek mizerny
cijer urządzenie służące do wygarniania płynnego cynku z nadstawek
cikcak zigzag
cikcakiym zygzakiem
cikcakowaty zygzakowaty
cilip mały ptaszek często o wróblu
cima cimok ćmok ćma ciemność mrok ciemno
cimcia niezdara
cinzy odsetki bankowe odsetki z pożyczki
ciůng ciąg odejdź! spadaj!
ciůngnůńć ciągnąć dążyć wiać
ciůngnůńć ku cylować ku kierować się do zmierzać do
ciůngniýńciý ukierunkowane działanie dążenie
ciůnguy stały ciągły
ciorać titrać brudzić szurać trzeć
ciornůńć liznůńć wywalić się przewrócić się
ciotka tante ciocia kobieta zamężna
cip cip cip wabienie kur
cipka kura
ciskocz ładowacz węgla
ciś cisnůńć pchać iść pchać
cita dziesiątka
citnůńć uciec
ciućma ciućmok niedorajda fajtłapa
ciulnůńć uderzyć pomylić
ciupać rąbać
ciupnůńć sě ciupnyć sě wymienić się założyć się
cliwić sě cnić sě ckliwić sě tęsknić być znużonym życiem czekać na śmierć
cliwość tęsknota czułostkowość
cmer maślůnka maślanka
cmyntorz smyntorz kěrchůw kiyrchow cmentarz
co co że który, którego, której
co inne co innego
co ýno co bądź
coby żeby aby
cop gruby warkocz
corek kojec na kury
corŏz coraz
couki cały
coukiym całkiem
cosi mauowěla coś niecoś
cosik cosikej coś
cuda krowski dziwa dziwadło
cudok cudak dziwak
cudować wydziwiać
cudzowizna obczyzna
cudzy niýpili obcy nietutejszy
cufal cuf fuks przypadek
cyflaym przez przypadek fuksem przypadkiem
cug pociąg ciąg powietrza przeciąg
cukerdouza cukiernica
cukerkant słodycze z kryształów cykru
cukrować słodzić
cukrówka odmiana jabłoni
cupać stukać, uderzać butem, nogą kucać
cupnůńć stuknąć, uderzyć butem, nogą przykucnąć
curýk do tyłu z powrotem zawołanie do konia
cuzamen wspólnie razem
cwaja dwójka
cwek rajscwek pinezka ćwiek cel sens
cweknůńć uciąć kleszczami
cwerg krasnoludek kura miniaturka coś małego, karłowatego liliput
cwiker poubrelowe szkua monokl
cwilingi bliźniaki
cwist przędza coś słabego
cwiter największe ogniwo na końcu łańcucha
cycek pierś
cycha poszwa żołądek
cyckać muldać ssać
cýferblat tarcza zegarowa twarz (przen.)
cýganić kłamać
cýga koza
cýgaństwo kłamstwo
cýgareta szluga papieros
cýgůn kłamca
cyja cyjo harmonika akordeon
cyjntla cyntla setka wódki
cykel cykl
cyl cel celność rządek do sadzenia ziemniaków
cylniynty trafiony
cylnůńć trafić
cylować celować dążyć
cymper camper champer do cna
cyntymeter cyntyjmeter centymetr
Cysarok Cysarzok mieszkaniec dawnego zaboru austriackiego Austriak
cyndel lont
cynglić terczeć dzwonić



cypelmyca czapka z pomponem
cyplik coś co wystaje
cyrklować planować
cysorz cesarz
cytyrować dokuczać dawać się we znaki
cywik sznitloch uouczek sznitlok szczypiorek
cýja cýla Cecylia
czakać czekać
czansto czynsto często
czechmůn zły duch diasek
czejś dzioł cześć
czeski ceski 10 groszy
cześnia czyjśnia trześnia amlara czereśnia
czochtać pluskać taplać płukać
czolsztok colsztok miara do składania drewniany metr składany
czopka czepica czapka
czopkorz producent czapek
czŏrny cornuch czarny brudny
czorne klůski tarte kluski rodzaj klusek
czŏrny dobytek trzoda chlewna
czosać czesać
czuchnůńć śmierdzieć
czympać czympieć kucać
czympnůńć kucnąć
czyrwiyń jun czyrwiec
ćkać pchać wpychać
ćmawomodry granatowy
ćmawy przyciemniony ciemny
ćmić sě zmierzchać
ćmiyl trzmiel oferma głupek
ćwiyrć świerć ćwiercina ćwierć kwadrans jedna czwarta
ćwiertka kwaretka fujtla butelka 1/4 litra
ćwiklany buraczany ćwikłowy
ćwikua ćwikěl burak pastewny
dachdeker dachorz dekarz
darzić sě szczęścić się udawać się wieść się
dać dziůbka dać dziůba dać kusku pocałować
dać kůmuś pokůj zostawić kogoś w spokoju
dać na lepsze dać napiwek dać premię
dać pozdrowić przekazać pozdrowienia
dać pozůr badać sě uważać pilnować dostrzec zauważyć
dać sě kůmuś spodobać pozwolić się lekceważyć
dać wyćwika dać nauczkę
dać za chodnik dać napiwek
damas adamaszek
damb dymbcok aicha aich dąb klocek z dębu
dambiůnka dymbiůnka żołądź
damboki dymboki głęboki
damfować dymfować dýnstować dusić (potrawy)
damfula maszyna parowa
damlelyń daniel ssak z rodziny jeleniowatych
damulka strojnisia
dancing zabawa taneczna
danga dynga donga wstynga tęcza
dauerwele loki po trwałej ondulacji
darek dar podarek prezent darowizna
darymnie nadaremnie
darymny futer niepotrzebnie na próżno ktoś daremny
debet zobowiązanie
decymber grudziyń grudzień
dej mu skozać powiadom go oświadcz mu
Dej Panie Boże odpowiedź człowieka pracującego, który został pozdrowiony
dejmy na to na przykład
deka deczka koc narzuta
dekěl wieko pokrywa nakrętka rozum
deklorocyjo deklaracja
deklorować deklarować
dekować zakrywać coś chować się kryć robić dach pokrywać
depozitum depozyt lokata
deszperok desperat ryzykant
dicht szczelnie dokładnie
dichtować uszczelniać zapełniać zapychać
dichtůng uszczelnienie uszczelka
dings niewielki przedmiot, urządzenie lub jego część coś nienazwanego, zastępuje prawie wszystkie nazwy własne związane z przedmiotami
dingsowanie mocowanie
diobua hustać machać nogami
diosecki diabelski
diosek diobou cŏrny Jurek diabeł
diosi gruszki głóg
dinst służba
dinsztrajza podróż służbowa delegacja
dita tyta torebka papierowa
dmuchocze dynto muzyka bimoki blasmuzik orkiestra dęta
do imyntu bez reszty całkowicie
do kupy wspólnie razem
do luftu do kitu do niczego w powietrze
do mola na oścież
do pouy do połowy
do popuku do rozpuku
do siela do teraz
do smiuowanio na litość boską
do postrzodku do środka
do zaś do zobaczenia
dobytek trzoda
dohtůr doktor lekarz
dociepać dociepnyć dociepnůńć dorzucić
dociyrny dociekliwy ciekawy natarczywy uparty w dążeniu do czegoś
dociyrność docikliwość ciekawość natarczywość
doczkać poczekać zaczekać doczekać
dogwarzić umówić
dojechać dokuczyć
dokludzić doprowadzić
dokoptować dopasować przypasować
dokumyntniý dokładnie szczegółowo
dokumyntny dokładny szczegółowy
doliberować dobrać skobinować
dolmeczer tłumacz
dolszy kolejny dalszy
donica makutra
dopasowani modyfikacja
dopolać denerwować gniewać dokuczać
dopolić zdenerwować rozgniewać



dopolony nieznośny niegrzeczny napalony
dopomoga wsparcie pomoc
dorachować doliczyć
dorada porada
Dorka Dorota
dorta torta tort
dortynsztik porcja tortu kawałek tortu
dosmyczyć dostarczyć donieść
dostać auspuc dostać bury
dostać na gowa piznůńć na dekel oszaleć zgłupieć zwariować
dospůmogać dopominać
dostać blůmba dostać cios pięścią
dostać gości mieć gości
dostůny zdrzauy żdżauy źrauy dojrzały dorosły
doszek snopek do krycia dachu
doszkubek zakońćzenie skubania pierza połączone z poczęstunkiem
douza puszka pojemnik
dować dawać
dowarte domknięte
dowka biernio podatek
dowrzić domknąć
doznać przekonać odczuć
doś dosyć
dośdziywać prowokować dokuczać
drabiniok wóz drabiniasty
drabko drabym drab szybko
drabsik rabuś
drach drak latawiec smok
drajfus kopytko szewskie podkładka pod blache w piekarniku
dran drýn drýny w środku wewnątrz do środka
drapnůńć złapać
drauować pędzić pomykać iść maszerować zasuwać, szybko iść
dreszka drela siewnik
driker zawór przycisk zwalniający przycisk spustowy spłuczka
drobnioki drobnioczki drobniaki coś dorobnego drobne pieniądze
drogsze droższe  
dromadyr kamel wielbłąd
droźnić drośnić drożnić napastować denerwować drażnić
drzik narwaniec urwis
drekslować toczyć na tokarce, frezarce
drel ręczna wiertarka
druk siła moc ciśnienie nacisk
druknopf druknop druker durknefel durchkneft zatrzask
drukule lekkie sukienki sukienki z taniego kretonu
drugi uojciec ojczym
drynda stary pojazd
drzewiůnka drewniany dom
drzewo drewno
drzýmota senność drzemka nieodparta chęć snu
drzistać pierdzieć obgadywać pleść głupstwa upadać
drzistnůńć drzistnyć pierdnąć puścić bąka palnąć głupstwo upaść
drzizga trziska drzazga
dubel dubok dublok ciepła kurtka jesionka
dudlanie granie
duduawy spróchniały
dudrok człowiek dokuczliwy
dufność dowiara zaufanie
dufać trufać mieć zaufanie ufać wierzyć polegać nie wątpić, pokładać nadzieję
dugać sztuchać żduchać potrącać szturchać
dugnůńć sztuchnůńć potrącić szturchnąć
dugi długi
dugszy duůgszy dłuższy
dukla zbiornik na węgiel miejsce zsypu i składowania węgla na kopalni
duldać tutać pić duszkiem
duldej tutej pij
dulknůńć bulknůńć podtopić
dupa w kraglu niedojda nieudacznik
dupek walet
dupczyć fleki dupcyć farmazůny walić krůmy bulczeć mówić bez sensu pleść głupoty
durchfal durfal laksyra rozwolnienie biegunka
durdlać mówić pod nosem mówić niezrozumiale
dů dům do domu
dům dom
důmowina ojczyzna
důmbek chryzantema
důnga szyndziŏa klepka
důńś dojść
dwa dwa
dwaiścia dwadziścia dwadzieścia
dwanościý dwanost dwanaście
dwadziysty dwudziesty
dwiesta dwieście
dwojać gŏdać za dwoje zwracać się per Pan/Pani zwracać się do kogoś w drugiej osobie liczby mnogiej
dwojkorz Ślązak należący do 2 grupy narodościowej (wg Volkslisty)
dwusztokowy dwupiętrowy
dwůr pole plac podwórko na zewnątrz
dychać poczywać odpoczywać dyszeć
dychnůńć uoddychnůńć odopocząć złapać oddech odetchnąć
dyć toć przecież właśnie oczywiście naturalnie rzeczywiście
dykcjůnorz dykcjůnou słownik
dylać uciekać chwiać
dylajůncy chwiejny
dylina delina deska podłogowa
dyliny podłoga z drewna parkiet podłoga z desek
dylůwka delůwka dłożka podłoga
dymać dmuchać
damfer dymfer kocioł damfrak dymfrak duży garnek baniak duży żeliwny garnek
damfmaszyna dymfmaszyna damfula maszyna parowa lokomotywa parowa parowóz
dyszeć jak staro damfula o człowieku co dyszy, sapie
damf para wodna para
damfować dymfować parować ulatniać się w postaci pary dusić potrawy gotować na parze
damfowaniý parowanie ulatnianie się w postaci pary duszenie potraw gotowanie na parze
damfowany duszona potrawa gotowany na parze
dyndel duszona potrawa
dýnst zaduch
dyplůmacyjo dyplomacja
dyrehtor dyrektor
dyrgać dyrgotać drżeć
dyrżeć dziyrżyć trzymać trzymać
dziadowizna renta
dziadzi diabli
dziauać robić masło



dzichta płachta do noszenia chrustu, siana, trawy
dziczyć działać gwałtownie działać nerwowo
Dzieciůntko Jezusek podarunek pod choinke postać przynosząca podarki na święta Bożego Narodzenia
dziecka dzieci
dziedzina własność posesja dom osada gmina, wieś
dziynka dzięki
dziýndziou dzięcioł
dziynnie kożdodniowo codziennie
dziepiyro dziepro dopiero
dziesiůnto dziesiąta
dziesiyńć dziesięć
dziewiyńć dziewięć
dziewiyńćdziesiůnt dziewięćdziesiąt
dziewiyńćset dziewięćset
dziewiytnŏściý dziewiętnaście
dzioucha dziywczym dziewczyna
dziouszka dziewczynka
dziubek pocałunek
dzisio dzisioj dzisiok dzisiaj
dzisz widzisz
dziubnůńć dziubnąć skosztować żgnąć
dziwać dziwować patrzeć spoglądać
dziwoczyć wariować poganiać popędzać
dziýwota zdziwienie dziwne
dziwucny bardzo dziwny
dziycia dziecko dzidziuś
dźwignůńć podnieść
dźwiyrka małe drzwi
dźwiyrze dźwiyrza drzwiyrze dwiyrze drzwi
eać robić kupę wypróżniać się
erbnůńć herbnůńć erbnyć przejąć odziedziczyć dostać
echt wyraźnie
Ecik Edek Edzio
edelwajs szarotka
efoj bluszcz
efeyj uderzenie piłkarskie wewnętrzną częścią stopy
efyj uderzenie piłkarskie zewnętrznąć częścią stopy
egal ganc egal obojętnie wszystko jedno
egzorta homilia kazania pogrzebowe reprymenda (przen.)
egzycyrka ćwiczenia
ejybet łóżko małżeńskie
ek zbieg dóch ulic róg
eka lata poprzeczka
eklerować tłumaczyć wyjaśniać
eknůńć pochylić
eknůunś pochyliłeś przechyliłeś
ekspramynt eksperyment doświadczenie naukowe
ekstra specjalny dodatkowy lepszy świetny
eksycyrka eksecyrka egzecyrka musztra tresura ćwiczenia koszarowe
ekůnůmik instytucyje instytucje ekonomiczne instytucje gospodarcze
ekůnůmik robota działania ekonomiczne działalność gospodarcza
ekůnůmika ekonomia gospodarka
elefant słoń człowiek ociężały
elegancki dobry ciekawy interesujący smaczny
elekstryka elektryka elektryka
elekstrykorz elektrykorz elektryk
Eli Ela
eli eźli ejźli jeżeli jeśli czy
eliby jeliby jeśliby gdyby
elwer rzut karny bezrobotny
elyjz erlyjz zarezerwowanie zaklepania
Enstlik Ernest
epa torba plastikowa reklamówka z wytrzymałego materiału
epny duży ogromny udany
erbizna erplich, erb erbowizna herbownia herbowizna spadek dziedzictwo
erda uziemienie ziemia (masa)
erlyjz zamawianie podczas gry zaklepywanie podczas gry
Erna Ernestyna
erýka brzost wrzos
er-zac imitacja
es-zerwis serwis obiadowy zastawa stołowa
espyjoki junacy członkowie Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” 
etla motor
feber farbiczka chaber
februar luty luty
faca policzek uderzenie w policzek
fach zawód półka talent zawodowy
fachel wialnia
fachla fakla pochodnia
fachlować machać szybko jeść
fachmůn fachman fachowiec
fachszkoła szkoła zawodowa
facka pyszny młodzik
facz opatrunek
faflać faflować mówić dużo mówić niewyrażnie
faflok gaduła osoba mówiąca niewyraźnie, sepleniąca piersiówka
fajer impreza święto uroczystość
fajernie imprezowo odświętnie uroczyście
fajerny imprezowy odświętny uroczysty
fajfka fajka
fajla pilnik szupla strzała (do łuku)
fajlbank fajlbanka stół warsztatowy warsztat ślusarski
fajlować fajluwać piłować obrabiać pilnikiem
fajlowaniý piłowanie obrabianie pilnikiem
fajnica przystojna dziewczyna
fajnie ładnie
fajnisty fajnowski bardzo ładny
fajniście bardzo ładnie
fajny ładny
fajować owiewać zboże z plew przesiewać zboże
fajrant koniec roboty
fajrować imprezować świętować
fajrowanie imprezowanie świętowanie
fajzel młotek zakończony graniastosłupem do wykuwania otworów w gorącym żelazie
falta falt fałda fałd
faltynrok spódnica z fałdami
fama plotka
familijŏ rodzina
familok dom wielorodzinny
fana flaga chorągiew
fanaberyjo udziwnienie fantazja
fanga uderzenie uderzenie czołowe



fantazýrować fajntazjyrować fantazjować
fandzola fanzola fasola mówiący bzdury mówiący głupstwa
fandzolić fanzolić mówić od rzeczy mówic bzdury mówić głupstwa mówić nie na temat smęcić
fandzolůwa fanzolŏwka zupa fasolowa
fanta zwyczaj nawyk
fantować licytować targować się wychodzić na swoje kłócić udowadniać swoją racje
fara probostwo plebania parafia
farba barwa kolor
farbana jezdnia
farbić barwić nadawać kolor farbować
farbiczkowy chabrowy
farcić sě udawać się mieć szczęście
farfocel fusy strzępy drobe śmieci
farůn pieruch pierzin spryciaż drań godny podziwu piorun
farůna farůna kandego kurde kurde mol
farůnić pierůnić kląć opieprzać kurdować
farůński niemożliwy diabelski przeklęty
farorz ksiądz proboszcz
farski parafialny należący do księdza
farty drabiny przemysłowe drabiny ewakuacyjne
fas, fas go bierz, bierz go
fas beczka
faska beczułka
fasnůnś ugryźć złapać zębami
fater ojciec
fati ojczulku
faustlik średni młotek młotek mniejszy od pyrlika
fazan bażant
fazaniec bażanciarnia
fecht fechting pęd
fechtować rozpędzać
fechtnůńć rozpędzić
fedra sprężyna
fedrować wydobywać węgiel kopać węgiel sprężynować
fedrowanie fedrung urabianie węgla
fedrunek urobek
fefer korzynie pieprz
feferbuda kram odpustowy
feferkuch piernik
fefermincka bauszůnka mięta herbata miętowa
feflać mówić głupoty
fyjderbal zabawa po pracy
fuyjderbiksa piórnik
fela szwela podkład felga drąg okorek
feldwebel underoficyr feldweibel feld feldfyjber sierżant podoficer kapral
feler wada błąd
falerny wadliwy błędny uszkodzony
felezunek przydział roboty rozkładówka sprawdzanie obecności
felować zakładać obudowę stropu w kopalni
ferajna stowarzyszenie
ferajniok członek stowarzyszenia
fertig fertich koniec kończyć gotowy
feryje wakacje ferie
fest festelnie mocno bardzo
fest święto impreza
fešter feršter leśny leśniczy
fet tuste tłuszcz smalec
fetowny tłusty spasiony
fetryjter przedstawiciel
fezelunek sprawdzanie obecności
fiber gorączka drgawka
fibermas gorůncznik termometr
ficek osoba nosząca zbyt małe, obcisłe ubrania
ficować sztopować cerować
ficywyrt dozorca
ficywyrtka dozorczyni
fidibus cienki patyczek do zapalania fajki
fidlukać grać wiruozersko
fidryna osoba ubrana wyzywająco
fifrać brudzić
fifrok ufufraniec uopapraniec brudas morus
figlajzy wszy
fijouki fiołki bratki
fiksnůńć zmylić oszukać
fiksowanie dryblowanie
filar calizna węgla zawarta między chodnikami wyrobisko powształe wskutek urabiania węgla odcinkami
filcok kalosz z filcem
filip rozum  (przen.)
filok blajkuli filer długopis wieczne pióro
filor słup filar
filować patrzeć podpatrywać napełniać nadziewać
filůng nadzienie farsz
filter filtr
dostać fimla oszaleć zbzikować
fimel szaleństwo amok
finans ekůnůmika gospodarka finansowa
Finans Urzynd Finans Amt Urząd Skarbowy
Finans Minister Minister Finansów
Finans Piůn dział finansowy pion finansowy
fišla strych
fiś szaleństwo pomylenie
fiśniynty pomylony postrzelony w gorącej wodzie kąpany
fizel osoba nosząca ubranie po kimś
fizmatyka coś skomplikowanego zaawansowana technologia
fizmatyna różność udziwnienie
fizmatynta fizmatynty różności rzeczy dziwaczne wykręty
fizýczno fizyczna
fizýka fizyka
fizýk perzůna osoba fizyczna realna z krwi i kości indywidualna postać osoba ludzka
fladynbrout podpłomyk
flajszmaszynka maszynka do mielenia mięsa
flama flamera płomień ogień
flanca sadzonka rozsad szczep
flancować sadzić rozsadzać szczepić
flaps pamps posiłek regeneracyjny racja żywnościowa
flaster brukowana ulica
flaszka butelka
flaszynefner otwieracz do butelek
flaszynpucer szczotka do mycia butelek
flausz plusz
flyjger pielęgniarz
flyjgerka pielęgniarka



flyjgować opiekować się pielęgnować
flyjgowaniý opiekowanie się opieka pielęgnowanie
flyjta flet
flyjtmausa locopiyrz nietoperz
flek plama dziury w spodniach, butach dobra posada kawał skóry
flekować łatać dziury przybijać podeszwy
flekowity łatwo brudzący ubrudzony
fliga mucha
fliger samolot
flinta strzelba
fliza płytka chodnikowa kafelka
flotrować łopotać na wietrze
flŏster flŏjster plaster
fluchtnyć przekląć
flyja niechluj nieporządna gospodyni
flyje fusy nieczystosci
fodehauz przednia, reprezentacyjna część kamienicy
fojera duże ognisko
fojerka małe ognisko
fojercog fojercojg faryzajg farcojg zapalniczka
fojerhŏk bosak
fojermůn fajerman strażak
fojerszprýca sikawka strażacka
fojerwera staż pożarna
fojt wójt
fol pełno
folować zapełniać ładować
folowacz šleper ładowacz
fomlowaniý indywidualna akcja w grach zespołowych
fomlować przeprowadzać indywidualną akcje w grach zespołowych
fůncla słabo świecąca lampa
fůnt jednostka wagi równa 0,5 kg
forant ibrich zapas
forbaj przeszło było
forgyszmekt przedsmak
forhajer nadgórnik dozorca
forhanga forhang zasłona
formetla żabot sam kołnierzyk i mankiet namiastka koszuli do smokingu
formować kształtować
formowaniý kształtowanie
fornal przewoźnik
forplan plan zamierzenie
forskać kichać parskać
forszlag propozycja oferta
forszt bola gruba deska
forsztelować vorsztelować wyobrażać snuć wizje
forsztelůnek wyobrażenie wizja pomysł
forszůnek badanie naukowe analiza badawcza
forszus zadatek zaliczka
fraczkorz osoba źle ubrana, udająca eleganta
fraga zapytanie teza
fragować stawiać zapytanie stawiać tezę pytać
frasować zamatwiać
frasůnek zmartwienie
frechowny bezczelny zaczepny pyszałkowaty
frela dziewczyna nastolatka panna
frelka dziewczynka
Frida Elfryda
Fridek Fridel Fryderyk
Fryna Nowy Bytom dzielnica Rudy Śląskiej
frůnknůńć rzucić zrzucić przygadać powiedzieć coś niegrzecznie
frůp szpůnt korek szpunt
fryšno świeża świeżo
fryšny świeży
fuczeć sapać dyszeć ciężko oddychać mieć pretensje dąsać się
fujać wiać śniegiem zadymka
fuk skok
fukać dasać się wiać dąć opylić jakimś środkiem
fuknůńć skoczyć
fulać zmyślać mijać się z prawdą mówić niestworzone rzeczy
funkcjůnirować funkcjonować działać
funt pół kilo
furgać fyrkać fruwać latać łopotać
furganie latanie
furgnůńć furgnynć przefrunąć polecieć
fyrgowisko lotnisko
furt daleko aż do daleko stąd
fusbal piłka nożna
fusbalplac boisko do piłki nożnej
fusgruba kanał piekarski
fuslapa onuca
fuslajsta listwa podłogowa
futer karma jedzenie
futerbach futyrbach flanela
futermel pasza
futermyla grubo zmielona mąka
futermylok piernik odpustowy
futrzina futra futryna odrzwia framuga
futro podszewka
futrować karmić żywić dawać jeść
fuua fafuua gęsta kasza (dla zwierząt)
fuzekla fusekla zoka skarpeta
fůncwocić hůncwocić rozrabiać wygłupiać się
fůncwot hůncwot niegrzeczne dziecko urwis
fůra wóz konny
fůrmanić powozić
fůrmůn kuczer woźnica
fůrt daleko poza precz stale bez przerwy
fýnster růma rama okienna
fýnsterbret parapet
fyrlać mieszać
fýrlŏk fyrlŏczka kwyrlŏk kwyrlŏczka mątewka przyrząd do mieszania
fyrtać kręcić się paplać byle co
fyrtniynty fyrtniůniy zakręcony postrzelony niezrównoważony zwariowany
fyrtok wiatrak maszyna do kopania kartofli
fyrula laga oznaka władzy sołtysa lub wójta
gabla rękojeść procy widełki
gabczok parobek najemnik
gacić ocieplać izolować
gady węże klipsy
gadzina zwierzę domowe zwierzę gospodarskie podły człowiek
galancić zalecać podkochiwać



