
A 
• a bit [e'bit] 
• abil i ty [e'biliti] 

maneuverability [me'nu:we] 
• able [ejbl] 
• above [e'baw] 
• (the) abrasives [e'brejsiws] 
• ABS system [ej bi: 'si: 'sistem] 
• absorb [eb'zo:b] 
• absorbency [a=b'so:bensi] 
• absorber [eb'zo:be] 
• absorbt ion [eb'zo:bszen] 
• abundance [e'bandens] 
• accelerate [ek'selerejt] 
• accelerator [eksele'rejte] 
• access ['aekses] 
• accessories [ek'seseri:z] 
• accident ['aeksident] 
• according to [e'ko:dir] tu] 
• accuracy ['eekjuresi] 
• accurate ['askjuretj 
• acetylene [e'setilin] 
• acid ['aesid] 

acid free [fri:] 
acid-resistant ['ri'zistent] 

• acrylic [e'krilik] 
• adapter [e'daspte] 
• adaptor [e'deepte] 

2-way/ 3-way adaptor 
• addit ional [e'disznel] 
• adhere [ed'hije] 
• adhesive [ed'hi:siw] 

trochę, odrobina 
zdolność (umiejętność) 
zdolność manewrowa 
zdolny (do) 
ponad 
materiały ścierne 
system ABS 
pochłaniać, wchłaniać 
chłonność 
pochłaniacz 
wchłanianie 
nadmiar 
przyspieszyć 
przyspieszacz 
dostęp, dojazd 
osprzęt (dod. wyposażenie) 
wypadek (nieszczęśliwy) 
zgodnie z 
dokładność 
dokładny 
acetylen 
kwas, kwaśny 
nie zawierający kwasu 
kwasoodporny 
akrylowy 
element pośredniczący 
rozgałęziacz (bez kabla) 
rozgałęziacz dwu-/ trzy-wtykowy 
dodatkowy 
przylegać 
lepiszcze, spoiwo 
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wsteczny, tylny, zwrotny (ciężar) 
wycofać (pojazdem) 
koparka 
koparka łyżkowa przedsiębierna z 
chwytakiem 

backhoe with ripper tooth [wió 'ripe tu:Q] - zrywarka (nawierzchni) 

• back [baek] 
• back out [bask 'aut 
• backhoe ['baskheu] 

backhoe with grab [graeb] 

• backwards ['baskłe:ds] 
• bag [beeg] 

rubbish bag ['rabisz] 
• balance ['beelens] 

• balancer ['bselense] 
• balancing ['bselensir]] 
• balcony ['bselkeni] 
• bali [bo:l] 

bali mug [mag] 
bali stud [stad] 
ball-shaped [szejpt] 

• ballast ['baBlest] 
• balustradę ['baelustrejd] 
• band [beend] 

abrasive band [eb'rejsiw] 
band-clamp [ klćem] 
chain band ['czejn] 
sealing band ['si:lir)] 

• banister ['baeniste] 

• bank [bsei^k] 
• bar [ba:] 

bar chart [cza:t] 

wstecz (kierunek) 
torba, torebka worek (mały) 
worek na śmieci 
wyrównywanie (ciśnienia itp.), 
wywa-
żać (koła) 
wyważarka (kół) 
wyważenie 
balkon (mieszkania) 
kula, kulka 
gniazdo kulowe 
sworzeń kulowy 
kulisty 
obciążenie, podsypka (z piasku) 
bariera (bud.) 
wiązar, taśma, opaska (ogólnie) 
taśma szlifierska/ ścierna 
docisk 
taśma łańcuchowa 
taśma uszczelniająca 
poręcz, balustrada (przy scho-
dach) 
nasyp 
drąg, drążek, kształtownik, sztaba, 
belka 
wykres słupkowy 

cross/ transverse bar [kros/ trćenz'we:s] - belka poprzeczna 
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c 
• cab [kaeb] 
• cabin [kaebin] 
• cabinet ['kasbinet] 

bathroom cabinet ['ba:0ru:m] 
cabinet maker ['mejke] 
coctail cabinet fkoktejl] 
equipment cabinet [i'kłipment] 

• cable ['kejbl] 
1.5 mm section cable [sekszn] 
accelerator cable [ek'selerejte] 
cable brake [brejk] 
cable excavator ['ekskewejte] 
cable loop [lu:p] 
cable reel [ri:l] 
cable sheet [szi:t] 
earthing cable ['e:©iri] 
high-voltage cable [haj 'woltidż] 
ignition cable [ig'niszn] 
lead sheated cable ['led szi:tid] 

kabina kierowcy ciężarówki 
kabina 
szafka przeszklona 
szafka łazienkowa 
stolarz (meblowy) 
barek (mebel) 
szafka na narzędzia 
kabel, linka, przewód 
przewód o przekroju 1,5 mm 
linka dźwigni gazu 
hamulec linowy 
koparka linowa 
wiązka kablowa 
bęben do nawijania kabla 
izolacja kabla 
kabel uziemiający 

