І.П. Ющук

Словник
української мови VІ століття
Присвячую пам’яті предків,
які століттями творили й
свято берегли рідну українську
мову, передаючи її з покоління
в покоління

Київ
Київський міжнародний університет
2017

ББК 81.2 УКР.4
УДК 811.161.2(038)
Ю99
Рекомендовано
вченою радою Київського міжнародного університету
(протокол № 6 від 31.01.2017 року)

Рецензенти:
О.Н. Мушкудіані, доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри Київського міжнародного університету
Д.В. Павличко, Герой України, почесний професор НаУКМА
М.Г. Зубков, лінгвоексперт Комітету стандартування
НУ “Львівська політехніка”, заслужений працівник
освіти України, лексикограф

Ющук І.П.
Ю99 Словник української мови VІ століття. — К.: Київський
міжнародний університет, 2017. — 352 с.
ISBN 978-617-651-178-6
У словнику зібрано понад 13 тисяч слів української мови
слов’янського походження, які повністю або частково звучанням
і значенням збігаються зі словами верхньолужицької (7,5 тис.
слів), чеської (10,8 тис. слів), словенської (9,3 тис. слів), сербської
й хорватської мов (10,2 тис. слів), території яких не межують з
Україною. Можна з повною підставою припускати, що їх наші
предки вживали ще до розселення слов’ян — у VІ й попередніх
століттях, а не запозичили пізніше. Ці слова є переконливим свідченням про побут, звичаї й життєві турботи наших далеких
предків.

ISBN 978-617-651-178-6
2

© І.П. Ющук, 2017
© Київський міжнародний університет, 2017

Вступне слово
Принаймні вперше чуті, з перших слів
Я мови польську й сербську розумів,
Словацьку, чеську та словенську мови,
Коли й без словника велись розмови…
В. Василашко
“И хотя нҌмцы увҌряютъ, якобы малороссійскоє нарҌчіє єсть нє что иноє какъ русский
языкъ, испорчєнный примҌсью польскаго, нє
смотря на то малорусскоє нарҌчіє старҌє многихъ других, ибо Кієвъ процвҌталъ ужє въ то
врємя, когда Москва нє сущєствовала, а славянскіє Полянє єщє прєждє Рурика говорили нє иначє, какъ своимъ славянскимъ языкомъ”.
Г.С. Бандке, 1815 р.

Звісно, півтори тисячі років тому назв Україна, українець, український не існувало (як і не було таких назв, як France, Français, français
чи Deutschland, Deutsche, deutsch), але ця земля (україна) була, і на ній
жили й спілкувалися наші далекі предки. І сучасна українська мова не
раптом з’явилася з появою назви український (як і французька чи німецька), а під різними назвами чи й без назви формувалася впродовж
тисячоліть, як і все на світі. Можна було б мову наших предків, що
була в VІ столітті, назвати протоукраїнською, але з цього випливало
б, що йдеться про якусь первісну мову, яка передувала сучасній і була
мало подібна до неї.
Звичайно, мова змінюється з часом, але змінюється дуже повільно
і не докорінно, якщо не зазнає́ насильницьких зовнішніх впливів. Перші
християнські твори грузинською мовою з V століття грузини цілком
розуміють і тепер без перекладу. Грузини вільно читають “Витязя в тигровій шкурі” Шота Руставелі (тільки деякі специфічні слова потребують пояснення), хоч цьому творові приблизно 800 років. Як стверджують знавці, мова “Божественної комедії” Аліг’єрі Данте дуже мало відрізняється від сучасної італійської, хоч цей твір написаний майже
700 років тому. Сучасний ісландець легко читає й розуміє, що було написане в ХІІІ столітті. Тож чи так уже суттєво могла змінитися мова
наших предків хоч і за вдвічі довший час, якщо давні людські спільноти
вели досить замкнутий спосіб життя і бережно ставилися до своєї мови?
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Про шанобливе ставлення людей у давнину до рідної мови свого
часу свідчив представник одного з індіанських племен Америки: “Наші матері витрачають щодня по дві години, навчаючи дітей правильно
говорити мовою племені. Дорослий індіанець, який не володіє своєю
мовою з абсолютною правильністю, фактично стає безправним: йому
не дозволяють говорити при людях, щоб його мовні хиби не передалися слухачам, особливо дітям. Через те наші матері витрачають величезну кількість часу, домагаючись ідеальної точності у відтворенні
нашої дуже складної граматики”. Мабуть, і наші предки з неменшою
бережливістю ставилися до своєї мови як до найціннішого скарбу, успадкованого від попередніх поколінь. Не випадково ж для них той,
хто говорив чужою мовою, був німцем, тобто німим.
У давні часи за мовою й вимовою розпізнавали людину, з якого
вона краю, якого племені, своя чи чужа. Переконливе свідчення про це
знаходимо в Біблії, де описано криваву сутичку між двома ізраїльськими родами: “Тоді гілеадії позаймали йорданські броди до Ефраїму; і
як хто з ефраїмських утікачів говорив: “Дайте мені перебрести”, — то
гілеадії його й питали: “Чи ти не ефраїмець?” І як той казав: “Ні!” —
то вони казали йому: “Скажи-но: Шібболет”, — і як він казав “Сібболет”, бо не вмів до ладу вимовити, то вони хапали його та й стинали
на йорданських бродах” (Суддів, 12; 5-6). Коли окупаційні російськобільшовицькі банди Муравйова 9 лютого 1918 року ввірвалися в Київ,
то стріляли в кожного, хто озивався українською мовою. Мова була і є
свого роду свідченням про людину. “Птицю пізнати по пір’ю, а людину по мові”, — каже українське народне прислів’я.
Отож є всі підстави вважати, що сучасна українська мова не повинна дуже відрізнятися від тої, якою наші предки розмовляли півтори тисячі років тому. Хоч, зрозуміла річ, за такий час багато чого й
змінилося і в її словниковому складі, і в значенні збережених слів, й у
вимові та граматиці, але, мабуть, не разюче. Далися, безперечно, взнаки, зокрема, впливи завойовників та колонізаторів — аварів (літописних обрів), татаромонголів, пізніше поляків, московитів, але не настільки, щоб докорінно змінити її структуру, засоби. Тож і в VІ столітті
мова наших предків була українська (хоч її так і не називали тоді),
тільки на певному ступені свого розвитку.
Про початки слов’янських мов, а отже, й української, у нас є лише припущення. У доісторичні часи, за родоплемінного ладу, майже
кожне плем’я мало свою мову. Мови сусідніх племен були ще доволі
близькими, але чим далі одне від одного жили племена, тим усе
більше різнилися їхні мови. Ось, наприклад, яку мовну картину
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спостерігав М. Миклуха-Маклай 1871 р. серед племен Нової Гвінеї:
“Майже в кожному селищі своє наріччя. У селах, віддалених на чверть
години ходи одне від одного, є вже кілька різних слів для позначення
тих самих предметів; жителі сіл, розташованих на відстані години ходи одне від одного, розмовляють іноді такими різними наріччями, що
майже не розуміють одні одних. Якщо мої екскурсії тривали понад
один день, мені потрібні були два або навіть три перекладачі, які
повинні були перекладати один одному запитання й відповіді” (Миклухо-Маклай Н.Н. Путешествия. — М. ― Л., 1940. ― Т.І. ― С. 243).
Подібні явища й тепер ще спостерігаються в деяких районах
Індії, в Африці. Наприклад, у тій же Новій Гвінеї ще й дотепер збереглося близько 620 мов. В Австралії наприкінці ХVІІІ ст., коли сюди
прийшли європейці, на 300 тис. аборигенів було близько 500 мов. В
Індії на початку нашого століття нараховували 1,5 тис. мов, зараз їх
налічують близько 500. У Нігерії понад 100 мов, у Заїрі ― близько
800. У сучасному Дагестані майже в кожному аулі своя мова.
Кожне явище має свою історію, тобто рух у часі. І мова теж, вона
не є чимось споконвіку даним. Та чи інша сучасна мова формувалася
протягом століть і тисячоліть водночас із формуванням того чи іншого народу.
Племінні мови були досить обмежені в своїх виражальних можливостях: синтаксис у них був бідний, морфологічні засоби мало
впорядковані, вони мали невеликий словниковий запас ― від сили
тисячу або трохи більше слів. Ці мови були нестійкими, особливо
швидко могла змінюватися їхня лексика. Тому, коли виникало
об’єднання племен (добровільне чи примусове), мова одного племені,
сильнішого, розвиненішого, невдовзі витісняла з об’єднання інші мови й водночас сама збагачувалася за їхній рахунок. Її словник помітно
збільшувався, з’являлися синоніми, розширювалися синтаксичні й
морфологічні засоби. Сама мова ставала досконалішою й стійкішою
вже хоч би й тому, що нею розмовляло більше людей. Така мова могла довший час протистояти натискові іншої мови.
Як же відбувався перехід від мов вузьколокальних до поширених?
Коли приблизно три тисячі років тому на лівий берег Тибру, туди,
де пізніше виник Рим, прийшло плем’я латинян, їх було небагато ―
десь кількасот осіб. Племена, що там жили, говорили зовсім іншими
мовами, іноді навіть дуже далекими від латинської (наприклад,
написів етруською мовою й досі не вдалося розшифрувати). Та з часом ці племена, підкорені латинянами, засвоїли їхню мову й самі стали її носіями та поширювачами. Коли вже в ІІ ст. до н.е. римська дер5

