WAMS

4-LITEROWE

W

WAMS – daw. męski kaftan
WAPŃ – pierwiastek chemiczny, metal
WARI – madagaskarska małpiatka
WARS – Henryk (1902-1977), kompozytor
WART – prąd rzeczny
WAŚŃ – kłótnia
WATA – materiał opatrunkowy
WATT – James (1736-1819), wynalazca szkocki
WATT – pas wybrzeża okresowo zalewany
WAVE – rodzaj pliku dźwiękowego
WAZA – rodzaj naczynia
WEBA – cienkie, lniane płótno pościelowe
WEBB – Sidney (1859-1947), angielski działacz polityczny
WELK – Ehm (1884-1966), pisarz
niemiecki
WELT – Moryc, bohater „Ziemi obiecanej” W. Reymonta
WENA – 1. natchnienie; 2. daw.
szczęście, powodzenie
WERK – wnętrze zegarka
WERP – kotwica pomocnicza
WERS – linijka wiersza
WEST – Benjamin (1738-1820), malarz angielski
WEST – Nathaniel (1903-1940), pisarz amerykański
WESZ – pasożyt człowieka i zwierzęcia
WETO – veto; sprzeciw
WETY – słodki deser
WEYL – Herman (1885-1955), matematyk niemiecki
WĘCH – zmysł powonienia
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WĘDA – pułapka łowiecka
WIĄD – zanik
WIĄZ – gatunek drzewa
WIDZ – obserwator
WIEC – zgromadzenie, masówka
WIED – Gustaw (1858-1914), pisarz
duński
WIEK – 1. stulecie; 2. epoka
WIEN – Wilhelm (1864-1928), fizyk
niemiecki
WIEŚ – chłopstwo; osada chłopska
WIEW – ciąg, podmuch
WIĘŹ – spójnia, zażyłość
WIJE – gromada stawonogów
WIJK – Nicolas van (1880-1941), językoznawca holenderski
WIKT – wyżywienie
WILD – Heinrich (1833-1902),
szwajcarski fizyk
WILK – Gerard (ur. 1944), polski
tancerz
WILK – ssak drapieżny
WINA – wykroczenie
WINT – gra w karty
WIÓR – odpad z obróbki
WIST – gra w karty
WITT – Jan de (1625-1672), holenderski mąż stanu
WITZ – Konrad (ok. 1400-1450),
malarz szwajcarski
WIZA – 1. zezwolenie na przekroczenie granicy; 2. adnotacja na dokumencie
WIZG – pisk
WKRA – prawy dopływ Narwi
WLEW – otwór w zbiorniku
WLOT – wejście, np. tunelu
WŁAZ – otwór do wchodzenia
WŁOK – sieć na ryby

ZĘZA
WUSI – port w Chinach
WYGA – spryciarz
WYKA – Jan (ur. 1902), polski poeta
WYKA – Kazimierz (1910-1975), historyk
WYKA – roślina zielna
WYSS – Johann David (1743-1818),
pisarz szwajcarski
WZÓR – 1. deseń; 2. prototyp
WZUĆ – włożyć obuwie
YALE – rodzaj zamka automatycznego
YETI – śnieżny człowiek
YORK – hrabstwo w Anglii
YUMA – miasto w USA
ZAIR – państwo w Afryce
ZAJC – Ivan (1832-1914), kompozytor chorwacki
ZALA – rzeka na Węgrzech
ZAMA – staroż. miasto
ZAOR – Jan (XVII w.), architekt polski
ZBIĆ – sprawić lanie
ZBIR – bandyta, oprych
ZBÓJ – bandyta, łotr
ZBÓR – gmina protestancka
ZBUK – jajo w stanie rozkładu
ZBYT – sprzedaż
ZDUN – rzemieślnik stawiający piece
ZEBU – azjatyckie bydło domowe
ZECH – Paul (1881-1946), pisarz
niemiecki
ZERO – 1. cyfra; 2. nic
ZEUS – 1. mit. najwyższy bóg; 2. gatunek ryby
ZĘBY – twory kostne w jamie ustnej
ZĘZA – dolna część kadłuba
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WŁOS – wytwór naskórka ssaków
WŁÓK – pułapka łowiecka
WNUK – Marian (1907-1967), rzeźbiarz polski
WNYK – sidło na zwierzynę
WOAL – 1. rodzaj tkaniny; 2. szal
damski
WOHL – Stanisław (ur. 1912), reżyser polski
WOLA – 1. dzielnica Warszawy;
2. pragnienie
WOLE – część przełyku u ptaków
WOLF – Christa (ur. 1929), pisarka
niem.
WOLF – Hugo (1860-1903), kompozytor austriacki
WOLF – Konrad (1925-1982), niem.
reżyser
WOLT – jednostka napięcia elektrycznego
WOSK – rodzaj substancji do wyrobu
świec
WOUK – Herman (ur. 1915), pisarz
amer.
WÓDZ – przywódca
WÓJT – zwierzchnik gminy
WPIS – opłata manipulacyjna
WRAK – zatopiony statek
WRĄB – 1. rowek; 2. brzeg naczynia
WREN – sir Christopher (16321723), angielski architekt
WRĘG – część szkieletu kadłuba
WRÓG – nieprzyjaciel
WRÓŻ – prorok
WUDU – rodzaj kultu; voodoo
WULF – Gieorgij (1863-1925), krystalograf rosyjski
WULF – Jan (1735-1807), budowniczy organów w Oliwie

ZGAR

Z

4-LITEROWE

Ż

ZGAR – strata metalu w procesach
przetapiania
ZGON – śmierć
ZIAĆ – dyszeć
ZIĄB – dokuczliwy chłód
ZIĘĆ – mąż córki
ZIMA – pora roku
ZLOT – zgromadzenie osób, zjazd,
rajd
ZŁAD – szkielet kadłuba statku wodnego
ZŁOM – zniszczone przedmioty
ZMÓC – pokonać
ZNAK – 1. omen; 2. pozostawiony
ślad
ZNOS – dryf
ZNÓJ – trud
ZOIL – (IV w. p.n.e.), gr. retor i sofista
ZOIL – niesprawiedliwy krytyk literacki
ZOLA – Emil (1840-1902), pisarz
francuski
ZOLL – Fryderyk (1865-1948), polski prawnik
ZONA – strefa
ZORN – Anders (1860-1920), malarz
szwedzki
ZRAZ – rodzaj kotleta
ZRĄB – 1. wiązanie budowli; 2. brzeg
czegoś
ZRYĆ – rozgrzebać
ZUCH – śmiałek
ZUPA – potrawa, pierwsze danie
ZWAŁ – hałda, usypisko
ZWID – marzenie senne
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ZWIS – 1. nawis; 2. przechył
ZWÓD – ruch pozorny; unik
ZWÓJ – rulon
ZWÓR – urządzenie do zamykania
wylotów
ZYCH – Władysław (1900-1964),
polski malarz
ZYSK – dochód, korzyść
ZZUĆ – zdjąć z nóg obuwie
ZŻĄĆ – ściąć zboże
ŹREB – daw. gospodarstwo
ŻABA – bezogonowy płaz
ŻAKO – papuga popielata
ŻART– figiel, dowcip, psikus
ŻARY – osada dawnych Słowian
ŻBIK – drapieżnik z rodziny kotów
ŻELE – instrument perkusyjny
ŻGAĆ – kłuć
ŻLEB – strome wcięcie w stoku górskim
ŻŁÓB – koryto na paszę
ŻOŁD – żołnierska pensja
ŻÓŁĆ – wydzielina wątroby
ŻÓŁW – gad wodno-lądowy
ŻUAW – daw. żołnierz piechoty francuskiej
ŻUBR – ssak z rodziny pustorożców
ŻUPA – daw. kopalnia soli
ŻWIR – luźna skała osadowa
ŻYŁA – 1. naczynie krwionośne;
2. sknera
ŻYRO – 1. poręczenie zobowiązania;
wekslowego; 2. żyrobusola
ŻYTO – zboże chlebowe; ziarno tej
rośliny