- przewód wysokiego napięcia 
kabel zapłonowy 
kabel w płaszczu ołowianym 

power supply cable ['paue se'plaj] - przewód zasilania energią 
suspension cable [ses'penszen] - przewód wiszący 
two-core/three-core cable [ko:] przewód dwu-/trójżyłowy 

' cage [kejdż] klatka, kosz, koszyczek (łożyska) 
planet pinion cage ['plaanit pinjen] - kosz satelitów 

i calculate ['kselkjulejt] 
i calibrate ['kaelibrejt] 
' cam [kaem] 
' camshaft [ 'ksmsza:ft] 
' can [ksen] 

watering can ['ło:trir)] 
i canal ['kaenl] 
i candle [kaendl] 
' canopy ['ksenepi] 

obliczyć 
kalibrować 
knaga 
wał krzywkowy 
pojemnik na płyn, puszka (farby) 
polewaczka 
kanał (droga wodna) 
świeca (woskowa) 
baldachim, daszek (ochronny) 
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D 
> dado ['dsedeu] lamperia 
i damage ['dsemidż] uszkodzenie, szkoda, uszkodzić 

damage resulting from loading szkoda powstała przy załadunku 
• (vibration) damper [wajbrejszn 'daempe] - tłumik (drgań) 
• danger ['dejr]dże] 
• dangerous ['dejr]dżeres] 
' dark [da:k] 
i dashboard ['dseszbo:d] 

dash(board) lamp [laemp] 
i data [dejte] 

operating data feuperejtir]] 

niebezpieczeństwo 
niebezpieczny 
ciemny 
tablica rozdzielcza (sam.) 
oświetlenie deski rozdzielczej 
dane, parametry 
dane eksploatacyjne 

performance data [pe:fo:mens] - charakterystyka działania 
service data [*se:wes] dane dotyczące serwisu 

i date [dejt] termin (data) 
> daylight [baj 'dejlajt] świetle przy dziennym 
> deadline ['dedlajn] termin ostateczny 
< deck [dek] pokład (pojazdu) 
> decking ['dekir]] zadaszenie 
i decomposi t ion [dikompe'ziszen] - rozkład (gnicie) 

decorate ['dekerejt] 
• decorative ['dekerejtiw] 
deep [di:p] 

• defect [di'fekt] 
• defective [di'fektiw] 
i deficiency [di'fisznsi] 
i deflection [di'flekszn] 
i deformable [di'fo:mebl] 
' deformation [difo:'mejszn] 
< defrost [di'frost] 
• defroster [di'fro:ste] 
' degrease [di'gri:s] 

malować, dekorować 
dekoracyjny 
głęboki 
usterka 
wadliwy 
niedobór 
ugięcie (pod naciskiem) 
podatny na odkształcenia 
odkształcenie 
odmrozić 
odszraniacz szyby 
odtłuścić 
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E 
earth [e:0] ziemia, masa (w akumulatorze), 

uziemić (urządzenie) 
earth connection [ke'nekszn] uziemienie 
easy ['i:zi] łatwo, łatwy 
easy to service ['se:wis] łatwy w obsłudze 
eaves [i:vz] okap budynku 
economize [i'konemajz] oszczędzać (materiały) 
economy [i'konemi] gospodarka, oszczędność (mate-

riału) 
edge [edż] obrzeże, ostrze, krawędź, kant 
cutting edge ['katir}] kąt skrawania 
plate edge [plejt] krawędź blachy 
scanning edge ['sksenir]] krawędź wygładzająca 
wrap-around cutting edge [raep e'raund katir]] - nóż o ostrzu wygię-

tym 
effect [i'fekt] zjawisko, efekt 
eff iciency [i'fisznsi] sprawność, wydajność (skutecz-

ność) 
thermal efficiency ['0e:mel] sprawność cieplna 
ejection [i'dżekszn] wyrzut 
ejector [i'dżekte] wypychacz 
elbow (fitt ing) ['eibeu fitirj] kolanko (techn.) 
% " elbow etc [0ri: tu fo:] kolanko % " itp. 
double-wall elbow ['dabl ło:l] kolanko rurowe dwuścienne 
electric [i'lektrik] elektryczny (konkretne urządze-

nie) 
electric flash weld [flaesz] zgrzeina iskrowa 
electric magnet [maegnit] elektromagnes 
electric truck [trak] elektrowózek 
electric water heater [ło:te 'hi:te] - terma elektryczna 
electric weld [łeld] zgrzeina doczołowa 
electrical [i'lektrikel] elektryczny (zw. z elektrycznością) 
electrical fault [fo:It] spięcie elektryczne 