galant zalotnik kawaler elegancki młodzieniec
galantnie elegancko uroczyście
galantno ładnie pięknie
galantny dobrze wychowany elegancki
galanty dobry przydatny
galasie gumioki guminioki gumoloki kalosze gumowe buty
galert galareta
galŏty houzy spodnie
galŏtki spodenki
galować storić
gamba gymba buzia twarz
gambować docinać psykować
ganc całkiem bardzo
gańba wstyd
gapcyć gawczyć przyglądać gapić
gardina firana
gardinsztanga karnisz
garlica tarczyca
garnitura komplet damskiej bielizny wyszywane makatki
garus bałagan
garusić bałaganić
gasarbajter robotnik imigrant o niewielkich umiejętnościach
gazda gospodarz
gazdować gospodarować
gazmaska maska przeciwgazowa
gazok piłka do tenisa ziemnego
gaża gaza
gaździno gospodyni
gdowa wdowa
gdowiec wdowiec
gýbis gyjbis sztuczna szczęka
gyburstak geburstag urodziny
gýreflich niebezpiecznie
geld caster piniůndze dudki pieniądze
geldtag geltag dzień wypłaty
geldtaša geldtaška portmonetka portfel
geld ymigracyjo emigracja zarobkowa emigracja "za chlebem"
geltować mieć ważność
gelynder gylynder poręcz
gymiza zielenina jarzyny
gymzić włóczyć się bez celu
gynau dokładnie tak samo całkiem zupełnie
gynsi pympek stokrotka
gynsty gęsty
gynszczyk gynszczy gęstwina
gynś ganś huś gęś
gepektriger gepekhalter gýpek bagażnik
gypel gepel kierat zaprzęg
gerýcht gerikst sąd powiatowy budynek sądu
germuszka zupa z chleba na zasmażce
gerować fermentować
gěrglas gyrglas rurka fermentacyjna
gyszefcyniý prowadzenie działalności gospodarczej prowadzenie firmy
gyszeft fýrma interes firma przedsiębiorstwo sprawa do urzędu
gyszeftman biznesmen przedsiębiorca człowiek interesu właściciel firmy
gyszeftność przedsiębiorczość
gýszýchta historie opowiadania oblicza omawianego podmiotu/przedmiotu
gyszynk podarunek prezent
gysztel konstrukcja
gýwera karabin
gýwicht woga gywint ciężarek odważnik
gibać uwijać sprynżyć śpiychać zwertać spieszyć
gibczok osoba szybka osoba zręczna
gibym gibko szybko prędko
gibki szybki
gichnůńć gichnyć uderzyć wywalić wylać chlusnąć lunąć
giczaua giczala fus gýra klepeta noga
gida na szczewach rak jelita
gift trucizna
gik dwukółka bryczka z dwoma kołami i dyszlem
gilać kilać łaskotać
gilgacki gilgotki łaskotki
glizdać dżdżownica
gýmnazjůn gimnazjum
gýmpel gimnazum (slangowo)
gipsdeka ordeka sufit
giskana konewka podlewaczka
gitra krata okratowanie
gizd gid gizder łobuz nieznośne dziecko
gizdula łobuzica
glaca łysina
glacok glacaty glacůń uysůń łysy
glajcha stan surowy domu
glajchować wyrównywać tynk szpachlować
glajza szyna
glajzy szyny aparat na zęby
glanc połysk
glancować polerować czyścić
glashaus szklarnia
glaska szolka šklůnka szklanka
glaskugle kulki bombki choinkowe
glaskule szklane kulki
glaspapiůr pucpapiůr szpic papiůr szmergielpapiůr papier ścierny
glazyjki rękawiczki skórzane
glyjta emalia glazura
gliniok glinianka wyrobisko po kopalni gliny
guadko ślisko gładko
gmeć garść (trawy, wełny)
gmin gmina
gmina urząd gminy, miasta
gniozdurek najmłodszy z rodzeństwa
gnojok obornik
gnot giczou kość
gnotek gniotek polano bierwiono klocek do rąbania drewna
gnyk gynik kark
gnyp nóż szewski stary nóż nóż do strugania kopyta końskiego gwóźdź na końcu dyszla
gnypek mały człowiek człowiek niskiego wzrostu mały nóż szewski
gŏdać mówić
godać bez kwiotek mówić nie w prost
gŏdać za jedno mówić per Ty zwracać się po imieniu
gŏdka mowa język
gŏdka ku szkubaczce gadka-szmatka rozmawianie o niczym



Gody wesele
Godni Świynta Boże Narodzenie
gůguŏa psiorka owoc niedojrzały
goik drzewko wielkanocne
goj las zagajnik
gojny gajowy
goldketa złoty łańcuszek
goldmedal złoty medal
goldynwiek złoty wiek
golkynig król strzelców w grach zespołowych
golocz fryzjer męski
gougi rodzaj gry w piłkę
gorbiel narośl
gorczek garnuszek
goreć gorać palić się płonąć
gorek garnie garnek
gorczek garnuszek
gorko gorąco
Gorol nie Ślązak
Gorolowice miejsce poza Śląskiem
gorszyć gniewać drażnić
gorść garść dłoń
gorzoua gorzouka machmol prtulka aqua pieronata wódka
gosa mała uliczka
gospoda karczma miejsce zsypu i składowania węgla na kopalni
gospodzin Pan zwierzchnik
gospodzki karczmarz
gospodzko karczmarka
gościna uczta biesiada
gouymbiorz hodowca gołębi
gowa palica głowa
gowiydnik ptak domowy
gowiydź ptactwo domowe
guůd głód
grabczŏk grab lasek grabowy świder do robienia dziur, w których osadza się zęby grabii
graca łapa motyka
gracać szperać grzebać myszkować
gracka urządzenie służące do zgarniania wsadu z progów
gracki narzędzie ogrodnicze
graczka zabawka zabawa
graczou rzecz
grać w szukanie bawić się w chowanego
grample widły do ziemniaków
grajfka zręczność umiejętność smykałka
grajfnie zręcznie umiejętnie
gramlać robić coś niezdarnie robić coś powoli ślamazarzyć się
gramlaty niezdarny ślamazarny
gramůua niezdara
grdůń jabłko adama
grejcar grajcar moneta
grin pik wino (kolor w kartach) zielony gęsta zielona ślina
grincojg jarzyna zielenina
griniol wydzielina odksztuśna gęsta zielona ślina
gris grisek grysik
grocica balia
grodza gruda przegroda
grŏf hrabia gryf
grotek balia baniak wanna kadź
gruba szachta hawiyrnia kopalnia
grubelacki grubiański prostacki
grybelacko grubiańsko prostacko
grubelok prostak grubianin
grundelok nieokrzesaniec
grůmada zgromadzenie, zebranie, wiec ludzi z jakiegoś terenu, np. gminy
grůnik góra
grůniczek górka
grůnt gospodarstwo rolne osad na dnie
grůnta fundamenty
gruntsztik posesja posiadłość wyznaczony teren
grýf handgrif uchwyt
gryf szykowność piękność
gryfcok gryfniok przystojniak elegant
gryfnie ładnie
gryfnioczka zgrabna elegantka
gryfno ładna przystojna
Gryjta Gryjtka Małgosia
gryncbůua bůua graniato niezdara niedojda
grzebła urządzenie służące do wygarniania wypałek z retorty
grziwa grzipa grzywa
grzych grzech
gůn polowanie
gůnić biegać pędzić
gůnsiona gąsienica
gůra piętro wyżej
gůrt część uprzęży
Gůndla Kunegunda
gůndla diabelski młyn karuzela z podłogą dla małych dzieci
gulery trity sztole tryjtki buty piłkarskie korki (obuwie)
gulik kanał ściekowy studzienka kanalizacyjna, ściekowa
guliksztoper przepychacz zlewu
guliktraller ruůkorz gulikmajster hydraulik
gulnůńć łyknąć napić się
gumiklyjzy klyjzy białe kluski
gumin guma
guminknypel gumowa pałka
gumiszlauch gumowy wąż ogrodowy
gumno klepisko w stodole
guosić ogłaszać
gupi głupi
gupielok guptaś głupek (żartobliwie)
gurglować gurglać gulgotać płukać gardło
gurt pasek (odzież) taśma
gus żeliwo
gusiok babuciek prosiak
Gustla Augusta
Gustlik August
gut dobrze
gutalin pasta do butów muł z osadnika
gutalinować pastować buty
guziol kamień kamyk
guymboczyna głębina
gůrol góral



gwioździorz astronom osoba, która wraca do domu późnymi porami (żartobliwie)
gwout konieczność usilność
gyneracjo pokolyniý pokolenie generacja
gyrcnyć czknąć
gyzec przykaz nakaz
gzůmpa dno szybu grzęzawisko
gzuć pędzić gnać szybko się przemieszczać 
habela suknia
habozie harmozie śmieci odpady zużyte, niepotrzebne rzeczy, graty
hadůua stara krowa
haja krach kłotnia sprzeczka awantura
hajać kłócić sprzeczać awanturować
hajcer palacz w kotłowni
hajcować palić (w piecu) ogrzewać
hajcnůńć podpalić zapalić
hajcůng kaloryfer
hajer górnik strzałowy górnik rębacz pracownik fizyczny
hajmat ojczyzna
hajok awanturnik zawadiaka
hakać plewić kopać
hakynkrojc swastyka
hakować grzebać w popielniku bronować
hakrować faulować
halać guoskać głaskać
halanger handlager pomocnik
halastra motłoch tłum teściowa (pejor)
halatać narzekać
halba pół litra wódki
halbcajt połowa meczu
halbdeker półcabrio powóz częściowo zakryty dachem
halbka półbut
halsband obroża
halter sprzączka zapinka rzecz, która coś przytrzymuje
haltynsztela przystanek autobusowy
haltować zatrzymywać
ham a pu milczek
hampelman kasper figurant kukiełka pajac
hamster chomik
hamstrować chomikować gromadzić zapasy
handkus buziak posyłany ręką
handtuch ręcznik do wycierania twarzy i rąk
Handz Jan
Handzlik Hanek Janek
hauskyjza ser domowy z kminkiem ser parzony
handbal handbala piłka ręczna
handszůuy rękawice
hankějsi dawniej kiedyś
Hanys Ślązak (dawniej pogardliwie) Jan
hanysek anyżek
hanyska jagůdka świyntojůnka rybizla porzeczka
hań haj hanej tam
hań kějsi kiedyś tam
hapik hapikorz kabzůń hapil sknera chciwiec
hapić być sknerą
happyning zorganizowane wydarzenie heppening impreza masowa
haraburdzi rupiecie graty
haratać charatać drapać kaleczyć ranić ciężko pracować
harbata tyj herbata napar
harcer kanarek
harest szergownia hereszt areszt więzienie
herestant aresztant
heresztować aresztować
harnadle szpangi duże spinki
harwosić ujadać szczekać zajadle
haspel wyciąg
haśtać ciągnąć nogami po ziemi podczas chodzenia szurać nogami
haszpel zwrotnica w kopalni kołowrót urządzenie wyciągowe zużyte coś zniszczone coś
haszpa zicherka haszka agrafka
haszpka mała agrafka
haw sam tukej tusam tuki tutaj tu
haziel haźlik chajziel sławojka ubikacja wychodek
hazok hazy zając
hebama hyjbama położna akuszerka
hebel strug
hedwob jydwob jedbow jedwab
hedbowny jydwobny jedbowny jedwabny
heft zeszyt
heftować fastrygować spawać łączyć
heftnůńć zafastrygować złączyć pospawać
hekele pasta śledziowa
heklować szydełkować
heknadla szydło
heksa czarownica złośnica
heksynszus lumbago postrzał ból kręgosłupa
hektowy miech wór o pojemności 1 hektolitra
helum-belum lelum-polelum
helmisko stylisko kilofa
hymda koszula
hepać bekać czkać
herc kier serce kolor w kartach
hercklekoty arytmia palpitacje serca
hercszlag zawał serca
hercůwa duża łopata w kształcie serca
harynek śledzik
harynk hering śledź
herniszt męskie uczesanie
herny pewny siebie pyszny
hetta okrzyk kierujący konia na prawo
hib skok uderzenie
historýjo historia
hýca hýc upał skwar
hicwele weksle uderzenia gorąca klimakterium przekwitanie
hilfa zapomoga
hilfka hilfszula ipiszula yjzyszula szkoła specjalna
hilfno pomocna
hinterhaus tylnia część kamienicy oficyna
hipnůńć skoczyć
hledani szukanie
hned hneda wnet wkrótce
hoch glanc wysoki połysk
hŏk hŏczyk hak pogrzebacz do pieca
hoki ciężka brona



hokejkryka hokejkryja kij hokejowy
hokejorz hokeista
holcbajn proteza sztuczna część ciała
holcgaz gaz drzewny
holckoula węgiel drzewny
holcok drewniak chodak
holcplac plac drzewny
holofić skamlać
hoker taboret
honym szybko
hopnůńć skoczyć
horuch krzyk
hośliczki krzipki krzipce skrzypce
hůśliczkorz skrzypek
hou ruk hej ruk hej hop
houda hałda góra duża ilość czegoś
houdziorz człowiek zbierający węgiel na hałdzie
houzyntregle houzyntregi huzyntryjgi szelki
houzynszpangi wsuwki do nogawek
hroznucerny uogrůmnucny ogromny
huciorz wermer hutnik
hufnagel hufnal gwóźdź do podków
hufny pyszny pyszałkowaty zarozumiały
hukać hukani ruja
huper rukcug podnośnik wyciągarka
hupnůńć uderzyć z dużą siłą
hupy włosy
hut kapelusz
hůnym pędem prędko
hůpnůć skoczyć
hýcać kicać
hýnkszt ogier
Hyjdla Jadwiga Jadzia
hyltuś chciwiec
Hyněk Henryk
hyrdzie patyki
hyrpa złośliwa kobieta hetera
hyrski dumny
hyrsko dumnie
hyrskość duma
hyrtůń chyrtůń gardło krtań
ibercýjer palto męskie
ibować ćwiczyć trenować
ibrich zapas
ibryczny zapasowy używany niepotrzebny
idiout idiotyczny
idyalny idealny
idyjo idea pomysł
idyjolista idealista
idzie można
Ignac Ingacy
ikro łydka
inacyć przekręcać przeinaczać
inakszy inkszy inszy inny
inakszyj inaczej
Indianer Indianin
industryjo przemysł
inedy kiedy indziej dawniej
infanteryjo infanteria piechota w wojsku
influrenca influrencja grypa
informatyn nec sieć informatyczna
initýjatywa inicjatywa
inoficerek oficjalista urzędas
inszpekcyjo kontrola inspekcja
inszpektor kontroler inspektor
insztalacyjo instalacja
insztalować instalować
interaktiw interaktywny interaktywn/e
interesant zainteresowany ciekawy reflektant
interesantny interesujący
internec internet
intres prowizja oprocentowanie
intus rozum umysł
intyrwyncyjo interwencja
inwestycyje inwestycje
ipi brak piątek klepki bzik
ipta osoba głupia niedorozwinięta oferma
iskać wyłuskiwać iskać wyłudzić
isto pewnie na pewno
istować potwierdzać ugruntowywać
isto pewnie niewątpliwie rzeczywiście istotnie naprawdę, prawidziwie, zapewne, na pewno
istoś pewność niewątpliwość istotność
isty pewny zaufany
istny prawdziwy wyjątkowy
iść na krziwe pyski doprowadzić do kłótni posprzeczać się
iść na skapka marnować się bankrutować
iść po piesku iść na czworakach
iść pod parza prowadzić się pod rękę
iść seblyc farorza spóźnić się przyjść na koniec
iść w chmotry zostać chrzestnym
iść w sakry iść do diabła iść niewiadomo gdzie
Italok Włoch
izba pokój
izbetka izbeczka pokoik izdebka
izbetny domowy pokojowy
iże że
ja tak
jabczok ciasto z jabłkami wino z jabłek
jadaczka buzia usta
jadymy jedziemy
jadzić truć
jaja łącznik wozów
jajůwa smażůnka wajecznica jajecznica
jak jako
jak Ci sě uzno jak uważasz
jak ýno jak bądź
jakielka kaftanik
jakiesi jakieś
jakisikej jakiś pewien
jakla bluza rozpinany sweter
jako jak jakoś jaka jaką
jakobinki twarde jesienne gruszki



jakosi jakaś
jakosikej jakosik jakoś
jakůż jak to
jamrać jamrować jowejczyć lamentować narzekać skarżyć się
jancykryst antychryst diabeł człowiek niewierzący
janiczek małe światełko
jankor lankor boleść rozpacz
januar styczyń styczeń
japa gęba
japać wykłucać
japtyka apteka
jargać jorgać denerwować złościć buntować
jargany organy
jarystag jarestag rŏcznica rocznica
jaśla drabinka do dawania siana koniom
jata szopa
je jest
jedla jedua jodła
jedna jedna pierwsza, trzynasta (godzina)
jednym ciyngiym non stop bez przerwy od razu
jedyn jeden
jedynosto jedenasta
jedynŏściý jedenaście
jedzok jysny łakomczuch obżartuch
jegělniczka poduszeczka na igły
jeglorz krawiec
jegua igła
jegliczki druty do robótek ręcznych
jejich ich
jyjger jygemajster myśliwy
jejś jeść
jejś po chodniku jeść po drodze
jeli czy czyżby
jelynioki spodnie wykonane ze skóry zamszowej żółtej
jerůna jerůnie (przekleństwo)
jernika jeżýna piernika kurde
jezderkusie jezder jezderyjo OMG o rany
jezeryja kandy rety laboga
je żeś na raji twoja kolej
jŏ ja
jŏduo kust jedzenie jadło pokarm
jonczko pestka
Jorg Jorguś Jerzy Jurek
jowej lament płacz
jscać scać sikać
jům ja ją
jubilyjům jubileusz
jul lipiec lipiec
jupa kurtka lżejsze odzienie wierzchnie, codzienne, bardziej robocze niż eleganckie, w rodzaju kurtki czy grubszej bluzy
jurista adwokat prawnik
juua juua-je kurcze
juzaś zaś znowu znów
juże uże już
jýu ił
kabacić przekonywać przeciągać na swoją stronę
kabociorz dwulicowiec człowiek fałszywy
kabot kabat kapudrok surdut
kabotek kabatek surducik koszulką z rękawami przeważnie do łokcia, z przodu rozcięta sięgająca do pasa
kabza kapsa kieszeń
kachla kafel płytka ceramiczna
kachlik kafelek
kachlok piec kaflowy
kachlorz zdun
kacnůńć wyprzedzić
kaczok bajoro stawek
kaczy dziůb przyrząd w kopalni do urabiania węgla
kaczyca kaczka żelazny piecyk na czterech nogach
kadubek skrzynka lęgowa karmnik domek dla ptaków
kadzić kadzić puszczać bąki
kafej kawa
kafejka kawiarenka
kaj każ gdzie
kaj jaki jakikolwiek
kaj jako jakkolwiek
kaj tam gdzie tam ależ skąd
kaj ýno gdziekolwiek
kajindzij gdzie indziej
kajniýkaj gdzieniegdzie
kajsik kajś kansi kansikej kasik gdzieś
kajsterka mieszek
kakauszale napój z zaparzonych łusek ziaren kakao
klach kanapyj szezlůng kanapa
klak lichwiarz
kalfaktor pomocnik górnik pomocniczy więzień, który jest pomocnikiem dozorcy w areszcie
kalfas pojemnik na zaprawę murarską głowa (przen.)
kalić opłacać chmurzyć
kaligować chorować
kalniok siniec
kalny mętny
kalymba krowa
kalyndorz kalendarz
kamejla plecak tornister wojskowy
kamelka rumianek
kamerlik małe pomieszczenie
kamiynica kamieniołom
kamiynie kamienie
kamractwo koleżeństwo przyjaźń
kamrat kolega przyjaciel kompan towarzysz
kamratka koleżanka przyjaciółka kompanka towarzyszka powierniczka
kamratny koleżeński przyjacielski
kana bańka (pojemnik)
kanciapa warsztacik pomieszczenie na narzędzia
kandy kany dokąd którędy gdzie
kania czarny filcowy kapelusz
kanold krówka ciągutka
kanona harmata armata
kanůn futer mięso armatnie
kanůny buty wojskowe (metaf)
kanta kant krawędź szlaczek na ścianie
kanciok krawędziak
kapa końcówka czegoś szpic buta narzuta stropnica
kapelka beret czepek



kapelmajster dyrygent kapelmistrz
kapelůnek wikary młody ksiądz
kaper karp
kapistrant ministrant
kapka kropla odrobina końcóweczka czegoś
kapliczka lapma na ostatnim wagoniku
kapnůńć kapnyć zrozumieć zorientować kapnąć
kapoua idiota
kapouka serwatka
kapuca kaptur
kapuśniůnka kwas kapuściany
kaput koniec śmierć nieżywy
kapyneczka troszkę
kara taczka
karasol ringiszpil karyzol karuzela
karasolnik człowiek obsługujący karuzelę właściciel karuzeli
karbidka lampa karbidowa
karcinoma nowotwór
kark gałgůn hyrdůń szyja
Karlik Karol
karlus ferniak chłopak młodzieniec kawaler
karminadla karminadel karbinadel kotlet mielony klops
karnůńć sě przejechać się (pojazdem)
karować wozić na taczce jechać niepewnie
karpyntel regulator potencjometr
karyta kareta
kasarnia koszary
kasarniŏk robotnik pracujący na folwarku
kartofel knŏl ziýmniok ziemniak
kartofelmel kartofelmyl mąka ziemniaczna
kartofelsalat kartofelszauot sałatka jarzynowa z ziemniakami
kartoflůnka zupa ziemniaczana
karusić pędzić jechać ryzykownie
karwiynczeć ubolewać użalać się uskarżać się
karwymczyć męczyć się
kastla skrzynia
kastlik pudełko skrzynka
kastrol sagan duży żeliwny garnek zbiornik na ciepłą wodę w piecu
kastrolek rondelek
katać tam katań tam gdzieżby niemożliwe gdzie tam
katůng kroobka karton pudełko kartonowe
katyjdra katedra
katylmus katyjmus katechizm
kaufland dom handlowy
kaugumina kauguma guma do żucia
kawalera pajęczyna
kcieć chcieć
kěby kějby gdyby
keciok karuzela łańcuchowa
kěj kedy kiedy
kejfer stonka ziemniaczana
kěj indzij kiedy indziej
kěj ýno kiedykolwiek
kějnedy kenedy innym razem nie teraz kiedy indziej
kějś kějsik kějsikej kiedyś
kyjza ser (żółty)
kyjzblat brukowiec
kejż kiedyż
kympa kępa pagórek
kyns kęs
kělnia chochla kielnia murarska
keluszek kieliszek
kěłtać kiołtać (niý kiołtej mi tyj deki) wzburzyć trzepać
kěpa główka (zagranie w sporcie)
kěpki gra polegająca na odbijaniu piłki głową
kěry wtůry który
kěrymu któremu
kěryndy którędy
kěrzi którzy
kěta lyncuch łańcuch
kěpkować uderzać głową
kichel amoniaczek
kichol kinol nos
kidać kapać
kidnůńć kapnąć
kiśnia skrzynia pudło
kijůń pałka drewniana
kěby jakby gdyby
kěcka rok spodek spódnica
kěla kilka sporo
kělanŏściý kilkanaście
kěli jak duży
kěladzieścia kieladziesiąt
kělakroć kilkakroć
kělaset kilkaset
kělo wěla ile
kieuzać kiouzać kieuzgać ślizgać jeździć na łyżwach
kieuzůwka kiouzawka klojzdůwa kieuzaczka kaźlůwa ślizgawka
kielec ząb
kierz krzok krzak
kigo jakiego
kimnůńć zdrzemnąć przespać
kinderbet łóżeczko dla dziecka
kindermyjdla niania
kindygunek zwolenienie
kipa sztůmel niedopałek papierosa
kiper wywrotka (pojazd)
kipnůńć przechylić przewrócić umrzeć
kipować przechylać strząsać pył z papierosa gasić papierosa
kis żwir kamyki
kista skrzynka kiść
kiszka zsiadłe mleko kwaśne mleko
kita kito udo łopatka
kitel bluza robocza
kiwnyć kiwnůńć pomylić zmylić
kiziol kizlok krzemień kamień
kiż kandy kiwnůńć coś takiego
klabuster plama na ubraniu
klachać plotkować
klachy plotki
klachani plotkowanie
klachocz plotkarz