AGBUI
ADOLF – postać z komedii „Dom
otwarty”
ADORE – rodzaj cegły
ADRAR – oaza na Saharze
ADRES – 1. miejsce zamieszkania,
pobytu, siedziba instytucji; 2. miejsce w pamięci komputera
ADRIA – 1. tkanina wełniana; 2. miasto we Włoszech
ADULA – grupa górska w Alpach
ADUMA – plemię Bantu
ADYGA – rzeka we Włoszech
AEGIR – skandynawski bóg morza
AEKEN – malarz niderlandzki
AEROB – organizm żyjący w obecności tlenu
AFEKT – 1. silne wzruszenie, wzburzenie; 2. uczucie, miłość, sympatia
AFERA – 1. nieuczciwe, oszukańcze
przedsięwzięcie; 2. zajście, awantura
AFGAN – 1. rasa psów; 2. nazwa kobierca
AFIKS – cząstka słowotwórcza wyrazu
AFISZ – ogłoszenie powiadamiające;
plakat
AFRYT – zły duch, upiór w arabskich
wierzeniach ludowych; efryt, ifryt
AGADA – Hagada, część Talmudu
AGAMA – gatunek jaszczurki
AGAPA – agape, 1. miłość niebiańska; 2. obrzędowa uczta u pierwszych chrześcijan
AGAWA – roślina ozdobna; meksykański sukulent
AGAZO – daw. dozorca koni
AGBUI – afr. bogini pasterska
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AALEN – miasto w Niemczech
AALST – miasto w Belgii
AARON – bibl. brat Mojżesza
ABAKA – rodzaj włókna; manila
ABBON – bohater powieści „Imię
róży” U. Eco
ABCUG – daw. odstęp, odległość
ABDAT – egipska miara długości
ABDUH – Muhammad (1849-1905),
arabski uczony, pisarz
ABEBE – afr. bogini płodności
ABEBE – Bikila, maratończyk etiopski, zwycięzca dwóch olimpiad
ABORT – przedwczesne wydalenie
płodu; poronienie
ABRAK – daw. tkanina dekoracyjna
ABRYS – daw. szkic, projekt, rysunek
ABUNA – patriarcha etiopski
ACHAB – siódmy król Izraela
ACHAZ – król judzki
ACPAN – skrót od: waszmość pan
ACTIO – powództwo, skarga
ADAMS – John (1767-1848), prezydent USA
ADAMS – Samuel (1722-1803), amerykański działacz niepodległościowy
ADANA – miasto w Turcji
ADELA – bohaterka opowiadania
„Sklepy cynamonowe”
ADELA – przepowiednia z kart
ADEPT – człowiek kształcący się
w jakiejś dziedzinie; uczeń
ADITI – mit. nieskończoność
ADLER – Alfred (1870-1937), psychiatra austriacki
ADOLF – król Niemiec

AGEMA

5-LITEROWE

A

AGEMA – starorzymski oddział
przyboczny
AGENA – gwiazda w gwiazdozbiorze Centaura
AGENS – wykonawca czynności
wyrażonej w orzeczeniu; podmiot
czynny
AGENT – 1. ajent; 2. szpieg, tajniak;
3. przedstawiciel firmy
AGGIO – ażio, nadwyżka kursu papierów wartościowych
AGMEN – szyk marszu w wojsku
rzymskim
AGNAT – daw. krewny w linii męskiej
AGNON – Josef (1888-1970), pisarz
izraelski
AGONA – linia łącząca na mapie
miejsca o odchyleniu magnetycznym równym zeru; izogona zerowa
AGORA – 1. zgromadzenie obywateli w starożytnej Grecji; 2. centralny
plac, rynek miasta
AGUJA – drapieżny ptak
AGUNG – wulkan, najwyższy szczyt
Bali
AGUTI – zwierzę z rzędu gryzoni roślinożernych
AHLEN – miasto w Niemczech
AHLIN – Lars (ur. 1915), pisarz
szwedzki
AHMED – Ali (1905-1977), polityk,
prezydent Indii
AHMOS – władca Egiptu
AHWAZ – miasto w Iranie
AIKEN – Conrad (1889-1973), poeta
amerykański
AIRON – tkanina syntetyczna
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AISNE – rzeka we Francji
AISZA – postać z powieści „Szatańskie wersety” S. Rushdiego
AISZA – żona Mahometa
AJAJA – 1. mit. bajeczna wyspa;
2. ptak z rodziny ibisów
AJAKS – bohater Iliady; władca Salaminy
AJBEK – Musa (1905-1968), pisarz
uzbecki
AJENT – osoba dzierżawiąca placówkę handlową lub usługową
AJMAK – okręg administracyjny
w Mongolii
AJTOS – miasto w Bułgarii
AKANT – 1. bylina lub krzew śródziemnomorski; 2. popularny motyw dekoracyjny
AKARA – mała drapieżna ryba
AKBAR – Dżelal, władca hinduski,
mecenas nauk
AKCES – przystąpienie, udział
w czymś
AKCJA – 1. zorganizowane działanie; 2. fabuła; 3. papier wartościowy
AKITA – miasto w Japonii
AKKAD – Mahmud (1889-1964),
arabski pisarz
AKORD – 1. współbrzmienie dźwięków; 2. system płacy
AKRON – środek farmaceutyczny
AKRYL – włókno syntetyczne wełnopodobne
AKSIS – ssak z rodziny jeleniowatych
AKSON – wypustka komórki nerwowej

