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Słownik- znaczenie słów i fraz 

 
https://polszczyzna.pl/slownik-znaczenie-slow-i-fraz/ 

 

Język polski to prawdziwa skarbnica słów, jednak na co dzień używamy ich 

zaledwie garstki. Co zrobić, jeśli usłyszymy lub przeczytamy słowo, którego 

znaczenia nie znamy? Można na przykład sięgnąć po słownik dostępny na 

naszej stronie Polszczyzna.pl i sprawdzić znaczenie wyrazu, a przy 

okazji synonimy i przykłady, które pomogą jeszcze lepiej zrozumieć, co kryje 

się pod danym słowem. Warto zaznaczyć, że słownik dostępny na naszej 

stronie jest ciągle rozbudowywany, dlatego lista haseł będzie się stale 

powiększać. Śledź nas, a już nigdy więcej nie zabraknie Ci słów! Uwaga! 

Słownik jest w pełni darmowy.  

NAJCZĘŚCIEJ SZUKANE SŁOWA  

 

Introwertyk – kto to taki? Definicja oraz synonimy 

 

https://polszczyzna.pl/slownik-znaczenie-slow-i-fraz/
https://polszczyzna.pl/skad-wzial-sie-jezyk-polski/
https://polszczyzna.pl/synonimy-i-wyrazy-bliskoznaczne/
https://polszczyzna.pl/introwertyk-kto-to-jest-definicja-i-synonimy/
https://polszczyzna.pl/introwertyk-kto-to-jest-definicja-i-synonimy/


 

Belfer – znaczenie słowa i przykłady użycia 

 

Pragmatyzm – znaczenie i przykłady użycia 

 

 

Malkontent, czyli kto? Znaczenie i przykłady użycia 

https://polszczyzna.pl/belfer-znaczenie-slowa-i-przyklady-uzycia/
https://polszczyzna.pl/belfer-znaczenie-slowa-i-przyklady-uzycia/
https://polszczyzna.pl/pragmatyzm-znaczenie-synonimy-i-przyklady-uzycia/
https://polszczyzna.pl/pragmatyzm-znaczenie-synonimy-i-przyklady-uzycia/
https://polszczyzna.pl/malkontent-czyli-kto-znaczenie-i-przyklady/
https://polszczyzna.pl/malkontent-czyli-kto-znaczenie-i-przyklady/


NOWE DEFINICJE  

Spekulacja – znaczenie słowa i przykłady użycia 

Gargantuiczny – co znaczy to słowo? Definicja, przykłady użycia, 

odmiana 

Partykularny, czyli jaki? Znaczenie, odmiana, przykłady użycia 

Dystyngowany – co to tak naprawdę znaczy? Przykłady użycia, 

definicja 

Snobizm – co to właściwie jest? Znaczenie, odmiana, przykłady 

użycia 

Kompulsywny – znaczenie słowa i przykłady użycia 

Dezaprobata – znaczenie słowa, synonimy i przykłady użycia 

Koincydencja – znaczenie słowa i przykłady użycia 

Konkluzja – poznajcie znaczenie tego słowa 

Immanentny, czyli jaki? Znaczenie słowa i przykłady użycia 

Aprobata – znaczenie i etymologia słowa 

Konfabulacja – skąd pochodzi to słowo i co oznacza? 

Empatia – co to jest? Wyjaśniamy, definiujemy, podajemy przykłady 

użycia 

Komfort – co dokładnie oznacza to słowo? 

Asertywność – znaczenie, przykłady użycia, odmiana 

Oportunista – definicja i przykłady użycia 

Trywialny, czyli jaki? Synonimy, definicja i przykłady 

Incognito – znaczenie słowa oraz przykłady użycia 

Ostentacyjny, czyli jaki? Synonimy, definicja i przykłady 

Temperament – znaczenie słowa oraz przykłady użycia 

Sceptyczny – co to znaczy? Definicja, synonimy i etymologia 

Transparentny – definicja i przykłady użycia 

Serce nie sługa – znaczenie i przykłady użycia 

Eskalacja – co to znaczy? Synonimy, definicja i przykłady 

Dyletant – kto to jest? Synonimy, definicja i przykłady 

https://polszczyzna.pl/spekulacja-znaczenie-slowa-i-przyklady-uzycia/
https://polszczyzna.pl/gargantuiczny-co-to-znaczy-przyklady-uzycia-definicja-synonim-slownik/
https://polszczyzna.pl/gargantuiczny-co-to-znaczy-przyklady-uzycia-definicja-synonim-slownik/
https://polszczyzna.pl/partykularny-definicja-synonimy-przyklady/
https://polszczyzna.pl/dystyngowany-znaczenie-przyklady-uzycia-synonimy/
https://polszczyzna.pl/dystyngowany-znaczenie-przyklady-uzycia-synonimy/
https://polszczyzna.pl/snobizm-definicja-synonimy-przyklady/
https://polszczyzna.pl/snobizm-definicja-synonimy-przyklady/
https://polszczyzna.pl/kompulsywny-definicja-i-przyklady-uzycia/
https://polszczyzna.pl/dezaprobata-znaczenie-synonimy-przyklady-uzycia/
https://polszczyzna.pl/koincydencja-znaczenie-slowa-i-przyklady-uzycia/
https://polszczyzna.pl/konkluzja-definicja-synonimy/
https://polszczyzna.pl/immanentny-czyli-jaki-znaczenie-slowa-i-synonimy/
https://polszczyzna.pl/aprobata-znaczenie-synonimy-i-przyklady-uzycia/
https://polszczyzna.pl/konfabulacja-skad-pochodzi-to-slowo-i-co-oznacza/
https://polszczyzna.pl/empatia-co-to-jest-definicja-synonimy-przyklady/
https://polszczyzna.pl/empatia-co-to-jest-definicja-synonimy-przyklady/
https://polszczyzna.pl/komfort-co-to-jest-znaczenie-i-synonimy/
https://polszczyzna.pl/asertywnosc-znaczenie-przyklady-uzycia-odmiana/
https://polszczyzna.pl/oportunista-definicja-synonimy-przyklady-uzycia/
https://polszczyzna.pl/trywialny-czyli-jaki-synonimy-definicja-i-przyklady/
https://polszczyzna.pl/incognito-znaczenie-slowa-synonimy-przyklady-uzycia/
https://polszczyzna.pl/ostentacyjny-czyli-jaki-synonimy-definicja-i-przyklady/
https://polszczyzna.pl/temperament-co-to-jest-synonimy-definicja-i-przyklady/
https://polszczyzna.pl/sceptyczny-definicja-synonimy-i-etymologia/
https://polszczyzna.pl/transparentny-definicja-i-przyklady-uzycia/
https://polszczyzna.pl/serce-nie-sluga-znaczenie-i-przyklady-uzycia/
https://polszczyzna.pl/eskalacja-co-to-jest-synonimy-definicja-i-przyklady/
https://polszczyzna.pl/dyletant-kto-to-jest-synonimy-definicja/