klachula melikotka tekla plotkara
klajd letniki suknia
klaister klej
klajstrować kleić kelpić
klamor grat klamot
klamory narzędnia drobne rzeczy dookoła klamoty
klang brzmienie dzwięk
klapaczka packa na muchy
klapiczka pułapka na ptaki
klapka łapka na myszy
klap klapocz głowacz
klapocz buzia
klapować udawać się pasować
klapsznita dublik sandwich podwójnie złożona kromka
klar jasne oczywste wyjaśnione
klar krawtwerk elektrownia słoneczna
klara słońce
klarować rozjaśniać objaśniać wypogadzać
klaty pogawędka rozmowa
kuadziwo młot
kuapżymua rozcięta w pół bulka
klawiyr pianino
klazdowka podatek od sklasyfikowanego gruntu
klycić kuůcić plotkować mówić od rzeczy robić masło
klyciorz człowiek mówiący od rzeczy
klyjzy klouzy gałuszki kluski
klekot grat
klekotać kołatać uderzać
klekotka kołatka
klyma ścisk mechaniczny
klympner blacharz
klynkanica demon śląski
klepoki bilon
klyta gaduła
klyty plotki rozmowy
klin kolana jako miejsce do siadania
klipa niedołęga gra dziecięca
klistyra lewatywa
klojznůńć ukieuznůńć ujechać kieuzgnůńć poślizgnąć się
kloupapiůr papier toaletowy
kloper klopsztok klouper trzepaczka
klopsztanga trzepak
klůszczůnka wywar z klusek
klosztor klasztor
klosztorno panna zakonnica
klŏta kojec
klŏtka klatka
kluć wykluwać lęgnąć
kluczka korba
kludzić prowadzić
kludzić uobiyli zwozić zboże z pol
kludzyniý prowadzenie
kluk smarkacz chłopiec
kluka uchwyt kij z hakiem do czerpania wody ze studni
klupać pukać trzepać uderzać bić
klůmp pantofel drewniany chodak
klůnkier grat
kmin cwaniak
kminić myśleć kombinować oszukiwać
kmotra potka chrzestna matka
komtry potki chrzestni
knebel gruby kij patyk
knalkorka korkowiec
knap na styk idealnie jak ulał
knapszaft kasa chorych
knefel guzik
knif sposób sztuczka
knipsaparat aparat fotograficzny
knipska knipsa aufnama fotografia zdjęcie
knipsman fotograf
knipsować fotografować
knisztrymfy kolanówki
knobloch czosnek
knobloszka kiełbasa czosnkowa
knola mocny, duży węzeł
knŏtel węzeł
knůtek krótka kiełbaska
knýrps paryzol parasol
kobel kostka do gry tysiąc
kobuch jastrząb kontroler biletów nieporęczne naczynie
kobylok końskie łajno
kobylůnka gatunek śliwki
kobyr urządzenie służące do noszenia nadstawek
kocher kuchenka elektryczna
kocynder żartowniś wesołek nierobiś
kocyndrować żartować się obijać się zbijać bąki
kocik kotek ukochana
koczka kotka
kofer skrzynia walizka
kofert kopeta
kojtnůńć umrzeć
kokoci galoty irysy
kokos kokos
kokosfloki wióry kokosowe
kokot mantekler szantekler kogut
kokotek kran
kolaska bryczka wagonik
kole wele podle kiele wedle obok koło blisko do okoła
kolity okrągły elipsowaty kolisty
kolnia miejsce uboju świć w domu
koloniscorz kolonista
kolorz kouorz kołodziej
kolyba wywrotka szałas szopa pasterska
kolybać kołysać chwiać
kolybka kołyska
komandyr dowódca przywódca
komandyrować rozkazywać wydawać polecenia
komedyjo śmieszna sytuacja
komora kůmůrka spiżarka
konajůnczka dzwonienie na zgon
konfekty cukierki czekoladowe czekoladki
kopa rodzaj deseru ślaskiego



kopacka wykopki
kopalniok cukierek o smaku anyżu
koperfytle naboje
kopidůu pogrzeba grabarz
kopla szeroka klamra od pasa sprzączka wyznaczona łąka dla bydła szeroki pas
kopnia belka przytrzymująca strop na kopalni obudowa kopalniana
kopocz kopoczyk kopaczka motyka
kopruch komar
koptować pasować (postać niedokonana)
kopyca grube skarpety wełniane do kierpców góralskich
kopyrtka przewrotka fikołka salto
kopyrtnynć kopyrtnůńć zrobić przewrotkę wywrócić umrzeć
korba kotś pomysłowy
korbflasza korflasza baniak do fermentacji wina
korbić ćwiczyć dbać o tężyznę
korbownia pakěrhala siłownia sala do ćwiczeń
kormik babuć wieprzek tucznik
korzyni pieprz
kosmać mierzwić włosy
kosok sierp
kostka kostka ość
kostyra kość
kotlety bauzy bokobrody baczki
kotloki fyniki drobne pieniądze
kotucz taczka z drzewa
koulkastla węglarka pojemnik na węgiel
kouo bicykěl rower
kolorz rowerzysta
kouŏcz ciasto drożdżowe
kouŏczek kouŏczyk drożdzówka
koutůń smarkacz
kowior małe jeziorko
koza wagonik do przewozu drewna wóz kłonicowy do przewożenia długich elementów
kozać kazać głosić kazanie
kozatelnica kazalnica ambona
kozielok koronkowy czepiec
koziery szybki taniec śląski
kozok koźlarz (grzyb)
kracpuc rodzaj tynku na domach
kragěl szlawikier kołnierz
krajiczek sznita krůmka gělnik kromka chleba
krajzować krążyć
krajzyga piła tarczowa
kramfadry żylaki
kranc pęto
krancek plasterek
kranckuch babka ciasto z posypką
kraniec ostatnia belka więźby, idąca przez cały dach
kranz kawał
krapić kropić
krapyka kobieta (obraźliwie)
krasikůń koniczyna
krauska falbanka
krauza słoik
Krawaki Chorwaci
krawtwerk elektrownia
kreida kreda
krepel pączek osoba mała i gruba
Krista Krystyna
kristbaum drzewko świąteczne choinka
Krýstus Chrystus
kroć kroić
krojc krziż krzyż
krojcować sturkać krzyżować
krojcůng skrzyżowanie
krojzoter żmija zygzakowata
krůmflek abzac obcas
krůnlojter kromlojter kronlojchter żyrandol klosz na lampę
kropacz kropidło
kropka kropla
kropsztyfle wysokie buty buty z wysokimi cholewami
kropy buty męskie na obcasie, miające sztywną cholewę z miękką harmonijką opadającą na wysoki zapiętek; z czasem obcas obniżono i zlikwidowano harmonijkę
kruca kurcze
krůliczok klatka na króliki
krůliczorz hodowca królików
krům prócz kram nieporządek nieład bałagan
krupeczka kasze ziarnko kaszy
krupica grubo zmielone zboże
krupniok kaszanka
krupy kasza grad
krůszůnka pisanka
kruszka okruszyna cielęce żołądki i jelita
kruszczka gruszka
krygiel zajdel kufel
kryja kij
kryka laska kij kula lekarska
kryki-hoki bazgroły
kryklać gryzmolić mazać
krymfy epilepsja padaczka
krympocz kilof
krys powiat
krze wielkie krzaki
krzesić cucić
krzest chrzest
krzůn chrzůn chrzan
krziduo skrzydło
krzikopa przikopa krzipop rów fosa wykop
krzyna trochę
krzinia skrzynia
krzipota choroba obłożna ataki kaszlu
krziwak laska
krziże kręgosłup
krziźby trzeźwy
ku nům do nas
kuaki brukiew karpiel krokiew
kucaniý kaszel
kuduać czochrać
kuduaty włochaty
kuduy szkuciny włosy sierść
kufka kufel na piwo
kukać zaglądać zerkać
kukawka kukowka kukuczka kukułka



kuklok wizjer w drzwiach judasz
kulać toczyć wałkować utykać
kule-bele oh jeju
kule na mole naftalina
kulifůn manierka
kuobuk kapelusz nakrycie głowy
kunsztiki sztuczki popisy niezwykłe umiejętności figury gimnastyczne
kuopetek klocek kawałek
kupa dużo wiele
kupej przedział (w wagonie)
kupny kupiony
kupowane kompletne pełne całkowite zupełne
kupowaty przepełniony ponad stan
kurbla korba klucz motylkowy
kurlawo izba pokój bez ogrzewania
kuryjożny kuriozalny nieprawdopodobny
kuryrować leczyć
kurwizna wietrzna pogoda
kurzić palić papierosy
kurzik kurka kurczak
kurziniý palenie tytoniu
kurzok palacz papierosów
kusik kusek buziak całusek
kust jedzenie wyżywienie utrzymanie
kuwert koperta
kůdka kuůdka kapudrok kłódka
kultůra kultura
kultůr forum forum kultury
kultůr průżnota pustka kulturalna kulturalna pustynia
kůmanda dowództwo szefostwo
kůmandirować dowodzić szefować rozkazywać
kůmandyr dowódca szef
kůmin komin
kůminiorz kominiarz
kůmisyjo komisja
kůmornica kwaternica lokatorka
kůmpetyncyje kompetencje
kůmpiel zdrój uzdrowisko łaźnia
kůmputer komputer
kůmu komu
kůmyntorz komentarz
kůnda łazik wędrujący czeladnik
kůnkurs konkurs
kůnsek kawałek
kůnszaft klient konsument
kůntman klient
kůnwiska kůnwiśniŏk krupiczniok chleb razowy
kůnzultacyjo konsultacja
kůń koń
kůńdziel prząśnica prząślica
kůuko kółko
kwak burak
kwalifikowano srogszo tajla (2/3) welowanio kwalifikowana większość 2/3 głosów 
kwarytka kwaretka ćwiartka
kwaska kwaśnica sok z kiszonej kapusty
kwasior coś kwaśnego
kwatyr kwatyra mieszkanie
kwaternik sublokator lokator
kwiczale kwiczenie wrzask
kwiść kwitnąć
kwolba chwolba pochwała
kwolić chwolić chwalić
kwosek zakwas do ciasta
kyng król
labiydzić narzekać skarzyć się
lachać śmiać
lachanie śmiech śmianie
lacheta tyczka bardzo wysoka osoba
lacie laćki lacze klapki pantofle
laclik śliniak
laga gruby kij kolejka przy piciu
lager obóz
lagramyncki bezduszny bezlitosny niegodziwy
lagrować magazynować
lajbwacha straż przyboczna grupa wokół przywódcy, lidera
lajera lajyra lajerkastla katarynka osoba powtarzająca ciągle to samo kiepsko grające urządzenie muzyczne
lajermůn kataryniarz
lajerować mówić w kółko to samo
lajhynwagyn lajhynwoz karawan pogrzebowy
lajsta listwa
lajstnůńć lajstnyć kupić zafundować
lajtůng przesył przepływ przewód prowadzenie instalacja do przesyłania, prowadzenia czegoś
lak lakier cerata
lakfarba farba olejna
lakjakla kurtka z lakierowanej skóry lub skaju, dermy
lakować lakierować malować
lakowany lakierowany malowany
lakszůuy lakierki
lampus duży kieliszek koniakówka
lamyncić uskarżać się narzekać lamentować
land kraj kraina
landauer kareta tandetny samochód oszklony pojazd konny
landkarta mapa
landsman krajan
landszaft krajobraz
larmo hałas awantura
larmwoać hałasować tłuc się krzyczeć
larwa maska
lasia metalowa poprzeczka przy słupku, do której przybija się przęsło płotu
lato we lato lato latem
latosi tegoroczny
latoś w tym roku
latośne tegoroczne z tego roku
latowy letni
lauba ganek przed domem wiatrołap przedsionek altana
laubzyga laubzyjga cienka piła do wycinania
laufbryka kolasa bryczka powóz
laufer lojfer posłaniec goniec
laufmasza laufka oczko w pończosze
laufrować biegać gonić
launa humor
lazaryt lazaret szpital



leber śmierdzirobůtka obibok leń bumelant leser
leberka leberwůszt lyjberwůszt pasztet pasztetowa wątrobianka
lebioda człowiek chorowity leń
lecýj lekcyj lekcy leksi lżej
lecieć biec padać (deszcz)
lebo albo lub
lechućko lekućko lachućko leciutko łatwiuśko
lecy jako byle jak
lecy jaki byle jaki
lecy kandy lecy kaj tecy kany byle gdzie gdzie niegdzie
lecy kendy leda kedy byle kiedy
lecy wto lecy vto byle kto
ledwo źipieć ledwo żyć być wymęczonym
legitka legitymacja
leje pada
leje Ci pasuje Ci
lejestra książki zeszyty
lekcyjo lekcja
lekě lekkie łatwe
leki lachki lechki lekki łatwy
leko letko lechko lachko lekko łatwo
lekszy lekciyjszy lżejszy
lelyń jeleń
leluja lilia (bot.) mieczyk (bot.) ciamajda
leopard lampard
lesice drabinka do przegrodzenia owiec
letkopolny łatwopalny
letkowierny łatwowierny
leżanka tapczan
beznacki leżeć leżeć na plecach leżeć na wznak
lewit uwaga pouczenie morał
lewitać zwracać uwagę pouczać prawić morały
lewajtkorz lewiciorz mańkut
lewka lewa ręka
libesbrif list miłosny
libeźnie rzewnie
libota kochanka
lico licko policzek licówka
lichy słaby mizerny
lichnůńć słabnąć
lichszy likszy słabszy
liderok ignorant
liferant dostawca
liferůng dostawa
ligysztul leżak
lilowy fioletowy
limo ojla podbite oko
linewka smycz
linkera kierownica
lipsta narzeczona ukochana
lipścić fllirtować
lipsztik liptynsztiszft szminka
listek bobkowy liść laurowy
listonorka briftygierka listonoszka
liszka lis kurka (grzyb)
liter litr
litkup świętowanie transakcji poczęstunek przy transakcjach
litrok garnek litrowy
liwa gęś
liwa, liwa, liwa wabienie gęsi
liznyć wyłożyć się przewrócić się spoliczkować
lo do dlŏ dla
locopiyrz lotopiyrz nietoperz
loć lać (ciecz) bić kogoś
loć sě żurym udwać ignoranta pozorować ignoranta
lojfer dywan chodnik posłaniec rychliwe dziecko bieżnik
lojza wesz
lůkaty kędzierzawy
lomp stary grat niepotrzebna rzecz
lůmp rozrabiaka huligan
lůncetla pasek z wypłaty
loszczurka jaszczurka
loszka drążek
lotacz biegacz
lotać biegać
co je louz o co chodzi co jest grane co jest kaman
lůnty szaty uachy ubrania
luch chaust
luchnůńć wypić jednym chaustem lunąć
lufciorz turysta
luft powietrze
luftbiksa wiatrówka
luftdruk ciśnienie powietrza
luftinszpektor osoba wywyższająca się nicpoń udający ważniaka
luftnůńć przewietrzyć trafić w powietrze przestrzelić
luftować wietrzyć przewietrzać robić przeciąg
luftownik wywietrznik
luftplompa pompka na powietrze sprężarka
lukać spoglądać zerkać
lukaty osoba z kręconymi włosami
lukrecyjo słodycz cukierek
lulać pulać sikać siusiać
lulok pulik pulŏk siusiak
lpina łubin
luter wanielik ewangielik
lutować przywalać przytwierdzać
lyc ramiączko
lyjder skórzany skóra
lyjderhut kapelusz skórzany
lyjderhouzy spodnie skórzane
lyjderjakla kurtka skórzana
lygać kłaść się
lygnynć legnůńć położyć
lyjamt nieżetelna firma graciarnia
Lyjna Lyńka Helena
lyjtkolba lutkolba lutownica
lyjtować lutować
lyjůwa brzydkie przepocone włosy tłuse włosy
lyki leki
lykarstwo medycyna lekarstwo
lykorz lekarz
lykować leczyć



lynder szybki ludowy taniec w lewą stronę
lyndzwiny lyńdźwiny nerki
lynga bagietka długa cienka bułka baton piekarniczy bułka wrocławska
lynijorz linijka
lýnsztanga lungsztanga kierownica od roweru
lynzyk język
lyski leszczyna orzech laskowy
lyże klapa coś na czym można się położyć łóżko
macha mina
macharzina pacharzina mecherzina buůna pęcherz worek z pęcherza zwierzęcego
macher kombinator fachowiec spec
machlować oszukiwać mieszać
machlyrz oszust kombinator szuler
madrac materac
magiwyrfel kostka magi
magierka czerwona czapka z włóczki czapeczka utopka mała czapka
mangla magla walkownia maglowania roltuch magiel maglownica
manglować walkować maglować
majdyka osoba leworęczna lewa ręka
majerant majerantny dojrzały dorosły
majluft majówka
majs kukurydza
majtać robić ślad pędzlem  malować drobnymi ruchami
majtnůńć minąć nie trafić
majzel przecinak
makůwa gruba rękawica
makůwki tradycyjna śląska potrawa słodka na Boże Narodzenie
makrůn ciasteczka migdałowe
Mala Amalia
malckawa kawa zbożowa
malta zaprawa murarska
malyrz malarz
maluperny maleńki
mamauuszka grzybień biały lilia nenufar
mamiać mruczeć
mamincycek maminsynek
mamlać żuć przeżuwać całować (przen.)
mamla mamlas gapa niedołęga beksa niezdara
mamlaty mamlasiaty gapiaty płaczliwy
mamlok usta osoba długo spożywająca posiłki gapa
mamrać narzekać
manebry manewry
manszaft drużyna oddział
manszester sztruks
mynczyć manczyć męczyć
mandle migdały
mandolinka stůnka stonka ziemniaczana
manele bagaże rzeczy
mankulijo melancholia zmartwienie zamyślenie
mantel płaszcz pokrowiec opona
mantelszyrca gruby fartuch
mantylŏk šmaterlŏk motyl
mara smród
maras brud błoto
marasić brudzić
marc marzec
marcha bestia paskudnik szkodnik
morcin piec martenowski w hucie żelaza
marekwio marchewka
Marka znaczek numerek
markplac rynek
marownia kostnica trupiarnia
marutać banować żałować
Marýjka Marýj Maria
masara wielka mucha
masarnia rzeźnia sklep mięsny
masny tłusty
masorz rzeźnik sklep mięsny
masorskie sniadani jajecznica z mózgiem
maszýnhaus budynek z urządzeniami i maszynami
maszka kokardka muszka oczko w pończosze
maszkěcić łasuchować jeść coś dobrego, słodkiego
maszkěciorz smakosz łasuch łakomczuch
maszkětny słodki
maszkěty maszkiětki przysmaki łakocie słodkości
masztalnia masztla stajnia
maszýngýwera karabin maszynowy
maszýniok maszynista
maszýnpistola pistolet maszynowy
maszlować mieszać
maścić zawalać sprawę psuć dodać tłuszczu do potrawy iść szybko spieszyć się
maśnica maśniczka maselniczka naczynie do wyrabiania masła otyła kobieta
matacki marynarski
matackŏrz uodziŏrz marynarz majtek flisak
Matla Marta
mauowěla niewiele niemal omalże
maupica maupa małpa złośliwa osoba
mazać szybko biegnąć smarować
mazelůnka szeroka, ciepła spódnica
mazok beksa maruda
mazot olej opałowy olej napędowy
maznůńć maznyć uderzyć
medalikorze ludzie z Częstochowy
medykować rozmyślać myśleć
medytyrować zastanawiać się myśleć
melać mleć
melok tłuczek
meluzyna wichura
merynka cieńka wełniana, kaszmirowa lub tybetowa chusta w różowe kwiatki, biała lub kremowa skrzyżowana na piersiach i związana z tyłu lub przodu zakładana w szewkę zopaski
mesing mosiądz
mesingowy mosiężny
meszty tenisówki
meter metr
metrak cetnar
miano imię nazwa
mianować nazywać
miarkować rozważać orientować oceniać
miauko płytko
mie mnie
mie by było strach bałbym się nie odważyłbym się
miech wór worek
miechowie zbójnicy



miechtać mechcić świecić błyszczeć lśnić
miechym piźniůny ktoś niespełna rozumu
mieć aua mieć šmyrgla odczuwać ból być niespełna rozumu (przen)
mieć guůd być głodnym
mieć kogoś rod bardzo kogoś lubić sprzyjać komuś
mieć moda mieć zwyczaj
mieć muki gniewać się dąsać się
mieć mus mieć obowiązek musieć
mieć uoczy z knefla być mało spostrzegawczym
mieć prawie mieć recht mieć rację
mieć ptŏka mieć ipi być wariatem
mieć růua być flegmatycznym
mieć šmyrgla być niespełna rozumu
mieć w pachcie dzierżawić
mieć we zocy szanować
mielok żarno
mierduch śmierduch onunca
mierznůńć mierzić nudzić przykrzyć
miesiůnczek księżyc
miesiůnczkorz lunatyk
mietlorz człowiek wyrabiający miotły człowiek sprzedający miotły taniec ludowy z miotłą jako rekwizytem
mietua miotła
miglanc spryciarz cwaniak lekkoduch
migým szybko
mikrowela mikrofalówka
Mikuś Mikołaj (zdrobnienie) Michał (zdrobnienie)
miliůn milion
milůński bardzo duży
milůńsko bardzo dużo
mimra mruk
mineralwaser woda mineralna
mitalijka mydalijka mydalik medalyjka medalyjek medalik
mitalijkorz medalikorz Częstochowianin (z przękąsem)
misyjo misja
miszmaszýna betoniarka
miszůng mieszanina zaprawa murarska
mita środek (np. boiska)
Miýmcy Niemcy
Miýmiec Niymiec Rajch Niemiec
Miýmecki Niemiecki
miyndzynacyjůnalny międzynarodowy
miynić zmieniać
miynso mięso
miynsek portmonetka
miynsok człowiek szczególnie lubiący mięso
miynszkać mieszkać
miynszkanie pomiynszkaniý mieszkanie
miynszkaniec mieszkaniec
mlycz mniszek lekarski
mlyczok młokos
mlyć mlŏć mleć
mlyko mleko
mlyty mielony
mobiltelefůn mobilok mobilniok telefon komórkowy
moc mocka kans dużo wiele
mochanie ręczne pranie
moczarzisko trzęsawisko mokradło
moczka wigilijne śląskie danie na słodko
moderny nowoczesny
modro kapusta czerwona kapusta
modry niebieski
mody młody
mogesz możesz
mohlać moczać
moik podbiał dawny wiosenny obrzęd ludowy
moj můj na moja maj w maju
moja popularne określenie na żonę (partnerkę)
mojzysz moździerz
mokwa motyka złośliwa kobieta
moůlić wypłukiwać dno zamulać
mono możne możno być może prawdopodobnie może
mopel moplik piździk motorower
mora zmora
morzić odczuwać bóle brzucha zbierać się na biegunkę
morzisko ból brzucha rozwolnienie biegunka
Morawiec Morawianin
Morawiec Morawianinka
modować mozolić
mordyka mozół ciężka praca
morszczok morsok świńka morska
mory bierům denerwować się
mostrich zymft musztarda
mostrichtny zymftowy musztardowy
mota ćma mól
motek młotek
motorad motorcykěl motocykl
mŏtlać knŏtlać gmatwać plątać
moua můu miał węglowy
mout beż beżowy
mŏ ma
mryngate cętkowane
mszo msza
muc muclik cielak
muki fochy dąsy
muknůńć bąknąć
mukować dąsać się
mulorz murarz
muoducha panna młoda
murcek osoba umorusana ubrudzony górnik
murchla babsztyl
Murlandneger Mulat
murskać szyć długo guzdrać się
mus obowiązek powinność
muskat muszkat pelargonia
muskle muskuły mięśnie
mustro muster wystrój szablon wzór
muszkŏt muszkŏta muszkieter piechur
musztik munsztik ustnik
muter mutra matka
muterka zakrętka na śrubę nakrętka
muti mamulka mamusia
můj popularne określenie na męża (partnera)