ALONA
ALFIN – w wierzeniach afrykańskich: potomek boga
ALGOL – język programowania maszyn cyfrowych
ALIAS – inaczej, czyli
ALIAŻ – 1. połączenie różnorodnych
pojęć, właściwości; mieszanina;
2. stop kilku różnych metali
ALIBI – dowód niewinności
ALINA – 1. postać z „Balladyny”
J. Słowackiego; 2. postać z powieści „Kolumbowie” R. Bratnego
ALKAD – urzędnik w Hiszpanii
ALKAN – nasycony węglowodór alifatyczny; parafina
ALKEN – nienasycony węglowodór
alifatyczny
ALKIL – jednowartościowa grupa
organiczna, pochodna węglowodorów alifatycznych
ALKON – łucznik kreteński
ALLAH – w islamie: Bóg, jeden i jedyny byt samoistny, stwórca świata, najwyższy sędzia
ALLEN – Ralph (1694-1764), angielski przedsiębiorca pocztowy
ALLEN – Woody (ur. 1935), aktor
i reżyser amerykański
ALLER – Lawrence (ur. 1913), astrofizyk amerykański
ALLER – rzeka w Niemczech
ALLIL – jednowartościowy rodnik
nienasycony
ALMIK – niewielki ssak owadożerny; myszoryjek
ALOES – bylina z rodziny liliowatych
ALONA – środek przeczyszczający
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AKSUM – pierwsze państwo na terenie Etiopii
AKTOR – 1. artysta sceniczny;
2. sprawca czegoś, osoba biorąca
w czymś udział
AKTYN – promieniotwórczy pierwiastek chemiczny (Ac)
AKTYW – czynni, wyróżniający się
członkowie grupy społecznej, organizacji, zespołu
AKWEN – obszar, zbiornik wodny
ALALU – babiloński bóg nieba
ALANG – wieloletnia trawa pastewna
ALARM – 1. sygnał ostrzegający
przed niebezpieczeństwem; 2. niepokój, poruszenie, popłoch
ALASZ – likier kminkowy
ALATA – roślina ozdobna
ALBIN – bohater komedii „Śluby panieńskie” A. Fredry
ALBIT – minerał, glinokrzemian
sodu
ALBUM – 1. księga na fotografie,
pocztówki, znaczki pocztowe;
2. publikacja książkowa, ozdobnie
wydana
ALCYD – bohater powieści „Immoralista”
ALDIS – morski reflektor sygnałowy
ALDYN – cenny druk pochodzący
z oficyny A. Manutiusa
ALEJA – droga albo szeroka ulica
ALERT – 1. stan pogotowia; 2. stan
gotowości do akcji zespołowej;
3. baza meteorologiczna w Kanadzie
ALFER – stop aluminium i żelaza

ALONŻ

5-LITEROWE

A

ALONŻ – 1. pasek papieru doklejany do weksla lub czeku; alonżka,
przedłużka; 2. wkładka większa
od kartek książki
ALOZA – ryba z rodziny śledziowatych
ALTIS – mit. gr. święty okręg Zeusa
ALULA – pióra w skrzydle ptaka
ALUMN – kleryk, uczeń seminarium
ALUND – krystaliczny tlenek glinu
ALUTA – rzeka w Rumunii
ALWAR – podręcznik gramatyki łacińskiej
AŁDAN – rzeka lub miasto w azjatyckiej części Rosji
AŁTAJ – 1. góry w Azji; 2. miasto
w Mongolii
AMAKA – bóstwo tunguskie
AMAMI – grupa japońskich wysp
AMANT – 1. aktor grywający role
kochanków; 2. kochanek, wielbiciel, adorator
AMARA – gorzka substancja lecznicza
AMAKU – poeta hinduski (VII w.)
AMATI – rodzina lutników włoskich
AMBAJ – daw. brednia, urojenie
AMBAR – spichrz
AMBIT – przejście wokół prezbiterium, nawa, krużganek
AMBRA – 1. wydzielina kaszalota;
2. gatunek drzewa
AMBRE – przylądek Madagaskaru
AMEBA – pierwotniak; pełzak
AMHAR – rdzenny mieszkaniec
Etiopii
AMIEL – Henri (1821-1881), pisarz
szwajcarski
AMMAN – stolica Jordanii
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AMMIT – mit. potwór egipski
AMNON – pierworodny syn Dawida
AMORY – flirt, zaloty
AMPER – jednostka natężenia prądu
elektrycznego
AMPLA – lampa z kloszem
ANAGA – marka wina gruzińskiego
ANAND – Mulk (ur. 1905), pisarz indyjski
ANATH – kananejska bogini płodności
ANCYZ – daw. taniec
ANDAJ – bóstwo litewskie
ANDAR – irański demon rozpusty
ANDAY – Melih (ur. 1915), poeta turecki
ANEKS – 1. dodatek; 2. dowód dołączony do podania; załącznik
ANGAŻ – umowa o pracę; zaangażowanie
ANGLI – szczep germański
ANGOL – miasto w Chile
ANIMA – typ zbroi rycerskiej
ANIOŁ – 1. istota niebiańska; 2. ktoś
bardzo dobry, łagodny, szlachetny;
3. żyworodny rekin; raszpla
ANION – jon o ujemnym ładunku
elektrycznym
ANKER – daw. jednostka objętości
ANKRA – 1. ankier; 2. klamra u pasa
ANODA – elektroda dodatnia
ANONA – drzewo owocowe
ANONS – 1. ogłoszenie, zawiadomienie w czasopiśmie; 2. zakomu
nikowanie o czyimś przybyciu;
3. zwiastun
ANSAB – arabska siedziba bóstwa
ANSAR – zwolennik Mahometa
ANSER – poeta rzymski