жава завоювала іберійські племена на Піренейському півострові, то через своїх управителів і військо поширила тут латинську мову, яка схрестилася з іберійськими, і внаслідок їхньої тривалої взаємодії постали
іспанська, галісійська, каталанська, португальська мови. У І ст. до н.е.
римляни завоювали галлів, накинули їм латинь ― і з виниклої таким
чином латино-галльської суміші врешті-решт сформувалася французька мова. Так само на початку ІІ ст. н.е. римляни принесли свою
мову дакам, і вона, змішавшись тут із місцевою, перетворилася на румунську. Сьогодні романськими мовами, в основу яких лягла латинь,
розмовляє понад півмільярда людей різного етнічного походження.
Певна мова опановувала дедалі більший простір не стільки завдяки
природному приростові населення, скільки внаслідок насильного або
добровільного захоплення в її орбіту носіїв інших мов. Найчастіше це
відбувалося внаслідок підкорення одним племенем чи народом інших
племен чи народів. Ареал такої мови з бігом століть то розширювався в
різні боки, то звужувався, вона зазнавала то сильнішого, то слабкішого
впливу як з боку переможених мов, так і з боку мов інших завойовників, розгалужувалася, діставала різні назви. Окремі її відгалуження
могли зникати або розростатися до нових мов-основ. Основну ж роль в
утвердженні тої чи іншої мови завжди відігравала держава, зокрема її
адміністрація та військо. А причиною різких змін у мові, появи в ній
цілком нових якостей були її зіткнення з іншими мовами.
Що ж відбувалося з мовою на теренах сучасної України?
Геродот (V ст. до н.е.) пише, що скіфи, відвідуючи країну аргіпеїв
(яка, імовірно, лежала на південних відрогах Уральського хребта), користувалися сьома мовами. Пліній Старший (І ст. н.е.), говорячи про
Таврику, тобто про Кримський півострів, стверджує: “У цій землі живе
30 племен, із них 23 у внутрішніх областях”. Помпоній Мела (І ст. н.е.)
називає на території України 16 племен (але це він, звичайно, подає за
переказами, бо інакше звідки б у нього взялися відомості про однооких людей, про людей з песячими головами тощо?). Клавдій Птолемей (ІІ ст. н.е.) уже більш поінформований про ці землі. Він
підкреслює: “Заселяють Сарматію дуже численні племена”, ― і
називає їх близько 60 (Див.: Античная география / Сост. проф.
М.С. Боднарский. ― М.: Географгиз, 1953). Зрозуміла річ, теж не всі.
Насправді ж, у прадавній Україні, де люди почали селитися щонайменше мільйон років тому, повинно було бути набагато більше племен і мов. Якщо врахувати, що сучасна материкова Україна в 22 рази
більша за Крим і умови для життя в ній у цілому набагато кращі, то
можна припускати, що був такий час, коли на її просторах жило до
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тисячі різних племен з різними мовами чи, точніше, наріччями. Ще й
тепер майже кожне село має свої діалектні особливості ― то чи це не
залишки прадавніх племінних мов?
Відомо також, що на межі нашого літочислення на територію сучасної України переселилася частина галлів, рятуючись від римського
поневолення. То чи не вони, змішавшись з тубільним населенням, стали тут певним об’єднавчим мовним ферментом, як свого часу латиняни на Апеннінському півострові і в Європі взагалі? Принаймні на ті
часи припадають перші згадки про слов’ян.
Як пише М.Грушевський, осібне ім’я для слов’ян ми маємо “тільки
в звістках з І в. по Хр. Вони виступають в авторів І-ІІ в. по Хр. під назвою венедів” (Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. І. — К.: Наук. думка, 1991. — С. 77). Про слов’ян писав у першій половині VІ століття візантійський історик Прокопій Кесарійський: “Ці племена,
слов’яни і анти, не керуються однією людиною, але здавна живуть у
народоправстві, і тому в них щастя і нещастя в житті вважаються спільною справою. Так само і в усьому іншому в обох цих варварських племен все життя і звичаї однакові. Вони вважають, що один лише бог,
творець блискавок, є володарем над усім, і йому приносять у жертву
биків і здійснюють інші священні обряди… Вони вшановують і ріки, і
русалок, і всілякі інші божества, приносять їм усім жертви і за допомогою цих жертв здійснюють ворожіння… У них одна й та сама мова, варварська, і за зовнішнім виглядом вони не відрізняються один від одного” (цит. за: Прокопій Кесарійський. Готська війна // Крисаченко В.В.
Хрестоматія-посібник: У 2 кн. — Кн. І. — К.: Либідь, 1996. — С. 103104). Цікаво відзначити, що, за Прокопієм Кесарійським, у його час розбіжності між мовами окремих слов’янських племен і навіть об’єднань
були для сторонньої людини мало помітні (“у них одна й та сама мова”).
Українці, як і наша мова, походять із спільнослов’янських коренів. “Витоки українського народу та початок його історії тісно
пов’язані з проблемою походження слов’янства. Показово, що прабатьківщина слов’ян територіально збігається з ядром українських етнічних територій і займає Північно-Західну Україну (Волинь, Прикарпаття, Поділля, Київщина)… Сучасна наука дає підстави говорити про
існування праслов’янських племен, починаючи з рубежу нашої ери
(зарубинецька культура), а про справжніх слов’ян лише з V століття
(культура Прага-Корчак, Пеньківка). Отже, є всі підстави стверджувати, що праукраїнці з’явилися на історичній арені не раніше появи
слов’янства у середині І тис. н.е.” (Залізняк Л. Стародавня історія
України. — К.: Темпора, 2012. — С. 392).
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Наприкінці ІV століття “анти — союз слов’янських племен, яких
Михайло Грушевський вважав безпосередніми предками українців, займали майже всю лісостепову смугу Правобережної і частково Лівобережної України аж до річки Сіверський Донець, де в V-VІ ст. були поширені пам’ятки пеньківської культури. Це був густо заселений регіон. Так,
відомий дослідник слов’янських старожитностей Михайло Брайчевський вважає, що тут мешкало близько 4 млн. осіб… Основою господарства антських племен були орне землеробство, тваринництво та промисли: мисливство, рибальство, збиральництво… Анти вели жваву торгівлю з провінціями Римської імперії, що, однак, не перешкоджало їм
здійснювати військові походи на її терени. На думку вчених, створений
антами військово-політичний союз був одним із зародків майбутньої
східнослов’янської держави” (Сегеда С. У пошуках предків. Антропологія і етнічна історія України. — К.: Наш час, 2012. — С. 232-234).
У 558 р. в степову зону сучасної України прикочували тюркомовні
орди, в авангарді яких рухалися авари, або, по-літописному, обри. Нестор писав про них: “У ті часи існували й обри… Ці ж обри воювали
проти слов’ян і примучили дулібів, що [теж] були слов’янами, і насильство вони чинили жінкам дулібським: якщо поїхати [треба] було обринові, то не давав він запрягти ні коня, ні вола, а велів упрягти три, або чотири, або й п’ять жінок у телігу й повезти обрина; — і так мучили вони
дулібів” (Літопис Руський / Пер. за Іпатським списком Л. Махновець. —
К.: Дніпро, 1989. — С. 7). І деякі слов’янські племена, рятуючись від
нашестя жорстоких чужинців, стали переселятися далі від них: одні на
захід (західні слов’яни), інші на південь (південні слов’яни).
VІ століття стало переломним у житті слов’янських племен — це
час так званого Великого переселення народів. “Велике переселення
народів у ІV-V cт. призвело до падіння Римської імперії та докорінних
змін на етнополітичній карті Європи, зокрема й на українських теренах. Наприкінці V ст. на Волині та в Прикарпатті постає перша достовірно слов’янська етнічна спільнота, відома археологам під назвою
празької культури, а візантійським хроністам — склавинів… З Волині
та Прикарпаття долинами Дністра та Пруту склавини рушили у Подунав’я та на Балкани, взявши участь у формуванні південного
слов’янства. Піднімаючись до верхів’я Дунаю, вони дійшли до його
витоків і заселили басейн Лаби. Так почалась історія лужицьких сербів. Пращурами словаків, моравів, чехів також було празьке населення, яке у VІ-VІІ ст. прийшло у Центральну Європу з українського
Прикарпаття через перевали Карпат” (Залізняк Л. Стародавня історія
України. — К.: Темпора, 2012. — С. 395). Наприкінці VІ століття наші
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предки, що залишились на цій землі, заснували, уже як окрема
слов’янська спільнота, свою державу з центром у Києві.
На той час мусили бути відмінності між говорами різних племен,
які й лягли в основу діалектів, а відтак і мов слов’янських народів. Як
пише М.Грушевський, “язикова диференціація серед слов’янства зачалась ще на правітчизні, довго перед великою слов’янською міграцією” (Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. І. — К.: Наук. думка,
1991. — С. 79). Це підтверджують мовознавці: “Очевидно, праслов’янська лексика в останні сторіччя свого існування, приблизно в ІІІІV ст. н.е., помітно диференціювалася в діалектному відношенні”
(Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов. —
К.: Наук. думка, 1966. — С. 535). Власне кажучи, єдиного наріччя в
первісних слов’ян, не об’єднаних в одній централізованій державі, як
свідчать вже наведені факти, й не могло бути. “Сучасний стан науки
дозволяє бачити витоки окремих слов’янських мов у діалектних особливостях слов’янської прамови склавинів та антів на території України V-VІ ст. Їхнє розселення у всіх напрямках у V-VІІІ ст. призвело до
зародження окремих слов’янських народів з власними мовами” (Залізняк Л. Стародавня історія України. — К.: Темпора, 2012. — С. 396).
“Сучасне мовознавство дає підстави говорити про початок формування української мови у VІ ст.” (Залізняк Л. Там само. — С. 410). Звичайно, її основні племінні особливості, основне ядро формувалися ще
задовго до виділення із слов’янського масиву.
Слов’янські племена розійшлися, одні раніше, інші пізніше, й понесли з собою те, що було спільне, й мову теж.
Писемних пам’яток мови наших предків з того давнього часу ми
не маємо: їх або не було, або вони не збереглися. Не була народною
українською (чи давньоукраїнською) й мова пам’яток із ХІ-ХVІІ століть, які збереглися. Писемна мова тих часів на території України — це
штучне (книжне) пристосування давньоболгарської мови до українського середовища, пов’язане із запровадженням християнства 988 року.
Справжня давньоукраїнська мова дійшла до нас лише в усній формі —
у народних піснях.
Ось явно ще дохристиянська купальська пісня, яка збереглася на
Івано-Франківщині:
Гей, око Лада, Леле Ладове,
Гей, око Ладове, ніч пропадає,
Бо око Лада з води виходить,
Ладове свято нам приносить.
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Гей, Ладо! А ти, Перуне,
Дай дочекати Ладі Купала.
Усе тут — і особливий ритм, й імена дохристиянських божеств —
старовинне, тільки не мова.
Можливо, ще давніші погляди наших предків відбиває ця веснянка, записана на Волині:
Ой ти, соловейку, ти ранній пташку,
Ой чого так рано із вир’їчка вийшов?
— Не сам же я вийшов, Дажбог мене вислав,
З правої ручейки й ключики видав,
З правої ручейки — літо відмикати,
З лівої ручейки — зиму замикати.
У цих піснях відбилося світобачення наших далеких пращурів у
всій своїй первозданності: і уявлення про сонце як Ладове око, що
поринає у воду й виринає з неї; і переконання, що на зиму пташки ховаються під річку, де був вирій, тобто рай, туди не треба було
відлітати, туди просто заходили і звідти виходили; і поділ року на зиму, літо й осінь (без весни), як це й було в давнину. Давність наведених тут пісень безперечна. А мова їхня, зокрема лексика, — природна,
жива, ніби вони недавно складені.
Таким чином, можна досить вірогідно припускати, що мова племен, які півтори тисячі років тому жили на теренах сучасної України,
уже була мовою із сучасним українським словниковим складом (лише
не таким багатим і не так засміченим запозиченнями), із сучасною
українською граматичною будовою (з поодинокими розбіжностями),
тільки, може, деякі звуки та звукосполучення вимовлялися трохи інакше, і мала більш виражені діалектні розгалуження й відмінності, які
ще й тепер дають себе знати в різних місцевостях у селах, особливо на
фонетичному рівні. Отже, ту мову (чи слов’янський діалект), якою
наші предки розмовляли в VІ столітті, є підстави називати саме українською, а не просто слов’янською чи протоукраїнською.
Про мову наших далеких предків аргументовано можна судити,
зіставляючи її сучасний стан з мовами інших слов’янських народів,
які, починаючи з V-VІ століть, стали розвиватися як окремі етноси.
Кожна мова складається з трьох функціонально-структурних
компонентів: фонетики, лексики й граматики.
Фонетика — певним чином систематизований набір звуків, інтонацій і наголосів — це відчутна, матеріальна оболонка мови. Вона за10

безпечує сприймання висловлювань одних осіб іншими особами. Щоб
безпохибно розуміти один одного, мовці постійно прагнуть дотримуватися єдиної, прийнятої в певній спільноті вимови. Зрушення тут
відбуваються повільно й за певними фонетичними законами.
Лексика — сукупність слів — членує на окремі менші й більші
частини ту картину навколишнього світу, яка існує в нашій уяві, і дає
їм назви для кодування інформації. Значення в ті самі слова́ мовці,
щоб уникнути непорозумінь, завжди мусять вкладати однакові й відповідні до ситуації. Щоправда, з часом деякі слова через потребу набувають нових відтінків у значенні або й навіть нових значень залежно від змін у навколишньому світі й у сприйманні його складників.
Граматика — набір правил та засобів для їх реалізації — виражає
зв’язки між предметами та явищами і деякі найважливіші властивості
буття. За її допомогою ми монтуємо зі слів моделі подій, станів тощо,
тобто творимо осмислені речення з тим, щоб передати інформацію
іншій особі чи особам. Знову ж, довільно міняти правила граматики
мовці так само не можуть, щоб не утруднити спілкування.
Тож і фонетика, і лексика, і граматика в свідомості наших далеких предків, щоб розуміти одні одних, мусили бути в межах діалектного середовиа певним чином унормовані і відносно постійні.
Фонетика в цьому випадку цікавить нас передусім як матеріал
для творення слів, для промовляння їх і адекватного сприйняття. Звучання ж слів наших далеких предків ми почути, зрозуміла річ, не можемо. Можемо лише якоюсь мірою судити про нього, зіставляючи
звуковий склад сучасних слов’янських мов, і ретроспективно реконструювати прадавню лексику.
Кілька звуків з того далекого часу в нашій мові (як і майже в усіх
слов’янських мовах) зникли, їх замінили інші звуки.
Колись був короткий зредукований голосний, який прийнято позначати буквою ъ (sъnъ — sъnа). У нашій мови він був замінений на
випадний о (сон — сну); у верхньолужицькій — так само на о (són —
sona); у сербській, хорватській — на а (сан — сна, san — sna); у чеській, польській, словенській — на е (sen — sna); у болгарській цей звук
зберігся (сън). Інший короткий зредукований голосний, який позначають буквою ь (dьnь), в українській і більшості слов’янських мов
перейшов у випадний е (українське день — дня, російське день, болгарське ден, чеське den, польське dzień, верхньолужицьке dźeń), але в
сербській, хорватській, словенській — в а (дан, dan).
Було два носові звуки ѫ (ǫ носове: zѫbъ) і ѧ (ȩ носове: рѧtь). В
українській мові вони перейшли відповідно в у та я (а після м’якого
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приголосного): зуб, п’ять; у сербський, хорватській, чеській, верхньолужицькій — в у (u) та е: зуб, zub; пет, pet, pjeć; у словенській — в о
та е: zob, pet; у болгарській — в ъ та е: зъб, пет; у польській — залишилися: ząb, piȩć.
Звук, що його позначають буквою ѣ (ě): лѣто (lěto), в українській
мові, частково в чеській, у діалектах хорватської мови прейшов в і:
літо, líto, lito; в сербській, словенській, російській — в е: лето, leto; у
хорватській — в ije: lijeto; у польській, болгарській — в а після
м’якого приголосного: lato, лято; або в е: rzeka (ріка), река. У первісному звучанні цей звук залишився у вехньолужицькій мові: lěto, rěka,
де він вимовляється як середній між i та e.
Змінилося звучання деяких звукосполук. Давні звукосполуки ра,
ла так і залишилися в сербській, хорватській, словенській, чеській мовах (врана, vrana, vrána; глава, glava, hlava); у верхньолужицькій вони
перейшли в ro, ło (wróna, hłowa); а в українській розвинулося повноголосся оро, оло (ворона, голова). Подібне явище маємо і зі звукосполуками ре, ле, які в більшості слов’янських мов залишилися незмінними (брег, breg, břeh; млеко, mleko, mléko), у верхньолужицькій перейшли в rjo, ło (brjóh, młoko), а в українській — в повноголосні ере,
оло (берег, молоко).
У сербській, хорватській, словенській, чеській залишився складотворчий сонорний р (ъr): врх, vrh, vrch; трг, trg, trh. В українській і
верхньолужицькій мовах перед сонорним з’явився голосний е або о:
верх, wjerch; торг, torh. Складніші зміни сталися зі складотворчим
сонорним л (ъl). В українській мові він змінився на ов (вовна), у словенській і верхньолужицькій складотворчий сонорний так само підсилився голосним о або е: volna, wołma, wjelk (вовк); у сербський він перейшов у голосний у: вуна, вук.
Приголосні в сербській мові перед е та и, у хорватській, словенській, чеській, словацькій, великою мірою у верхньолужицькій перед е
та і, як правило, не набувають м’якості, як і в українській перед е та и,
пор.: серб. низ і њива, нести і његов “його”; хорв. niz і njiva, nesti і njegov; слн. niz і njiva, nesti і njegov; чес. nesti і něžný. Можна припускати,
що в цьому випадку збереглася первісна індоєвропейська тверда вимова приголосних перед е та и; м’якість приголосних перед е та и в
деяких мовах, зокрема в російській, розвинулася пізніше під впливом
тюркських мов.
Відмінні зміни у фонетиці окремих слов’янських мов сталися,
зрозуміло, вже після розселення їхніх носіїв, але тенденція до деяких
змін могла виникнути ще під час перебування слов’ян на спільній те12