mům mam
můmy mamy
můmyntka drut strzałowy
můndel mendel 15 sztuk 1/4 kopy
můnicyjo amunicja
můnter wypoczęty rześki trzeźwy
můwić posługiwać się polszczyzną
mycek zając szarak
mycka myca kaja czapka
myjna pińcia grzywka
mejtermas myjtermas metr krawiecki
myla sperma
mylok drąg
mylzupa melka mylka zupa mleczna z mąką
mynczynnik sadysta osoba znęcająca się
mynij mniej
myńszy mniejszy
myrcha nieznośna kobieta
myrta merta wůniůnczka mirt
na nańcie masz proszę weź
na ausie odrzucony na zewnątrz
na bezrok za rok w przyszłym roku
na co po co dlaczego
na fatki za darmo bezpłatnie
na isto, isto na pewno
na klinie na kolanach
na kryja żyć żyć bez ślubu
na lepsze napiwek łapówka
na paskuda na złość
na pouy na połowę
na przimo na skróty
na růnd na około dookoła naokoło wokół
naskwol nasfol naschwol na niby do żartów niepoważnie naumyślnie
na ty bogi wtem nagle na szczęście
na wasy na straży
na ujma na złość
na uostatni driker w ostatniej chwili na sam koniec
na zadku z tyłu na końcu w tyle
nabadać przywyknąć przyzwyczaić się nawyknąć
nabańturzůny nadąsany
nabity naciankany naciućkany napity pijany
nabrnieć napęcznieć spuchnąć
nabrniůny obrzękły spuchnięty
nabyciý dorobek
nacechować naznaczyć oszpecić
nachtkastlik nachttiszel stolik nocny
nachtop nachtopek topek nocnik
nachuśtać pobić poturbować
nachytać nałapać zostać pobitym
naciupać narąbać
naciůngnůńć nasmarować
nacupać ocupać pobić przyłożyć
nacyjo naród narodowość
nacyjůnalny narodowy
naćkać napchać najeść
nadać padować dopasować takie akurat
nadać kůmuś zwyzywać kogoś
nadbyć spóźnić się i stracić coś z tego powodu
nadbytni dodatkowy
nadbytnio dodatkowo
naddać dodać poprawić
nadespać odespać
nodziyjo nadzieja
nafandzolić naopowiadać głupot
nafolować napełnić nafaszerować
nafurmanić opatulić ciepło ubrać
nafolowane pełne wypełnione
nagel gwóźdź
nagrować wydziwiać dokazywać chuliganić
nagrować z kimś znęcać się nad kimś
naisto na pewno
najscać nasikać
najduch znajda rozrabiaka
nakidać nachlapać nakapać nabrudzić
naklupnůńć stuknąć
nakuaść przyłożyć
nakulać rozwałkować zbić kogoś
nale aczkolwiek no ale lecz
namazać naoliwić
namochlać namoczyć
namochlane namoczone
namochlane hupy namoczone włosy
namůwiny smůwiny zrynkowiny zaręczyny
napasować dobrać odpowiedni upatrzeć
napasztować zaczepiać przedrzeźniać dokuczać
napochać naborić zmajstrować wywołać nieporozumieni
napochać sě skompromitować się nie sprawdzić się sprowadzić na siebie kłopoty
napoczůńć uospoczůńć rozpocząć
napoczyniý rozpoczęcie
napomniyni nagana
naporynczyć rozporządzić nakazać
naporynczyni rozporzędzenie nakaz
naprać uożrać upić
napraniec pijak
naprany natikany nażgany nawalůny pijany
naprociw naprzeciw naprzeciwko
naprŏwda naprawdę
napůmniýniý upomnienie napomnienie uwaga
napyrskać napryskać
naroz narozki nagle naraz jednocześnie
narwany porywczy
narychtować przygotować
naskludzać posprowadzać
nasmolůne ubrudzone upaćkane
nasmolůny załamany
nasmykać naznosić
nasmykać sě zmęczyć się noszeniem
nastompać nalegać przekonywać domagać się
nastůmpić nasztůmpić posunąć nadepnąć stąpnąć
nastykać postykać nadążać dać radę
nastyknůńć nadążyć
nasuć nasypać



naszkryflać napisać opisać
naszporować zaoszczędzić
naszporowany zaoszczędzony
nasztalować nastawić wyregulować
natron soda oczyszczona
nawciepować nawrzucać nawymyślać
nawiydzić odwiedzić
nawrić schwytać
nazdać zwymyślać napyskować nawrzucać powiedzieć komuś co sie o nim myśli (raczej negatywnie)
nazgrzitać mocno pobić
nazŏd naspadek z powrotem do tyłu w przeszłości
nec nyc sieć siatka do wyłapywania
neclik dudlik kok
Neger Nyjger Murzin murzyn
nelki goździki
nynkać napominać upominać strofować
nerwować aufryjgować denerwować
nerwowiec człowiek nerwowy
niadra pazucha
nicpotŏk nicpoń
nij ij jýj jej
nikaj nigdzie
niwera ruina
niý nie
niý gŏdej nie mów niemożliwe
niý mieć kěj nie mieć czasu brak możliwości
niý šmia nie mogę
niýchać pozostawić
niýdowno niedawno
niýdziela niedziela
niýhersko lichy słaby marny ponury niewiele warty, niezbyt dobry, ładny
niýisto niepewnie wątpliwie spornie nieprawdziwie
niýistoś niepewność wątpliwość sporność niedowierzanie
niýisty kontrowersyjny sporny
niýkěry niýwtory niývtůry niektóry
niýkěrzy niektórzy
niýlynkawy nieustraszony odważny
niýlusy osowiały
niýmoc choroba
niýmocny styncny stancny chory
niýmożebny niemożliwy
niýuobyczajny niezwyczajny nadzwyczajny
niýuobyczno srogszo tajla welowanio bezwzględna większość głosów
niýuobyczny niezwykły niecodzienny
niýuoklany niekulturalny
niýpeć czuć się głupio być wstyd źle się z czymś czuć
niýpuotne niepłatne bezpłatne
niýporada uwaliciorz dziadoszka kaleka niepełnosprawny inwalida
niýprawy niesłuszny nieprawdziwy
niýrob niýrobiś nierób
niýrŏd niýrada nie lubić niechętnie
niýrichtich nie tak nienormalnie
niýskuodny niedopasowany
niýskoro późno
niýskory późny
niýskorzi później
niýszporek leń
niýśmioć nie odważyć się zabronienie zrobienia czegoś
niýtoboże cóż dopiero
niýwieda ignorant nieuk laik
niýwuosny adoptowany
niýwuosnie nie specjalnie niezbyt
niźli niż
nociastka nociostek kawałek ciasta pozostawionego za zakwas
nocnica nocznica zmora nocna mara nocna
nogawica nogawka
nogle nagle znienacka
noguość porywczość
noguy porywczy
noj- naj-
nojmyńszo najmniejsza
nojprzůd przůdź najpierw wpierw
norychta warsztaty
norywny silny gwałtowny
nospa kamienna podłoga kamienny chodnik
notura złe usposobienie zły nastrój
nowicyjon nowocyjůn nowicjusz amator
nowymber listopad listopad
nŏs nas
nŏsz nasz
nuta rysa szczelina szpara
nůta melodia
nudelkula wałek do ciasta
nudelzupa rosół z makaronem
nudel makaron (l. poj.)
nudle makaron (l. mn.) bzdury
nulka szpulka
nupel smoczek
nům nam
nylůnbojtel reklamówka
nynać spać
nynuś gapa fajtłapa
nynok karimata materac do spania na podłodze
obacht pozůr uwaga
olikmantel ortalion okrycie wierzchnie z ortalionu
uobalić uobulić przewrócić wywrócić
uobalić flaszka wypić butelkę
uobalyni uobulýni przewrócenie
uobaniauy spuchnięty
uobciepać obrzucić otynkować
uobdrzistany ubrudzony brudny od kału
uobcyrklować zaplanować
uobćkać objeść
ŏber kelner
uobeznany obeznany doświadczony
ŏberhymda koszula
ŏbersztajger nadsztygar
ŏberiba uoberiba kuloriba ůberiba kalarepa
uobejrzeć ujzdrzeć zoboczyć uobejzdrzeć zobaczyć
uoberwać nadszarpnąć naciągnąć dostać przepukliny
uobgodać obmówić omówić
uobheklowany obszydełkowany



uobiecki obiecanki
uobiecować uobiecowywać obiecywać
uobiodować jeść obiad
uobiod obiad
uobwiesić uobiesić powiesić
obile obili zboże
uobiyli pszenica
uobkidać okidać pochlapać
uobkidany poplamiony
uobkulać obtoczyć opanierować
uobkulany obtoczony opanierowany
uobleczka uobuoczka powłoczka na pościel
uobleczůne ubrane
uobleczůny ubrany
uobleczyniý uoblýczyni ubranie
uobligacyje obligacje
uobrychtować przygotować uporządkować
uobloć oblać polać posikać
uoblykać ubierać
uoblyc ubrać
uoblyźć obleźć wyblaknąć wylinieć tracić skórę
uobmamlać obślinić
uobmedykować uobmyśleć przemyśleć
uobmiuowaniý hobby pasja
uobmyślůny przemyślany obmyślany
uoboczność wyjątek
uoboczyć zobaczyć ujrzeć dostrzec
uobracać obracać odwracać
uobrobiać wykonywać stałą pracę obgadywać
uobrombek obszycie wykończenie szwu
uobroz obraz
uobrzinek okorek okrawek skrawek
uobsiyc skosić wysiec powycinać
uobštalować zamówić zarezerwować zaplanować
uobstoć przetrwać wytrzymać wytrwać przeżyć
uobstować wytrzymywać przeżywać stać za czymś (dotyczy wyrażanych opinii, światopoglądu)
uobstůny niezmienny
uobszeredzać uoszeredzić obmawiać
uobszorgany zabłocony oszlamiony
uobślindrać obślinić zaślinić upaćkać ubrudzić
uobštalunek štalunek zamówienie
uobsztalowaniý ustalenie zasada
uobsztalowany umówiony zorganizowany zaplanowany
uobsztelować wezwać do wstawienia się
uobsztelowany wezwany do wstawienia się
uobsztrabowane otoczone obłożone
uobsztrajchować pomalować
uobuapić objąć
uobuapować uobuapiać obejmować ściskać
uobuazić obchodzić
uobuć ubrać buty założyć buty
uobuonk pająk obłąk
uobuszek ciupaga
uobuwać ubierać buty
uobyczaj zwyczaj obyczaj
uobyczno srogszo tajla welowanio zwykła większość głosów
uobyczny zwyczajny powszedni
uobywatelskě rechta prawa obywatelskie
uobzajtować usługiwać
uobznojmić oznamić oświadczyć
uobmamlać uomamlać oślinić
uochlany natrętny pijany
uobmamlany pośliniony wylizany obśliniony
uochlapus pijak
uochuůdzić ochłodzić
uochyndůżyć wymyć i wyszykować
uochyntol niechluj niedbalec
upciypa wielki snop duża wiązka gałęzi bukiet kwiatów (żart)
uociypka snopek kostka słomy, siana bala słomy, siana
uocyngowany ocynkowany
uodbiyrać odbierać ropieć
uodbyt zbyt
uodbywać czynności związane z pracami przy zwierzętach hodowlanych
uodchlastnůńć odciąć oderżnąć odebrać część dóbr materialnych, profitów
uodciupać odrąbać
uodciůngnůńć odjąć odciągnąć
uodewarcie otwarcie
uodewrzůny uodewarty uodymkniynty otwarty
uodewrzić uozewrzić otworzyć
uodkludzić odprowadzić
uodkozać odmówić anulować zlecenie anulować nakaz
uodkulać odturlać
uodtajać uodtajeć roztopić się
uodwach wartownia
uodwdziynka podziynka podziękowanie
uodwieczerz wieczór wieczorna pora
uodsapka ôdpoczynek ôddychniýńciý wypoczynek odpoczynek
uodszpůntować odkorkować
uodsztuchnůńć uodsztuchnyć odepchnąć
uofajlować oszlifować
uofifrać pobrudzić
uoforskać uoforskany opluć opluty
uofultać popluć pobrudzić się podczas jedzenia
uofultany popluty pobrudzony jedzeniem
ofyn jawnie wprost wyraźnie
ofyn welůng głosowanie jawne
uogacić owinąć ocieplić
uogdowieć owdowieć
uogibać ugiąć pochylić
uogiyń ogień
uoglůndać oglądać
uograbczŏk duży kosz duży przetak, sito
uograbki pozostałości z sprzętów pozostałości z meblów pozostałości z narzędzi
uoguoszki ogłoszenia parafialne zapowiedź ślubu
oje ojko dyszel
Ojgyn Eugeniusz
ojla sowa guz siniak złośnica wariatka
uojciec ojciec
uojcowie rodzice
uojcowizna pozostałość po ojcu, rodzicach
Uojropa Europa Europa
uojropyjske europejskie



uoklajstrowany uobklajstrowany obklejony ubrudzony z kleju
uoklany bezczelny chamski
uoklapniůny oklapły opadły apatyczny zwiędły
uoklapnyć uoklapucieć opaść zwiędnąć
uokludzić oprowadzić
uokludzocz przewodnik
uoklupać uobklupać opukać zbadać
uoklupować opukiwać badać
uokminić obmyśleć oszukać
uokoracyje obiekcje
uokropicznie okropnie
uokropiczny okropny
uokrům krům oprócz ponadto przy okazji
uokrzipieć uochrapieć ochrypnąć
uokrzipociauy uochrapociauy ochrypnięty
uokrzisić ocucić orzeźwić ugasić pragnienie
uoksztoucyni dekoracja
uoktůber paździyrnik październik
uokůmpać wykąpać
uokulać okuleć opanierować
uomamlać oślinić
uomamlany pośliniony wylizany
uomasta fet ůmasta tłuszcz okrasa
uomaścić umaścić pomaścić potłuścić dodać tłuszczu okrasić
uomaszczůny pomaszczůny okraszony potłuszczony
uomparta rzut sędziowski
uobmyć obmyć
uomyć umyć
uomylać żuć przeżuwać mleć ciągle mówić
uoniýchać zaniechać anulować
uůdź łódź statek
uůn on
uůna ona
uůnaczyć majstrować przy czymś robić nie wiadomo co robić coś słowo joker, stosowane na określenie każdej czynności
uůnaczyduo przedmiot służący do uonaczynio
uůni oni
uůński ubiegły poprzedni miniony
uůńskigo ubiegłego poprzedniego dawniej jeden okres w przeszłość
uopaczny nienaturalny
uopadlorki opadówki owoce opadłe z drzew
opakliwy oblażalski
uopaprać upaprać ubrudzić
uopaternie ostrożnie delikatnie
uopaterny ostożny delikatny
uopica małpa oferma
uopierůnić opieprzyć
uopiyrać opierać sprzeciwiać buntować
uopity pijany
oplecek żywotek gorset stanik
oplerek oplerka parówka
opouka kobiałka
opowoga tupet odwaga
uopowożyć sě zaryzykować odważyć się
uoprawiać oprawiać
opresyjo turbacyjo tarapaty problem kłopot
opuchlik obrażony naburmuszony
opuocki opłaty
optikrůua luneta
uopuchuy opuchnięty
uopuścić obniżyć opuścić
uopypcieć zachcieć dostać zachcianki
uopypcieć opryskać
ordnůng porządek
ordunek ustawa
ordynanc posłaniec gminny
uoreu orzeł
uorganizacyjo organizacja
uorganizacyjowe organizacyjne
uorganki harmonijka ustna
uorgol kolonista (pejor) arogant
orlab urlop
uorŏz naraz nagle
oryngle zauszniczki kolczyki
uozciupać rozciupać rozrąbać przerąbać
uoziůmbnůńć zamarznąć
uoziym osiem godzina ósma
uoziymdziesiůnt osiemdziesiąt
uoziymnŏściý osiemnaście
uoziymset osiemset
uoscebůnić wybrać sě wypogodzić się
uosiwnůńć osiwieć
uosiywać przesiewać
uosiywać sě kołysać biodrami
uosmolić zlekceważyć zostawić olać
uosprŏwiać rozprŏwiać uosprawiać rozmawiać gawędzić
uostać zostać
uostargać podrzeć roztargać
uostatek koniec zakończenie
uostatni ostatni
uostawić zostawić nie dotykać
Uostrawiok mieszkaniec Ostrawy
uostrynga uostrynżyna uostrynżyca jeżyna
uostuda kłopoty nieporozumienie awantura kłótnia zgorszenie, upokorzenie
uostrzebić uozgrzebić oźrebić
uostrzigać strzyc obcinać
uostrzic ostrzyc obciąć
uostrziżki ścinki
uostuda kłótnia wstyd
uostůny zmęczony
osucie pasza śrut otręby
uoszczodek ośrodek
uoszczymno ciemno i ponuro
uoszeredzić uobszeredzić oszkalować
uoszkliwe brzydkie wstrętne
uoszkliwić okłamać obmawiać oszkalować
uoszkliwie brzydko wstrętnie
uoszkliwiec osoba nieszczera osoba szkalująca innych
uoszkliwy kłamliwy nieszczery szkalujący innych
uoszkliwość awersja nieszczerość wstrętność
uoszkliwstwo wstręctwo obrzydlistwo okropność
uoszkrabiny strużýny szupiny uoszkrobiny obierki obierzyny
uoszkrobać obrać oskrobać



uoszkubek osoba źle, za mocno wystrzyżona nieudacznik
uoszkubiny szkubanie piyrzo darcie pierza
uoszpluchtać oszpluchać ochlapać opłukać
uoszydny fałszywy zdradliwy iluzoryczny
uoszydzić zawieść wyłudzić oszukać
uoślimtany zapłakany
uoświycić zaświecić oświecić
uotrok chłopiec parobek
uotuchnůńć ochłonąć odzyskać formę psychiczną
uoblat podstawka pod piwo okrągły wafel gorfowy albo andrutowy
oubajny ůuy krzywe nogi
owerol dres
uowada niedobry człowiek
uowada wołowina
uowcŏrz znachor
owsisko rżysko ściernisko po owsie
uozdować rozdawać
uoznojmić uoznůmić ogłosić
uozwyrtać rozbełtać pobić
uożarty ożryty pijany
uożyrok uożralec pijak alkoholik
pachać chodzić latać
pachou smarkacz wyrostek
pachta dzierżawa
paciyrz różaniec modlitwa
padać padać powiadać mówić powiedzieć
padze pada
paje baczki pejsy
pajtok pitfok tępy nóż
paka areszt
pakěr muskularny mężczyzna
pakěrny atletyczny umięśniony
paket paczka
pakynhalter gipek gypehalter bagażnik (rowerowy)
pakyntreger patyntregel bagażnik
pakopie konopie
pakslik pakunek
paliczek gasidło przyrzą do gaszenia i zapalania świecy
palisz Ty! odejdziesz!
pampůń rolnik gospodarz wsiok chłop
pamiyntać boczyć půmnůć sie pamiętać
paniczka paniuchna dziewczyna zgrywająca się na elegancką pani paniusia
Paniynka Matka Boska
paniynka biedronka
pana dziura w oponie, dętce guma w kole przebita opona/ detka
pancer czołg przenośnik ścianowy 
paniczka Pani
panoczek Pan elegancki Pan lub zgrywający się na takiego
pantać pętać wiązać przywiązywać
pantofle drewniaki
papać jeść wcinać
papagaj papuga
papiůry dokumenty
papiůrzany papierowy
papla lico policzek twarz (pejor)
paplaty pucołowaty gadatliwy
paplok papyna gaduła twarz (pejor)
paprać brudzić
paprok pyprok brudas partacz
papry ciapry mieszanina różnych substancji nieopisana masa (substancja) powstała w wyniku połączenia różnych składników
popaprany ubrudzony niespełna rozumu
papiok papynagel papnygel gwóźdź do papy
popuczyć pognieść
popukać popękać
papyndekěl tektura
parada defilada demonstracja
paradnica strojnisia
paradzić sě przechwalać się
parfin parfium perfum
parfineryjo perfumeria
parkplac parking
parlamynt parlament
parlamynt welůng wyboru do parlamentu wybory parlamentarne
parta grupa pracowników zmiana w pracy
paryda raj
paża parza paza pacha
parzok pomieszczenie do parzenia karmy dla zwierząt kocioł do parzenia karmy dla zwierząt
pasblind na oślep
pasiaty pasiasty
pasiůnek pastwa pastwisko
paskuda szkoda osoba wyrządzająca szkody niszczyciel szkodnik
paskudnik osoba wyrządzająca szkody
pasować być odpowiednim być dostosowanym
pasować sě siłować się mocować się
pastuszki kolyndniki kolędnicy
paść pułapka
patrůn nabój kapiszon
patrůna łuska po naboju nabój do strzelby myśliwskiej
patrontaša ładownica torba na naboje
patrz sě stracić zmykaj zejdź mi z oczu
patyntregel bagażnik
pauza przerwa przestój
pawant mucha końska
pazury palce paznokcie ręce
pazurok niezdara osoba wkładająca ręcę tak gdzie nie trzeba
pecynek bochenek
pedzieć pejdzieć powiedzieć
pedzynie powiedzenie
peklować pejklować marynować
pelcczopka czapa futrzana
pelc futro
pelcmantel płaszcz z futra
pelkartofle ziemniaki w mundurkach
pynzyjo pyndzyjo uwalit emerytura
perfekta lornetka
perŏuwka perliczka
perzůna osoba
perzůnalium osobowość
petron petronek petrolyj nafta
pietrůn chuligan łobuz
petrůnelka lampa naftowa
pic szczęście blef



mieć pica mieć szczęście
to je pic na woda to jest blef
piduo śluza zastawa mnich (architektura)
piechty pieszo na nogach
pieczki pieczorki suszone owoce
pieczůnka smażone mięso coś smażonego pieczeń
piegaty piegowaty
piekarok piekarszczok piekarniok piec do pieczenia chleba piekarnik w piecu
piekocz rondel do pieczenia chleba rondel do pieczenia mięsa
piekorz piekarz
pierdoua gaduła nudziarz niezdara
pierdouy głupstwa żarty
pierombol jeromobol kurcze mol
pierůn piorun człowiek niemożliwy (także negatywnie)
pierůna pierůnie piedrůnie pierucha kurde
pierůnym pierůńsko pierůnowy słowo niecenzurowane służące do wzmocnienia tonu wypowiedzi
pierůnić suć pierůny klać bluzgać
pierzina kurde jeju
pierzinym szybko (pejor.)
pierziński wyjątkowy okropny denerwujący słowo niecenzuralne
piyknie ładnie pięknie
piyknŏ ładna piękna
piyrszy pierwszy
piyrszyj pierwszej
piyrwyj przůdzij piyrwy za piyrwa kiedyś dawniej najpierw
piestrzyń pierścień
piestrzůnek pieszczůnek pierścionek
pieśniczka piosenka
pigůua uderzenie cios
pijok pijus pijak
pikać kłuć
piknůńć ukłuć
pila tabletka
pilować pilić się
pilshut kapelusz pilśniowy
pilik gąska
pilynta gęsięta
pinkać grać niewprawnie na instrumencie
pinkawa zięba
pinkěl pryszcz
pinki drobne monety gra w monety
pinkliczek węzełek zawiniątko z odzieżą
pioczek garnuszek kubeczek
piůn dział pion np. w firmie, urzędzie
piůntek piątek
piůntka piątka połówka czegoś 50 groszy
pioszczyty piaszczysty
piska štrých kreska linia rysa
piskać gwizdać grać na piszczałce
pisknůńć pisnąć
piskać piszczeć grać na piszczałce
pisok ołówek coś do pisania
pistoula pistolet broń palna
pitać sorkać uciekać zmiatać
pitać kroić tępym nożem
pitfok tępy nóż
pitnůńć uciec
pitomny nieprzytomny (żart)
piua tartak
piwowůnia piwonia
piytnościý piętnaście
piyntŏk pieniążek o warości 5 jednostek
piyńć pięć
piyńćdziesiůnt pięćdziesiąt
piyńćset pięćset
piznůńć uderzyć wybić
pizuo wybiło uderzyło
piźniynty stuknięty wariat
plac miejsce podwórko
plac do graczek plac zabaw
plac ekůnůmika gospodarka przestrzenna
placek kartoflany poleśnik placek ziemniaczany
plackaty plaskaty płaski
plackiyrz plynskiyrz odcisk
placpatrůny kapiszony
plajta bankructwo
plajtnůńć zbankrutować
plajtować robić plajta bankrůcić bankrutować
planeciorz astrolog
planecić wróżyć
planety wróżby
planetować wróżyć
plaskocz plaziok płaski kamień
plaskůwka płaski kamień, kawałek dachówki używany do gry w klasy
platfus płaskostopie
plaua nakrycie pokrycie płachta peleryna plandeka
pleciŏnka chałka drożdżowa słodka bułka
pliszowy pluszowy welurowy
plisynrok spódnica plisowana spódnica z zakładkami
ploso głębia w wodzie
pluta słota
plůmpa pompa
plůmpać pompować
plyjść plątać
plyjt pled
plynarne walne
puacek sztrof mandat
po bosoku boso
po cichuśku cichaczem
po ćmoku po ćmi w ciemnościach po ciemku
po fechcie iść żebrać
po gibku napredce
po gromadzie razem
po jakimu dlaczego jak
po jasnoku za widoka gdy jest jasno gdy jest widno
po klynczoncku na klęczkach
poleku powoli spokojnie ostrożnie
po leżoncku na leżąco
po prŏwdzie naprawdę prawdę mówiąc
po průżnicy podarymnicy podarymnie nadaremnie po nic nadarmo
po ptŏkach po wszystkim to już koniec stało się
po sagu nago na golasa