ARGUS
ARANY – Janos (1817-1882), poeta
węgierski
ARANŻ – aranżacja; opracowanie
utworu muzycznego
ARARA – gatunek papugi
ARBUZ – roczna roślina warzywna
z rodziny dyniowatych; kawon
ARCHE – prasubstancja
ARCHI – grupa instrumentów smyczkowych w orkiestrze symfonicznej
ARDEN – John (ur. 1930), pisarz angielski
ARDEN – zimnokrwisty koń pociągowy; koń ardeński
ARDYS – władca Lidii
AREAŁ – obszar, powierzchnia gruntu uprawnego
AREKA – pinang, palma betelowa,
palma kateszowa
ARENA – 1. scena w cyrku; 2. teren
działalności, widownia jakichś
zdarzeń, wypadków
ARENS – bohater powieści „Disneyland” S. Dygata
ARETE – doskonałość, dzielność
AREUS – król Sparty
ARGEI – rodzaj figurek ludzkich
z sitowia
ARGON – pierwiastek chemiczny
(Ar)
ARGOT – żargon; gwara środowiskowa
ARGUŃ – rzeka w Azji
ARGUS – 1. czujny, nieusypiający
strażnik; człowiek zazdrośnie czegoś pilnujący; cerber; 2. mit. gr.
stuoki strażnik; 3. ptak z rodziny
bażantów
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ANSIA – bóstwo weddyjskie
ANSKI – Szolem (1863-1920), pisarz
żydowski
ANTAŁ – 1. daw. jednostka objętości; 2. beczka na piwo lub wino
ANTEK – 1. bohater opowiadania
„Antek” B. Prusa; 2. łobuziak,
ulicznik
ANTYK – 1. świat starożytny, kultura staroż.; 2. zabytek przeszłości
ANULA – plemię australijskie
ANZUS – pakt polityczno-wojskowy
1951 r.
AOJDA – nadworny śpiewak staroż.
AORTA – największa tętnica
APASZ – opryszek, rzezimieszek paryski
APATE – córka Nocy
APEKS – punkt na sferze niebieskiej
APITZ – Bruno (1900-1979), pisarz
niemiecki
APLET– nieduży program wykorzystywany jako element stron www
APLIT – skała magmowa
APORT – przynoszenie czegoś na
rozkaz przez psa
APPEL – Karel (ur. 1921), malarz holenderski
APRAK – daw. tkanina odzieżowa
APSEL – żagiel skośny
APSUA – lud kaukaski
APURE – rzeka i stan w Wenezueli
ARABA – turecki wóz dwukołowy
ARABI – odmiana jagniąt
ARAGO – Jean (1786-1853), astronom francuski
ARAKA – trunek z kumysu
ARAKS – rzeka w Turcji
ARAMA – ptak z rodziny chruścieli

ARIEL

5-LITEROWE
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ARIEL – 1. drugi satelita Urana; 2. popularny proszek do prania
ARIES – maszyna oblężnicza
ARION – 1. ślimak płucodyszny; ślinik; 2. poeta grecki
ARKAN – sznur lub rzemień zakończony pętlą; lasso
ARKUS – ozdobne luki architektoniczne
ARMIA – siły zbrojne państwa, wojsko
ARNIM – Ludwig (1781-1831), pisarz niemiecki
AROSA – uzdrowisko w Szwajcarii
ARPAD – wódz Madziarów
ARRAN – brytyjska wyspa
ARRAS – 1. artystyczna tkanina
ścienna; 2. miasto we Francji
ARSEN – pierwiastek chemiczny
(As)
ARSES – władca perski
ARTEL – dobrowolne zrzeszenie
drobnotowarowych producentów
ARTES – awangardowa grupa artystyczna
ARTIO – bogini galijska
ARTUR – bohater dramatu „Tango”
S. Mrożka
ARTUR – legendarny król Celtów
ARUBA – wyspa na Morzu Karaibskim
ARYLE – jednowartościowe grupy
organiczne
ARYST – bohater komedii „Fircyk
w zalotach” F. Zabłockiego
ASADI – poeta perski
ASAFI – miasto portowe w Maroku
ASAMI – język indoaryjski
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ASAUŁ – esauł, stopień oficerski
w wojskach kozackich
ASCIA – staroż. rodzaj siekiery
ASDIC – urządzenie hydrolokacyjne
ASJUT – miasto portowe w Egipcie
ASKAR – żołnierz chroniący karawanę
ASKIA – dynastia afrykańska
ASKOS – rodzaj naczynia starożytnego
ASMAT – irańskie bóstwo Nieba
ASNYK – Adam (1838-1897), poeta
ASPAN – skrót od: waszmość pan
ASPER – zapłata skórami wiewiórek
ASSAI – bardzo (muz.)
ASSUR – bóg państwa asyryjskiego
ASTAR – bóstwo męskie Wenus
ASTAT – promieniotwórczy pierwiastek chemiczny (At)
ASTER – roślina kwitnąca jesienią
ASTMA – choroba płuc; dychawica
ASTON – bohater sztuki „Dozorca”
H. Pintera
ASTON – Francis (1877-1945), fizyk
angielski
ASTON – Martin, marka samochodów angielskich
ASURA – 1. epitet; 2. demon
ASZUR – asyryjski bóg Słońca lub
miasto
ASZYK – poeta muzułmański
ATAPI – złącze odpowiedzialne za
komunikację komputera z urządzeniami innymi niż dyski twarde
ATARA – pas naszywany na tałes
ATENA – mit.gr. bogini mądrości
ATENY – stolica Grecji
ATEST – 1. poświadczenie, zaświadczenie; 2. świadectwo kontroli

BACCI
AWENA – rozpadlina w skale
AWERS – prawa strona medalu
AWIZO – 1. zawiadomienie odbiorcy;
2. łącznica telefoniczna; 3. szybki
okręt wojenny
AWULS – 1. daw. folwark; 2. nieprawny grunt
AYALA – Francisco (ur. 1906), pisarz
hiszpański
AZANA – Diaz (1880-1940), premier
hiszpański
AZDYK – urządzenie hydrolokacyjne, służące do wykrywania okrętów podwodnych
AZHAR – uczelnia arabska
AZJOS – przydomek Zeusa
AZOIK – najstarsza era; archaik
AZORY – archipelag na Atlantyku
AZTEK – meksykański Indianin
BAADE – Walter (1893-1960), fizyk
amer.
BABAD – Azriel, bohater powieści
„Dwór” I. Singera
BABAR – zdobywca północnych Indii
BABEL – 1. wieża budowana w Babilonie; 2. poeta grecki; 3. Irena
(ur. 1914), reżyser; 4. Isaak (1894-1941), pisarz rosyjski
BABKA – 1. matka ojca lub matki;
2. ciasto; 3. roślina wieloletnia; po
spolity chwast; 4. grzyb jadalny
BABUS – pogardliwie lub żartobliwie
o kobiecie, dużej i grubej, o męskich cechach
BACCI – Pietro (1492-1556), pisarz
włoski
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technicznej wyrobu przemysłowego
ATGET – Jean (1856-1927), aktor
francuski
ATHOS – półwysep grecki
ATLAS – 1. zbiór map; 2. pierwszy
kręg szyjny; 3. przyrząd do ćwiczeń siłowych; 4. mit. gr. tytan
dźwigający sklepienie niebios
ATŁAS – miękka tkanina jedwabna
lub bawełniana
ATMAN – dusza; hinduska jaźń
ATREK – rzeka w Azji
ATTAR – poeta perski
ATTER – jezioro w Austrii
ATTIS – gr. bóstwo wegetacji
ATTYK – historyk rzymski
ATTYS – mit. piękny młodzieniec
AUASZ – rzeka w Etiopii
AUBER – Daniel (1782-1871), kompozytor francuski
AUCHA – gatunek ryby
AUDYT –1. oficjalna kontrola dochodów firmy; 2. śledzenie aktywności użytkowników serwera w internecie
AUG1T – minerał, pospolity składnik
skał magmowych
AUGUR – kapłan przepowiadający
przyszłość
AUKSO – uosobienie wzrostu roślin
AULOS – starogrecki instrument muzyczny
AURAR – drobna moneta Islandii
AURAS – pasmo górskie w Algierii
AUTOR – twórca, sprawca, inicjator,
projektodawca
AWANS – przejście na wyższe stanowisko

