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Polsko-rosyjskie materiały leksykograficzne

D
DALE|KI
~j x. (o kontynuacji: z przeczeniem) больше ∇ ���������������������
on nie chce z nią ~j
współpracować� он не хочет больше сотрудничать с ней ���
y.
(zachęta do czynności, wypowiedzi) ну-ка ∇ ~j,�����������
����������
opowiadaj ну-ка,
рассказывай
DALEKOPIS
~em (jak) по телетайпу
DBAŁOŚ|Ć
zrobiony z mniejszą ~cią менее выдержанный )przed rzecz.(
zrobiony z wielką ~cią выдержанный )przed rzecz.( ∇ projekt
zrobiony z wielką ~cią� выдержанный проект
zrobiony z większą ~cią более выдержанный )przed rzecz.(
DECYD|OWAĆ
~ować x. (o czymś: determinować) определять ¦вин. ∴ o msc.¦ ∇
inne czynniki ~ują o jego losie другие факторы определяют
его судьбу
DECYZJ|A
zmienić ~ę (zastąpić własną wcześniejszą decyzję inną) перерешить
DEPTAĆ
~ po piętach гнаться по пятам за ¦тв. ∴ cel.¦

DIAB|EŁ
~bli wzięli (o osobie doznającej niepowodzenia) калошей накрылся
¦(им.) ∴ ∅¦ ∇ diabli wzięli (np. o osobie, do której można byłoby
odnieść zaimek on) (он) калошей накрылся
DŁUGOŚĆ
na ~ (pod względem) по длине ∇ na ~ starczy по длине хватит
DOBRO
obfitość dóbr изобилие
DOJRZAŁOŚ|Ć
⊕ egzamin ~ci x. (pot. ros.) экзамен на зрелость
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DOPIERO
~ x. (przed czas.: nie wcześniej niż w sytuacji, o którą chodzi) только и
∇ ~ zrozumie, kiedy go zwolnią только и поймёт, когда его
уволят
DOPYTYWAĆ
~ się x. (starać się odnaleźć, wejść w kontakt) справляться ¦о предл.
∴ o bier.¦
DOSTRZE|C/~GAĆ
~c/~gać x. (wyróżnić z tła) различить / различать
DRĘCZY|Ć
⊕ niepokój ~ y����_ скребёт на сердце ¦род. ∴ bier.¦ ∇ ją ~ niepokój
у неё скребёт на сердце
DRZEĆ
~ się x. (robić hałas głosem) голосить
DUŻO
_ ma nie za ~ (ma dość mało pieniędzy itp.: pot.) у _ не густо с ¦тв.
∴ dop.¦ ¦род. ∴ mian.¦ ∇ mamy
������������������������
nie za ~ pieniędzy у нас не
густо с деньгами
DUŻY
mający największy (z rzecz. oznaczającym cechę) наиболее ¦прил.
∴ rzecz. odpowiadający danemu przym.¦ ∇ mający
����������������������
największą częstotliwość наиболее частотный ● ����������������������������
mający największy autorytet
наиболее авторитетный
DWÓR
na dworze (panującego: o przynależności do kręgów dworskich) при
дворе
DZIEDZIN|A
~a sztuki искусство ∇ wiele ~ sztuki многие искусства
DZWONIĆ
~ z automatu (telefonicznego) звонить по автомату / звонить с
автомата