po tůniu tanio
po wěla za ile
pobroczeć pogderać ponarzekać pobuczeć
pochać broić robić coś
pochytać złapać zrozumieć załatwić
pociepać porozrzucać
pociepnůńć pociepnyć porzucić odrzucić rzucić
pocieszny zabawny wesoły
pociskać pociść popychać popchnąć
pociyngel pasek szewski do przyciągania obuwia przy naprawie
pocukrować posłodzić
pocwanckać pójść wleźć wdrapać się
pocwić zauraczać zauroczyć
poczkać poczekać
poczosać poczesać
podany podobny
pod brylami w okularach
pod minutům co minutę co chwilę
pod parza pod rękę
podarymne darymne bez sensowne nie mające celu daremne
podarzić sě poszczęścić się
podchlybiać sě podlizywać
podciep podrzutek urwis oferma
podciepować podrzucać
poderdać pójść powoli
poiwanić podkraść
podkěla dopóki
podtela dopóty
podpolować prowokować
podporowy wspierający
podrzyźniać przedrzeźniać
podszkrobek wyszkrůbek gniozdurek dziecko nieplanowane ostatnie dziecko w rodzinie
podszukůnek śledztwo dochodzenie
podszywka filut oszust frant człowiek przebiegły
poduoga zagięcie podcięcie
podugowaty podłużny
podůmka szlafrok
podwěla podwiel póki dopóki dokąd jak długo zanim
podworek podwórko
podyrbać podyrgotać potrząsnąć
podzioć podzieć zniknąć
podzim na podzim jesień jesienią
pozimka podzimka poziymka truskawka poziomka
podziwać przyjrzeć spoglądać
půdź chodź przyjdź
pofaltowany pościybany pokryczany posmyrczany pomarszczony
pofurgać polecieć pofrunąć
pofutrować nakarmić
pofýrlać pomieszać rozmącić rozmiksować otoczyć w mące
pofyrtany zwariowany pomylony zakręcony
pogańskiý krupy poganka jagły kasza jaglana gryka tatarka
pogorszyć sě pogniewać się obrazić się
pohalać pogłaskać
poharatany podrapany pokaleczony poraniony
pojakýmu dlaczego jakim prawem
pojczać pożyczyć
pojczany pożyczany
pojedzůny najedzony syty
pojejś zjeść najeść
pojscać posikać nasikać
pokal puchar
pokapować zrozumieć
pokazŏwać feferbuda siedzieć z rozłożonymi nogami (w przypadku kobiet)
pokidać pochlapać poplamić
pokiel dopóki
pokludzić poprowadzić
poklycić naopowiadać zrobić byle jak
pokŏz demonstracja
pokŏzać sě popisać się pochwalić się ukazać się
pokŏzować pokazywać demonstrować
pokroczać przyspieszać kroku
pokroć pokroić
pokrojcować skrzyżować
pokrojcowany skrojcowany skrzyżowany
pokroty pokrůny pokrojony pokrajany
pokronżyć poszatkować
pokryklać nabazgrać porysować nagryzmolić
pokryklany nabazgrany porysowany nagryzmolony nienormalny (żart)
pokuodka składka
pokyrczyć posmyrczać pościybać pofatować pomarszczyć
poleć płat kawał
policaj policajt policyjan policjůn policjant
policyjo policja
polityka polityka gaśnik
politykěr polityk
polodůwka glata gołoledź ślizgawica
Polok Polak
Polsko Polska
polterabend zwyczaj tłuczenia naczyń w wieczór poprzedzający wesel
poltůń poltůnie Polak (pejor) osoba wypierająca się Śląskości
polstry poduszki w ubraniu poduszki tapicerskie
polstrowany tapicerowany ściełany
poltrabynd wieczór kawalerski wieczór panieński
polýjtować polutować
polywka zupa ze zsiadłego mleka
pomaluśku poleguśku powolutku
pomaszkěcić połasuchować pokosztować smacznych rzeczy
pomazać posmarować
pomazany posmarować
pomazać sě ubrudzić się
pomer umarł
pomerua umarła
pomiana zamiana zmiana
pominiýńciý odejście śmierć
pominůńć odejść umrzeć
pomiyniać zmieniać zamieniać
pomiynić zmienić zamienić
pomŏtlać poknŏtlać zmatlać poplątać
půmpnůńć dać na kredyt
pomyślůnek uobmyślůnek pomysł myśl
pomywać zmywać naczynia
Půnbůczek Pan Bóg



půńć půnci pielgrzymka
půńdzůny wyńdzůny taki który poszedł, wyszedł np. ze szkoły
půńś pójść
poniýkěry niektóry niejeden poniektóry
půnknůńć posunąć przesunąć
půntować pielgrzymować
pono podobno
poprzŏć pokochać
popśnić popsuć pomylić
popšniou nicpoń uparciuch maruda narwaniec
popyrskać pokropić popryskać spryskać
pora parę kilka para
poradziesiůnt kilkadziesiąt
poranościý kilknaście
porakroć kilkakroć
poraset kilkaset
porachować policzyć
porachować sě rozliczyć się
poradzać doradzać brać udział z głosem doradczym 
poradzić umieć potrafić
poradzić sě dać sobie radę
porka parka dwie osoby różnych płci
poroczyć poczęstować
porować sě parzyć się
porożygać świyczki zapalić świece
porwać ukraść
porwit kradziok złodziej
porynczać dyktować testament nakazywać
porynczać sě polecać się
porynczyństwo porynczyństwiý ostatnia wola testament
przodek przód
porzůnd ciągle pod rząd stale
porzyć łączyć w pary
porzykać pomodlić się
poschrůniać poschraniać pochować posprzątać
posuuga usługa
poseblykany rozebrany
posilyni wzmocnienie
posioć posiać
poskludzać posprzątać pochować posprowadzać
posmykać wywieść w pole zrobić w konia
pospadŏwać poslatŏwać pospadać
postynkiwać postankować postękiwać
postroić ustroić
postrzedni pośredni średni środkowy
postrzednictwo pośrednictwo
postrzodek strzodek środek
postrzůd pośród
postrzybać skosztować płynu
posypka kruszonka
posywać posyłać
poswaczyć zjeść drugie śniadanie podwieczorek
poszanowaniý szacunek
poszelůntać potrząsnąć wstrząść
poszou poszeu poszedł
poszklybki drwiny
poszkopić skapować zrozumieć pojąć
poszkrobać podrapać
poszmerać poszemrać
posznupać poszukać obszukiwać pomyszkować zażywać tabaki powąchać
posztopować zacerować pocerować
poszynůńć sparaliżować
pościepować pozrzucać
poślimtany zapłakany uśliniony
pośmiywny prześmiewny kpiarki dowcipniś lubiący wyśmiewać innych
pośniodać zjeść śniadanie
pośpiechać pospieszyć
pośtamfować potłuc ziemniaki rozgnieść ziemniaki
potajlować podzielić rozdzielić
potajlowane podzielone rozdzielone
potargać podrzeć
potargane podarte
potek pociczek krzestny ojciec chrzestny chrzestny
potela dotela dotąd
potka pociczka krzestno matka chrzestna chrzestna
potůnkać pomoczyć zanurzyć
potoplać zamoczyć nawilżyć
potracić pogubić
potrajtać poniszczyć
potratek martwy płód wcześniak
potrow drugi pokos siana
potrzaskać potłuc
potrzyszcz człowiek nierozważny
potuplować sě podjeść sobie jeszcze
potyn potem
potytuać zbałamucić opętać
pouednica poudnica duch ze śląskiej mitologii o złym nastawieniu
pouednie południe
poufontek pou fonta 0,25 kg
Poulek Paulek Poulik Paweł
pouno pełno
pouodbywać odbyć czynności związane z pracami przy zwierzętach hodowlanych
pouosprowiać poopowiadać
pourzitko pourzitek pośladek
pouůnaczyć zrobić coś czasownik wieloznaczny, oznaczający wykonanie jakiejś czynności
pŏw paw
powadzić pokłócić skłócić
powiadaczka przysłowie
powiarka zabobon przesąd
powieterniok wiatrak wietrzny młyn
powůniać powąchać
powůnz powanz drąg do mocowania siana i słomy na wozie
powůnzić powanzić mocować snopy lub siano powonzem
powziůńś podjać powziąć pobrać
pozajutrz pojutrze
pozimek przedwiośnie
poziyrać spoziyrać patrzeć spoglądać
posmyrszczane zmietoszone zmarszczone
pozorny spostrzegawczy bystry uważny błyskotliwy utalentowany
pozuotka sreberko powleczenie wykonane z metalu szlachetnego
pozwać zaprosić
pra czyż nie prawda czyż nie tak często używane dla wzmocnienia wypowiedzi, upewnienia się



praczka bitwa
prać bić prać
pragliwiec łakomczuch chciwiec
pragliwość łakomstwo chciwość żądza
pragliwy łakomy chciwy zachłanny skąpy
praje prawie na złość
prajs nagroda
pranie rzeczy przeznaczeone do prania rzeczy świeżo wyprane lanie
pranzůnki morawskie kluski
prask ciżba tłum
prask trzask uderzenie hałas raban
praska presa prasa wyciskarka
prasknůńć prasknyć upaść uderzyć trzasnąć ruszyć z impetem
prawić mówić opowiadać
prawie akurat właśnie
prawo sprawiedliwie
prawok prawik prawdziwek borowik
prawucko prawie akurat naprawdę
prawy słuszny prawdziwy
precepturski wychowawczy
precepturstwo wychowanie wychowawstwo
preclik obwarzanek
presa jednoczesne uderzenie w piłkę dwóch graczy
presůwka prasowany tytoń do fajki
presnůńć sě mieć presa jednoczesne uderzyć w piłkę przez dwóch graczy
prezwůszt preswůszt salceson
prezydynt prezydent
procesyjo procesja
prociw przeciw
procnie ciynżkŏ ciężko trudno
produo bielizna
profit zysk
promp prosto otwarcie
průmocyjo promocja
průmowianiý promowanie
průńciý wiklina
průntek pręcik drucik
propeler wentylator śmigło
prosia prosię
prościć prostować
prŏca praca dzieło
prŏwda prawda
prŏwidła zasady przepisy
pruć pędzić bardzo szybko się przemieszczać
průżno pusto
průżnota pustka próżnia
průżny pusty
průba próba doświadczenie
prýfung egzamin
prykol wyro pryko uůżko wyrko łóżko
prýnc fýrszt książę
prýncesa księżniczka
prynga pręga tęcza
przŏć przajać kochać
przŏciel przyjaciel
przajaniý zamiłowanie
przajanki miłostki
przeblyc przebrać
przeblykać przebierać
przeca przecież
przechlastać przehulać przepuścić
przeciachrować przehandlować
przeciepki zarzuty
robić kůmuś przeciepki zarzucać coś komuś
przeciepać przechynynć przechibnůńć przerzucić
przeciepować przechynować przerzucać wypominać
przeciwny niezadowolony rozgniewany
przeciýni przecięli
przedać sprzedać
przedować sprzedawać
przedej sprzedaż
przedichtować udrożnić
przednůwek jor na jor wiosna wiosną
przedowaczka sklepiorka ekspedientka sprzedawczyni
przed sia samodzielnie na własną rękę
przefarbić przefarbować
przeflancować przesadzić rozsadzić przeszczepić
przefurgnůńć przefurgnynć przefrunąć przelecieć
przegib staw (med)
przegibać zginać
przegnać przepędzić
przegŏdać sě przejęzyczyć się
przeinszpekcjować skontrolować sprawdzić zweryfikować
przejdrzeć mieć przewidenie
przejmo przywa przełaj
przejyn przejął
przejzdrzeć sě przekonać się
przekabacić przeprzić przekonać przeciągnąć na swoją stronę
przekludzać przeprowadzać
przekludzić przeprowadzić
przekop główny chodnik na dole kopalni 
przekopyrtnůńć sě wywrócić się umrzeć
przekrůny przekroty przekrojony
przekuodani tłumaczenie
przełożek prziłożek kładka
przyńście przejście
przekulać przepyrtać przetoczyć
przeuoszkliwy przebrzydły wstrętny
przepadzity zachłanny łapczywy
przepasować przeoczyć przegapić zapomnieć nie zdążyć
przepůmnieć zabaczyć zapomnieć
przerzeknůńć przejęzyczyć popełnić lapsus popełnić faux pas
przyrzůndzyni rekomendacja
przestrůny luźny
przesuepać przepić
przesztalować przestawić
przeszterować przeregulować przestroić
przetyrmanić roztrwonić
przewalić przepuścić, np. pieniądze skaleczyć, np. nogę
przewlyźć przekonać
przewzióńć przejąć przyswoić sobie opanować
przewziynte przejęte przyswojone opanowane



przeziůmbnůńć przeziębić
przeżgać przekłuć przepchać
przimo skrót
przibycin siodlŏk przybysz osadnik
przichlybek lizůń lizus
przichlybiać podlizywać przychlebiać
przichwolić przikwolić przyklasnąć potwierdzić zaakceptować pochwalić
przichytać podtrzymać
przicinek aluzja
przicupać przyłapać
przidać dodać uzupełnić
przidajny przydatny
przidawek przidowka dodatek
przidany dodatkowy
przidingsowane przymocowane
przifandzolić przifanzolić prziepić przywalić uderzyć
przifilować spojrzeć
przifilowanie spojrzenie
przifurgać przylatywać przyfruwać
przifurgnůńć przifurgnyć przylecieć przyfrunąc
przigrażać wygrażać
przijociel krewny
przijocielstwo krewni
prziszporować zaoszczędzić
przińść farorza seblyc spóźnić się
przińść ku idei wpaść na pomysł
przińść na krziwe pyski skłócić się
przińść na skapka zmarnować się
prziklechtać przyjść wolniutko przydreptać
prziklekotać przyjechać gratem
przikludzić przyprowadzić
przileżytość uokazyjo sposobność okazja okoliczność
prziuoblyczka dekoracja
przirobić dorobić zostać uderzonym
przirychtować przygotować
przismyczyć przipryczyć przywlec przytaszczyć dowlec
przisuć przysypać
przisztrekować przypodobać się
przisztůmpić nadepnąć
prziś przińś przyjść
prziść wtoś dran prziś vtoś dran przyjść kolej na kogoś
przitargać przytaszczyć
przituplować potwierdzić zatwierdzić zapieczętować
prziuazić przychodzić
prziůbna pawężnik
prziwrzić przymnkąć
prziwyk zwyczaj
przichlast pupil maminsynek lizus
prziźyrać przyglądać
psiopara klątwa
psiorek psiarz
psikać kichać
psiknůńć kichnąć
psinco psińco bździnka nic rzecz bez wartości
ptŏk ptak
puachta uoktuszka prześcieradło
puaczka łza
puanetnik wodnik zaklinacz deszczu
puat należność wypłata opłata
puocić cajlować płacić regulować należności
puony jałowy
puc tynk
puclaty puchaty pucołowaty pyzaty okrągły
pucojg przybory do czyszczenia butów pasta do czyszczenia polerowanych powierzchni
pucować czyścić tynkować
puczyć gnieść zgniatać tuczyć rozdymać miąć
pudercuker cukier puder
puding budyń
pukać jąkać
pukěl plecy grzbiet garb
puklětaša rukzak tornister plecak
puket bukiet
puklaty puklocz garbaty
puklok garb
puknůńć rypnůńć uderzyć walnąć pęknąć
pulać sikać
pulać sě śmiać się do rozpuku naśmiewać się
pulka puta hýndyczka indyczka
pultok putek puter hýndyk jyndyk indyk
pult pultok chlup flejtuch
pultać chlapać pluskać
pult gołąb
pulynta polenta
pulyr hulaka pijak
puoszczyca pluskwa
pupa lalka
purt zbereźnik tetryk
purtnůńć pierdnąć puścić bąka
pursza ordynans
pusz pióropusz coś puszystego chwast
putana prostytutka
putka pisklę indyka
putnia pudło
puůnka jabłko jabłoń
puůny jałowy słaby cienki
pychol buzia (pejor) pysk
Pyjter Pejter Piotr
pykać robić coś dobrze bez większego trudu zrobić coś szybko i z łatwością kiwać
pyknůńć udać się z łatwością zrobić coś bez trudu robić coś z taką łatwością, jakby samo się robiło
pylać pędzić biec
pylnůńć pobiec pospieszyć
pympek pępek
pyndala pedał
pyndalować pedałować
pyndel wahadło u zegara
pyndziauek půnidziauek půńdziauek poniedziałek
pypeć zachcianka
pyrlik pyrol ciężki młot rodzaj narzędzia górniczego przypominającego duży młotek, nie mający odpowiednika w języku polskim
pyrsk cześć na zdrowie pozdrowienie
pyrskać pryskać chlapać uciekać
pyrsknůńć prysknąć chlapnąć uciec
pyrtek malec niski człowiek



pyrtnynć pyrtnůńć popchnąć przewrócić
pyszczyczka kobieta lubiąca dużo mówić
pytel worek tłumok tabół bagaż
pytlować dużo mówić
pytok żebrak
pywnica piwnica
rab rabs podkradanie
rabarber rabarbar
rabczyk złodziejaszek
rabelować buntować
rabniynty zarwany zawalony
rabnůńć zarwać zawalić
rabować walić zapadać zarywać
rabs kłusownictwo kłusownik
rabsik zbój
rachetla zimne ognie
rachować liczyć
rachowanie liczenie
rada zadowolona
rŏd zadowolony
radiska rzodkiewka
radlić kopać
radośnik chrzciny
radować cieszyć
radyjo radýjŏk radio radioodbiornik
radzi zadowoleni
rafiok wóz z drewnianymi kołami o żelaznych obręczach
raja kolejka rząd grządka wers, wiersz
rajbetka packa narzędzie murarskie do równania tynku na ścianie
rajbować mocno trzeć mocno nacierać
rajca mówca orator radny
rajch rzesza
rajcować dyskutować licytować namawiać wymądrząć się
rajcowaniý dyskutować licytować licytacja
rajcula gaduła plotkara pyskula
rajfa obręcz felga
rajfyšlůs zamek błyskawiczny
rajmatyka rejmatyka rojmatyka reumatyka reumatyzm
rajmować wygarniać wypałki, popiół z pieca
rajmůng rojmůng bałagan zamieszanie
rajn wewnątrz środek do środka
rajter jeździec
rajtować jeździć konno
rajtowanie jeżdzenie konno jazda konno
rajwach kłótnia rwetes wrzask harmider
rajza podróż wycieczka
rajzować podróżować
rajzyfiber emocje przed podróżą podniecenie związane z podróżą
rajzynder podróżnik
rajzyn plan rozkład jazdy plan podróży
rajzyn taša torba podróżna
rajznadla rysik
rakuski austrýjacki austriacki
Rakuszok Austrýjok Austriak
ramby rewers odwrotna strona medalu, monety
ramon-baba tęga, silna kobieta herod baba
rankor złość
ranno jutrznia
rant rów melioracyjny brzeg
ranżyrować manebrować manewrować
rapitouza żaba
raps rzepak dziecięca zabawa
rasikůń koniczyna
raszpla pilnik do drewna brzydka kobieta
ratka rać racica noga od świni
raus wynocha odejdź
razym natychmiast już zaraz nagle
razinku w ogole brak czegoś
razitko razirparat raziyraparat maszynka do golenia
razyjer frizer balbiyrz fryzjer
rebulik rewolwer
recht prawo racja prawda
recht aktýwność czynności prawne obrót prawny
recht perzůna osoba prawna
recht perzůnalium osobowość prawna
rechtůr szkolny rechtůr nauczyciel
rechtůrka nauczycielka
redahcyjo redakcja
redahtůr redaktor
regimynt pułk
regimynts kůmandýr pułkowinik
reskiyr kierownik przywódca przewodniczący dowódca rządca
reskiyrować kierować przewodzić przewodniczyć dowodzić rządzić
registr rejestr
registracyjo rejestracja
registrować rejestrować
registrowaniý rejestrowanie
regiyr władza główny urząd kierownictwo zarządca
regirować władać rządzić kierować zarządzać
reklamtaša reklamówka
rekurs odwołanie
rekursować odwoływać się
repryzyntacyjo reprezentacja
repryzyntować reprezentować
repryzyntowaniý reprezetowanie
retować ratować
retowaniý ratowanie
retownik ratownik
retůng ratunek pogotowie ratunkowe
returka bilet powrotny
rewerenda sutanna
rewir izba sanitarna
rewiyr zwolnienie lekarskie L4
rewiyrować być na zwolnieniu lekarskim być na L4
rewizyjo rewizja kontrola
rewizyjůn rewizyjny rewizyjna rewizyjne
rewolucyjo rewolucja
reż rżysko żyto
reżny rżanný żytni
richtrit tylna oś w rowerze z mechanizmem
ring pierścionek koło coś okrągłego
ristig energiczny żwawy



robić pracować
robić miszůng mieszać
robić za bozna robić za buozna robić za wojtka kpić żartować się
robota c praca zajęcie miejsce pracy
robotnik pracownik
robotny pracowity
rodny list metryka
rodzina ojcowizna
rogolka naczynie do mieszania mątewka
rojber urwis łobuz chuligan
rojbrować rozrabiać
rok roczny coroczny
roki lata
rola kok fryzura z włosami zwiniętymu na czubku głowy
rolada zraz
roler hulajnoga
rolka rulok krążek
rolszůuy rolki wrotki
rolwaga wózek transportowy
růg róg
růma rama półka kuchenna z wieszakami na kubki
romany romanse
romel lunapark wesołe miasteczko lunapark
rompla waszbret tarka do prania ręcznego
růnczka obsadka
růmplować hałasować rozrabiać prać na rompli
roubczyk kłusownik
routkapa koźlarz czerwony (grzyb) kozak (grzyb)
routle sanki
růwniok rówieśnik
rŏz raz pewnego razu
rŏz za kěj czasami od czasu do czasu
rouza Rŏza Róża
rozbulani wyburzanie
rozbulyni wyburzenie
rozcapiyrzyć rozwinąć rozszerzyć
rozczasu przodzij kiedyś pewnego razu dawno dawno temu
rozchodzić chodzić o coś zależeć na czymś, kimś
rozciepać rozrzucić
rozdziou rozdział
rozfechtować rozpędzić rozhuśtać
rozfyrlać rozmieszać rozbełtać
rozgorszyć snerwować zdenerwować
rozgorszůny snerwowany zdenerwowany
rozgzukać rozochocić
rozhajcować rozpalić
rozjargać rozgniewać roztrzęść rozbyrkać
rozjargany rozgniewany roztrzęsiony rozbrykany
rozkidać rozchlapać rozpadać
rozkokocůny rozbuchany
rozkosmać rozczochrać
rozkulać rozwałkować rozpędzić
rozkroka rozwidlenie rozkrok
rozkurzić rozdmuchać towarzystwo rozpędzić towarzystwo
rozlajerowany rozregulowany rozkręcony rozklekotany
rozmaryjon rozmaryn
rozniýmůc rozchorować
rozparzisto rozłożyście
rozpytlowany rozgadany
rozsůndek wyrok orzeczenie
rozsuć rozsypać rozpaść poród rozwiązanie
rozszwůngować rozpędzić
roztaj roztopy
roztajać roztapiać
roztajeć roztopić
roztajowy roztopowy
roztoliczne różnorakie wielorakie
roztomaity rozmaity roztomańty różny różnorodny
roztomiuy najdroższy szanowny
roztopiyrzać rozpychać szarogęsić panoszyć
rozwidniok świt
rozwiyziůny rozwiyźluch rozwiyzuy rozpieszczony źle wychowany
rozwora zwornik sworzeń
rozwożać przemyślać rozważać rozpatrywać
rozwożaniý przemyślenie rozważanie rozpatrywanie
rozwożować rozważować przemyślać rozważać rozpatrywać rozmyślać
rozwożyć przemyśleć rozważyć rozpatrzeć
rozyndla pelargonia
rożki iść z rożkami odwiedzić nowonarodzone dziecko
rozżygać zapalać
rożygnyć zapallić zaświecić
ruby hruby gruby
rubij grubiej
ruczbana zjeżdżalnia
rudybana tor saneczkowy
rufijok rozrabiaka
ruk-cug raz-dwa
ruknůńć przesunąć popchnąć coś do przodu
Rus Rosjanin
rus szwob karaluch brązowy
Rusyjo Rosja
ruszać rośnie (ciasto drożdżowe)
ruszta ruszt
rust rdza
ruścieć rdzewieć
růua rura wolne tempo
růuka rurka
ruzik kijanka kiełb
růmbnůńć uderzyć upaść wybuchnąć zdenerwować
růmpel rozbójnik rozbrykane dziecko
růncz jak tylko
růua rura
růzki rogaliki
Rýchat Ryszard
rýchtých na prawde rzeczywiście naprawdę na pewno
rybiorka rybitwa
rybkorz rubiorz wędkarz
rycept recepta
rychlić spieszyć
rychlij szybciej wcześniej
rychuo szybko wcześnie
rychuo wczas na prawde wcześnie (z przekąsem)



rychtować przygotowywać szykować naprawiać
rychtyczny prawdziwy
ryczka ryczla zydelek małe krzesełko
ryć sě pchać się
ryfiok fura o drewnianych kołach
ryjgować kręcić kierownicą kierować
Ryjska Teresa
ryk płacz krzyk
rykol beksa maruda
ryl rylka sztychůwka sztechůwa szpadel górnik (pejor)
ryma katar
rymby lewa strona materiału
rympou kołowrót
rymůnt remont
ryncznik płócienny długi szal z frędzlami, narzucany na ramiona w czasie większych uroczystości
ryner kolarz
rynerůwa rower wyścigowy kolażówka
rynszczok ryński dawna srebrna moneta austriacka
ryszawy rudawy
ryżok rudy
rzazać piłować obcinać kastrować
rzecy rzekomo niby
rzegotać mówić bez ustanku rechotać kumkać klekotać
rzezać rżnąć
rzgmieć grzmieć
rzgmija żmija
rzodki rzadki
rzodzi rzadziej
rzůmpcić skrzypieć
rzůndca zarządca dozorca
rzůndzić dużo gadać
rzula śmieszka wesołka
rzić tyłek dupa pupa
rzigać sfrocać zwrocać wymiotować
rzigi wymiociny
rzykać modlić się
rzykani modlitwa
rzymieśnik rzemieślnik
rzyps drabina
rzytula kobieta
rżać rżyć śmiać się
rżysko ściernisko po życie
sabota sobota
sadzok duży palec u nogi ziemniak do siedzenia
sagi sagaty goły nagi
sagocz golas nagus
sagula golaska naguska
sagość nagość
sagowito nierówno
sak siatka torba sieć
sakom pakom wszystko razem
sakramyncki nieszczęsny przeklęty
samotno panna
samur samiec
samura samica
sandale zandale sandały
sanetra saletra
sarniok sarna jeleń rogacz
schacharzić zniszczyć zdeprawować
schacharzůny zniszczony zdeprawowany
schajcować spalić
schrůniać schraniać chować sprzątać
schrůnić schować sprzątnąć
schrůnić sě wynieść się
schwolnie naumyślnie
schynyć schynůńć zrzucić
seblyc zeblec rozebrać
seblykać rozbierać
sebuć zezuć zdjąć buty
sebuwać zdejmować buty
sebůwaczka sebůużka szuůancyjer łyżka do butów
sebůwacz urządzenie do zdejmowania butów
sekirowaniý prześladowanie dokuczanie
sekutnik komornik
sekwestrować rekwirować
sergust serwus
serwać zerwać
serwet serweta tisztuch tiszdeka obrus
sesyjo sesja
sě się sobie
sfajlować spiłować obrobić pilnikiem
sfajlowane spiłowane obrobione pilnikiem
sfalić zwalić zrzucić
sfalić sě puścić bąka pierdnąć
sfantować zlicytować
sfifrać popsuć sprawę zbrudzić
sfrůnić zwymiotować
sfuczały obrażony
sfůczyć marszczyć się
si gorące
sia siebie sobie
siaduy przysadzisty
siarniczka sztrachecla siarka zapałka
siarůn osoba zła (pejor)
siarůński zły (pejor) złośliwy (pejor)
siczeć strzykać
sieczy skraj młodego lasu, porośnięty trawą
siedlok zamożny rolnik
siednůńć usiąść
siedym siedem
siedymdziesiůnt siedemdziesiąt
siedymnŏściý siedemnaście
siedymset siedemset
sielok pług dwuskibowy
sikorki placki ziemniaczane
siksa dziewczyna (pejor)
sioci sianie
sioć siać
siodać siadać
siodlorz rymarz
sioduok gospodarz wiejski
siostrzůnek siostrzeniec