риторії, тому й трапляються однакові фонетичні явища в різних
слов’янських мовах, як, скажімо, перехід ѣ (ě) в і в українській, чеській і в діалектах хорватської мови, ґ (g) в г (h) в українській, чеській,
словацькій і верхньолужицькій мовах тощо.
Були довгі й короткі голосні, як і тепер є в сербській, хорватській,
чеській і словацькій мовах; був музичний наголос, як і тепер він чується в сербській та хорватській мовах. В інших слов’янських мовах,
зокрема, в українській, ця фонетична ознака зникла.
Прадавню фонетику найповніше зберегли сучасні сербська та хорватська і трохи менше словенська мови, а найбільше змін, аналогічних
до тих, що їх зазнала й українська, відбулось у верхньолужицькій мові
(заміна звука g на h; поява протетичних w, h перед голосними; підсилення складотворчих r та l голосними; чергування голосного о в українській мові з і, у верхньолужицькій і польській — з о́ , у чеській — з ů
тощо). Можна припускати, що вже на той час нестійкими були звуки,
що їх позначають буквами ь, ъ, ѣ, ѫ (ą), ѧ (ę), а також о та е в закритому складі, — пізніше вони майже в усіх слов’янських мовах змінили
своє звучання. Можливо, предки українців і верхньолужичан довше
перебували на спільній території під владою аварів-обрів (треба мати
на увазі й безперечний вплив тюркомовних аварів на мову підкорених
ними на досить тривалий час слов’ян), ніж, наприклад, предки сербів,
хорватів чи словенців, які уникли тривалих контактів з аварами, — і
тому в їхніх фонетиках є порівняно більше схожих явищ при певних
відмінностях. Сербська, хорватська, словенська фонетики зберегли
більше первісних рис, ніж українська чи верхньолужицька.
Щодо граматики, то в усіх слов’янських мовах слова поділяються
на десять частин мови. Усі слов’янські мови розрізняють роди: чоловічий, жіночий і середній. Зрідка в них трапляються іменники двоякого (подвійного) роду. Змінювані слова мають форми однини й множини, колишня форма двоїни зникла в усіх слов’янських мовах, залишилася лише в словенській та лужицьких (верхній і нижній) і в деяких
діалектах української мови.
Іменники (крім болгарської і македоської мов) змінюються за
відмінками, яких є сім. Тільки в російській і словенській — їх шість:
нема кличного відмінка. Іменники за характером відмінкових закінчень поділяються на чотири типи відмінювання (відміни), лише в російській їх є три: іменники колишнього середнього роду з рухомим
суфіксом -ат- в однині набули форм чоловічого роду.
Прикметники в південнослов’янських мовах (частково в російській) зберегли коротку форму (в давнину в непрямих відмінках вони
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мали такі самі закінчення, як і іменники), в інших мовах, зокрема й в
українській, набули прикметникових закінчень (запозичивши їх від
займенників). В усіх слов’янських мовах прикметники мають ступені
порівняння, які творяться майже однаково (за винятком болгарської,
македонської і певною мірою російської мов).
Дієслова в слов’янських мовах мають чотири основні форми: неозначену (у болгарській і македонській її нема), способову (дійсний,
умовний і наказовий способи), дієприкметник і дієприслівник. У словенській і лужицьких мовах зберігся супін — в інших мовах він замінений неозначеною формою, яка виражає мету дії. В українській і
польській мовах утворилася безособова форма на -но, -то. Усім цим
формам властиві категорії перехідності й неперехідності, доконаності
й недоконаності дії.
Щодо часів дієслова в дійсному способі, то їх півтори тисячі років тому було більше, ніж тепер у сучасній українській мові. Тоді,
крім теперішніх давноминулого, минулого, теперішнього й трьох
форм майбутнього, були ще аорист (нетривалий час), імперфект (тривалий час) і перфект (пов’язаний з моментом мовлення). Характерно,
що тільки сербська, хорватська, словенська й українська мови в 1-й
особі множини мають закінчення -мо (чуjемо, čujemo, чуємо). У наказовому способі спеціальні форми були й залишаються для 2-ї особи
однини, 1-ї і 2-ї осіб множини, лише російська не має такої форми для
1-ї особи множини.
Можна констатувати, що граматика української мови, коли її зіставляти з граматиками інших слов’янських мов, за півтора тисячоліття майже не змінилася, лише вдосконалися і стала більш раціональною, як і в інших слов’янських мовах.
Мова — це передусім слова. Звуки в словах можуть вимовлятися
трохи інакше, граматика дещо по-іншому може розпоряджатися ними,
проте інформація буде втілена саме в словах. Лексика — найчутливіший компонент мови, вона якнайтісніше пов’язана з життям і життєвими потребами, які постійно змінюються, розвиваються, породжуючи нові поняття, і в основі своїй є стабільними. Лексичний склад мови,
таким чином, дає незаперечні свідчення про характер певного народу,
його уподобання, сприймання ним світу, інтереси, звичаї, ремесла на
тому чи іншому етапі його існування.
Яке життя наших предків було півтори тисячі років тому, що вони робили, що думали? Отже, треба знати, якими словами вони користувалися тоді. Але, як було вже зазначено, жодних тогочасних писемних пам’яток, які звичайно є джерелом таких відомостей, нема.
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З плином часу деякі слова зникають, народжуються нові, але й залишаються старі слова. Вони певною мірою й збереглися в окремих
слов’янських мовах. Але на які ж слов’янські мови орієнтуватися, щоб
визнати ці слова спільними, а не запозиченими одні в одних у пізніші
часи? “Спостереження показують різні ступені лексичної близькості
окремих слов’янських мов, — стверджують мовознавці. — Так, українська мова в лексичному плані найближча до білоруської, дуже близька
до російської, порівняно близька до польської, в меншій мірі до словацької, а ще в меншій мірі до чеської, лужицьких та південнослов’янських мов” (Вступ до порівняльно-історичного вивчення
слов’янських мов. — К.: Наук. думка, 1966. — С. 563). Такий висновок
справедливий для сучасного стану мов, але не щодо далекого минулого.
Українська й білоруська мови за своїм лексичним складом дуже
близькі між собою тому, що територія Білорусі в ІХ-ХІІІ століть була
частиною Київської Русі. Щодо російської мови, то академік
О.О. Шахматов 1916 року небезпідставно писав: “Батьківщина нашої
великоруської літературної мови — Болгарія”. Сформувалася вона
вже в історичну добу після становлення Московського царства на основі церковнослов’янської (давньоболгарської) мови і не без впливу
давньої української, зокрема її лексики, тому в цих мовах є багато спільних слів. Лексика польської мови внаслідок тривалої колонізації
України Польщею залишила свій слід в українській мові, як і українська в польській. Мусили бути певні контакти між сусідніми словацькими й західноукраїнськими говорами. Болгарська й македонська мови істотно змінилися під чужомовними впливами (починаючи від булгар Аспаруха і закінчуючи п’ятсотлітнім пануванням тут Османської
імперії). Тому для зіставлення було обрано мови територіально віддалених від України слов’янських народів — верхньолужицьку, чеську,
словенську, сербську і хорватську (останні дві щодо лексики майже не
відрізняються одна від одної). Мовні взаємовпливи між ними й українською мовою щонайменші, взаємних запозичень у них майже нема.
Отже, спільні слова в них можна з повною підставою вважати за слова, які існували до розселення слов’ян. Незначні винятки тут можливі
лише за рахунок пізніше утворених слів за спільними словотвірними
моделями та деяких запозичень, точний вік яких важко встановити.
Докладно й достовірно формування української мови розкрив
професор Костянтин Тищенко в монографії “Правда про походження
української мови” (Український тиждень. — 2012. — № 39). У висновках він процитував доречне й справедливе твердження академіка
Юрія Шевельова: “Справжня, “жива” українська мова ніколи не була
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“давньоруська”, ніколи не була “спільноруська”, ніколи не була тотожна з російською, не була предком, або нащадком, або відгалуженням
російської мови. Вона поставала і постала з праслов’янської, формуючись від VІ до ХVІ ст.” За Костянтином Тищенком, українська мова у
фонетиці та граматиці має більше спільних рис з верхньолужицькою
та білоруською мовами (29 спільних рис), нижньолужицькою (27 спільних рис), чеською та словацькою (23 спільні риси), польською (22
спільні риси), хорватською та болгарською (21 спільна риса),
сербською та македонською (20 спільних рис), вимерлою полабською
(19 спільних рис), словенською (18 спільних рис), ніж з російською
мовою (11 спільних рис).
Лексика в своїй сукупності часом може відкрити такі таємниці минулого, яких не здатна з’ясувати ні історія, ані археологія. Наприклад,
протягом довгого часу точаться суперечки, коли могло з’явитися письмо на землях сучасної України і який вигляд воно могло мати. І вчені
ніяк не можуть дійти якоїсь згоди в цьому питанні. Тим часом зіставна
лексика слов’янських мов дає підстави стверджувати, що письмо в наших предків було ще перед VІ століттям, адже в усіх розглядуваних тут
слов’янських мовах, і не тільки в них, є однакові слова, пов’язані з писемністю. В українській мові маємо писати, письмо, письмовий, писар,
напис, підпис, підписати, лист, читати, читач, читальня, прочитати,
книга, книгарня; відповідно у верхньолужицькій — pisać, pismo, pismowy, pisar, napis, podpis, podpisać, list, čitać, čitar, čitarnja, přečitać,
kniha, knihownja; так само в чеській — psáti, písmo, písmový, písař, nápis,
podpis, podepsati, list, čísti, čitač, čitalnice, přečitati, kniha, knihárna; у
словенській — pisati, pismo, pismen, pisar, napis, podpis, podpisati, list,
čitanje, čitatelj, čitalnica, prečitati, knjiga, knjigarna; у сербській — писати, писмо, писмени, писар, напис, потпис, потписати, лист, читати,
читач, читаоница, прочитати, књига, књижарница. Тим часом найменша одиниця письма — буква — в різних слов’янських мовах має
різну назву: у верхньолужицькій — pismik; у чеській — písmě; у словенській — pismenka; у сербській — слово, у польській — czcionka. Отже,
наші предки півтори тисячі років тому писали не буквами, та й саме
слово писати мало трохи інше значення. В українській мові це значення збереглося в словах писанка, писана торба, писана красуня; у верхньолужицькій — pisanić (розмальовувати), pisany (барвистий); у словенській — pisan (барвистий), pisanka; у сербській — писав (строкатий),
писан (барвистий), писаница (писанка).
У словнику української мови з VІ століття відображено побут
наших далеких предків — їхні почування, стосунки між собою і з
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навколишнім світом, їхні заняття хліборобством, садівництвом,
тваринництвом, риболовлею, будівництвом, ткацтвом, металообробкою, торгівлею, освітою, захистом від ворогів, упорядкуванням
життя.
Автор свідомий того, що пропонований словник української мови
VІ століття далеко не повний, не досконалий і не позбавлений помилок, проте має надію, що він не залишиться поза увагою дослідників
нашої минувшини і буде ще розширений та уточнений. Дослідження
прадавньої української лексики дасть змогу краще уявити життя, заняття й уподобання наших далеких предків.
Цей словник не перекладний, значення зіставлюваних у ньому
слів української та інших слов’янських мов не завжди тотожні і їхній
обсяг часто різний, але зіставлювані слова обов’язково мають якщо не
всі, то якісь спільні значеннєві відтінки (семи). Треба погодитися із
мовознавцями: “Ні одне слово із сучасних слов’янських мов у принципі не може точно відповідати праслов’янському” (Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов. — К.: Наук. думка,
1966. — С. 539).
***
При читанні слов’янських слів треба зважати на таке.
У словах верхньолужицької мови позначають: буква ě — звук
середній між і та е; буква о́ — звук середній між о та у; букви č, š, ž —
відповідно звуки ч, ш, ж; буква ř — звук ш (колишній р м’який); буква ć — звук ч (колишній т м’який); букви dź — звук ж (колишній д
м’який); буква ń — м’який звук н; букви h, ch — відповідно звуки г,
х; буква j після приголосного — його м’якість; буква ł — звук ў (колишній твердий л); буква l — пом’якшений звук л; букви i, y — той
самий звук и (наближений до і).
У словах чеської мови позначають: похила риска над буквою —
довготу голосного (не наголос, наголошений завжди перший склад);
буква ě — звук е після м’якого приголосного; буква ů — довгий у (колишній о); спарені букви ou — дифтонг оў (колишній у довгий); букви
č, š, ž — відповідно звуки ч, ш, ж; буква ň — мякий звук н; буква ř —
звук рж, рш (колишній р м’який); букви ď, ť — відповідно м’які звуки д, т; букви h, ch — відповідно звуки г, х; букви i, y — той самий
звук и (наближений до і).
У словах словенської і хорватської мов позначають: букви č, š,
ž — відповідно звуки ч, ш, ж; буква h — звук х; буква j після приголосного — його м’якість.
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У словах сербської мови позначають: буква г — звук ґ; букви љ,
њ — відповідно м’які звуки л, н; букви ћ, ђ — відповідно м’які звуки
ч, дж (на місці колишніх м’яких т, д); буква џ — твердий звук дж.
Приголосні перед кириличними е, и та латинськими е, і слід вимовляти твердо або напівтвердо (не так, як у російській мові).
Умовні скорочення
анат. — анатомія
виг. — вигук
вл. — верхньолужицька мова
дит. — дитяче
діал. — діалектизм
док. — доконаний вид
ж. — жіночий рід
займ. — займенник
запоз. — запозичення
заст. — застаріле слово
мн. — множина
недок. — недоконаний вид
прийм. — прийменник
присл. — прислівник
с. — середній рід
серб. — сербська мова
слн. — словенська мова
спол. — сполучник
тс. — те саме
хорв. — хорватська мова
ч. — чоловічий рід
част. — частка
чес. — чеська мова
числ. — числівник
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А, а
а1 спол. — вл. а; чес. а; слн. а;
серб. а
а!2 виг. — вл. а!; чес. а!; слн.
а!; серб. а!
аби́ спол. — вл. aby; чес. aby
або́ спол. — вл. abo (ja abo ty)
ага́ ! виг. — чес. aha!; слн.
aha!; серб. аха!
аж част. — чес. až
ай! виг. — вл. aj!; чес. aj!;
серб. aj!
але́ 1 спол. — вл. ale; чес. ale;
серб. али
але́ !2 виг. — вл. ale!; чес. ale!;
серб. але!
а́ ні част. — вл. ani; чес. ani;
слн. ani
ах! виг. — чес. ach!; слн. ah!;
серб. ах!
аче́ й (діал.) част. — вл. hač;
чес. ač; слн. ače
Б, б
ба част. — чес. ba; серб. ба
ба́ ба1 (зокрема й повитуха)
ж. — вл. baba; чес. bába; слн.
baba; серб. баба
ба́ ба2 (рід печива) ж. — вл.
baba; чес. bába; серб. баба
ба́ бине лі́то ж. — вл. babylećo; чес. babí léto; слн. babje
leto; серб. бабље лето
ба́ бити недок. — вл. babić;
чес. babiti; серб. бабити
баби́ ще — чес. babiště; слн.
babišče
бабіти недок. — чес. baběti
ба́ бка (коваделко для клепання коси) ж. чес. babka; слн.
babka; серб. бапка