BACON
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B

BACON – Abra, bohaterka powieści
„Na wschód od Edenu” J. Steinbecka
BACON – Francis (1561-1626), angielski filozof i polityk
BACON – Francis (ur. 1910), malarz
irlandzki
BADAN – garbnik wyodrębniony
z rośliny zielnej – bergenii
BADEN – miasto w Szwajcarii; miasto w Austrii
BADIS – gatunek ryby
BADYL – łodyga rośliny
BAFIA – Jerzy (ur. 1926), prawnik
BAGAŻ – rzeczy zapakowane do
transportu
BAGNO – 1. obszar podmokły; trzęsawisko, grzęzawisko; 2. roślina
z rodziny wrzosowatych
BAHAI – perski pisarz i uczony
BAHAR – poeta perski
BAHIA – stan w Brazylii
BAINT – składnik stali
BAIRD – John (1888-1946), wynalazca ang.
BAIRD – Tadeusz (1928-1981), kompozytor
BAIZA – moneta obiegowa Omanu
BAJAN – harmonia ręczna z klawiaturami guzikowymi
BAJAN – Jerzy (1901-1967), lotnik,
pułkownik
BAJAT – lud azjatycki
BAJDA – 1. brednia, bzdura; 2. bajka,
baśń
BAJER – drobne kłamstwo
BAJKA – 1. opowiadanie o treści
fantastycznej; 2. brednia, bzdura,
kłamstwo, plotka; 3. utwór wier82

szowany o charakterze satyryczno-dydaktycznym
BAKAN – żeglugowy znak nawigacyjny; baken
BAKER – Josephine (1906-1975),
amer. piosenkarka i tancerka
BAKER – Norma, nazwisko M. Monroe
BAKER – Samuel (1821-1893), podróżnik ang.
BAKST – Ryszard (ur. 1926), pianista
BAKUN – 1. odmiana machorki; 2. lichy, tani tytoń fajkowy; bakuń
BAKWE – lud gwinejski
BALAN – olbrzym z romansów rycerskich
BALAS – słupek balustrady
BALCH – zabytkowe miasto w Afganistanie
BALET – 1. widowisko taneczne;
2. zespół tancerek i tancerzy
BALIA – naczynie do prania
BALIN – rycerz Okrągłego Stołu
BALLA – Giacomo (1871-1958),
malarz włoski
BALON – 1. statek powietrzny bez
napędu; 2. przedmiot z gumy;

3. kuliste naczynie
z wąską szyjką

szklane

BALOR – celt. jednooki bóg
BALOT – 1. paczka towaru; 2. daw.
rodzaj głosowania
BALSA – 1. drzewo z rodziny serecznikowatych; ogorzałka wełnista;
2. drewno tego drzewa, lżejsze od
korka; 3. tratwa używana przez
Inków; 4. mała łódź używana
w Ameryce Południowej

BARWA
BARBA – Eugenio (ur. 1936), reżyser
włoski
BARBU – Eugen (ur. 1924), pisarz
rumuński
BARCZ – bohater powieści „Generał
Barcz” J. Bandrowskiego
BARCZ – R. (1884-1942), działacz
polonijny
BARDA – topór, oksza
BARKA – afr. plemię
BAREK – 1. mały bar – zakład gastronomiczny; 2. podręczny stolik
na trunki, ciastka itp.
BAREŻ – daw. lekka tkanina
BARGA – syberyjski lud mongolski
BARIA – jednostka ciśnienia równa
0,1 Pa (symbol: b)
BARIS – staroegipski statek
BARKA – statek wodny bez własnego napędu
BAROK – kierunek w kulturze europejskiej (XVI-XVIII w.)
BARON – honorowy tytuł szlachecki, niższy od hrabiego
BARON – Michel (1653-1729), aktor
teatralny
BARON – postać z powieści „Trans
Atlantyk” W. Gombrowicza
BARRY – Philip (1896-1949), komediopisarz amerykański
BARTA – szeroki topór
BARTH – John (ur. 1930), pisarz
amerykański
BARTH – Paul (1858-1922), niemiecki filozof
BARUK – jednostka wysokości
dźwięku
BARWA – 1. kolor; 2. charakterystyczne brzmienie dźwięku
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BALTA – nizina nad Dunajem
BAŁOW – Pawieł (1879-1950), pisarz rosyjski
BAŁTA – rodzaj siekiery bojowej
BAŁYK – podkradanie się psa myśliwskiego
BANAŁ – pusty frazes, komunał
BANAN – tropikalna roślina; owoc
tej rośliny
BANAT – okręg, kraina podległe władzy bana
BANDA – 1. szajka; paczka; 2. gromada, grupa; 3. ogrodzenie torów
wyścigowych i lodowisk; 4. listwa
stołu bilardowego
BANDY – rodzaj hokeja na lodzie
BANIA – 1. wydęty, kulisty przedmiot; 2. duże naczynie do przechowywania płynów; 3. dynia; 4. łaźnia rosyjska
BANJO – bandżo, muz. instrument
strunowy
BANKA – wyspa w Indonezji
BANKO – bohater tragedii „Makbet”
Szekspira
BANKS – Joseph (1743-1820), podróżnik angielski
BANTU – 1. grupa ludów murzyńskich; 2. grupa kilkudziesięciu języków plemiennych
BAŃKA – 1. rodzaj naczynia; 2. pęcherzyk, bąbelek gazu w cieczy;
3. milion złotych
BARAK – bibl. wódz Izraelitów
BARAK – prowizoryczny budynek
BARAN – 1. samiec owcy domowej
i owiec dzikich; 2. gwiazdozbiór
BARAŻ – walka dodatkowa; dogrywka

BARYT
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BARYT – minerał, siarczan baru
BASEK – najniższa struna w smyczkowych instrumentach muzycznych
BASEN – sztuczny zbiornik z wodą
BASHI – cieśnina przy wyspie Tajwan
BASIC – uproszczony język programowania
BASIE – Count, muzyk jazzowy
BASIL – bohater powieści „Oko cyklonu” P. White’a
BASIN – Thomas (1412-1491), kronikarz francuski
BASOW – Władimir (ur. 1923), reżyser rosyjski
BASRA – miasto portowe w Iraku
BASTA – dosyć, dość tego; koniec,
kwita
BASZA – tytuł dostojników w Turcji
BAŚKA – rodzaj krzyżówki
BAT AK – język indonezyjski
BATAT – słodki ziemniak; patat
BATES – Alan (ur. 1934), aktor ang.
BATES – Herbert (1905-1974), pisarz ang.
BATIK – 1. technika barwienia tkanin; 2. rodzaj tkaniny
BATOG – mocny bat
BATOH – uroczysko na Ukrainie
BATON – wąska tabliczka czekolady
BATOW – Paweł, generał radziecki
BATUT – przyrząd gimnastyczny
BATWA – Georg, humanista niemiecki
BAUDA – rzeka na Nizinie Warmińskiej
BAUER – 1. bogaty chłop zatrudniający robotników; 2. Bruno (180984