siostrzůnka siostrzenica
siuśka młoda, niejdojrzała dziewczyna
siůngnůńć przyłapać
siůngŏrz robotnik leśny drwal
sipa szipa siupa szufla łopata
sipieć ślympieć kropić padać
siupnůńć przysiąść przykucnąć zostać w tej samej klasie
siyc kosić
siykiyra cieślica topór siekiera
siyłowo kultůra kultura fizyczna
siyłowy fizyczny siłowy roboczy
siymiyniaty pstry kolorowy
siymiynotka zupa świąteczna z siemienia
siyń klatka schodowa sień korytarz
siyrotka stokrotka bratek
siyrpiyń august sierpień
sjechać zjechać
sjechać sě przejechać się
skalić sprzedać
skamracić zapoznać
skapieć zmarnować się
skapnůńć zorientować się zdechnąć iść na zatracenie marnować się dostać małą część
Skarbnik duch żyjący w kopalni
skasirować skasować
skat szkat śląska gra w karty
skija bednorka narta
skiż skuli skyrs z powodu ze względu na
skisnůńć skiść skwaśnieć
sklapnůńć złożyć zamknąć zatrzasnąć
sklep sklep piwnica
sklinać kląć
skludzić sprowadzić
skludzać sprowadzać
skłodnie noleżnie prawidłowo właściwie należycie dobrze porządnie, stosownie, poprawnie, solidnie, jak należy, odpowiednio
sknipsować sfotografować 
skoczka pchła
skonani zgon
skůńczyć zakończyć umrzeć (metaf)
skůńczyniý zakończenie
skopek szkopiec szkopek wiadro do dojenia krów naczynie na mleko
skopyrlić zwarzyć mleko zwarzyć krem do ciasta
skoraniý zmartwienie kara
skorać ukarać
skoro kiedy
skoruszyna jarzębina
skorzi prędzej
skosztůnek degustacja
skŏzać powiadomić pokazać zawiadomić
skŏzywać powiadamiać pokazywać zawiadamiać
skrzŏt mały urwis
skuodać składać dopasowywać
skuodny dopasowany poprawny prawidłowy należyty stosowny
skůra żyszka skůmpidusza skąpiec
skůrkorz kuśnierz handlarz skórami
skůndsi skądś
skůrzica cynamon
skůrzok rzecz ze skóry
skrajik piętka chleba
skrůbek szkrůbek krochmal
skrůbić szkrůbić krochmalić
skrynt uokrynt zakręt
skrypt wpis do bazy danych zapis do bazy danych
skryptnůńć wpisać dane zapisać dane
skukać schować
skuad sklep
skulać skulnůńć stoczyć zwinąć
skwitniauy spleśniały zakwitły
skwŏlać schlebiać zachwalać
skwolocz pochlebca agitor
slatywać slatŏwać spadŏwać ślatŏwać spadać
slecieć ślecieć spaść
sloz šlos zszedł
šlynzuchy slyncuchy šlyndzuchy łyżwy
suůnczyniý złączenie
smary szmary lyjty hiby lanie
smażůnka jajůwa jajecznica
smolić zaniechać zostawić
smolić na cosik dac czemuś spokój
smolić sě guzdrać się
smůnd swůnd dym
smrodlawy śmierdzący
smůwić paciyrz odmówić różaniec odmówić modlitwę
smyczyć pryczyć nieść taszczyć ciągnąć wlec
smykać sě szlajać sě wałęsać się włóczyć się
smyślać wymyślać
snadne proste łatwe
snadnie prosto łatwo bez trudu
snadniyjszy łatwiejszy
snojść snolyźć znojść znaleźć
snotwiać unowocześniać wprowadzać coś nowego
snopel sopel świeczka
snoplak smarkacz
snoza głębina w rzece
snożny czysty oczyszczony wypatroszony
somsiek miejsce w stodole na siano lub słomę
sopnůńć zareagować atakiem
sornik sarna jeleń
soszka sucha gałąź chuda, sucha ręka
sotůna czarownica zmora
suůżka dziywka służąca
spamiynć pamięć
spamiyntać zapamiętać
spamiyntać sě opamiętać się ocucić
spani senność
spaprać zmarnować zepsuć
sparzůny połączony w parę spocony
spaśny gruby
spatrzić skombinować zorganizować
spierůnić skląć opieprzyć
spiknůńć zmówić spotkać
spipczyć spartaczyć
splecůny zapleciony



splynskiyrzůny pokryty bąblami pokryty odciskami
splyś sě wybrać się przygotować się do wyjścia
spokopić spochopić pojąć zrozumieć
spodek dół spód
spodni dolny
spodnica unterok halka
spodniŏki unterhouzy kalesony
spodniora dolna deska w wozie konnym
spodobani namiętność pożądanie
spojzdrzić sě zorientować się
spojzdrzić wejzdrzeć spojrzeć
spolić spalić sparzyć
spolegliwy osoba na której można polegać godny zaufania
spolony spalony przypalony bardzo opalony
spomiarkować sturać spozorować pozdać domyślić zorientować spostrzec
spůminać wspominać
spůminki wspomnienia
spůmnieć przipůmnůńć przypomnieć
spůmogać wspierać wspomagać pomagać
spůmoganiý wspieranie wspomaganie pomaganie
spůmogany osoba, której się pomaga
spůmoger pomocnik osoba udzielająca pomocy
spůmogowe kůmisyje komicje pomocnicze
spůrnie uparcie opornie niechętnie niegrzecznie kłótliwie
spůrny uparty oporny niechętny niegrzeczny kłótliwy
spůuarbajcić współpracować współdziałać
spůuarbajcyniý współpraca wspólne działania
spůubajslować współorganizować współzakładać współtworzyć
spůukwaternik współlokator
sporować grymasić
sporszy wiynkszy większy
spotrzebować wykorzystać (gdy czegoś zabraknie)
spozorować spostrzec zorientować
spucować spałaszować zjeść ze smakiem
spuczůny zgięty zmięty
sprać zbić pobić
spragdać wzmocnić poprawić wygląd lepiej wyglądać
sprŏwca wykonawca
sprŏwiać wykonywać załatwiać robić
sprŏwić wykonać załatwić zrobić
sprawować naprawiać
sprowůnek naprawa
sprŏwozdůniý sprawozdanie
sprownie właściwie prawidłowo
sprzezywać nakrzyczeć opieprzyć
spuocka spłata krewnych przez dziedziczącego
spuszczać sě polegać zaufać
spynd skup
spytać poprosić
sranda dowcip sensacja
srandownik dowcipniś żartownić
srandowny dowcipny żartobliwy sensacyjny
srajty obrudzone majtki
srogi duży wielki
srogszy większy
srůmbik sanie
srůmota bieda nędza
stacyje droga krzyżowa
stalkapa sztalkapa sztolkapa stalowy nosek buta
stalować sztalować szetelować zamawiać obstalować regulować
stamstůnd stamtąd
stanyć stanůńć wstać
starać sě mieć staraniý martwić się troszczyć się interesować się
staraniý starość starunek zmartwienie troska działanie kłopot
stargać podrzeć
starka stareczka babka ůuma ůma babcia staruszka
starŏ stara
starzik staroszek starziczek ůupa ůpa dziadek staruszek
starziki dziadkowie
Stazyjo Anastazja
stateczne poważne spokojne
statek majątek wiano posiadłość gospodarstwo naczynie kuchenne
stawiać budować
stawiać sě sprzeciwiać się protestować budować sobie coś
stawiyniý budynek
stawka protest strajk
stela stąd
stynga szlajfa wstęga szarfa
styncny stancny chorowity jęczący
stynkać stankać narzekać jęczeć
styrczyć wtykać zatykać
sto sto
stoć stać kosztować
stoć o kogoś zależeć na kimś
stoć za coś być czegoś warte
stodiosi ogromny lekkie przekleństwo
stolica ława
stoplać stůnkać zmoczyć
stoplany zmoczony
stopnůńć zatrzymać zahamować
storocze stulecie wiek
stouek krzesło
stŏw stŏwek staw
stŏwka asynterunek asynt pobór rekrutów pobór do wojska
strachać bać obawiać
stracić zgubić
stracić sě zniknąć zgubić się
straszok strach
strugaco stolica warsztat do strugania gontów
strup strzymp zły człowiek
struwać zatruwać truć
strych drewniana skrzynia na ziarno
stryk stryjek
strzedni średni
strzewo trzewo
strzůn trzon
strzympeczek troszeczke
sztrzaskać stłuc
sztrzoda strzoda szczoda środa
sztrzic sztrzignůńć ciąć obcinać strzyc
sztrziga dziewczyna źle prowadząca się dziewczyna fałszywa dziewczyna puszczlska dziewczyna złośliwa rodzaj upiora
sztrziżek uosztrziżek kawałek po obcięciu skrawek



sztrzimać wytrzymać powstrzymać ścinek zrzynek
sztrzimp drań
sturzić strącić
sztrům elekstryka prąd elektryczny
strům drzewo
stykać wystarczać
styknie wystarczy dosyć
styknůńć styknynć wystarczyć
suabić drażnić
suazić šlazować schodzić
suchać spowiadać
suchatelnica konfesjonał
sucho sztrzoda środa popielcowa
suć sypać puszczać bąki
suepać chłeptać siorbać
suepŏk suopŏk osoba chłeptająca, siorbająca
sumeryjo sumeryja okropność horror
Suowiok Słowak
suożyć złożyć
suożyć uogiyń rozpalić w piecu
suożyniý złożenie
suůd schód
suůmiůnka koszyk ze słomy
sům są sam samemu
sůnd sąd
sůndca sędzia
swaczyna jużyna podwieczorek wczesna kolacja
swalić zrzucić zładować przewrócić
swalŏwać zrzucać przewracać
swat šwigěrfater šwigěr teściu
swatowo šwigěrmuter świgra teściowa
swatowie šwigrowie šwigry świekra teściowie
swijać zwijać
switer cwiter sweter
swůndzić smyndzić dymić wędzić
swobodno dzioucha singielka panna
swobodny synek sigiel kawaler
swojŏk znajomy
swŏk wujek niekrewny szwagier matki/ojca
swrocić zwrócić
sy ze
sym-tam to tu to tam tam i spowrotem od czasu do czasu czasami
symnůńć sejmnůńć symnyć zdjąć
syminać sejmować zdejmować
synczora synczyca chłopczyca
synek chłopak
syr ser (biały) twaróg
systym system
szaberplac torgowica bazar targowisko targ
szac narzeczony ukochany skarb
szachtla pudełko tekturowe
šafner konduktor
szafliczek naczynko
szafnůńć zrobić załatwić
szaforz zarządca majątku
szagi krzywy
szago ukos przełaj
szagowito krzywo
szajba podkładka pod nakrętkę
szajbka zazdrostka
szajder tama ściana w poprzek chodnika w kopalni, regulująca ruch powietrza
szajs paskudztwo grat badziewie dziadostwo wyrażenie używane w celu rozładowania negatywnych emocji (pejor)
szajslaitůng kanalizacja
szajsnůńć pomylić się
szajta długi kawałek drewna
szajtel przedziałek we włosach
szakět marynarka żakiet
szalter wyłącznik załącznik
szaltuch naramienna chusta chusta na szyję
szampaniok szampiniok pieczarka
szamster urodziwy kawaler
šandar żandarm policjant
szandara sekutnica żona żandarma żona sierżanta
Szangel Francuz
szanobliwy dbały szanujący posiadane rzeczy
szaszek człowiek szybki w działaniu podoficer błazen
szarlach szkarlatyna
szarok zmierzch wczesne rano przed świtem
szasnyć uderzyć
szaufla łopata
szaufýnster okno wystawowe wystawa
szaukastla witryna gablota
szauociorz badylarz
szałot śląska sałatka jarzynowa sałata
szauszpiler aktor
szauszpilerka aktorka
strzibuo szczybuo srebro
strzibny szczybny śrebny srebrny
strzic ciąć (nożyczkami, np. włosy)
szczyrość gościnność
sczyry gościnny
szczewa jelita flaki
szczewiki szuůy strzewik buty
szczodliwy hojny życzliwy
szczodrobliwy szczodry
szczuka szczupak
szczukać zgutać czkać
szczukůwka zgutka czkawka
szczyglik szczygieł
szczypa łuczywo
szczyrbok szczerbaty
szczyrkać grzechotać dzwonić
szczyrkůwka grzechotka
szczyrkocz grzechotnik
szejś sześć
szejściroczniokůw sześciolatków
szejśdziesiůnt sześćdziesiąt
szejśset sześćset
szeka szczęka
szekulada czekolada
szelůntać potrząsać wstrząsać
szerby złom



szerga hycel oprawca zły policjant nieprawy stróż prawa
szerka pas parciany służący do podtrzymywania taczek podczas wożenia węgla
szerwůny czerwony
szeslůng szezlůng szislůng tapczan sofa otomana
szesnŏściý szesnaście
szewiec szwiec szewc
szewiecki szewski
szif okręt statek
szisbuda strzelnica
szkarbouy ciężkie buty zniszczone buty
szkorupina szkarupina skorupa
szkot bandzola taśma izolacyjna
šklok landrynka
szkolŏrski szkolny
szkolŏrz szkolŏk uczeń
szkopyrciok fałszywiec
szkopyrtnůńć przewrócić się i umrzeć
szkrabikel tylna cześć ubrania w okolicy szyi
szkrabka mieć na pieńku chętka
szkrobać obierać skrobać
szkrobek szkrobaka wytarta miotła zużyta miotła
szkryf teksty zapis dokument dzieło pisane utwór pisany
szkryflać pisać rysować
szkryfnůńć szrajbnůńć napisać podpisać
szkryft pisownia zapis pismo adnotacja
szkubać skubać
szkubaczki darcie pierza
szkubnůńć szarpnąć skubnąć
szkuodzić przeszukiwać wertować
szkuůdnictwo szkodnictwo
szkuůdny szkodliwy
szkuůdy szkody
szkuůdzić szkodzić
szkůcina szczecina
szkut szkucin włos
szkůuka uochrůnka przedszkole
szkworc szkorc szpak
szkwot brzdąc
szkyrtać krzesać przekręcać pocierać ocierać
szkyrtnůńć szkyrtnyć przekrecić
szlachta szlachthaus miejsce uboju rzeźnia
szlachtować dokonywać uboju bydła
szlafcimer sypialnia
szlag uderzenie
szlagbal palant Baseball piłka do palanta
szlagcojg perkusja
šlagzana bita śmietana
szlajer welon
szlajfka fabor wstążka sznurówka
szlajfiyrz szlifierz
szlamkryjda kreda malarska
szlanga żmija wąż bardzo szczupła dziewczyna
szlapiczka łapka na myszy
szlapitkŏrz druciarz
szlauch wąż do wody
szlechtować oczerniać
szlic rozcięcie w sukni, spódnicy
szlichta rząd cegieł
szliżki ciepane klůski lane kluski
szlochać kraść
szlog łan
szloga szlaban zatrzymujący Młodą Parę rampa
šlojder proca
szlůndra kobieta niedbała
szlůndrać mącić chlapać
szluchnůńć wypić jednym chaustem
szluk łyk
szlug papieros końcówka papierosa
šlus koniec wszystko
szlusmacher planista
szlyma szlam muł
szmaciok szmacianka piłka ze szmat
szmajtnůńć nie trafić spudłować spudłować
szmatlać matlać mŏtlać plątać
szmelcer wytapiacz w hucie
szmelcernia część huty zajmująca się wytopem
szmyndzić wałęsać
šmýra smar
szmyrać smyrać łaskotać głaskać dotykać
šmyrgěl szlifierka amook szał być niespełna rozumu papier ścierny
šmiyrkyjza ser do smarowania ser topiony
sznajdrować zbaczać
sznaps kieliszek wódki
szneka ślimok ślimik ślimak nieudacznik
sznelcug pociąg pośpieszny
sznelka klamerka
sznit rozcięcie krój wzór styl
sznita sznitka kromka kanapka blizna po przecięciu
sznupa nos (u zwierzęcia) pysk (u zwierzęcia futerkowych)
sznupać zuchtać wąchać niuchać szukać myszkować, grzebać zażywać tabaki
sznupok sznupała poszukiwacz ktoś wscibski ubrudzone usta (żart)
sznuptabaka tytoń do wąchania
sznuptuch sznuptychla chusteczka do nosa
sznurka gładka kolorowa wstążka lub wstęga
sznůra sznur do bielizny powróz
sznůrbyndla szplotka sznurówka
szojerbyszta szczotka do szorowania
szola winda
szolka filiżanka kubek
szor pasmo
szou szedł
szoudra mięso zapieczone w cieście
szoutys sołtys
szpajza rodzaj deseru na śląsku
szpana napięcie
szparagus asparagus
španga wsuwka do włosów spinka kajdan
szpanować naciągać napinać prostować
szpas żart dowcip
szpasowany dowcipny
szpasowito dowcipnisia żartownisia
szpasownik dowcipniś żartowniś



szpaśny frywolny dowcipny
szpeje szpargały graty
szpek boczek słonina
szperhok szpyrhok wytrych
szperplata dykta sklejka
szpic lufka do papierosa
szpic půnkt punkt kulminacyjny główny punkt najwyższy punkt, miejsce
szpica wierzchołek czołówka szpic spiczasta bombka na szczyt choinki
szpicato gŏdka agresywny styl mówienia zaczepka słowna
szpicaty spiczasty
szpicować ostrzyć do szpica
szpil mecz rozgrywka gra
szpilać grać rozgrywać mecz
szpiler gracz zawodnik
szpilplac boisko
szpina cwinga sznala klamra
szpind szafka na rzeczy w pracy
šplint bolec
szplintek zawleczka
szpliter odłamek ostry, drobny kawałek twardego materiału
szpluchtać szpluchać pryskać płukać chlapać
szporobliwy szporowity oszczędny
szporować oszczędzać
szportny sprytny wesoły
szporunek oszczędność oszczędności
szpotlać potykać
szpotlawy pokraczny kulawy niezdarny koślawy
szpotlok niezdara osoba kulawa pokraka
szprajcha szpajcha szprycha
szprajcnůńć zbuntować się
szpůnt korek mały chłopiec
szpůntek czopek
szporkasa kasa oszczędnościowa
szprýca zastrzyk strzykawka sikawka strażacka
szprymy doświadczenie spryt
szpryngać wybuchać wysadzać w powietrze
szpryngnůńć wybuchnąć
szpryngowy sztof materiał wybuchowy
 szpynda  łofiara  tringeld datek  napiwek  ofiara
szpyndlik spantlik szpilka
szpyndlikŏrz ciułacz człowiek drobiazgowy
szpyrhok wytrych
szpyrka słonina skwarki
szpýrol szpyroń szpryt spirytus
szpyry strzępy
szraubować wkręcać
szrauber wkrętarka
szraubsztok trzimaduo imadło
szraubyncjer śrubokręt
šrot złom używane częsci zamienne miejsce recyklingu
szrůba śruba
szrůciok śrutownik maszyna do przemiału zboża
šrůtować mielić zboże
szrympok krewetka
sztachnůńć zaciągnąć
sztad miasto
sztad cyntrum centrum miasta centrum miejskie
sztad kultůra kultura miasta kultura miejska
Sztad Kultůr Cyntrum Miejskie Centrum Kultury
Sztad Majster bergemajster sztad majster burmistrz
Sztad Prezydynt prezydent miasta
sztafel stopień szczebel
sztajchniůny niesprawy
sztajfhut melonik
sztajfnieć sztywnieć
sztajfny sztywny
sztajfiyra osoba elegancka
sztajgěr bachmistrz sztygar
sztajgnůńć sztajgować awansować dzwignąć podnieść
sztajhut sztywny kapelusz
sztama porozumienie spółka
sztam gyszeft spółka firma
sztamajza holajza dłuto
sztamfować ubijać
sztamfer ubijak ubijak do ubijania wsadu w retorcie
sztampfkartofle tłuczone ziemniaki
sztand stoisko stragan
sztangfana sztandar
sztangla belek balek belka
sztartnůńć wystartować rozpocząć zacząć
sztatut statut
sztau korek (na drodze)
sztaub drobny węgiel groszek (węgiel)
sztauchniůny zwichnięty
sztauchniyńciý zwichnięcie
sztauchnůńć sztajchnůńć zwichnąć
sztaunować kombinować
sztebdeka sztabdeka kołdra
sztekdouza gniazdko elektryczne
szteker przełącznik gniazdko elektryczne
sztela stacja przystanek
sztelůng pozycja
sztelůnki okopy wojenne
sztelować wzywać zamawiać
szterować drażnić szturchać wywierać presję psychiczną przeszkadzać
sztible oficerki
sztich bodziec impuls powód
sztiglować sztiblować stroić się ubierać się elegancko
sztikować wyszywać
sztof materiał dzianina
sztok piętro poziom
sztokowiec sztociok wysokościowiec drapacz chmur
sztola duży hufnal wbijany na zimę w podkowę, żeby koń się nie ślizgał
sztole buty piłkarskie (wkręty)
sztůmpel dźwigar
sztople drewniane podpory
sztopnůńć zahamować zatrzymać się utknąć
sztraba podpora
sztrabować podpierać
sztraf kara
sztrajch krótki chodnik łączący dwie pochylnie
sztrajchować malować (farbą olejną)



sztrajfki spodnie w podłużne paski
sztram prosto prosty wyprostowany
sztramsko elegancko
sztrampelki śpioszki
sztreka tor kolejowy nasyp kolejowy droga
sztrekać sztrekować podciągać się na rękach przeciągać się rozciągać się prostować się
sztrýkować robić na drutach dziergać
sztryknadle druty do dziergania druty dziewiarskie
sztrof kara mandat
sztrofliwy karalny
sztrofować karać
sztrofka zwrotka
sztrůmbandy sztrůmhaltry podwiązki
sztryng surowe wychowanie
sztroudekěl wycieraczka
sztrozak sennik
sztrzygon demon wampir
sztuchać dźgać kłuć popychać trącać
sztuchnůńć szturknůńć żgnąć popchnąć trącić
sztuchniůny popchnięty trącony przekrzywiony
sztuba areszt domowy
sztuce getry piłkarskie
sztudyntki smrodziuch Aksamitka rozpierzchła
sztudiyrok sztudyrak student uczeń
sztudiyrować sztudyrować studiować uczyć się kształcić
sztulpa mankiet
sztůmel pauza przerwa na papierosa
szturmgýwera pistolet maszynowy
sztungěl sztyngěl łodyga ogonek owoca trzonek
szturmować głośno się bawić
sztwiůrok cztery grajcary (dawna moneta austriacka)
sztyblety wyjściowe buty męskie do kostek
sztych ścieg lewa wziątka w grach karcianych powód do awantury
sztychać zaczepiać
sztýfować namawiać ustawiać
sztýft sztýftung rys zapis
sztýglować sě strić się malować się poprawiać wizaż
sztyl stylisko trzonek
sztymfować stroić instrumenty
sztympel pieczątka stojak okrąglak podpierający strop
šwierć wirtel kwadrans ćwierć ćwiartka
sztynder stojak
sztynks smród
štyrdziści czterdzieści
štyrnŏściý czternaście
štyry cztery
štyryrogaty czworokątny kwadratowy
štyrysta czterysta
szuapa noga stopa klapa, wejście na strych
szuapcug piechota
szuapcugiym na piechotę pieszo
szuapok czestnik zabaw tanecznych ustawicznie depczący partnerkę po nogach
szucman strażnik
szuepać pić
szufla drewniana łopata do wyjmowania chleba z pieca
szuo by można by
szuopiec pomieszczenie nad chlewem, oborą, gdzie magazynuje się siano lub słomę
szumina szuminy piana
szumnie wystawnie okazale wspaniale
szumnota coś wystawnego okazałość wspaniałość coś okazałego, wspaniałego
szumny wystawny okazały wspaniały
szuńce umocnienia
szupa łupina skorupa
szupargla żyroskop
szupnůńć szupnyć spaść upaść
szupy upy łupież
szus skok
szusblech szuclblech błotnik
szust człowiek gwałtowny człowiek popędliwy
szuszczeć szeleścić
szwaja szwajfus cuchnące nogi spocone nogi stopa (pejor) noga (pejor)
szwajser spawacz
szwajsować spawać
szwam gąbka
szwamowy zrobiony z gąbki
szwandrać szwandrować mówić w obcym języku mówić niewyraźnie
Szwarcwald Czarny Las, dzielnica Rudy Śląskiej
szwarnie piyknie pięknie ładnie
szwarnieje pięknieje
szwarno ładna zgrabna
szwarnota piękna dziewczyna
szwarny przystojny elegancki
szwel podkład kolejowy
szwestka gatunek drobnej śliwki
szwestra szwestera siostra
szwoczka krawcowa
szwůng zamach rozbieg rozpęd pęd
szwůngować brać zamach brać rozmach brać rozpęd rozpędzać
szwora łach szmata
szwortego czwartego
szwortek sztrzwortek czwortek sztwortek czwartek
szýber zasuwy w furze
szychta dniówka zmiana w pracy
szydzipiyntok wydrwigrosz
szyfiýrować szyfrować
szykowny przystojny dobrze wyglądający
szylderhauz budka
szyldůwa czapka z daszkiem dżokejka
szyma szelma
szýmel wzór
szymel srokacz biały koń
szyndzielŏrz kleparz parkieciarz bednarz osoba zajmująca się produkcją klepek
szyndziou szyńdziou gont
szynk karczma bar
szynkiyrz karczmarz barman
szynkwas bufet barowy lada w barze
szera uprząż
szyry nożyce
šranczek szafka
ściybać drapować plisować
ściepa zrzutka
ściepać ściepnůńć zrzucić