ба́ блятися (діал.) недок. — чес.
bablati se
ба́ бник ч. — чес. babník; слн.
babjak
ба́ братися недок. — чес. babrati se; серб. бабрати
ба́ бський — чес. babský; слн.
babiški (акушерський); серб.
бапски
ба́ вити недок. — вл. zabawjeć; чес. baviti; серб. бавити
ба́ витися недок. — вл. zabawjeć so; чес. baviti se (займатися чимось); слн. baviti se
(тс.); серб. бавити се (тс.)
бага́ тий — вл. bohaty; чес.
bohatý; слн. bogat; серб. богат,
богати
багаті́ти недок. — вл. bohatnyć; чес. bohatěti; слн. bogateti;
серб. богатити се
бага́ тство с. — вл. bohatstwo;
чес. bohatství; слн. bogastvo;
серб. богатство
бага́ ч ч. — вл. bohačk; чес.
boháč; слн. bogataš; серб. богатар
багни́ ще с. — вл. bahnišćo;
чес. bahnisko
багно́ с. — вл. bahno; чес. bahno
багря́ ний — слн. bagren; серб.
багрен
бади́ лля с. — слн. badelj; серб.
бадаљ
ба́ йка (вигадка) ж. — вл. bajka; чес. bajka; слн. bajka; серб.
баjка
бака́ й (діал.) ч. — серб. бакаљ
баламу́ тити недок. — чес.
balamutiti
ба́ нька ж. — вл. bańka; чес.
baňka; слн. banjka; серб. бањка
баня́ к ч. — вл. banja (глек);
чес. baň (куляста посудина);
слн. banjka (посудина)
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бара́ н ч. — вл. boran; чес.
beran; серб. баран
бара́ нина мн. — чес. beranina
баранці́ (хмари) мн. — чес.
beránky
бара́ нячий — вл. boranjacy;
чес. berančí
барва (запоз.) ж. — вл. barba;
чес. barva; слн. barva
ба́ рвити (запоз.) недок. — вл.
barbić; чес. barviti; слн. barvati
барвінок (запоз.) ч. — чес.
barvínek
барлі́г ч. — вл. borło; чес.
brloh; слн. brlog; серб. брлог
барло́ житися недок. — чес.
brnažiti se; слн. brložiti; серб.
брложити се
баті́г ч. — чес. batoh; слн. bat
(булава, довбешка); серб. бат
(знаряддя для вдаряння)
батіжок ч. — чес. batožek
ба́ тько ч. — чес. báťa; серб.
баħко
ба́ хур ч. — вл. bachor; чес.
bachor; серб. бахор
бац! виг. — чес. bac!
ба́ цати недок. — серб. бацати
ба́ цнути док. — чес. bácnouti;
слн. bacniti; серб. бацнути
ба́ шта ж. — вл. bašta; чес.
bašta.
бга́ ти, гба́ ти (діал.) недок —
вл. hibać; чес. hybati; слн. gibati;
серб. гибати
бджі́лка ж. — вл. pčołka;
чес. včelka; слн. čebelica; серб.
пчелица
бджола́ ж. — вл. pčoła; чес.
včela; слн. čebela; серб. пчела
бджоли́ ний — чес. včelí; слн.
čebelji; серб. пчелињи
бджоля́ р ч. — вл. pčołar; чес.
včelař; слн. čebelar; серб. пчелар
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бджоля́ рство с. — вл. pčołarstwo; чес. včelařství; слн. čebelarstvo; серб. пчеларство
бджоля́ рський — вл. pčolniski; чес. včelařský; слн. čebelarski; серб. пчеларски
бе! виг. — вл. be!; чес. bé!;
слн. be!; серб. бе!
бе́ дрик ч. — чес. bedruňka
бедри́ нець ч. — чес. bedrník;
слн. bedrenec; серб. бедренац
без прийм. — вл. bjez; чес.
bez; слн. brez; серб. без
безбо́ жний — вл. bjezbóžny;
чес. bezbožný; слн. brezbožen;
серб. безбожан
безбо́ кий — чес. bezboký
безбо́ лісний — вл. bjezbolestny; чес. bezbolestný
безборо́ дий — чес. bezbradý;
серб. безбрад
безборо́ нний — вл. bjezbronity; чес. bezbranný
безвинний — вл. bjezwinny;
чес. bezvinný
безви́ хідний — чес. bezvychodný; слн. brezizhoden
безвідмо́ вний — чес. bezodmluvný
безві́р’я с. — чес. bezvĕrectví;
слн. brezvernost; серб. безверjе
безві́тря с. — вл. bjezwĕtro;
чес. bezvĕtří; слн. brezvetrje;
серб. безветарjе
безво́ дний — чес. bezvodný;
слн. bezvoden; серб. безводан
безво́ ддя с. — чес. bezvodí;
слн. brezvodje; серб. безвође
безволо́ сий — чес. bezvlasý;
серб. безвласан
безву́ сий — чес. bezvousý
безву́ хий — чес. bezuchý; слн.
brezuh; серб. безух
безголо́ вий — чес. bezhlavý;
слн. brezglav; серб. безглав

безголо́ в’я с. — чес. bezhlavĕ;
cлн. brezglavost; серб. безглавље
безголо́ сий — вл. bjezhłósny;
чес. bezhlasý; слн. brezglasen;
серб. безглас
безді́лля с. — cлн. brezdelje;
серб. бездеље
безді́тний — вл. bjezdźěćny;
чес. bezdětný; слн. brezdeten;
серб. бездетан
бездо́ нний — чес. bezdný;
слн. brezdanji; серб. бездан
бездушний — вл. bjezdušny;
чес. bezdušný; слн. brezdušen;
серб. бездушан
беззако́ ння с. — вл. bjezzakoński; чес. bezzakonnost; слн.
brezzakonje; серб. безакоње
беззу́ бий — вл. bjezzubny;
чес. bezzubý; слн. brezzob; серб.
безуб
безіме́ нний — чес. bezejmenný; слн. brezimenski; серб.
безимен
безконе́ чний — вл. bjezkončny; чес. bezkonečný; слн.
bezkončen; серб. бесконачан
безкри́ лий — чес. bezkřídlý;
слн. brezkril; серб. бескрил
безкро́ вний — вл. bjezkrejny;
чес. bezkrevný; слн. brezkrven;
серб. бескрван
бе́ злад ч. — чес. bezladí
безла́ дний — чес. bezladný
безли́ стий — чес. bezlistý;
слн. brezlisten; серб. безлист
безлі́сний — чес. bezlesný
безлі́сся с. — чес. bezlesí
безлю́ дний — вл. bjezludny;
чес. bezlidný; слн. brezljuden;
серб. безљудан
безме́ жжя — вл. bjezmjeznost;
чес. bezmezí; слн. brezmejnost
безме́ жний — вл. bjezmjezny;
чес. bezmezný; слн. brezmejen

безмі́рний — чес. bezmírný;
слн. neizmeren; серб. безмеран
безмо́ вний — чес. bezmluvný
безмо́ зкий — чес. bezmozký;
серб. безмозги
безнадій
́ ний — вл. bjeznadźijny; чес. beznadĕjný; серб. безнадан
безнаді́я ж. — чес. beznadĕje;
серб. безнађе
безно́ гий — чес. beznohý;
слн. breznog; серб. безног
безогля́ дний — чес. bezohledný
безо́ дня ж. — вл. bjezdno;
чес. bezodno; слн. brezno; серб.
бездан, бездно
безо́ кий — чес. bezoký; слн.
brezok; серб. безок
безпа́ м’ятний — чес. bezpamĕtný; слн. brezpameten; серб.
беспаметан
безпе́ ка ж. — чес. bezpeč
безпере́ стану присл. — серб.
без перестана
безпе́ рий — чес. bezperý;
серб. беспер
безпе́ чний — чес. bezpečný
безплі́дний — вл. bjezpłódny;
чес. bezplodný; слн. brezploden;
серб. бесплодан
безповоро́ тний — вл. njepowrótny; слн. nepovračljiv;
серб. неповратан
безпо́ мічний — вл. bjezpomocny; чес. bezpomocný; слн.
brezmočen; срб. беспомоħан
безпри́ кладний — вл. bjezpřikładny; чес. bezpříkladný
безпри́ страсний — слн. nepristranski; серб. беспристрастан
безпричи́ нний — чес. bezpřičinný
безпу́ тний — слн. brezpoten;
серб. беспутан
безпу́ ття с. — слн. brezpotje;
серб. беспуће
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безра́ дісний — чес. bezradostný; слн. brezradosten; серб.
безрадостан
безрі́дний — чес. bezrodný;
серб. безродан
безро́ гий — вл. bjezrohowy;
чес. bezrohý; слн. brezrog; серб.
безрог
безру́ кий — чес. bezruký;
слн. brezrok; серб. безрук
безсерде́ чний — чес. bezsrdečný; слн. brezsrčny; серб.
бесрдан
безси́ лий — чес. bezsilný;
слн. brezsilen; серб. бесилан
безсме́ ртний — чес. bezsmrtný; слн. nesmrten; серб. бесмртан
безсні́жний — слн. bezsnežen; серб. бесњежан
безсо́ нний — чес. bezsenný;
слн. brezsnen; серб. бесанан
безсоро́ мний — слн. brezsramen; серб. бесраман
безстра́ шний — чес. bezstrašný; серб. бестрашан
безтіле́ сний — вл. bjezćĕlny;
чес. beztĕlesný; слн. breztelesen;
серб. бестелесан
бе́ зум ч. — слн. brezum; серб.
безум
безуті́шний — чес. bezutĕšný; серб. безутешан
безхво́ стий — чес. bezchvostý
безче́ сний — вл. bjezčestny;
чес. bezčestný; слн. brezčasten;
серб. бешчестан
бе́ кати недок. — слн. bekati;
серб. бекати
бе́ кнути док. — слн. bekniti;
серб. бекнути
бе́ рдо (частина ткацького
верстата) с. — чеc. brdo; слн.
brdo; серб. брдо
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бе́ рег ч. — вл. brjóh; чес. břeh;
слн. breg; серб. брег; хорв. brijeg
берегти́ недок. — слн. brigati
se (турбуватися); серб. бригати
(тс.); хорв. brijeći
бережи́ на ж. — слн. brežina;
серб. брежина
бережо́ к ч. — вл. brjóžk; чес.
břížek; слн. brežek; серб. брежак
бере́ за ж. — вл. brĕza; чес.
bříza; слн. breza; серб. бреза
бе́ резень ч. — чес. březen;
слн. brezen; хорв. brezen
бере́ зина (березовий гай)
ж. — вл. brĕzina; чес. březina;
серб. брезина
бере́ зовий — вл. brĕzowy;
чес. březový; слн. brezov; серб.
брезов
бе́ рест ч. — чес. břest; слн.
brest; серб. брест; хорв. brijest
бері́зка ж. — чес. břízka;
серб. брезица
бе́ рло с. — вл. bjerło; чес.
berla; слн. bergla
бе́ сіда ж. — вл. bjesada; чес.
beseda; слн. beseda (слово);
серб. беседа
бесі́дувати недок. — вл. bjesadować; чес. besedovati; слн.
besedovati; серб. беседовати
бзді́ти недок. — вл. bzda; чес.
bzdíti; серб. баздети
би́ дло с. — вл. bydło (житло);
чес. bydlo
бик ч — вл. byk; чес. býk;
слн. bik; серб. бик
били́ на ж. — чес. bylina;
слн. bilina, bil(ka); серб. билина,
биљка
би́ ло с. — вл. bidmo; чес.
bidlo; слн. bilo; серб. било
би́ лля с. — чес. býlí; слн.
bilje; серб. биље