-1882), filozof niemiecki; 3. Edgar
(1820-1886), filozof
BAWAR – piwo bawarskie
BAWET – 1. górna część damskiego
fartucha; 2. przedłużenie stanika
BAWÓŁ – duże zwierzę przeżuwające z rodziny pustorożców
BAYER – Johannes (1572-1625),
astronom niemiecki
BAYLE – Pierre (1647-1706), pisarz
francuski
BAZAR – targ, targowisko, rynek
BAZIA – kwiatostan roślin z rodziny
kotkowych; kotka
BAZIN – Herve (ur. 1911), pisarz
francuski
BAZZI – Giovanni (1447-1549), malarz włoski
BĄBEL – 1. pęcherzyk gazu w cieczy; 2. wygórowanie naskórka
wypełnione płynem wysiękowym;
3. wada wewnętrzna odlewu
BEBEL – August (1840-1913), przywódca socjaldemokracji niemieckiej
BEBEN – demon ciemności
BEBOP – styl w muzyce jazzowej
BECIK – długa, wąska pierzynka dla
niemowląt
BEDEL – pedel, woźny w zakładzie
naukowym
BEDŻA – plemiona murzyńskie
w Sudanie
BEFEN – skorpion w orszaku Izydy
BEGAM – księżniczka muzułmańska, dama
BEGAS – Reinhold (1831-1911), niemiecki malarz i rzeźbiarz

BERTZ
BEMIT – minerał, składnik boksytów
BEMOL – znak muzyczny
BENDA – Frantisek (1709-1786),
czeski skrzypek i kompozytor
BENEK – postać z opowiadania „Benek Kwiaciarz”
BENEN – mit. wąż egipski
BENET – Vincent (1898-1943), pisarz amerykański
BENIN – państwo i miasto w Afryce
BENNI – Tytus (1877-1935), językoznawca
BENUE – dopływ Nigru
BEORN – postać z powieści „Hobbit…” J. R. R. Tolkiena
BEPPU – uzdrowisko w Japonii
BERCK – uzdrowisko we Francji
BERDA – instrument muzyczny mandolinowy
BEREK – zabawa dziecięca
BERET – okrągłe, płaskie nakrycie
głowy
BERIA – Ławrientij (1899-1953),
ros. działacz robotniczy
BERŁO – ozdobna laska będąca symbolem najwyższej władzy
BERNI – Francesco (1497-1535), poeta włoski
BERNO – szwajcarska stolica
BERRE – jezioro we Francji
BERRY – historyczna prowincja we
Francji
BERSO – kryty chodnik; bindaż
BERSZ – gatunek ryby
BERTZ – Hela, bohaterka powieści
„Pożegnanie jesieni” Witkacego
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BEGIN – Menachem (ur. 1913), premier Izraela, noblista
BEHAN – Brendan (1923-1964), pisarz irlandzki
BEIRA – 1. historyczna kraina w Portugalii; 2. miasto w Mozambiku
BEISA – duża antylopa
BEJCA – 1. środek grzybobójczy;
2. barwnik do drewna; 3. zaprawa
do marynowania mięsa
BEJRA – mała antylopa
BEKAA – rów tektoniczny w Libanie
BEKAS – ptak łowny z rzędu mew-siewek
BEKER – postać z opowiadania
„Dzień na Harmenzach”
BEKON – suszony boczek wieprzowy
BEKSA – osoba skłonna do płaczu;
mazgaj
BELAT – rodzaj wiatru u wybrzeży
Arabii
BELKA – 1. element konstrukcyjny;
2. naszywka na mundurze
BELLA – postać z „Kolęd…” K. Dickensa
BELOS – mit. bóstwo semickie
BELOS – założyciel Babilonii
BELUR – miasto w Indiach
BEŁTA – topór bojowy
BEŁZA – Władysław (1847-1913),
poeta
BEMAR – wanna podgrzewająca potrawy
BEMBA – język bantu
BEMBO – Pietro (1470-1547), poeta
włoski

BERYL
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BERYL – 1. pierwiastek chemiczny;
2. minerał, krzemian berylu i glinu
BESSA – spadek na giełdzie
BETEL – krzew pnący z rodziny pieprzowatych; pieprz betelowy
BETKA – jacht skośnodenny
BETYŁ – siedziba bóstwa u Arabów
BEZIK – gra w karty
BĘBEN – 1. perkusyjny instrument
muzyczny; 2. cylindryczna podstawa kopuły
BHAGA – bóstwo wedyjskie
BHASA – dramaturg indyjski
BIADA – wykrzyknik wyrażający
grożące komuś niebezpieczeństwo, nieszczęście
BIAŁA – dopływ Dunajca
BIBKA – przyjęcie z alkoholem; libacja
BIDET – urządzenie do zabiegów
higienicznych z natryskiem oddolnym
BIDŁO – ruchoma część krosna
BIDON – manierka
BIEDA – 1. niedostatek; 2. kłopoty
BIEŁA – rzeka w Rosji
BIEŁY– Andriej (1880-1934), pisarz
rosyjski
BIFFA – średniowieczna machina
miotająca
BIGOS – rodzaj potrawy z kapusty
BIGOT – świętoszek, pobożniś
BIHAR – kraina historyczna i stan
w Indiach
BIJAK – 1. kij do młócki; 2. część
młota
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BILET – 1. kartka będąca dowodem
uiszczenia opłaty; 2. kartka z krótką wiadomością, liścik
BILLY – Andre (1882-1971), pisarz
francuski
BILON – pieniądze metalowe; monety
BINDA – 1. opaska do podwiązywania wąsów; 2. rodzaj diademu;
3. koronkowa riuszka zakładana
na szyję
BINGO – rodzaj hazardowej gry losowej; najwyższe trafienie w tej
grze
BIOZA – związek organiczny złożony z dwóch cząsteczek monosacharydów; disacharyd
BIPAN – nazwa płyty wiórowej
BIPER – bezprzewodowe urządzenie
do przesyłania informacji tekstowych
BIRET – nakrycie głowy duchownych i sędziów
BIRKA – handlowe miasto wikingów
BIRMA – państwo w Azji
BISSA – duży żółw morski
BISTA – Henryk (1934-1997), aktor
BISTR – ciemnobrązowa farba sporządzana z sadzy drzewnej
BITKA – 1. zwada, bójka; 2. kotlet
bity
BITNY – dzielny w boju; waleczny
BITUM – bitumin
BITWA – zbrojne starcie
BIURO – instytucja lub jej część; lokal tej instytucji
BIUST – 1. piersi kobiece; 2. popiersie