Pretensjonalny, czyli jaki? Synonimy, definicja i przykłady 

Koneser. Kto to jest? Definicja i synonimy 

Permanentny, czyli jaki? Synonimy, definicja i przykłady 

Indygo – co to znaczy? Synonimy, definicja i przykłady 

Pejoratywny, czyli jaki? Znaczenie, synonimy i przykłady 

PORADNIA JĘZYKOWA  

Oto czy o to – którą formę wybrać? 
  

Manager czy menager – jak zapisywać i odmieniać 

spolszczoną nazwę tego stanowiska? 
  

Vice versa. Łaciński zwrot, który zna każdy. Czy na 

pewno? 
  

Żona czy małżonka? Czy to wyrazy, które możemy 

swobodnie wymieniać? 
  

Niemniej czy nie mniej? Sprawdź, jaka jest różnica 
  

Zamrażalka czy zamrażarka? 
  

Niedobre czy nie dobre. Jak to zapisać? 
 

Definicje słów, synonimy i tabela odmiany 

Definicje słów zawarte w Słowniku Polszczyzna.pl są opisane tak, byś zrozumiał 

ich znaczenie bez cienia wątpliwości. Dodatkowo podane przykłady użycia słów 

(m.in. z literatury, prasy i świata internetu) oraz ich synonimy pomogą jeszcze 

szerzej i głębiej spojrzeć na daną definicję, ponieważ wiemy, jak ważne są 

praktyczne przykłady, a nie tylko sucha teoria. Każde słowo zawiera tabelę 

odmiany, by nie było wątpliwości, jak należy odmienić konkretny wyraz 

w poszczególnych przypadkach gramatycznych. 

  

https://polszczyzna.pl/pretensjonalny-definicja-i-synonimy/
https://polszczyzna.pl/koneser-kto-to-jest-definicja-i-synonimy/
https://polszczyzna.pl/permanentny-synonimy-definicja-i-przyklady/
https://polszczyzna.pl/indygo-co-to-znaczy-synonimy-definicja-i-przyklady/
https://polszczyzna.pl/pejoratywny-czyli-jaki-znaczenie-synonimy-i-przyklady/
https://polszczyzna.pl/oto-czy-o-to-jak-piszemy/
https://polszczyzna.pl/manager-czy-menager/
https://polszczyzna.pl/manager-czy-menager/
https://polszczyzna.pl/vice-versa-znaczenie-i-przyklady-uzycia/
https://polszczyzna.pl/vice-versa-znaczenie-i-przyklady-uzycia/
https://polszczyzna.pl/zona-czy-malzonka/
https://polszczyzna.pl/zona-czy-malzonka/
https://polszczyzna.pl/niemniej-czy-nie-mniej-poprawna-forma/
https://polszczyzna.pl/zamrazalka-czy-zamrazarka/
https://polszczyzna.pl/niedobre-czy-nie-dobre-jak-to-zapisac/
https://polszczyzna.pl/statua-odmiana/
https://polszczyzna.pl/przypadki-w-jezyku-polskim/


Etymologia, ciekawostki językowe 

Etymologia słów, czyli ich pochodzenie, to kolejna sekcja, którą znajdziesz 

praktycznie w każdym opracowanym artykule dostępnym w naszym słowniku. 

Dzięki temu uświadomisz sobie, skąd przywędrował do nas dany wyraz i co 

pierwotnie oznaczał. Oprócz etymologii przygotowaliśmy 

także ciekawostki językowe, które sprawiają, że chce się wracać do słownika coraz 

częściej. 

  

Poszerzanie słownictwa 

Udowodniono naukowo, że częste przeglądanie naszego słownika powoduje 

zauważalne poszerzenie słownictwa, tym samym częściej i naturalniej sięgamy po 

słowa, których znaczeń wcześniej nie znaliśmy. Rozumiemy więcej treści, gdy 

czytamy książki czy prasę, nie czujemy się 

skonfundowani w towarzystwie i cieszymy się z zasobu słów, który ciągle 

wzbogacamy. 
                      Joanna Patro 

https://polszczyzna.pl/zlozenia-zrosty-i-zestawienia/
https://polszczyzna.pl/palindrom-definicja-i-przyklady/
https://polszczyzna.pl/jak-zachecic-dzieci-do-czytania-ksiazek-lektur/
https://polszczyzna.pl/defetyzm-imponderabilia-ambiwalentny/