би́ льце с. — чес. bidelce; слн.
bilce
би́ стрий — вл. bystry; чес.
bystrý; слн. bister (прозорий);
серб. бистар (тс.)
бистрина́ ж. — чес. bystřina;
слн. bistrina (ясність); серб. бистрина
би́ стриця (діал.) ж. — вл.
bystrica; чес. bystřice; слн. bistrica; серб. бистрица
бистрі́нь ж. — чес. bystřeň
бистроо́ кий — чес. bystrooký; серб. бистроок
би́ тва ж. — вл. bitwa; чес.
bitva; слн. bitva; серб. битка
би́ ти недок. — вл. bić; чес.
bíti; слн. biti; серб. бити
би́ тий дієприкм. — чес. bítý;
слн. pobit; серб. биjен, бит
би́ тка ж. — вл. bitka; чес.
bitka; слн. bitka; серб. битка
биття́ с. — вл. biće; чес. bití;
слн. bitje; серб. биће
бич ч. — вл. bič (калатало);
чес. bič; слн. bič; серб. бич
би́ чачий — вл. byči; чес.
býčí; слн. bičji; серб. бичиjи
бия́ к (частина ціпа) ч. — вл.
bijak; чес. bijak
біб, бо́ бу ч. — вл. bob (квасоля); чес. bob; слн. bob; серб. боб
біг ч. — вл. bĕh; чес. bĕh; слн.
beg; серб. бег, биг (діал.); хорв.
bijeg
бі́гати недок. — вл. bĕhać;
чес. bíhati; слн. begati; серб. бегати, бигати
бі́гати (про період злучки
тварин) недок. — вл. bĕhać so
бігме́ ! виг. — слн. bogme!;
серб. богме!
біго́ м присл. — чес. bĕhom
бігу́ н ч. — чес. bĕhoun; слн.
begun; серб. бегунац

біда́ ж. — вл. bĕda; чес. bída;
слн. beda; серб. беда, бида;
хорв. bijeda
біда́ к ч. — чес. bídák; слн. bedak (дурень); серб. бедак (тс.)
бі́дкатися недок. — вл. bĕdować; чес. bĕdovati
бі́дний — вл. bĕdny; чес.
bídný; слн. beden; серб. бедан;
хорв. bijedan
бі́дність ж. — вл. bĕdnosć;
чес. bídnost; серб. бедност;
хорв. bijednost
бідні́ти недок. — вл. bĕdnjeć;
чес. bídnĕti
бідува́ ти недок. — серб. бедовати
бій, бо́ ю ч. — вл. bój, boja;
чес. boj; слн. boj; серб. боj
бік, бо́ ку ч. — вл. bok; чес.
bok; слн. bok; серб. бок
бі́лення с. — чес. bílení; слн.
beljenje; серб. бељење
біли́ зна ж. — вл. bĕłizna
(шкірка на овочах); чес. bĕłizna
(тс.); серб. белизна (білок ока)
бі́лий — вл. bĕły; чес. bílý;
слн. bel; серб. бео, бели; хорв.
bijel, bijely
біли́ ло с. — вл. bĕlidło; чес.
bĕlidlo; слн.belilo; серб. белило
білина́ ж — чес. bĕłina; слн.
bełina; серб. белина
біли́ ти недок. — вл. bĕłić;
чес. bíliti; слн. beliti; серб. белити; хорв. bijeliti
білі́ти недок. — вл. běleć;
чес. bíleti; слн. beleti; серб. белети, билити
бі́лість ж. — вл bĕłosć; чес.
bĕłost; серб. белост
бі́лка ж. — чес. bělka; серб.
билка
білоборо́ дий — чес. bělobradý;
слн. belobrad; серб. белобрад
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біловоло́ сий — чес. bělovlasý; слн. belolas; серб. беловлас
білоголо́ вий — чес. bělohlavý;
слн. beloglav; серб. белоглав
білогри́ вий — чес. bělohřivý;
слн. belogriv; серб. белогрив
білозу́ бий — чес. bělozubý;
слн. belozob; серб. белозуб
біло́ к ч. — вл. bĕłk; чес. bílek;
слн. beljak; серб. беланце
білоко́ рий — чес bĕłokorý;
серб. белокор
білоли́ ций — чес bĕłolící;
слн. belolic; серб. белолик
білоно́ гий — вл. bělonohi;
чес. bělonohý; слн. belonog; серб.
белоног
білору́ кий — чес. běloruký;
слн. belorok; серб. белорук
біль ж. — слн. bel; серб. бељ
біль, бо́ лю ч. — вл. ból, bole;
чес. bol ч.; слн. bol; серб. бол ч.
більмо́ с. — вл. bělmo; чес.
bĕlmo; серб. белмо
бі́льшати недок. — слн. boljšati se
бі́льший — слн. boljši
біля́ вий — вл. běławy; чес.
bĕlavý; слн. belav; серб. белав
біля́ к (заєць) — чес. bĕlák
бір, бо́ ру ч. — вл. bór; чес. bor;
слн. bor (сосна); серб. бор (тс.)
біс ч. — вл. bĕs;чес. bĕs; слн.
bes; серб. бес; хорв. bijes
біс́ ер ч. — слн. biser; серб. бисер
біси́ тися недок. — чес. bĕsiti
se; слн. besneti; серб. бесити се;
бічни́ й — вл. bočny; чес.
bočný; слн. bočen; серб. бочни
блага́ ти недок. — чес. blahati
бла́ зень ч. — вл. błazn; чес.
blazen (божевільний); слн.
blazen (тс.); серб. блазна (шельма)
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блазни́ тися недок. — вл. błaznić; чес. blázniti se; слн. blazniti
se; серб. блазнити се
блазнюва́ ти недок. — чес.
bláznovati; слн. blaznovati
блекота́ ти неок. — вл. blekotać; чес. blekotati; слн. blekotati;
серб. блекетати
бли́ жній — вл. bližny; чес.
bližní; слн. bližnji; серб. ближњи
бли́ зитися недок. — вл. bližić
so; чес. blížiti se; слн. bližati se;
серб. близити се
бли́ зна ж. — вл. błuzna; чес.
blízna (приймочка в квітці);
серб. близни (огріхи в тканині)
близню́ к ч. — чес. blíženec;
серб. близнак
близня́ , -яти с. — серб. близне, -ета
близьки́ й — вл. bliski; чес.
blízký; слн. blizek; серб. близак
бли́ зькість ж. — вл. bliskosć;
чес. blízkost; серб. блискост
бли́ жній — чес. bližní; слн.
bližnji; серб. бљижњи
блиск ч. — вл. blěsk; чес.
blesk; слн. blisk; серб. блесак
блиска́ вий — чес. blýskavý;
слн. bliskav; серб. блистав
блискави́ чний — слн. bliskovit
бли́ скавка ж. — вл. błysk;
чес. blýskavka; слн. bliskavica
бли́ скати недок. — вл. błyskać; чес. blýskati; слн. bliskati
se; серб. блескати
бли́ скіт ч. — вл. błyskot; чес.
błyskot
бли́ снути док. — вл. błysknyć; чес. blysknouti; слн. bliskniti;
серб. блиснути
блища́ ння с. — вл. błyšć;
слн. bleščanje; серб. блистање
блища́ ти недок. — вл.
błyšс́eс́; чес. blyštĕti; слн. bliš-

čati se; серб. блистати, блештати
бліди́ й — вл. blĕdy; чес. bledý;
слн. bled; серб. блед
блі́дість ж — вл. blĕdost; чес.
bledost; слн. bledost; серб. бледост
блі́днути недок. — вл. blědnyć; чес. blednouti; слн. bledeti;
серб. бледнути
блідоли́ ций — чес. bledolící;
слн. blidoličen; серб. бледолик
блоха́ ж. — вл. pcha; чес.
blecha; слн. bolha; серб. буха
блощи́ ця ж. — чес. ploštice
блуд ч. — вл. błud (нісенітниця); чес. blud (омана); слн.
blod; серб. блуд (розпуста)
блуди́ ти недок. — вл. błudźić;
чес. blouditi; слн. bloditi; серб.
блудити
блу́ дний — вл. błudny (божевільний); чес. bludný (хибний);
слн. bloden (помилковий); серб.
блудан (розпусний)
блука́ ти недок. — чес. bloukati (діал.)
блюва́ ти недок. — чес. blíti,
bliji; слн. bljuvati; серб. бљувати
блюва́ ння с. — слн. bljuvanje; серб. бљување
блювоти́ на ж. — вл. bluwanki; чес. blivanina; серб.
бљуватина
блю́ до с. — вл. blido (стіл);
серб. бљудо (миска)
блюзни́ ти недок. — чес.
blouzniti; серб. бљузгати
бля́ кати (діал.) недок. — чес.
blekati; слн. blekati; серб. блекати
бо спол. — вл. bo; чес. bo;
серб. бо (діал.)
бобе́ р ч. — вл. bobr; чес.
bobr; cлн. bober; серб. дабар
бобро́ вий — чес. bobrový;
слн. bobrov; серб. бобров

бовва́ н ч. — чес. balvan (поліно); слн. bolvan (брила); серб.
балван (великий камінь)
бовть виг. — серб. буħ (пслн.
бълть)
бог ч. — вл. bóh, boha; чес.
bůh, boha; слн. bog; серб. бог
бог на по́ міч виг. — чес.
bohpomozi; слн. bog pomagaj;
серб. боже помози;
богомо́ лець ч. — слн. bogomolec; серб. богомољац
богомо́ лка ж. — слн. bogomolka; серб. богомољка
богува́ ти недол. — чес. bohovati; слн. bogovati; серб. боговати
бода́ й част. — чес. bodej
бодли́ вий — чес. bodlivý;
слн. bodljiv; серб. бодљив
бо́ дня ж. — чес. bedna; слн.
bedenj; серб. бадань, бадњица
божба́ ж. — чес. božba
бо́ жий — вл. boži; чес. boží;
слн. božji; серб. божи
божи́ тися недок. — чес. božiti se
божни́ ця ж. — чес. božnica
бо́ зна част. — слн. bogzna;
серб. бозна
боє́ць ч. — вл. bojovnik; чес.
bojec; слн. bojevnik; серб. боjац
бо́ їще с. — слн. bojišče; bojiště; серб. боjиште
бойови́ й — вл. bojowy; чес.
bojový; слн. bojen; серб. боjован
бока́ тий — вл. bokaty; чес.
bokatý; слн. bokat; серб. бокат
бокови́ й — чес. bokový
боли́ голов ч. — серб. болиглава
бо́ лісний — вл. bolostny; чес.
bolestný; слн. bolesten; серб.
болестан
болість ж. — вл. bolosć; чес.
bolest; слн. bolest; серб. болест
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болі́ти недок. — вл. boleć; чес.
boleti; слн. boleti; серб. болети
боло́ тистий — чес. blátivý;
слн. blatnast; серб. блатњав
болоти́ ще с. — вл. błóćišćo;
чес. blatiště; слн. blatišče; серб.
блатиште
боло́ тний — вл. błótny; чес.
blatný; слн. blaten; серб. блатан
боло́ то с. — вл. błóto; чес.
bláto; слн. blato; серб. блато
боля́ чка ж — чес. bolák,
boláček; слн. bolečina
бо́ ндар ч. — вл bĕtnar; чес.
bednař; слн. bednjar
боре́ ць ч — чес. bořič; слн.
borec; серб. борац
бо́ рзий — вл. bórzy; чес.
brzký; слн. brz; серб. брз
бо́ рзо (діал.) — вл. borze; чес.
brzo; слн. brzo; серб. брзо
борода́ ж — вл. broda; чес.
brada; слн. brada; серб. брада
боро́ давка ж. — вл. brodawka; чес. bradavka; слн. bradavica;
серб. брадавка
борода́ тий — вл. brodaty; чес.
bradatý; слн. bradat; серб. брадат
борода́ ч ч. — вл. brodač; чес.
bradáč; слн. bradač; серб. брадаш
борозна́ ж. — вл. brózda; чес.
brázda; слн. brazda; серб. бразда
борозни́ ти недок. — вл. brózdovać; чес. brázditi; слн. brazditi;
серб. браздати
борона́ ж. — вл. bróny; чес.
brany; слн. brana; серб. брана
борони́ ти недок. — вл. bronić;
чес. brániti; слн. braniti; серб.
бранити
боронува́ ти недок. — слн.
branati; серб. бранати
боро́ тися недок. — вл. wobróć so; слн. boriti se; серб. борити се
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бо́ рошно с. — слн brašno
(харчі); серб. брашно.
бо́ ртник ч. — чес. brtník; слн.
brtnik
борть ж. — чес. brť; слн. brt
борщ ч. — вл. baršć (борщівник); чес. bršť; слн. bršč (борщівник)
бо́ сий — вл. bosy; чес. bosý;
слн. bos; серб. боc
босоно́ гий — чес. bosonohý;
слн. bosonog; серб. боcоног
босо́ та ж. — вл. bosota; слн.
bosota; серб. босотиња
бося́ к ч. — чес. bosák; слн.
bosjak; серб. босjак
бо́ цюн (діал.) — вл. baćon;
чес. bočan
бочи́ ти недок. — чес. bočiti;
слн. bočiti; серб. бочити
бо́ чка ж. — чес. bečka; слн.
bečka; серб. бачва, бечка, боца
(пляшка)
бочо́ к ч.— чес. boček
боязки́ й, бо́ язний — вл. bojazny; чес. bojazný ́ ; слн. bojezen;
серб. боjазан
боязли́ вий — вл. bojazlivy;
чес. bázlivý; слн. bojazljiv; серб.
боjажљив
боя́ знь ж. — вл. bojosć; чес.
bázeň; слн. bojazen; серб.
боjазан
боя́ рин ч. — чес. bojar; слн.
boljar; серб. бoљар
боя́ тися недок. — вл. bojeć
so; чес. báti se; слн. bojati se;
серб. боjати се
бр! виг. — чес. br!; серб. бр!
бра́ ма ж. — чес. brána; серб.
брава
бра́ нець ч. — вл. branc; чес.
branec; слн. branec
брат ч. — вл. bratr; чес. bratr;
слн. brat; серб. брат