BOJAR
BŁONA – 1. cienka elastyczna, przezroczysta tkanka; 2. cienka, elastyczna taśma wytworzona sztucznie
BŁOTO – rozmokła ziemia
BŁYSK – nagłe światło
BNIEC – roślina zielna z rodziny
goździkowatych
BOBAK – gryzoń z rodziny wiewiórkowatych
BOBAS – małe dziecko
BOBBY – policjant angielski
BOBEK – odchody owiec, kóz i zwierzyny płowej
BOBER – bób, jednoroczna roślina
uprawna
BOBIK – roślina pastewna
BOBKI – odchody owiec
BOCJA – ryba karpiokształtna
BODIO – afr. król fetyszów
BODOR – prymitywne narzędzie do
połowu ryb; oścień
BODOT – daw. aparat telegraficzny
BOGAR – ryba okoniokształtna
BOGAZ – podłużny lej krasowy
BOGZA – Geo (ur. l908), pisarz rumuński
BOHIO – chata karaibska
BOHOL – wyspa na Filipinach
BOHUN – bohater powieści „Ogniem
i mieczem” Sienkiewicza
BOHUN – Iwan, dowódca kozacki
BOISE – miasto i rzeka w USA
BOITO – Arrigo (1842-1918), włoski
poeta i kompozytor
BOJAN – wędrowny pieśniarz słowiański
BOJAR – właściciel ziemski na Rusi
i Wołoszczyźnie
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BIWAK – obóz turystyczny
BIZET – Georges (1838-1875), kompozytor francuski
BIZON – ssak z rodziny pustorożców, spokrewniony z europejskim
żubrem.
BIZUN – 1. bat, batog, kańczug;
2. daw. próżniak, wałkoń
BLAGA – kłamstwo
BLAIS – Marie (ur. 1939), pisarka
kanadyjska
BLAKE – 1. Robert (1599-1657), admirał ang.; 2. William, poeta
BLANK – 1. krenelaż, 2. wyprawiona skóra; 3. Antoni (1785-1844),
malarz; 4. Piotr (1742-1797), bankier
BLASK – mocne światło
BLICH – miejsce, gdzie się bieli tkaniny, przędzę itp.
BLIMP – wojowniczy konserwatysta
BLIND – 1. nielegalny pasażer statku;
2. ślepy fornir; 3. warstwa sklejek
BLINY – rodzaj placków
BLOCH – Augustyn (ur. 1929), kompozytor
BLOCH – Feliks (ur. 1905), fizyk
amer., noblista
BLOND – kolor włosów
BLOOM – Leopold i Molly, bohaterowie „Ulissesa” J. Joyce’a
BLUES – jedna z najstarszych form
muzyki północnoamerykańskich
Murzynów
BLUFF – blef; celowe wprowadzenie
w błąd
BLUZA – górna część ubrania sportowego

BOJER
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BOJER – jacht lodowy
BOJER – Johan (1872-1959), pisarz
norweski
BOJKA – mała boja służąca do oznaczania miejsca, gdzie zarzucono
sieci, kotwicę itp.
BOKAŻ – system pól z żywopłotami
w Anglii, Francji
BOLAN – przełęcz w Pakistanie
BOLAS – pułapka, broń myśliwska
Indian
BOLEC – cylindryczny trzon metalowy; sworzeń
BOLEŃ – ryba drapieżna z rodziny
karpiowatych
BOLERO – 1. taniec hiszpański;
2. typ kapelusza
BOLID – 1. duży meteor; 2. samochód wyścigowy
BOLKO – książę opolski, cieszyński
BOLUS – glinka stosowana w malarstwie; pulment
BOMBA – 1. pocisk z mechanizmem
zapłonowym; 2. sensacyjna wiadomość; 3. gatunek ziemniaka
BONDE – Karol, król Norwegii
BONER – Seweryn (1486-1549),
bankier królewski
BONES – Billy, postać z powieści
„Wyspa skarbów” R. Stevensona
BONET – rodzaj czapki bez daszka;
czepek kobiecy
BONGO – antylopa z rodziny krętorogich
BONIA – element rowkowania elewacji
BONNY – zatoka na Atlantyku
BONUS – dodatek, premia
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BONZA – 1. buddyjski duchowny;
2. zarozumiały urzędnik
BOOLE – George (1815-1864), ang.
logik i matematyk
BORAK – mit. klacz islamska
BORAN – sól kwasów borowych
BORDO – francuskie wino
BOREK – 1. związek boru z metalami; 2. dzielnica Krakowa
BOREK – Stanisław, sekretarz królewski
BOREL – Emil (1871-1956), matematyk francuski
BORKU – kraina na Saharze
BORMO – bóstwo galijskie
BORNU – 1. muzułmańskie państwo
afrykańskie; 2. kraina w Nigerii
BORTA – 1. lamówka; 2. bosak,
sprzęt pożarniczy
BORYS – bohater opowiadania
„Tren” B. Czeszki
BORYS – Godunow (1552-1605), car
Rosji
BORYS – książę i król bułgarski
BOSAK – długi drąg zakończony stalowym hakiem i ostrzem
BOSCH – Carl (1874-1940), chemik
niemiecki, noblista
BOSCH – Hieronymus (1450-1516),
malarz niderlandzki
BOSCH – Robert (1861-1942), przemysłowiec niemiecki
BOSCO – Henri (1888-1976), pisarz
francuski
BOSKA – Zosia, postać z „Pana Wołodyjowskiego” H. Sienkiewicza
BOŻEK – Arkadiusz, uczestnik powstań śląskich

BRUNI
BREAK – w boksie: komenda sędziego
BREDA – miasto w Holandii
BREJA – maź
BREMA – miasto i kraj związkowy
w Niemczech
BRENT – Emilia, bohaterka powieści
„Dziesięciu Murzynków” A. Christie
BREST – miasto we Francji
BREWE – urzędowy dekret papieski
BREZA – Tadeusz (1906-1970), powieściopisarz
BRILL – Juliusz (1901-1981), mikrobiolog
BRIZO – bogini z Delos
BROCA – Philippe (ur. 1933), reżyser francuski
BROCH – Herman (1886-1951), pisarz austriacki
BRODA – 1. dolna część twarzy; 2. zarost na twarzy; 3. u zwierząt: pęk
sierści pod pyskiem
BRODY – zespół pałacowo-miejski
koło Lubuska
BRONA – narzędzie rolnicze
BRONZ – gatunek indyka
BROOK – Peter (ur. 1925), reżyser
angielski
BROWN – Charles (1771-1810), pisarz amer.
BROWN – Ford (1821-1893), malarz
angielski
BRUCE – Dawid (1855-1931), mikrobiolog angielski
BRUCE – James (1730-1794), podróżnik szkocki
BRUNI – Leonardo, włoski kronikarz, humanista
89