sciyrnie ściernisko
sciyrpiać wytrzymywać znosić
ścigać ściagać spieszyć
ścignůńć wyprzedzić
ściorać ubrudzić schlać
ściorany zbrudzony schlany sponiewierany
ściyl ściółka
ściyrka zacierka
śćmiywać ciemnić
šlabikŏrz elementarz
šlabikŏwać literować sylabizować dukać
ślapyikŏrz łachmaniarz osoba źle ubrana
śleper górnik ładowacz tacznik
ślepok bąk
ślibdrać siorbać
ślimtać ślomtać płakać wylewać łzy
ślimtok człowiek płaczliwy mazgaj
ślipieć śkipieć kipieć
ślůmpa ślůndra niechlujna kobieta
ślůmpy łachy
Šlůnsk Šlůnsko Ślůnzek Śląsk
Šlůnzŏk Ślązak
šlůnskě śląskie
ślubno żona
ślubny mąż
ślyp ślypie uoko oko
ślypia uoczy gauy oczy
ślypek oko pierścionka
ślyść zejść
ślywki zlewki
śmiotek miotełka zmiotka
śmiergus śmigus-dyngus
śmiertka śmierć zjawa kostuchna
śmietůnka zana śmietana
śmigać bardzo szybko i sprawnie się przemieszczać
śmioć sě śmiać się odważyć się zaryzykować
šmiyrkorz konserwator narzędzi
śmiywy wesoły optymista
śniady beżowy smagły opalony
śniegotki przebiśniegi
śnik sen
śnikać znikać
śniodać jeść śniadanie
śniodaniý śniadanie
śniouek podgrzybek
śpiywka piosenka
śnik sen senność sopel
špik špikol smarkacz smark
śtrofa kara
śtrofowany karany
świadczyć kůmu prawić komplementy kadzić
świotuy jasny
świdraty świrzaty zezowaty
świdrzyć zezować patrzeć na boki
świetliczko ultramaryna błękitny
świytlić farbować rozjaśniać
świtać kopać
świtnůńć kopnąć uderzyć umrzeć
świyntůwka dzień ustawowo wolny od pracy
świynty święty
świyrgolić świergorać
świyrcok smrek świerk
tabak tabaka tytoń
tablet tablyt taca
tabula tablica
tabulka tabliczka tabletka
tachać taskać dźwigać ciężkie rzeczy przenosić ciężkie rzeczy
tacik tatulek tatuś
tajać topnieć
tajeć topić się
tajch staw
tajla tajl część
tajlować sztiklować dzielić na kawałki
tajlůng tasowanie kart tajlia kart
Tajojki tajuźki hadziaje (pejor) Kresowiacy polscy emigranci z byłego ZSRR
takutki takućki taki sam
talýrz talerz
talýrzik talerzyk
tam stela tamstůnd stamtąd
tamcosik coś tam
tam teryndy tamtędy w tamtą stronę
tambor bębniarz
tanc bina tanc bila podest do tańczenia parkiet
tancowaczka zabawa taneczna potańcówka
tancować tańczyć
tanecznica tancerka
tanecznik tancerz
tanksztela sztacja benzynowa
tarabanić pchać leźć
targać drzeć szarpać wyrywać iść
tartas zgiełki wrzask
taruo tarka
taskać nosić
tastatura klawiatura
taś, taś wołanie na kaczki
taśka kaczka
taša torba
taška torebka
tašlampa taszynlampa bateryjka baterka latarka
taszyngeld kieszonkowe
taszyntuch chusteczka
tauszować tasować karty
tedy wtedy więc
teks gwózdek
tela tyla telo tyle
telewizyjo telewizja
teli taki duży
teli świat tak daleko
teliczka troszeczkę tyle
tepich dywan
tera teraz lepik dekarski smoła
terazisko natychmiast przed momentem



terazy teraz w tym momencie obecnie
teraźni teraźniejszy
tercyjon woźny w szkole
terminy proces
terować smarować lepikiem smołować
terozka terozki teroźnie teraz aktualnie obecnie
teroźność teraźniejszość współczesność
teroźny teraźniejszy współczesny obecny
teschnić tęsknić
teschno tęskno
teschnůta tęsknota
týger tygrys
tifor ciągarka linowa
Tila Tilda Matylda
tinta atrament
tintać pić
tintynfas kałamarz
titać trąbić
titek klakson
tjoleta toaletka
tleć próchnieć
tlouka spróchniała gałąź zepsuty ząb
tloukowa pruchnica
tlouy spróchniały pogorzelisko zgliszcza
toczać zataczać
tofla lada sklepowa stół w rzeźni
tohuo staroć grat
tok prąd (np. rzeki)
tolszera lokówka
tůmata pomidor
tůmpać wstrząsy ziemi tupać
tůmpani trzęsienie ziemi
tůmpniyncie wstrząs ziemi
tůni uacny tani
tůńszy tańszy
tůnij taniej
tůnkać moczyć
topałka urządzenie służące do oprawiania retort w piecu
topfkracer drapak do naczyń
topić palić (w piecu)
toplać pluskać moczyć biegać po kałużach
topol topola
toporzisko trzonek topora rękojeść topora
tor bramka na boisku gol
torki tarnina
torman bramkarz
tortynsztik porcja, kawałek tortu ciastko z kremem
toud bez życia nieżywy
tracić gubić
tracić sě znikać marnieć
tragacz taczka bez bocznych desek taczka z drzewa w kształcie drabinki
trajkotka kobieta, która dużo mówi
trajkotać dużo mówić
trajtać tratować deptać
trakmynt cło myto podatek drogowy
translacyje przenosiny
trapiduch utrapa utrapienie uprzykrzenie
traserować tresować
traska draska
trecie treciny trocie tret trociny
tref spotkanie zdarzenie celność
trefić spotkać przydarzyć
trefiůny trafiony zasadny
trefnoś trafność zasadność celowość
treger stalowa belka nośna
trep niezdara nieudacznik głupek
trepy chodaki
tres podkoszulka koszulka sportowa t-shirt
treska słomka do picia
trestny karalny bezprawny
tretuar chodnik
trichter lejek
trit wycieraczka do butów
trity buty piłkarskie (lanki)
trocha trochę
trociniok żelazny piec do palenia trocin
trojać gŏdać za troje zwracać się do kogoś w trzeciej osobie zwracać się do kogoś ze szczególnym szacunkiem
trojok śląski taniec ludowy
trŏpić sě mieć utrŏpa matrwić się męczyć się stale boleć
trŏwa trawa
trownica żołądek (pejor)
trowniczka płachta do noszenia trawy, siana
trymla trympyjta trąbka
trům pień kłoda belka
trůmba rura do pieczenia niezdara
trůmbon puzon
trůmel trymel werbel
trůmf atut
trůmfnůńć wykorzystać atut przygadać
trůmfnůńć kůmu zripostować celnie odpowiedzieć
trůmpejter hormister trębacz
trůmpyjta trąba niezdara
trujok grzyb trujący
trus królik
trusia króliczka
trufać przypuszczać pamiętać przypominać sobie
trufać sě odważyć się mieć odwagę
trůwła trůua truhua malowana skrzynia ludowa służąca do przechowywania ubrań trumna
trůchła trumna
tryjgerok spódnica na szelkach
tryjgry szelki do spódnicy
trykolowy trykotowy
trýngeld tryngielt napiwek
tryźnić tyranizować
trza trzeja trzeba
trzi trzy
trzinościý trzynaście
trzidziści trzydzieści
trzić trzeć
trzi šwierci trzy czwarte trzy kwadranse
trzimać s kimś kamracić s kimś przyjaźnić się z kimś sprzyjać komuś
trzimać sě przytrzymywać się przestrzegać



trzynsůwka trzęsawisko makradło
trzista trzysta
trzity tarty
trzyszczaty dziobaty
tubera lonzok lonzoch świcuch gruźlica
tuberok tuberlok gruźlik
tuberowy lonzowity gruźliczy
tuleja niedołęga trąba
tulejowaty gamoniowaty niedołężny
tulma tłum
tulpa tulipan
tum wielki kościół katedra bazylika
tumlować spieszyć
tublikować wykuodać przekuodać tłumaczyć wyjaśniać
tuplok coś podwójnego duży kufel piwa
tuplůwa dubeltówka praca w niedzielę
tuplowanie podwajanie powtarzanie
turanek przymiotno Erigeron
turbować sě kłopotać się
turistika turystyka
turnhala hala sportowa sala gimnastyczna
turnki turnszůuy tunki tenisówki trampki
turnować gimnastykować ćwiczyć sport
turnus przymusowy dzień wolny od pracy
tustůnd stustůnd stąd
tusty tłusty gruby spaśny
tuśki kredki do makijarzu
tuszki farbki wodne farbki plakatowe
tuz as
tutać pić jak dziecko pić przez smoczek
tůż a więc więc
tworzyć rozcieńćzać
twůrz tchórz
tybetka rodzaj chusty
tyczeć wyczekiwać
tygěl rondel patelnia
tyglik rondelek mała patelnia
tygodziyń tydziyń tydzień
tydnie tygodnie
tyjater teatr przedstawienie teatralne
tyjatrowo bina scena teatralna
tykać dotykać
tylec rękojeść kilofa
tym tuplym tym bardziej
tyngi tęgi gruby gęsty mocny
tyoria teoria
tyrać biegać latać ciężko pracować zasuwać
tyrckać tyrtkać biegać truchtem
tyrhajm tiyrhajm schronisko dla zwierząt
tyrmanić trwonić
tyrpać szturchać popychać trząść
tyrpniynty niespełna rozumy popchnięty
tyrpnůńć szturchnąć popchnąć potrząść
tyta papierowa torba róg obfitości
tytka papierowa torebka
tytrok wiązka irchy do mycia
tyż też także
uach łajdak
uaska łasica
uaszczyć skąpić pożądać
uata fartuch skórzany
uaz młody las
uazić chodzić
ubliżyć sě zrobić sobie krzywdę
ubliżyni afront
ubzdać umyśleć upodobać
uchlast uderzenie
uchol uszatek zarozumialec
uchybać odrzucać
uciecha radość wesołość
ucieszny radosny wesoły
uciůmpany usnoplany zakatarzony
ucioprać uciorać zbrudzić zmoczyć
ucioprany utytuany zbrudzony zmoczony
uciupać odrąbać narąbać
uciůngnůńć uciągnąć wyhodować rozmnożyć rośliny
uchlastać mocno uciąć
uchlastnůńć uciąć
ucylować utrafić
udać wydać pieniądze
udować wydawać pieniądze
uduldać ulelać upić
uduldany ulelany upity
udziwić zacudać zdziwić zaskoczyć
udziwiůny zdziwiony zaskoczony
udziwiynie zdziwienie zaskoczenie
udziyrżyć utrzymać
uebůń mały chłopiec
uechtać łaskotać podlizywać się
uechtliwy uechciwy mający łaskotki
ufechtować uprosić
ufifrać pobrudzić
ugŏdać dogadać porozumieć
ugoreć upalić nadpalić
ugryfniać upiększać uładniać
ugryfnianiý upiększanie uładnianie
ugůnić upolować
uherski madziarski węgierski
Uhrok Uherec Madziar Madziyrzok Hůnwed Węgier
Uhroki Uhrece Madziary Węgrzy
Uhry Węgry
ujek uja ůnkěl wujek
ujnŏ ciotka ciocia niekrewna
ujůńć zabrać skrócić
uhůlkać uspokoić udobruchać
ukidany poklabustrowany poplamiony
ukiouzdnůńć ukieuzdnůńć ukielznůńć uklyjznůńć uklojzdnůńć
ukludzać uprzątać
ukoz pokaz występ
ukozać pokazać
ukroć ukroić
ukryty welůng głosowanie tajne



ukwolić uchwalić
ukwoua uchwała
ulicha ulewa
ulygować wylegiwać się
ulykować wyleczyć
ulywać sě leniuchować
umaraszony wybrudzony
umarzniůny zmarznięty odmrożony
umazać zbrudzić
umierunek umiar
umiuowaniý zamiłowanie pasja
umiynić wymienić
umiyniynie wymiana
umrzić zemrzić umrić zymrzić umrzeć
umrziniý zymrziniý śmierć umrzeć zgon
umrzik umarlok nieboszczyk
umrziniý śmierć zgon
umrzity umarty zmarly
ůmszlag okładka okład kompres zwrot mankiet
unfal wypadek pomyłka
uniýskorzić spóźnić opóźnić
unterlajb podbrzusze
untertasek unterlaga podstawka
uo o
uobrzigany obrzygany
uospoczynać napoczynać zaczynać rozpoczynać
uospoczynajůnce napoczynajůnce zaczynające rozpoczynające
upad pochylnia droga opadająca ukośnie w dół
upragnůńć cierpieć na brak czegoś
uramyntnie często co chwilę ciągle
uroda rodzaj typ styl urodzaj plan
urody urodzaj
urodliwy urodny urodziwy
urwać oberwać
urychtować naszykować
urzinać ucinać
urzinać sě z kogo kpić z kogoś
urzykać narzekać
urzynd byamt beamt urząd
urzyndnik byamter beamter amtman urzędnik
urzyndować byamtrować beamtrować urzędować
urżnynć urżnůńć uciąć upić się
Usia Urszula
usmolůny do niczego beznadziejny daremny brudny
ustoć przestać zatrzymać
ustůniý poprzestanie zatrzymanie
ustůń przestań zatrzymaj się
ustroić ozdobić
ustrojůny ozdobiony
ustrzic uciąć ostrzyc
ustrzigany obcinany
ustrzigniynty obcięty ostrzyżony
ustrziżek odcinek gałganek
usuć odsypać usypać
usuć pierziny przygotować wyprawę weselną
usuchliwy usuůchniůny posłuszny
usuchnůńć posłuchać usłuchać być posłusznym
usznupany ubrudzony na twarzy
uszporować zaoszczędzić
uślimtany zapłakany ośliniony
utargać urwać
utoplać zmoczyć
utopek utoplec utopiec wasermůn wodnik wodny duszek topielec
utramyntnie permanentnie
utrefiać spotykać utrafiać
utrocać wydawać pieniądze generować koszty
utrota wydatek koszt
utrotny kosztowny wydatkowy
utropa utropiyni zmartwienie kłopot strapienie niebożątko ciężkie, mozolne zajęcie
utropek nieboraczek
utrůpiůny cierpiący zniechęcony w depresji zmęczony psychicznie
utrzić obetrzeć wytrzeć
utrzisko morga
utyrmianić stracić
utyskować narzekać biadać ubolewać
uwachować upilnować
uwarzić ugotować
uważać akceptować pochwalać
uwidziany widziany popularny znany sławny charatkerystyczny
uwidzieć zobaczyć
uwijać sě spieszyć się
uwijaczka pośpiech
uwinůńć sě uwinyć sě pośpieszyć się
uwiůnzgnynć utknąć utkwić
uwiyść namówić
uwodzać zwodzić oszukiwać
uwożać akceptować pochwalać szanować
uwożny odpowiedzialny sumienny
uwożůny szanowany doceniony
uwrůcić nawrócić
uwrůt nawrót
uwrůtnik pętla kończąca drogę
uwzimać dopominać żadać
uwzimaniý dopominanie żądanie
uzdać postanowić zdecydować podjąć decyzję
uzdować postanawiać decydować podejmować decyzję
uzdůniý decyzja
uzdůniým decyzją
uzicherowaniý ubezpieczenie
uzicherowany ubezpieczeny
uziůmbać marznąć ziąbić
uznać sě rozmyślić się
uznować decydować przyznawać rację akceptować
uże uż już
użolania skargi zażalenia
użryć ugryźć
użůnglić urządlić
użyrać sě mieć problem z kimś kłopotać się
ůniform můndůr mudnur uniform
ůupapa prastarzik prastarek pradziadek
ůumama prastarka prababcia
ůfnol hůfnol hufnygel gwóźdź do podków



ůmbau nieporządek
ůngýfer około mniej więcej podobnie
w blysk w mig błyskawicznie
wacha straż warta
wachować achtować pilnować strzec stróżować
wachmajster ochroniaż sierżant
wachsztuba wartownia stróżówka
wachtyrz stróż dozorca
wadzić sě kłócić się
wafynrok mundur
wafla wafel andrut
wajać uskarżać się narzekać marudzić
wajco jajco jajko
wajcha zwrotnica dzwignia rękojeść narzędzia do ciągnięcia
Wajnachy Boże Narodzenie
Wajska Słonecznica Leucaspius delineatus Squalius delineatus Owsianka (bot.)
wajzer zegarek wskazówka zegara
walca wałek do malowania wzór na ścianie walec drogowy
walcer waloszek walczyk
Walddwůr dwór Leśny
Walek Walenty Pałacyk Myśliwski
waleska karetka pogotowia
walman welman wyborca
walynciok stojak mocowany przy pomocy klinów
wancka pchła pluskwa
wander podróż wędrówka
wandertaša torba podróżna plecak
wandrować wędrować
wandrus wandrowny wędrowiec podróżnik łazik
wandzouek węzełek
wanielicki ewangielicki
Wanieliczka Podagrycznik (bot.)
wanielijo ewangelia
wanielik ewangelik
wanielista ewangelista
wanielizacjo ewangelizacja
wapyn godło herb
war wrzątek
warciyjszy szybszy
warcij szybciej
wargować wykłucać się odpowiadać komuś w niegrzeczny sposób
warki gorki gorący
wartki szybki
wartko szybko pośpiesznie
waryjot wariat
warzecha drewniana łyżka kuchenna warząchew warząchiew
warzechować w czymś wtrącać się w nieswoje sprawy
warzůnka przepalanka krupnik (wódka)
warzůny gotowany
warzić gotować
waserflyje pokarm dla rybek rozwielitki dafnie
waserklozet ubikacja
waserlajtůng wodocia
Waserpolok Niby-polak
waserwoga poziomica
waszkorb koszyk na pranie
waszpek wasek miednica miska
waszpeczek wasecka miedniczka miseczka
wauaszczoki grube spodnie góralskie
wazeliniŏrz wół rycynusowy sanitariusz
wchůd wejscie
wciepać wciepnůńć wciepnyć wrzucić
wciepować wrzucać
wciůngnůńć wprowadzić się
wczas wcześnie
wdrzić sě wedrzeć się
wdycki wdycko dycki dycko zowdy zawsze ciągle
weekynd weekend ostatnie dni tygodnia pare dni wolnych od pracy
wegwajzer drogowskaz
wejrzeć spojrzeć zobaczyć
wek precz
weka chleb francuski
weker budzik
weksel weksl wymiana pieniądza
wekselsztuba wekslsztuba kantor
wekslok kasjer w kantorze właściciel kantoru
wekslować wymieniać zamieniać się
wela fryzura fala
wele loki kręcone włosy
welman wyborca
welować głosować wybierać grzać kiełbasę
welowanie głosowanie wybory
welůng welůnek wybór
welůng kůmitet komitet wyborczy
welszkraut kapusta włoska
wůngěl wyngěl węgiel
wyndzok wędzarnia
wyndzůnka wędzone mięso wędzony boczek
wyngierka śliwka węgierka
we wieczůr wieczorem
werbus robotnik najemny robotnik zwerbowany poza Śląskiem
wercić sě worcić sě opłacać się
werflajsz świeżonka mięso przyrządzane podczas świniobicia
werk zakład przemysłowy mechanizm
werkcojg wecojg mechanizm narzędzie pracy urządzenie techniczne
werkmajster spec w zakładzie pracy
werksztat przedsiębiorstwo produkcyjne
werksztela warsztat
wert we wercie opłacalne szafka na bieliznę
wert papiůry papiery wartościowe
wertiko wertikol wertikou bieliźniarka szafka na bieliznę
weseli wesele
westa kamuzola kamizelka kamizela
westyrczyć wcisnąć wetknąć
weterka szyb wentylacyjny
weta wet zakład o coś
wetnůńć sě wetnyć sě założyć się
wetnymy sě załóżmy się założymy się
wezdrzić spojrzeć
wyzgěrny wezgěrny rześki raźny żywy zręczny
weznůńć wziąć
wezrok spojrzenie



weżnůńć wżąć
wgnůńć wgiąć
wiater wiatr
wic żart dowcip kawał
wichajster przedmiot urządzenie coś nienazwanego, zastępuje prawie wszystkie nazwy własne związane z przedmiotami
wichlać wichlyrzić kłamać oszukiwać
wichlyrz oszust kłamca kombinator
wichlorstwo kłamstwo oszustwo
wicman wicmůn satyryk dowcipniś osoba opowiadająca kawały osoba robiąca kawały
wicy- wice-
Widertajfry baptyści
wideuka widelec
widnić sě świtać dnieć
widno jasno
widyjo vidyjo video
wieczerzo kolacja
wieczerzać jeść kolację
wieczůr wieczór
wiekować żyć wiecznie istnieć wiecznie
wěla czasu jak długo
wěla je godzin która godzina
wěla tela choć odrobinę
wěla wlezie ile się da do pełna
wělaż ileż
wielgi bardzo duży wysoki
wieli duży
wieprzki prosiaki agrest
wiertać wiercić
wiertlik wiertel miara objętości miara na ziemniaki
wierza chyba wierzę
wiym wia wiem
wiyncy więcej
wiyrba wierzba
wiyrch góra wierzch
wiyrchni wyszni górny
wiyrchnio powierzchnia
Wiyrchni Šlůnsk Górny Śląsk
wiyrchniošlůnsko górnośląska
Wiyrek Wirek dzielnica Rudy Śląskiej
wiyrtel fyjtla ćwierć litra
wiyrzejny dobitny
wiysz wiesz
wiyszka nadbudówka pieca kaflowego, kuchennego
wigyjc dowcipniś kpiarz lekkoduch
wija awantura kłótnia kurzawa
wijaczka szufla drewniana
wiksa pasta do butów
wiksowany nabłyszczony
wiktować żywić
wilguy wilgotny
wilgnůńć wilgnąć zamoknąć
wilijo wigilia
wilijować jeść wigilię
Wilym Wilhelm
Wincynt Wincenty
windbojtel ptyś
windfang wiatrołap
winkěl ek narożnik róg łuk zakręt kąt prosty i przyrzą do jego wyznaczania
winogrady winogrona
winowaty winny
winszować składać życzenia
wiotek kwadra księżyca
witaczka powitanie
witnůńć sě pomylić się
witryna gablota
wizytyrka kontrolka inspekcja
wkarować wkarusić wjechać uderzyć
wkludzić wprowadzić
wklýnknůńć sě zapaść się wklęsnąć
wlatować wpadać wbiegać
wlecieć wpaść wbiec
wlepić dać klapsa zbić
wloć wlać sprawić lanie
wlyź wejść
wlyźć do gŏdki wlyźć do rzeczy wtrącić się do rozmowy
wuůczyć bronować
wodnity wodnisty
wodziczka woda
wodziůnka broutzupa brůuzupa śląska zupa
woga waga
wojŏk żołnierz
wolać sě turlać się leżeć nie na swoim miejscu być przekładanym z miejsca na miejsce
wolaty chory na tarczycę
wole powiększona tarczyca duży podbródek
wůl niy wůl rŏd niýrŏd wůlki niý wůlki chąc nie chcąc
wůniać wąchać mieć zapach pachnieć
wůniaczka kawałek mirtu przyczepiony do ubrania
wůnianie wąchanie rozsiewanie zapachu
wůniůncy pachnący
wůniůczka zapach
wůniůncy korzyni ziele angielskie
wůns funs fus wąs
wůnty pretensje wątpliwości zastrzeżenia problem
wůzyk wózek dziecinny
wor skwar upał
wort wartościowy wart
wortać sě być wartym
woumity wymioty
wůndůr jar dziura w ziemi
wparzić wbiec wejść nagle
wpolić kůmu przywalić komuś strzelić komuś gola
wrawy gorący wrzący
wrazicki wrazidlaty wścibski
wrazić włożyć
wrazić nos do czegoś wtrącać nos w nieswoje sprawy
wraziodlok wtrącający się w nieswoje sprawy wtrącający się do wszystkiego
wrazipyrtek sam niewiele wart, a wtrącający się w sprawy innych
wrażać wrożać wrażować wkładać wtrącać
wreć wrzeć
wrůcić wrócić oddać
wrůcić ze intresym oddać z procentem wrócić z nawiązką
wrůtka furtka