брата́ нець (діал.) ч. — чес.
bratranec; слн. bratranec; серб.
братанац
брата́ ння с. — слн. bratenje;
серб. браħење
брата́ тися недок. — вл. bratřić
so; чес. bratřiti se; слн. bratiti se;
серб. братати се
бра́ ти недок. — вл. brać; чес.
bráti; слн. brati; серб. брати
бра́ тик ч. — чес. bratřík; слн.
bratec; серб. братиħ
брате́ рство, бра́ тство с. —
вл. bratrovstwo; чес. bratrství;
слн. bratstvo; серб. братство
брате́ рський, бра́ тський —
вл. braterski; чес. bratrský; слн.
bratski; серб. братски
бра́ тній — серб. братњи
бра́ ття с. — чес. bratří; серб.
браħа
бренькати недок. — вл. brinkać; чес. břinkati; слн. brenkati;
серб. бренцати
бре́ нькнути док. — вл. brinknyć; чес. břinknouti; слн. brenkniti
брести́ недок. — вл. brodźić;
чес. břísti; слн. bresti; серб. бродити
бреха́ ти недок. — чес. břechati (гавкати); слн. brehati (задихатися); серб. брехати (тс.)
брид (діал.) ч. — чес. břid; слн.
brija (гіркота); серб. брид
бри́ дити недок. — чес. bříditi
(партачити); слн. briditi (гірчити)
бридки́ й — вл. bridki; чес.
břidký; слн. bridek (гіркий);
серб. бридак (різкий)
бри́ зки мн. — вл. prysk; чес.
prysk; слн. brizg
бри́ зкати недок. — вл. pryskać; чес. prýskati; слн. brizgati;
серб. бризгати

бри́ знути док. — вл. prysknyć;
чес. prýsknouti; слн. brizgniti;
серб. бризнути
бри́ ла ж. — чес bříla
брині́ти недок. — чес. brněti;
слн. brneti
бриньча́ ти недок. — вл. brinčeć; чес. břinčeti; слн. brеnčati;
серб. бренчати
брись! виг. — серб. брус!
бри́ тва ж. — вл. britwje; чес.
břitva; слн. britev; серб. бритва
бри́ ти недок. — слн. briti;
серб. бриjати, брити
бриття́ с. — слн. britje; серб.
бриjање
брід, бро́ ду ч. — вл. bród,
broda; чес. brod; слн. brod; серб.
брод
брова́ ж. — вл. brjowka; чес.
obrva; слн. obrva; серб. обрва
броди́ ти недок. — вл. brodźić;
чес. broditi se; слн. broditi; серб.
бродити
бро́ нза (запоз.) ж. — вл.
bronza; чес. bronz; слн. bronsa;
серб. бронза
бросна́ тий (діал.) — слн. brstnat;
серб. брснат
брость ж. — слн. brst; серб.
брст
бро́ хатися (діал.) недок. — чес.
brouchati se
брр! виг. — чес. brr!; слн. brr!;
серб. брр!
бруд ч. — вл. brud
брудни́ й — вл. brudny; чес.
brudný
бру́ ква ж. — чес. brukev
брус ч. — вл. brus; чес. brus;
слн. brus; серб. брус
брусли́ на ж. — чес. bruslina
брусни́ ця ж. — вл. brusnica;
чес. brusnice; слн. brusnica;
серб. брусница
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брусо́ к ч. — чес. brousek;
слн. brusek; серб. брусиħ
бу́ блик ч. — серб. бубла
(скибка, шматок)
бу́ бнити недок. — вл. bubnić;
чес. bubnovati; слн. bobnati; серб.
бубњати
бубні́ти недок. — слн. bobneti; серб. бубњити
бубня́ віти недок. — вл. bubnić; чес. bubřeti
бубня́ р ч. — вл. bubnar; слн.
bobnar; серб. бубњар
бу́ бон ч. — вл. bubon; чес.
buben; слн. boben; серб. бубањ
бува́ лий — чес. byvalý
бу́ да ж. — вл. buda (хатина);
чес. bouda
буди́ ти недок. — вл. budźić;
чес. buditi; слн. buditi; серб. будити
бу́ дний — слн. buden; серб.
будан
будо́ ва ж. — чес. budova
будува́ ти недок. — чес. budovati
будя́ к ч. — вл. bodźak (штик,
ікло); чес. bodlák; слн. bodak;
серб. бодаљ
бузина́ ж. — чес. bezinka; слн.
bezina
буз(о́ к) ч. — вл. bóz, boza;
чес. bez; слн. bezeg; серб. баз,
базак
бу́ йвіл ч. — вл. buwoł; чес.
buvol; слн. bivol; серб. бивол
бу́ йний — вл. bujny; чес. bujný; слн. bujen; серб. буjан
буйність ж. — вл. bujnosć;
чес. bujnost; слн. bujnost; серб.
буjност
бук ч. — вл. buk; чес. buk;
слн. bukev; серб. буква
бу́ ковий — вл. bukowy; чес.
bukový; слн. bukov; серб. буков
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букови́ на ж. — вл. bukowina;
чес. bukovina; слн. bukovina;
серб. буковина
булава́ ж. — чес. bulava;
слн. bulava; серб. булава
бу́ лька ж. — ́вл. bul (м’яч);
чес. boule (ґуля); слн. bula (тс.)
бум! виг. — чес. bum!
бу́ рити недок. — чес. bouřiti;
слн. buriti; серб. бурити
бу́ рка ж. — чес. burka; серб.
бурка
бурли́ ти недок. — вл. borlić;
серб. брљити
бурмота́ ти недок. — слн.
brmotati
бу́ рний — чес. burný; слн.
buren; серб. буран
бу́ ря ж. — чес. bouře; слн.
burja; серб. бура
буря́ к ч. — чес. burák
бур’я́ н ч. — чес. buřeň; серб.
бурjан
бу́ ти недок. — вл. być; чес.
byti; слн. biti; серб. бити
бу́ тність ж. — вл. bytnosć; чес.
bytnost; слн. bitnost; серб. битност
буття́ с. — вл. byće; чес. bytí;
слн. bitje; серб. биħе
бух! виг. — вл. buch!; чес.
bouch!; слн. buh!
буха́ н ч. — чес. bochan
бу́ хати недок. — чес. buchati
бу́ хнути док. — чес. bouchnuti; слн. buhniti; серб. бухнути
буц! виг. — чес. buc!
бучни́ й — слн. bučen; серб.
бучан
буя́ ння с. — чес. bujení; срб.
буjање
буя́ ти недок. — вл. bujić; чес.
bujeti; слн.bujeti; серб. буjати

В, в
в, у прийм. — вл. w, we; чес.
v, ve, u; слн. v; серб. у
ва́ ба ж. — вл. wabidło; чес.
vabidlo; слн. vaba; серб. вабац
ва́ бити недок. — вл. wabić;
чес. vábiti; слн. vabiti; серб. вабити
вабли́ вий — вл. wabliwy;
чес. vábivý; слн. vabljiv; серб.
вабљив
ва́ бний — вл. wabny; чес.
vábný
вага́ ж. — вл. waha; чес.
váha; слн. vaga; серб. вага
вагани́ (дерев’яна миска)
мн. — вл. wahan (шалька); слн.
vagan (мірна посудина); серб.
ваган
вага́ тися недок. — вл. wahać;
чес. váhati
ва́ да ж. — вл. wada; чес. vada
ва́ дити недок. — вл. wadźić;
чес. váditi
ва́ жити недок. — вл. wažić;
чес. vážiti; серб. важити
ва́ жний — вл. wažny; чес.
vážný; слн. važen; серб. важан
важни́ ця (у возі) ж. — вл.
wahi; чес. váhy
вал ч. — вл. wał; чес. vál; слн.
valj; серб. ваљ
ва́ лах ч. — вл. wałach; чес.
valach; слн. valah
вали́ ти недок. — вл. walić;
чес. valiti; слн. valiti; серб.
ваљати
вало́ к ч. — вл. walečk; чес.
válec; слн. valek; серб. ваљак
валя́ тися недок. — вл. waleć
so; чес. váleti se; слн. valjati se;
серб. ваљати се
вапно́ с. — вл. wapno; чес.
vápno; слн. apno; серб. вапно

вапнува́ ти недок. — вл. wapnować; серб. вапнити
вар ч. — вл. war; чес. var;
серб. вар
варе́ ний — вл. warjeny; чес.
vařený
варе́ ння с. — вл. warjenje,
warenina; серб. варење
варе́ ха (діал.) ж. — чес. vařeka;
серб. варjача
ва́ риво с. — чес. vařivo; слн.
varivo; серб. вариво
вари́ ти недок. — вл. warić; чес.
vařiti; слн. variti; серб. варити
варува́ ти (діал.) недок. —
чес. varovati; слн. varovati; серб.
варовати
ва́ тра (діал.) ж. — чес. vatra;
серб. ватра
ваш займ. — вл. waš; чес.
vaš; слн. vaš; серб. ваш
вбива́ ти недок. — вл. zabiwać; чес. zabívati; слн. ubijati;
серб. убивати
вби́ вство с. — серб. убиство
вби́ вця ч. — слн. ubijalec;
серб. убица
вби́ ти док. — вл. zabić; чес.
zabíti; слн. vbiti; серб. убити
вбі́гти док. — вл. wuběhnyć;
чес. vběhnouti; серб. убећи
вбо́ гий — вл. wbohi; чес.
ubohý; слн. ubog; серб. убог
вбо́ гість ж. — чес. ubohost;
слн. ubožnost; серб. убогост
вбо́ зтво с. — слн. uboštvo;
серб. убоштво
ввари́ ти док. — вл. wuwarić;
чес. uvařiti; серб. уварити
ввезти́ док. — вл. wuwjezć;
чес. uvézti; слн. uvoziti; серб.
увести
вверті́ти док. — вл. wuwjertnyć; чес. zavrtěti; слн. zavrtati;
серб. увртети
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ввести́ док. — вл. wuwjesć;
чес. uvésti; слн. uvesti; серб.
увести
вве́ чері присл. — серб. увечер
ввись присл. — серб. увис
ввігну́ ти док. — слн. upogniti;
серб. угнути
ввіз ч. — вл. dowoz; чес. dovoz; слн. uvoz; серб. увоз
ввізни́ й — вл. dowozny; чес.
dovozný; слн. uvozen; серб.
увозан
ввійти́ док. — серб. уħи
вво́ зити недок. — вл. dowožować; чес. dovoziti; слн. uvoziti;
серб. увозити
вганя́ ти недок. — вл. hanjeć;
чес. uhaněti; слн. uganjati; серб.
гањати
вгаси́ ти док. — вл. hasnyć;
чес. uhasiti; слн. ugasiti; серб. угасити
вгнізди́ тися док. — вл.
zahnĕzdźić so; чес. uhnízditi se;
слн. vgnezditi se; серб. угнездити се
вгно́ їти док. — вл. wuhnojić;
чес. vyhnojiti; слн. pognojiti
вгну́ ти док. — серб. угнути
вгну́ тий — серб. угнут
вгоди́ ти док. — чес. uhoditi
(влучити); слн. ugoditi; серб.
угодити
вго́ лос присл. — чес. nahlas;
слн. naglas; серб. углас
вгости́ ти док. — вл. hosćić;
чес. uhostiti; слн. pogostiti; серб.
угостити
вгоща́ ти недок. — вл. hosćić;
чес. uhošťovati; слн. gostiti; серб.
угошћавати
вгри́ зти док. — чес. vhrízti;
слн. vgrizniti; серб. угристи
вдаль присл. — слн. v daljavo;
серб. удаљ
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вда́ рити док. — вл. wudyrić;
чес. udeřiti; слн. udariti; серб.
ударити
вдаря́ ти недок. — слн. udarjati; серб. ударати
вдво́ є присл. — серб. удвоjе
вдво́ їти док. — вл. podwojić;
чес. zdvojiti; слн. podvojiti; серб.
удвоjити
вдень присл. — вл. wodnjo
вде́ в’ятеро присл. — серб.
удеветеро
вде́ ржати док. — чес. udržeti;
слн. udržati; серб. удржати
вде́ сятеро присл. — серб.
удесетеро
вдих ч. — чес. vdech; слн.
vdih; серб. удах
вдиха́ ти недок. — чес. vdýchati;
слн. vdihati; серб. удисати
вдихну́ ти док. — чес. vdechnouti; слн. vdihniti; серб. удахнути
вдіва́ ти недок. — чес. odívati;
слн. vdevati; серб. удевати
вді́ти док. — чес. odíti; слн.
vdeti; серб. удети
вдіве́ ць ч. — вл. wudowc;
чес. vdovec; слн. vdovec; серб.
удовац
вділи́ ти док. — чес. udĕliti;
слн. podeliti; серб. уделити
вдова́ ж. — вл. wudova; чес.
vdova; слн. vdova; серб. удова
вдовба́ ти док. — вл. wudołbać; чес. udloubati; слн. vdolbsti;
серб. удупсти
вдови́ ця ж. — чес. vdovice;
серб. удовица
вдо́ ма присл. — вл. doma; чес.
doma; слн. doma; серб. дома
вдру́ ге присл. — слн. vdrugo
вдуши́ ти док. — вл. wudusyć;
чес. udusiti; слн. udušiti; серб.
удушити