B

5-LITEROWE

BÓJKA – awantura połączona z biciem się; bijatyka, bitka, burda
BRACH – poufale, rubasznie: „bracie!”
BRACK – miasto w azjatyckiej części Rosji
BRADŻ – język hinduski
BRAGA – Sara, bohaterka noweli
„W domu Sary” S. Grabińskiego
BRAGG – William (1862-1942), fizyk ang., nihilista
BRAHA – wywar pozostały po pędzeniu wódki, służący za pokarm
dla bydła i trzody
BRAHE – Tycho (1546-1601), astronom duński
BRAJL – alfabet dla niewidomych
BRAMA – 1. ruchome zamknięcie
wjazdu; 2. przejście
BRAND – Yance (ur. 1931), kosmonauta amer.
BRANT – Adam, postać z tragedii
„Żałoba przystoi Elektrze”
BRANT – czyste, wypalone złoto
BRAUN – Andrzej (ur. 1923), poeta
i pisarz
BRAUN – Jerzy (1901-1975), poeta
i filozof
BRAUN – Karl (1850-1918), fizyk
niemiecki, noblista
BRAUN – Kazimierz (ur. 1936), reżyser
BRAUN – Otto (1872-1955), premier
niemiecki
BRAUN – Werner (1912-1977), niemiecki konstruktor rakiet
BRAWA – oklaski i owacje
BRAZI – Luka, bohater „Ojca chrzestnego” M. Puzo

BRUNO

5-LITEROWE

B

BRUNO – Giordano (1548-1600), filozof wł., spalony na stosie
BRUNO – narrator powieści „O bohaterach i grobach” E. Sabato
BRYDŻ – sportowa gra w karty
BRYJA – potrawa ze śruty zbożowej
BRYKA – pojazd konny
BRYŁA – przestrzenna figura geometryczna
BRYZA – okresowy wiatr lokalny
BRYZG – w lm. – rozpryskujące się
cząstki wody, błota itp.
BRYZE – daw. ozdoby stroju
BRZEG – skraj, krawędź, granica
BRZĘK – 1. dźwięk wywołany przez
uderzenie lub potrącenie przedmiotu, przez szybki ruch skrzydeł
owadów itp.; 2. brekinia
BUBEK – laluś
BUBEL – towar złej jakości
BUBON – obrzęk pachwiny
BUDAN – rodzaj szałasu myśliwskiego
BUDDA – przydomek Siddhartha
Gautama – indyjskiego filozofa,
twórcy buddyzmu
BUDKA – 1. damski kapelusz noszo
ny w XIX w.; 2. kiosk uliczny; 3. futrzany wysoki damski kołnierz
BUDYŃ – deser gotowany na mleku
BUFET – miejsce sprzedaży przekąsek
BUFFA – operowa śpiewaczka komiczna
BUFFO – 1. komiczny, błazeński;
2. określenie męskich ról komicznych w teatrze operowym
BUFKA – wypukłość tkaniny
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BUFON – zarozumialec, pyszałek;
pretensjonalny blagier
BUFOR – zderzak wagonu
BUGGY – lekki pojazd konny
BUGRA – pagórki mrozowe
BUHAJ – samiec rozpłodowy bydła
domowego; stadnik
BUHEN – dawna twierdza egipska
BUICK – marka samochodów amerykańskich
BUJAK – fotel na biegunach
BUJDA – kłamstwo, zmyślenie, blaga
BUJNY – polski herb szlachecki
BUKAL – dawniej puchar
BUKAT – 1. sztuka bydła rzeźnego;
2. garbowana skóra zwierzęcia
rzeźnego
BUKSA – lina do holowania statku
BULAJ – okienko w burcie
BULBO – bohater powieści „Pierścień i róża”
BULIK – punkt na lodowisku hokejowym
BULLA – 1. urzędowe pismo papieskie wydawane w sprawach wielkiej wagi; 2. pieczęć metalowa
BULWA – 1. łodyga podziemna niektórych roślin; 2. roślina wieloletnia; topinambur; 3. starorzymski
medalion
BUŁAT – imię Okudżawy, poety
i pieśniarza rosyjskiego
BUŁAT – miecz perski albo szabla
turecka
BUŁKA – białe pieczywo pszenne
BUNDZ – masa serowa z mleka
owczego

CABOT
BUTAN – bezwonny, bezbarwny gaz
palny
BUTAS – kochanek Afrodyty
BUTEN – związek organiczny, gaz
palny otrzymywany z butanu; butylen
BUTIK – mały sklep z odzieżą i galanterią
BUTLA – 1. duża butelka, gąsior;
2. naczynie stalowe
BUTON – 1. duży, niezwisający kolczyk z dużym brylantem; 2. ozdobny guz, guzik
BUTOR – Michel (ur. 1926), pisarz
francuski
BUTUT – drobna moneta w Gambii
BUTYL – syntetyczny kauczuk; kauczuk butylowy
BUTYŃ – jezioro na Pojezierzu Poznańskim
BUZIA – twarz, lico
BYDLĘ – rogate, przeżuwające zwierzę domowe
BYDŁO – hodowlane zwierzęta rogate
BYKAU – Wasil (ur.1924), pisarz
białoruski
BYRON – George (1788-1824), poeta angielski
BYRON – przylądek Australii
BYTOM – miasto, górniczy ośrodek
przemysłowy
BYZES – kamieniarz grecki
BZDET – coś mało wartościowego
BZURA – dopływ Wisły
CABAN – duży baran
CABOT – Sebastian (1472-1557), żeglarz włoski
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BUNGO – bohater powieści „622
upadki Bunga” Witkacego
BUNIN – Iwan (1870-1953), poeta
i pisarz rosyjski
BURAK – roślina dwuletnia z rodziny komosowatych
BURAN – wiatr na Syberii
BURDA – ordynarna kłótnia, awantura, bijatyka
BUREK – nierasowy pies podwórzowy; kundel
BUREK – Wincenty (ur. 1905), pisarz
BURKA – wierzchnie okrycie, rodzaj
płaszcza
BURKE – Robert (1820-1861), podróżnik angielski
BURMA – ośrodek wydobycia ropy
w Tunezji
BURNS – 1. postać z powieści „Smuga cienia” J. Conrada; 2. Robert
(1759-1796), poeta szkocki
BURRI – Alberto (ur. 1915), malarz
włoski
BURSA – 1. internat szkolny; 2. miasto w Turcji
BURSZ – student uniwersytetu niemieckiego
BURTA – ściana statku
BURZA – 1. gwałtowne zakłócenie
równowagi atmosferycznej; 2. polski okręt-niszczyciel
BUSCH – Ernest (1900-1980), astronom niemiecki
BUSHI – samuraj
BUSKO – Zdrój; miasto-uzdrowisko
BUSTA – Christine (ur. 1915), pisarka austriacka