wrůż wróżbiarz
wrůżka wróżka
wrota wrota brama
wroz wspólnie razem
wrzaszczek rozkrzyczane dziecko krzykacz warchoł
wrzyciwrzou człowiek porywczy pijak
wrzyszczeć krzyczeć
wsadzić włożyć
wskŏzać wskazać pokierować
wstryczyć wsunąć wetknąć
wstyrkać styrkać wtykać nos w nieswoje sprawy mieszać się
wsuć wsypać sprawić lanie
wszandy wszyndy wszędzie
wszkryflać wpisać wypisać
wszorz brudas wszarz
wsztyrkać sě wtrącać się
wszychno wszysko wszyjsko wszystko
wszyscy wszyjscy wszychscy wszyscy
wto fto vto kto
wtorek wtorek
wtoś ftoś vtoś kěrysi kěrysikěj ktoś
wtůż któż
wuaga wilgoć
wuazić wchodzić
wulc wulec wul prymitywny robotnik najemny hotel robotniczy krawędź opony
wulhaus wulchaus hotel robotniczy
wuosny własne (biologicznie) dziecko
wuościciyl wuościciel właściciel
wuŏszczyzna własność
wůszt kiełbasa
wůsztzupa zupa ze świniobicia
wybiglować wyprasować
wybiglowany wyprasowany
wybijłokno rozrabiaka łobuz urwis
wybildować wyszkolić wyuczyć wykształcić
wyblyszczać wytrzeszczać
wybrać sě wybrać się wyprowadzić się wypogodzić się
wybrzyrzyczny wybiyrziczny wybredny stale niezadowolony przebierający
wybulić wyburzyć
wychachrać wykaraskać zapłacić
wychůd wyńście wyjście
wyciepać wychynyć wyciepnůńć wyrzucić
wyciepka wysypka
wyciepować wyrzucać
wyciorać wybrudzić
wyciorać czyjeś uůżko cudzołożyć
wyciść wycisnąć
wycug wymůwek zachówek utrzymanie dożywotnie dożywocie
wycyckać wyssać wykorzystać
wycyrklować wymierzyć wyliczyć zmieścić się
wyczytać co kůmu wypomnieć coś komuś
wyczytować wyszkańtować wypominać
wyćwika surowe wychowanie dryl
wydać sě wyjść za mąż
wydano zamężna
wydarzić sě wydarzyć się poszczęścić się udać się
wydarzůny udany
wydować sě wychodzić za mąż
wydůwka reszta pieniędzy
wydrzić wyrwać wybiec uciec
wydrziduch chciwiec (pejor)
wydrzistać wypierdzieć wygadać się
wydzierżeć wytrzymać
wyduldać wypić duszkiem
wyfafnościć wypiytnościć spieprzyć zepsuć
wyfikać wyprowadzić w pole okpić oszukać zwieść
wyfilować zefilować wypełnić
wyfilowano wypełniona
wyflug ausflug wyjazd wycieczka wylot
wyfukać wydmuchać
wyfurgać wyfruwać odlatywać
wyfurgnůńć wyfrunąć odlecieć usamodzielnić się
wygaśniyńciý wygaśnięcie
wyglajzować wykoleić
wyglancować wypolerować wyczyścić na błysk odświętnie ubrać
wyglancowany wypolerowany wyszczyszczony na błysk
wygnać wypędzić
wygnůńć wygiąć
wygŏdać wypowiedzieć wysłowić
wygorać wypalić
wyhledać uprosić wybłagać
wychůczeć wybuchnąć wylecieć w powietrze
wyhuśtać kogo wyrzućić kogoś wygryźć kogoś wykolegować
wyjmnůńć wyjąć
wyjscać wysikać
wyklarować wyjaśnić objaśnić rozjaśnić wypogodzić
wyklarowaniý wyjaśnienie objaśnienie rozjaśnienie wypogodzenie
wyklarowywać wyjaśniać objaśniać rozjaśniać wypogadzać
wykludzić wyprowadzić
wyklupać wytrzepać
wykminić wymyślić wykombinować oszukać wyprowadzić w pole
wykopyrtnůńć wykopyrtać wywrócić doprowadzić do upadku obrócić o 180 stopni umrzeć
wykrować wykrajać
wykuodać wyjaśniać opowiadać
wykustować wyżywić
wylajerowany zużyty zwichrowany zdezelowany
wylazować wyuazić wychodzić
wylazuo wyszło
wylynkać wystraszyć
wylynkany wystraszony lękliwy
wylywok garnek z lanego żelaza
wylyżyni legowisko
wymamlasić zrobić coś głupiego
wymasta figlarz filut
wymianować wymienić po kolei
wymiarki praca akordowa
wymiarkować zrozumieć ustalić
wymiůno wymię
wymiůnczko wymię dopiero rozwijająca się pierś od młodej dziewczyny
wymola podebrany brzeg rzeki
wymyślaty wybredny
wynŏkwiać snŏkwiać wydziwiać wymyślać grymasić



wynŏkwianie snŏkwianie wydziwianie
wynuchtać wysznupać wyszperać
wyńdzie wylezie wyjdzie
wyńdzie we praniu okaże się z czasem wyjdzie z czasem
wyńść wylyś wylyź wyjść
wyparadzić wysztafirować wysztrýchnůńć wystroić
wyparzić wyparzyć wybiec uciec
wypauy wypalanie traw na wiosnę
wypedzieć wymówić wypowiedzieć
wypitwiać sprawiać wypatroszać
wypitwić sprawić wypatroszyć
wypiyrzać pierzyć
wyplynzić wyplyndzić pokazać język
wypol urwis postrzeleniec figlarz
wypolić wypalić rzucić się do ucieczki wyskoczyć jak Filip z Konopi
wypolstrowany wyściełany wytapicerowany
wypos wyposka wypasione zwierzę gruby człowiek gruba dziewczyna
wypotrzebować wykorzystać sekusualnie
wyprask kłopot trudność
wyprościć wyprostować zdrętwieć umrzeć
wypucować wyczyścić
wypultkany wypultany wykończony wycieńczony wytaplany
wypyrtać wytrącać
wypytrnůńć wytrącić
wyrabować wyciągnąć wydobyć wydostać
wyrachować wyliczyć
wyrachowaniý wyglajchowaniý rozliczenie wrównanie rachunków
wyrachowany wyliczony
wyradlić wykopać
wyrajbować wygładzić
wyrajtować kogo wyprowadzić kogoś w pole dać się kamuś we znaki
wyrażać wyjmować
wyrbel trąba tornado
wyrejmować wyrajmować wyrojmować usunąć popiół z pieca
wyrobiać rozrabiać dokazywać wyczyniać wyrabiać ciasto rzeźbić
wyrozumieć zrozumieć
wyrychlać sě przepychać sě robić coś bez zastanowienia
wyrychlaty osoba, która zawsze chce być pierwsza przepychający się robiący coś bez zastanowienia
wyrychlić sě niepotrzebnie pospieszyć się
wyrychtować przyszykować wystroić uporządkować załatwić kogoś wyprowadzić kogoś w pole, okpić
wyrywać wyrywać uciekać
wyrzazać wykastrować sprawić lanie
wyrzykać wyrzekać wypierać
wysforkować wysforować
wysiady odwiedziny posiedzenie plotki (przen.)
wysiodka wysiadać altana ogrodowa
wyskipieć wykipieć
wyszkubek poczęstunek po zakończeniu wspólnego darcia pierza
wysmyczyć wynieść wytaszczyć
wysnożůny oczyszczony
wystawić wybudować
wystoć sě wycierpieć się
wystowka aussztelůng wystawa
wystry jaskrawy pstry
wystrzigać dopatrywać się wyczekiwać czegoś wycinać
wystryczyć wystawać wychylić
wysuepać wypić wychłeptać
wysuożka poczęstunek dany gosciom do domu po imprezie
wysuć wysypać
wysuużka poczęstunek dawany gościom na zakończenie uczty, imprezy
wyszczyżki dzieci oczekujące na poczęstunek od pary młodej
wyszklić rozbić coś szklanego wypolerować
wyszkrobać wydrapać
wyszkrabować wydrapywać
wyszkrobić nakrochmalić
wyszkrobiůny nakrochmalony
wyszkyrtany wypstrykany zużyty
wyšmarować wysmarować
wysznupać wywąchać znaleźć
wysztafirowany wysztrychniůny wysztrýchniynty wystrojony
wysztiglować sě ubrać się elegancko wystroić się
wysztiglowany ubrany elegancko wystrojony
wysztikować wyhaftować
wysztopować wypchać
wysztrekowany wyprostowany rozciągnięty
wysztrzebować opróżnić
wysztudiyrować wymyślić coś wykombinować
wyszypuać wysłupać
wyszpuać sě z piniyndzy pozbyć się pieniędzy wydać wszystkie pieniądze
wyszywać haftować
wytlauy spróchniały
wytleć wypalić się
wytnůńć wyciąć
wytrůmbić wypić duszkiem
wytracić sě zniknąć wyginąć odejść cichaczem
wytrzić wytrýć wytrzeć
wywachować wyśledzić
wywelować wybrać w głosowaniu
wywelowany wybrany w głosowaniu
wywiedzieć dowiedzieć
wywiyś kogo na chojinie wyprowadzić kogoś w pole
wywouany widzany lubiany popularny znany sławny
wywouaniý popularność sława
wywůniać wywąchać
wywůrka wiewiórka
wyzdradzić zdradzić ujawnić
wyzdrzić wyjrzeć
wyzgěrny zgrabny żywy bystry błyskotliwy wesoły
wyziůmbnůńć wychłodnąć ochłodzić się
wyzolać wytarzać
wyzwolić sě zażyczyć sobie
wyździywać prowokować
wyżgać wykłuć
wyżnůńć przywalić
wziůn wziyn wziął
wziůńć wziůńść wziyńść wziąć odebrać
wzocny bezcenny
wżinać wcinać
wyżinać wycinać
yikiel obrzydliwiec
yjzel osioł
Yma Emilia



ymigracyjo emigracja
ynkel wnuk
yntka ynta skok przewrót upadek
yntkowanie skakanie
yntlich antlich końcowe w końcu wreszcie na koniec ostatecznie
ynzym enzym
Ywald Ewald
Ýnglio Anglia
Ýngliok Ynglynder Anglik
ýnglisz anglielski
ýngliszwalcer ýngliszwaloszek walc angielski
ýno yny jyno jeno jyny tylko
z kwiczalami z wrzaskiem z kwiczeniem
za dziyń w ciągu dnia
za modu w młodości
za niadra za pazuchy
za niýboszczki Polski w przedwojennej Polsce
za staryj Polski w międzywojennej Polsce
za patakěl za półdarmo
za rajům po kolei
za reszpektym za pozwoleniem
za starego piyrwy dawno dawno temu
za tyla zanadto wystarczy co niemiara
zababrać zabrudzić
zababrany zabrudzony
zaboczůny zagniewany
zabrany bogaty
zabulić zapłacić dużą sumę pieniędzy
zabůczauy zabůczůny naburmuszony
zablić zapłacić
zachachmynić ukraść
zachcidlaty zachciauy łakomy
zachcidlok łakomczuch
zachciouka zachcianka
zachciywny wywołujący ochotę mający zachcianki
zachichrać zaśmiać
zachorzeć zachorować
zachrapauy zachrapociauy zachrapniynty zachrypniůny zachrypnięty
zaciepać zaciepnůńć zarzucić
zaciůngać zasłaniać
zaciůngnůńć sě zachmurzyć się
zacisnůńć zaciść zwalić sprawę
zacukać zadziwić
zaczym zanim
zaćmić zećmić ściemnić
zadek tył tyłek
zadeklorować zadeklarować
zadmuchnynć zagasić zgasić
zadni tylni
zadobrzyć dogodzić
zadymknůńć zamknąć na klucz
zadyrgać zadyrgotać zadrżeć
zadzierżeć zatrzymać
zadziyrgnyć podwinąć do góry
zazwůnić zadzwonić
zafarbić zafarbować
zafrůpować zakorkować zakręcić zatkać
zafuczeć zasapać
zagańbić zawstydzić
zagiyrzić sě przygotować się do zadania ciosu zamachnąć się
zaglůndać patrzeć przypatrywać się
zagůnliwy obrotny
zagnać zapędzić nabrać zamachu
zagrabować grabić
zagwandek ostatnie dziecko w rodzinie, urodzone po dłuższej przerwie przez matkę w dojrzalszym już wieku
zaheksować zaczarować
zainrychtůngować zaopatrzyć wyposażyć
zainsztalować zainstalować
zaiwaniać kraść gnać pędzić
zaiwanić ukraść
zajechać dojechać przijechać zmęczyć wycieńczyć
zajechać sě zamęczyć się wycieńczyć się
zajechany zmęczony wycieńczony
zajlbana kolejka linowa
zajmnůńć zająć
zajta strona
zajynczo kapusta kwaśno kapusta babskie scochy szczaw
zajynczok zajączek (grzyb)
zaklynknůńć sě zapaść się
zaklynkować sě zapadać się
zakludzić zaprowadzić
zaklupać zapukać
zakolić okrążyć zatoczyć
zakůn przepis norma zasada
zakucać zakaszleć
zakuodka zakładka w sukience, spódnicy
zal zala sala
Zala Rozalia
zalc-zajer zalc-zojra kwas solny
zalůny zalany pijany
zalycki wspominki za zmarłych
zamlŏć zamącić zakręcić
zamaltować zalać betonem zmitrężyć
zamcioki spodnie sztuksowe
zamianować powołać określić nazwać
zamianowany powołany określony nazwany
zamt zamcik aksamit zamsz sztruks
zamtowy aksamitny zamszowy
zamynta zamieć
zanatorium sanatorium
zandale sandały
zanknůńć zamknůńć zamknąć
zantgruba kopalnia piasku piaskownia
zantkastla piaskownica
zand piasek
zandol piaskowiec
zapachanić zapodziać zgubić przepaść
zapaskować sě mocować się
zapeklować zapejklować zamarynować
zapinkać zaprzepaścić
zaplůngnůńć zaplyngnůńć zalęgnąć
zapowiedziauoś odpowiedzialność



zapowiedziauy odpowiedzilany
zaprzić sě zaprzeć się
zaprzić wrota zamknąć i podeprzeć wrota, bramę
zapucować otynkować
zarachować zaliczyć
zaregistrować zarejestrować
zarŏs zarŏski zarozinko zaraz natychmiast
zarůściauy zardzewiały
zasioty zasiůny zasiany obsiany
zaskwiyro doskwiera
zasmyczyć zaciągnąć zawlec
zastarany zmartwiony zatroskany zakłopotany zafrasowany
zastawiać zatrzymywać
zastrojyniý zamiar zamierzenie zamysł zdecydowanie
zastůmpić zatrzymać zajść w ciążę
zastympować zastępować
zastympnik zastępca
zastyrczka zawleczka zatyczka
zasuć zasypać
zaszeu zaszou zaszedł
zaszkrabnůńć zadrasnąć skaleczyć
zaszyfiýrować zaszyfrować
zaś zajś znowu natomiast
zasik znowuż
zaścignůńć zaskoczyć zablokować zastać
zatůnkać zamoczyć
zatrzaś zabić zatrzasnąć
zauobycz zazwyczaj najczęściej
zaum podwinięcie plisa
zauůński dwa okresy w przeszłość
zauszniki zauszniczki zausznice kolczyki
zauykać krztusić
zawachować przypilnować dopilnować
zawachować sě dać sě pozůr zaczaić się przyczaić się
zawalak zawalec niezdara
zawalaty niezdarny
zawarty zawrzity zamknięty
zawczasu wcześniej na czas
zawdy zawżdy zawsze
zawilgnůńć zawilgnąć zwilgotnieć
zawiyrać zamykać
zawiyrzać wierzyć
zawodni kierownik
zawodzać gawyńdzić przeszkadzać
zawodzić przeszkodzić
zawolocz podrywacz
zawolać podrywać
zawora zasuwa
zawrzić zamknąć
zazdrzić zajrzeć
zaziyrać spoglądać
zażauować pożałować
zażgać zakłuć zasztyletować
zbabrać zbrudzić zabrudzić
zbabrany zbrudzony zabrudzony
zbajslować zorganizować
zbijać zabijać
zbiyrać zbierać kolekcjonować
zbiyrocz kolekcjoner zbieracz
zbiyroki rzeczy z różnych kompletów
zbamůncić ogłupić
zblamować zblamirować skompromitować zbłaźnić
zblýndować oświetlić podświetlić
zbobcyć zepsuć
zbůnek dzbůnek żbůnek dzbanek
zbrůnotnić przyrumienić coś na piecu przysmarzyć nabrać brązowego koloru
zbulić zburzyć
zbyczyć żle wykonać pracę
zbyry dziury wertepy
zbyte załatwione skońćzone odfajkowane
zbywocz człowiek, który wszystko robi byle jak
zdechlok chuchro
zdować sě zdać sě wydawać się nadawać się
zdrapić dorwać dostać w swoje ręce
zdrzaduo żdrzaduo źraduo lustro zwierciadło
zdrzadeuko żdrzadeuko blasterko blusterko lusterko zwirciadełko
zdrzić spojrzeć zobaczyć
zdrziniý spojrzenie wizerunek
zdrzůduo źródło
zdrzybia żdzobek zgrzybtok źrebię młody koń
zdziyrżyć strzymać wytrzymać
zebrać zabrać
zebrać sě z kim spotkać się z kimś
zebrany jeniec
zecaj jajko sadzone
Zefek Józef
Zeflik Józek
zegrůd zegrůdka zogroda zygroda ogród ogródek
zejscać zsikać
zeler seler
zelozko żelozko żelazko sidła potrzask
zelozo zielozo żelazo
zelter woda mineralna butelka na kabłąk
zamleć mielić
zdatność konieczność
zemlyć zmielić
zemlyty zemlůny zmielony
septymber wrzesiyń wrzesień
zymstliwy mściwy
zesel fotel
zeslik fotelik
zestarani konsternacja
zeszukiwać gromadzić
zesztuchnůńć zepchnąć
zetniůny ścięty
zetrwać potrwać
zetrwaniý cierpliwość
zetrwauy cierpliwy
zezdrzić zobaczyć
zeżrýć zeżrać zjeść (zwierzę) zjeść (pejor) zabrać (pejor)
zeżyrny dużo jedzący łakomy
zgadować zgadywać



zgańbić okryć wstydem
zgarniać gromadzić
zglůndać wypatrywać doglądać
zgadywać porozumiewać umawiać
zgerować sfermentować zepsuć się
zgerowany sfermentowany zepsuty
zgiździć sě zejść na złą drogę
zgnity zgniůuy zgniły zepsuty
zgobić narozrabiać
zgobnik rozrabiaka niegrzeczne dziecko
zgolemy podrosły wyrośnięty
zgorszůny rozgniewany
zgorszyć rozgniewać pogniewać
zgorszyniý demoralizacja kłopot problem
zgrůmadzyniý zgromadzenie
zgrzipieć skrzypieć
zgrzitać zgrzytać
zgůba zguoba kłopot
zgůbić zguobić psocić
zgůbnik zguobnik psotnik
zgůbny zguobny psotny
zguobiać gromadzić
zgwoli czego dlaczego
zhuntować zniszczyć
zic siedzenie siodełko fotel
zicać siadać
zicnynć zicnůńć usiąść siednąć przykucnąć
zicel taboret
zicher bezpiecznie pewnie
zicherny bezpieczny pewny
zicherůng bezpiecznik
zicpolka kiczowata muzyka taneczna
zicsztanga grzęda
zidol sidol agresywne czyścidło do podłogi, toalety, garnków
zidlůng osiedle
zielsko chwasty
zieleźniok piecyk żelazny, domowy
zielina zioła kapusta warzywa nać
zilo silos
zima we zima zimno zima zimą
zimhala zimok stadion zimowy kryte lodowisko
ziokěra kaszkiet czapka z czaszkiem
zista babka piaskowa
zluzować uwolnić
zlynknůńć zlynknyć zwylynkać przestaszyć
zmachać zmęczyć
zmachany zmęczony
zmarasić zmazać zbrudzić ubrudzić
zmaraszůny sfifrany stytrany zbrudzony ubrudzony
zmaścić zepsuć zawalić sprawę
zmazany brudny zbrudzony ubrudzony
zmianować nazwać określić zawołać po imieniu
zmianowany nazwany określony zawołany po imieniu
zmierznůńć zniecierpliwić znudzić
zmierzuy zniecierpliwony znudzony zgryźliwy zrzędliwy zrzędliwy
zmordowany wymęczony wykończony wyczerpany
zmorzyć zmęczyć uśpić
zmouć zmielić zemleć
zmudzić zmitrężyć
zmuůcić wymłócić szybko, łapczywie coś zrobić
zmyntelacieć zachorować na motylicę
znaczki leżeć leżeć na wznak
zoca szacunek serdeczność zaszczyt
zocnie szanownie serdecznie
zocny szanowany ceniony cenny
zofcity zofcisty zoftowity soczysty
zofůrt zaraz za chwilę
zoft sok
zogibka falbana zakładka na sukience
zoglyndziny hospitacja kontrola inspekcja
zogůnność zapobiegliwość
zogůnny zapobiegający zapobiegliwy
zogůwek zegůwek zagůwek poduszka
zojla słup ogłoszeniowy
zŏk żak nauczyciel wykładowca średniowieczny student
zokěl cokěl yilzokiej yjzokel lamperia cokół
zol podłoże ziemia podłoga gleba
zola zelůwka podeszwa buta podbite oko
zolować przybijać, przyklejać podeszwę
zolycić chodzić na randki zalecać się
zolyty randki zaloty umizgi
zolytnica randkowiczka zalotnica
zolytnik randkowicz zalotnik
zolytny lubiący chodzić na randki
zonybryle okulary słoneczne
zŏpaska fartuch
zorta gatunek odmiana
zou wi zou tak czy inaczej tak czy tak
zoul sala taneczna w lokalu
zougowka pozór pretekst
zouza sos
zowalisko miejsce w kopalni po wybranym węglu
zowcity zofcity soczysty
zowistnik zazdrośnik
zowistny zazdrosny
zowiścić zazdrościć
zowiść zazdrość
zŏwitka panna z dzieckiem
zowzity zawzięty
zozwůr imbir
zozwůrok imbirek
zożywny lubiący sobie podjeść
zrůmplować rozklekotać zniszczyć
zrychtować naszykować
zuber stary pryk
zubrować hałasować
zubrować po kim wyżywać się na kimś
zůmek zamek
zůńść zajść
zuośnik złośliwiec złośnik
zuotek zuoty złotówka
zwadliwy kłótliwy



zwekslować zamienić zmienić
zwiydowość ciekawość
zwola zwůl zezwolenie umożliwienie pozwolenie wyrażenie zgody
zwolić zezwolić umożliwić pozwolić wyrazić zgodę
zwolo swoboda
zwolocz zbawca wybawca
zwůn dzwon
zwůnek dzwonek
zwůnić dzwonić wykonywać telefon
zwůli z powodu gwoli
zwyk zwyczaj
zwyrtać kręcić obracać
zwyrtka obrót
zwyrtnůńć obrócić uwinąć się
zwyrtny obrotny aktywny zwrotny energiczny
zygor zegar
zyjga piła
zymby zęby
zymbŏk dentysta
zymfciok musztardówka pojemnik po musztardzie używany jako naczynie w kuchni
zyngruba szambo
zynknůńć zapaść
zyrtka żyrdka żerdź
ździebko odrobina
ździwoczyć przestraszyć spłoszyć
ździwoczůny wystraszony wyprowadzony z równowagi
źgol żgol opieszałek malec
źipać źipieć żyć funkcjonować egzystować
żabi uoczka niezapominajki
żabiok bajorko
żadnik sprośnik
żadny szpetny brzydki
żadziol ktoś brzydki ktoś zły
żarnij rozpal zapal światło
żbel szczebel
żber balin
żdorać zaczepiać trącać
żech przedrostek dodawany w zdaniu dla zaznaczenia 1 os.l.poj.
żeś przedrostek dodawany w zdaniu dla zaznaczenia 2 os.l.poj.
żeście przedrostek dodawany w zdaniu dla zaznaczenia 2 os.l.mn. żeniący się kawaler
żynich pan młody
żgać kłuć wbijać
żgnůńć ukłuć wbić żgnąć
żuobina koleina sposób wiązania kobiecej husty
żurok garnek do żuru
żniwować kosić zboże
żodyn nikt żaden
żwakać gadać bez namysłu
życzać pożyczać
żydlik krygiel zajdel kufel gliniany
żymlok bułczanka
żymua zamua bułka
żyniaczka ślub zamążpójście
żynůńć pędzić
żyrok żarłok
żywobyci życie istnienie
żywotek gorset wyszywany, zdobiony, na szerokich ramiączkach mocno wycięty i kusy serdaczek, zawiązywany wstążką przewleczoną przez srebrne lewki
żyżyń zgaga pragnienie