ведмеди́ ця ж. — вл. mjedwjedźica; чес. medvědice; слн.
medvedica; серб. медведица
ведмежа́ с. — вл. mjedwjedźo;
чес. medvídě
ведме́ жий — чес. medvědí;
слн. medveji; серб. медвеђи
ведмі́дь ч. — вл. mjedwjedź;
чес. medvĕd; слн. medved; серб.
медвед
ве́ жа ж. — вл. vĕža; чес. vĕž;
слн. veža (сіни); серб. вежа (ворота)
везти́ недок. — вл. wjezć; чес.
vézti; серб. вести, везем
вели́ кдень ч. — серб. велигдан
вели́ кий — вл. wulki; чес.
veliký; слн. velik; серб. велик
великоду́ шний — чес. velikodušný; слн. velikodušen; серб.
великодушан
вели́ тель ч. — чес. velitel; слн.
velitelj
велича́ вий — слн. veličav;
серб. величав
величина́ ж. — чес. veličina;
слн. veličina; серб. величина
велича́ ти недок. — чес. veličiti; слн. veličati; серб. величати
велі́ти недок. — чес. veleti;
слн. veleti; серб. велим, вељу
ве́ льми присл. — чес. velmi;
серб. веома
вельмо́ жа ч. — чес. velmož;
слн. velmož; серб. велможа
вельмо́ жний — чес. velmožný; слн. velmožen; серб. велеможан
вепр ч. — вл. wjapr; чес.
vepř; слн. veper; серб. вепар
ве́ прик ч. — чес. vepřík
верба́ ж. — вл. wjerba; чес.
vrba; слн. vrba; серб. врба
верби́ ця ж. — чес. vrbice;
серб. врбица

ве́ рбний — серб. врбни
вербо́ вий — вл. wjerbowy;
чес. vrbový; слн. vrbov; серб.
врбов
верблю́ д ч. — вл. wjelbłud;
чес. velbloud; слн. velblod
ве́ рвечка ж. — чес. vrv; слн.
vrv; серб. врвца
ве́ ргати недок. — вл. wjerhać;
чес. vrhati; слн. vreči; серб.
вргнути, врħи, вргнем
ве́ ред (болячка) ч. — вл. brjód;
чес. vřed; серб. вред; хорв. vrijed
вере́ м’я (діал.) с. — слн. vreme; хорв. vrijeme
ве́ рес ч. — вл. wrjós; чес. vřes;
слн. vres; серб. врес; хорв. vrijes
ве́ ресень ч. — чес. vřesen
ве́ реск ч. — вл. wrjesk, wrĕšć;
чес. vřesk; слн. vrisk, vreščanje;
серб. врисак
вере́ та ж. — чес. vřecko; слн.
vreča (мішок); серб. врећа (тс.)
верете́ но с. — вл. wrjećeno;
чес. vřeteno; слн. vreteno; серб.
вретено
верете́ нце с. — вл. wrjećenko;
чес. vřetenko; слн. vretence; серб.
вретенце
вереща́ ти недок. — вл.
wrĕšćeć; чес. vřeštĕti; слн.
vreščati; серб. врештати
вере́ я ж. — чес. veřeje; слн.
vereja
верзти́ недок. — чес. vrzati;
серб. врсти, врзем
верло́ с. — слн. vrlina; серб.
врљика
вери́ ги мн. — слн. veriga;
серб. вериге
верну́ ти док. — вл. wróćić; чес.
vrátiti; слн. vrniti; серб. врнути
верста́ ти недок. — чес. vrstviti;
слн. vrstiti; серб. врстати
31

верства́ ж. — вл. woršta
(шар); чес. vrstva (ряд); слн.
vrsta (тс.); серб. врста (тс.)
верта́ тися недок. — серб.
вртати се
верте́ п ч. — слн. vrtep
верти́ гуз (діал.) ч. — серб.
вртигуз
верти́ хвіст ч. — чес. vrtichvost
верті́ж ч. — серб. вртеж
верті́ти недок. — вл. wjerćeć;
чес. vrtĕti; слн. vrteti; серб.
вртети
верх ч. — вл. wjerch; чес. vrch;
слн. vrh; серб. врх
ве́ рхній — чес. vrchní; слн.
vrhnji
верхови́ на ж. — чес. vrchovina
ве́ рша ж. — вл. wjerša; чес.
vrše; слн. vrša; серб. врша
верши́ на ж. — чес. vršina;
серб. вршина
верши́ ти недок. — чес. vršiti;
слн. vršiti; серб. вршити
вершо́ к ч. — вл. wjeršk; чес.
vršek; слн. vršek; серб. вршак
весе́ лий — вл. wjesoły; чес.
veselý; слн. vesel; серб. весео,
весели
весели́ ти недок. — вл. wjeselić;
чес. veseliti se; слн. veseliti; серб.
веселити
весе́ лість ж. — вл. wjesołosć;
чес. veselost; слн. veselost; серб.
веселост
весі́лля с. — вл. wjeselo (радість); чес. veselí; слн. veselje
(радість); серб. весеље
весло́ с. — вл. wjesło; чес.
veslo; слн. veslo; серб. весло
веслува́ ти недок. — вл. wjesłować; чес. veslovati; слн. veslati;
серб. веслати
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весля́ р ч. — вл. wjesłar; чес.
veslař; слн. veslar; серб. веслач
весна́ ж. — слн. vesna
вести́ недок. — вл. wjesс́,
wjedu; чес. vesti; слн. vesti;
серб. водити
весь займ. — вл. wšon; чес.
ves; слн. ves; серб. вас (заст.),
сав
весь (заст.) ж. — вл. wjes;
чес. ves; слн. vas; серб. вес
вече́ ря ж. — вл. wječer ж.;
чес. večeře; слн. večerja; серб.
вечера
вече́ ряти недок. — вл. wječerjeć; чес. večeřeti; слн. večerjati; серб. вечерати
ве́ чір ч. — вл. wječor; чес.
večer; слн. večer; серб. вече
вечі́рній — вл. wječorny; чес.
večerní; слн. večeren; серб. вечерњи
вечорі́ти недок. — вл. wječorjeć; слн. večeriti se
вечорни́ ці мн. — вл. wječork;
чес. večírek; слн. večernice (вечірня служба божа); серб. вечерница (тс.)
вжа́ лити док. — слн. užaliti
вжа́ ти док. — вл. wužnjeć;
чес. vyžnouti, vyžíti; слн. požeti;
серб. ужњети
вже присл. — вл. huž; чес. už,
již; слн. uže
вжива́ ння с. — вл. wuživanje;
чес. uživaní; слн. uživanje; серб.
уживање
вжива́ ти недок. — вл. wužiwać; чес. uživati; слн. uživati;
серб. уживати
вжи́ ти док. — вл. wužić; чес.
užíti; слн. užiti (спожити); серб.
ужити
вжитко́ вий — вл. wužitkowy;
чес. užitkový

вжи́ ток ч. — вл. wužitk; чес.
užitek; слн. užitek (користь); серб.
ужитак
вжну́ ти док. — вл. wužnjeć;
чес. užíti; слн. žeti; серб. ужњети
взад присл. — вл. nazad; чес.
vzad; слн. nazaj; серб. назад
взає́мний — вл. wzajomny;
чес. vzajemný; слн. vzajemen; серб.
узаjаман
взако́ нити док. — слн. uzakoniti; чес. uzákoniti; серб. узаконити
взако́ нювати недок. — чес.
uzákoňovati; слн. uzakonjevati;
серб. узакоњивати
вздовж присл. — слн. vzdolž;
серб. уздуж
вздрі́ти док. — чес. uzříti; слн.
zreti; серб. узрети
взір, взіре́ ць ч. — вл. wzor;
чес. vzor; слн. vzorec; серб. узор
взя́ ти док. — вл. wzać, vozmu;
чес. vzíti, vezmu; слн. vzeti; серб.
узети
взя́ тий — чес. vzetý; слн. vzet;
серб. узет
взяття́ с. — вл. wzaće; чес.
vzetí; слн. vzetje; серб. узеħе
ви, вас, вам, ва́ ми займ —
вл. wy, was, wam, wami; чес. vy,
vás, vám, vámi; слн. vi, vas, vam,
vami; серб. ви, вас, вама, вама
ви́ бавити док. — чес. vybaviti; серб. избавити
вибира́ ти недок. — вл. wubĕrać; чес. vybírati; слн. izbirati; серб.
бирати
вибива́ ти недок. — вл. wubiwać; чес. vybívati; слн. izbijati;
серб. избиjати
ви́ бити док. — вл. wubić; чес.
vybíti; слн. izbiti; серб. избити
вибіга́ ти недок. — вл. wubĕhać; чес. vybíhati

ви́ бігти док. — вл. wuběhnyć;
чес. vyběhnouti
ви́ білити док. — вл. wubělić;
чес. vybíliti; слн. pobeliti
ви́ бір ч. — вл. wubĕr; чес. výbor,
výbĕr; слн. izbira; серб. избор
ви́ блювати док. — вл. wubleć;
чес. poblíti; слн. izbljuvati; серб.
избљувати
ви́ брати док. — вл. wubrać;
чес. vybráti; слн. izbrati; серб.
изабрати
вибри́ зкувати недок. — вл.
wupryskować; слн. brizgati; серб.
бризгати
ви́ бух ч. — вл. wubuch; чес.
výbuch; слн. vzbuh
вибухо́ вий — вл. wubuchowy;
чес. výbušný
ви́ бухнути док. — вл. wubuchnyć; чес. vybuchnouti
ви́ буялий — чес. vybujelý
ви́ буяти док. — чес. vybujeti;
серб. избуjати
ви́ важити недок. — вл. wuvažić; чес. vyvážiti
ви́ варити док. — вл. wuwarić;
чес. vyvařiti
вива́ рювати недок. — вл.
wuwarjować; чес. vyvařovati
ви́ везти док. — вл. wuwjezć;
чес. vyvézti; слн. izvoziti; серб.
извести
ви́ вертіти док. — вл. wuwjerćeć; чес. vrtěti; слн. izvrtati; серб.
извртети
ви́ вести док. — вл. wuwjesć;
чес. vyvésti; слн. izvesti; серб.
извести
ви́ віз ч. — вл. wuwoz; чес.
vývoz; слн. izvoz; серб. извоз
ви́ вільнити док. — вл. wuwólnić
вивільня́ ти недок. — вл. wuwólnjeć
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виві́рка (діал.) ж. — вл.
wjewjerčka; чес. veverka; слн.
veverka; серб. веверка
виві́шувати недок. — вл. wuwjěšować; чес. vyvĕšovati; серб.
извешивати
виво́ дити недок. — вл. wuwodźić; чес. vyvoditi; слн. izvoditi; серб. изводити
виво́ зити недок. — вл. wuwozyć; слн. izvoziti; серб. извозити
ви́ вудити док. — вл. wuwudźić
ви́ вчити док. — вл. wuwučić;
чес. vyučiti; слн. izučiti; серб.
изучити
виганя́ ти недок. — вл. wuhonjeć; чес. vyhánĕti; слн. izganjati; серб. изгонити
ви́ гаснути док. — вл. wyhasnyć; чес. uhasiti se; слн. ugasniti;
серб. угасити се
ви́ гін ч. — вл. wuhon; чес.
vyhon
ви́ гладжений — вл. wuhładźeny; чес. uhlazený; слн. uglajen; серб. углађен
ви́ гладити док. — вл. wuhładźić; чес. uhladiti; слн. ugladiti;
серб. гладити
виглодати док. — вл. wuhłodać (вишкребти); чес. vyhlodati;
серб. изглодати
ви́ гляд ч. — вл. wuhlad; чес.
výhled; слн. izgled; серб. изглед
вигна́ нець ч. — вл. wuhnanc;
чес. vyhnanec; слн. izgnanec
ви́ гнати док. — вл. wuhnać;
чес. vyhnáti; слн. izgnati; серб.
изагнати
ви́ гнити док. — вл. wuhnić;
чес. vyhníti; слн. gniti; серб.
изгњити
ви́ года ж. — чес. výhoda
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ви́ гоїти док. — вл. wuhojić;
чес. vyhojiti
ви́ гонити недок. — слн. izgoniti; серб. изгонити
ви́ горіти док. — вл. wuhorjeć;
чес. vyhořeti; слн. zgoreti; серб.
изгорети
ви́ горнути док. — вл. wuhornyć; чес. vyhrnouti; серб.
изгрнути
ви́ гострити док. — вл. wuwótřić; чес. naostřiti; слн. zaostriti;
серб. наоштрити
виго́ стрювати недок. — вл.
wuwótřować; чес. naostřovati;
слн. zaostrovati; серб. заоштравати
ви́ готовити док. — вл. wuhotować; чес. vyhotoviti; слн.
izgotoviti; серб. изготовити
ви́ гребти док. — вл. wuhrjebać; чес. vyhrabati; слн. izgrebsti;
серб. изгрепсти
вигрібати недок. — вл. wuhrjebować; чес. vyhrabávati; слн.
izgrebati; серб. изгребати
ви́ губити док. — вл. wuhubić;
чес. vyhubiti; слн. pogubiti; серб.
погубити
вигубля́ ти недок. — вл. wuhubjeć; чес. vyhubívati
вид ч. — вл. wid; чес. vid;
слн. vid; серб. вид
видава́ ти — вл. wudawać;
чес. vydávati; слн. izdajati; серб.
удавати
вида́ ти недок. — вл. wudać;
чес. vydáti; слн. izdati; серб.
удати
вида́ тний (від вида́ ток) — чес.
vydatný
ви́ дерти док. — вл. wudrěć;
чес. vydřiti; слн. izdreti; серб.
издрети
ви́ димий — серб. видим

видира́ ти док. — вл. wudrěwać; чес. vydírati; слн. izdirati;
серб. издирати
ви́ дих ч. — вл. wudych; чес.
výdech; слн. izdih
видиха́ ти недок. — вл. wudychać; чес. vydýchati; слн. izdihati; серб. издисати
ви́ дихнути док. — вл. wudechnyć; чес. vydýchnouti; слн.
izdihniti; серб. издахнути
види́ хувати недок. — вл. wudychować; чес. vydychovati; слн.
izdihovati
ви́ ділити док. — вл. wudźĕlić;
слн. oddeliti
ви́ діти (діал.) недок. — вл.
widźeć; чес. viděti; слн. videti;
серб. видети
ви́ дний — чес. vidný; слн.
viden; серб. видан
ви́ дність ж. — слн. vidnost;
серб. видност
ви́ дно присл. — чес. vidno;
слн. vidno; серб. видно
виднокру́ г ч. — серб. видокруг
видобува́ ти недок. — вл.
wudobywać; чес. vydobývati;
слн. pridobivati; серб. добиjати
ви́ добути док. — вл. wudobyć; чес. vydobýti; слн. dobiti
ви́ добуток ч. — вл. wudobytk;
чес. dobytek; слн. pridobivanje
ви́ довбати док. — вл. wudołbać; чес. vydloubati; слн. izdolbsti; серб. издупсти
ви́ доїти док. — вл. wudejić;
чес. vydojiti
ви́ дра ж. — вл. wudra; чес.
vidra; слн. vidra; серб. видра
ви́ дряпати док. — вл. wudrapać; чес. vydrápati
видря́ пувати недок. — вл.
wudrapować; чес. vydrapovati

видува́ ти недок. — вл. wuduwać; чес. vydouvati
ви́ дути док. — вл. wuduć;
чес. vydouti
ви́ жати док. — чес. vyžíti;
слн. izžeti; серб. пожети
ви́ жилий — чес. vyžilý
ви́ жити док. — чес. vyžíti
ви́ здоровіти док. — вл. wustrowić so; чес. ozdravěti; слн.
ozdraveti; серб. оздравети
виздоро́ влювати недок. — вл.
wustrowjeć so; чес. ozdravovati
визира́ ти док. — чес. vyzírati
визнава́ ти недок. — вл.
wuznawać; чес. vyznávati; слн.
priznavati; серб. признавати
визна́ ння с. — вл. wuznaće;
чес. vyznání; слн. priznanje;
серб. признање
ви́ знати док. — вл. wuznać;
чес. vyznáti; слн. priznati; серб.
признати
ви́ зути (діал.) док. — вл. wuzuć;
чес. vyzouti; слн. izuti; серб. изути
виїда́ ти недок. — вл. wujědać;
чес. vyjídati; слн. izjedati
виїжджа́ ти недок. — чес.
vyjíždĕti
ви́ їзд ч. — вл. wujĕzd; чес. výjezd
ви́ їсти док. — вл. wujěsć; чес.
vyjísti; слн. izjesti
ви́ їхати док. — вл. wujěchać;
чес. odjahati; серб. изjахати
ви́ йти док. — вл. wuńć, wušoł;
чес. vyjíti, vyšel; слн. iziti; серб.
изићи
ви́ капати док. — вл. wukapać;
чес. vykapati; слн. kapati; серб.
искапати
ви́ кати (звертатися на ви)
недок. — чес. vykati
вика́ шлювати недок. — вл.
wukašlować; чес. vykašlávati; слн.
izkašljovati; серб. искашљавати
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ви́ кашляти док. — чес. vykašlati; слн. izkašljati; серб. искашљати
виклада́ ти недок. — вл. wukładować; чес. vykladati; слн.
izkladati
ви́ класти док. — вл. wukłasć;
чес. vyklásti
ви́ клеїти док. — вл. wuklijić;
чес. vyklíti
викльо́ вувати недок. — вл.
wuklubować; чес. vyklovati; слн.
kljuvati; серб. искљувавати
ви́ клювати док. — вл. wuklubać; чес. vyklovati; слн. izkljuvati; серб. искљувати
ви́ колоти док. — вл. wukłóć;
чес. vykláti; слн. klati; серб. поклати
вико́ лювати недок. — вл. wukałać; чес. vyklávati; серб. клати
ви́ конати док. — вл. wukonjeć; чес. vykonati
вико́ нувати недок. — вл. wukonjować; чес. vykonávati
ви́ копати док. — вл. wukopać; чес. vykopati; слн. izkopati;
серб. ископати
вико́ пувати недок. — вл. wukopować; чес. vykopávati; слн.
izkopavati; серб. ископавати
ви́ коренити док. — вл. wukorjenić; чес. vykořeniti; слн.
izkoreniniti; серб. искоренити
ви́ користати док. — чес.
vykořistiti; слн. izkoristiti; серб.
искористити
викорі́нювати недок. — вл.
wukorjenować; чес. vykořeňovati;
слн. izkoreninjati; серб. скорењавати
ви́ красити док. — вл. wykrasnić; чес. vykrašliti
ви́ кресати (вогонь) док. —
слн. ukresati; серб. укресати
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ви́ крик ч. — вл. wukřik; чес.
výkřik
викрикнути док. — вл. wukřiknyć; чес. vykřiknouti; слн.
zakričati
викри́ кувати недок. — вл.
wukřikować; чес. vykřičívati; слн.
kričati
ви́ крійка ж. — чес. výkroj;
слн. kroj; серб. кроj
ви́ кроїти док. — вл. wukrać;
чес. vykrojiti; слн. ukrojiti; серб.
скроjити
ви́ крут ч. — чес. výkrut
ви́ кувати док. — вл. wukować; чес. vykovati; слн. skovati;
серб. исковати
ви́ куп ч. — вл. wukup; чес.
výkup; слн. izkup; серб. искуп
ви́ купити док. — вл. wukupić;
чес. vykoupiti; слн. izkupiti; серб.
искупити
ви́ кусати док. — вл. wukusać
ви́ курити док. — вл. wukurić;
чес. vykouřiti
ви́ ла мн. — вл. widły; чес. vidle;
слн. vile; серб. виле
ви́ ламати док. — вл. wułamać; чес. vylámati; слн. vlomiti
вила́ мувати недок. — вл.
wułamować; чес. vylamovati;
слн. vlamljati
ви́ лежати док. — вл. wuležać;
чес. vyležeti; слн. uležati se;
серб. пролежати
ви́ летіти док. — вл. wulećeć;
чес. vyletĕti; слн. izleteti; серб.
излетети
вилива́ ти недок. — вл. wuliwać; чес. vylívati; слн. izlivati;
серб. изливати
ви́ лизати док. — вл. wulizać;
чес. vylízati; слн. izlizati; серб.
излизати

вили́ зувати — вл. wulizować;
чес. vylizovati; слн. lizati; серб.
излизивати
ви́ ликати (діал.) док. — вл.
wulikać
ви́ линяти док. — вл. wulinać
so; чес. vylínati; серб. олињати се
ви́ лити док. — вл. wulić; чес.
vylíti; слн. izliti; серб. излити
ви́ лиця ж. — слн. vilice (виделка); серб. вилица
ви́ лікувати док. — вл. dolĕkować; чес. vylekovati; слн. izlečiti;
серб. излечити
ви́ ліпити док. — вл. wulěpić;
чес. vylepiti
ви́ літ ч. — вл. wulĕt (екскурсія);
чес. výlet; слн. izlet; серб. излет
ви́ лічити док. — вл. wuličić
ви́ лов ч. — чес. výlov; серб. улов
ви́ ловити док. — вл. wułójić;
чес. vyloviti; слн. izloviti; серб.
изловити
ви́ лом ч. — вл. wułam
ви́ лупок ч. — чес. výlupek
вилуча́ ти недок. — чес. vyloučiti; слн. izločiti; серб. излучити
ви́ лущити док. — вл. wułušćić; чес. vyluštiti; слн. izluščiti;
серб. изљуштити
вилущувати недок. — вл. wułušćować; чес. vyluskovati; слн.
luščiti; серб. љуштити
ви́ людніти док. — вл. wuludnić; чес. vylidniti
ви́ ляглий — чес. vylíhlý
ви́ лягти док. — чес. vylíhnuti
вимага́ ти недок. — чес. vymáhati
ви́ мазати док. — вл. wumazać;
чес. vymazati; слн. namazati; серб.
умазати
вима́ зувати недок. — вл.
wumazować; чес. vymazávati;
слн. mazati; серб. умазивати

ви́ мацати док. — вл. wumasać; чес. vymakati
ви́ мерзлий — чес. vymrzlý
ви́ мерзнути док. — вл. wumjerznyć; чес. vymrznouti
ви́ мести док. — вл. wumjesć;
чес. vymésti; слн. izmesti; серб.
измести
вимива́ ти недок. — вл. wumywać; чес. vymývati; слн. izmivati;
серб. умивати
ви́ мити док. — вл. wumyć;
чес. vymýti; слн. izmiti; серб.
умити
ви́ мір ч. — вл. wumĕr; чес.
výmĕr; слн. izmera; серб. измера
ви́ міряти док. — вл. wumĕrić;
чес. výmĕřiti; слн. izmeriti; серб.
измерити
виміта́ ти недок. — вл. wumjetać; чес. vymetati; слн. izmetati;
серб. изметати
вимо́ ва ж. — чес. výmluva
ви́ мокнути док. — вл. wumokać; чес. vymoknouti
ви́ молот ч. — чес. výmlat;
слн. omlatitev
ви́ молотити док. — вл. wumłóćić; чес. vymlátiti; слн. pomlatiti; серб. измлатити
ви́ мочити док. — чес. vymočiti; слн. razmočiti; серб. измочити
ви́ мудрувати док. — вл. wumudrować; чес. vymudrovati; слн.
modrovati; cерб. мудровати
ви́ мучити док. — вл. wumučić; чес. vymučiti; слн. izmučiti;
серб. измучити
ви́ м’я c. — вл. wumjo; чес.
výmĕ; слн. vime; серб. виме
вина́ ж. — вл. wina; чес. vina
ви́ нести док. — вл. wunjesć;
чес. vynésti; слн. iznesti; серб.
изнети
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виника́ ти недок. — чес. vznikati; слн. vznikniti
ви́ нирнути док. — вл. wunurić
so; чес. vynořiti se
вини́ ти недок. — вл. winić;
чес. viniti
ви́ нниця (виноградник) ж. —
вл. winice; чес. vinice; серб. виница
вино́ с. — вл. wino; чес. víno;
слн. vino; серб. вино
виногра́ д ч. — чес. vinohrad
(виноградник); слн. vinograd
(тс.); серб. виноград (тс.)
вино́ сити недок. — вл. wunošować; чес. vynositi; слн. znositi;
серб. износити
винце́ с. — вл. winko; чес.
vínko; слн. vince; серб. винце
ви́ орати док. — вл. wuworać;
чес. vyorati; слн. zorati; серб.
узорати
вио́ рювати недок. — вл. wuworować; чес. vyorávati; слн.
orati; серб. орати
випада́ ти недок. — вл. wupadać; чес. vypadati; слн. izpadati; серб. испадати
ви́ палити док. — вл. wupalić;
чес. vypáliti; слн. izpaliti; серб.
испалити
випа́ лювати недо. — вл. wupalować; чес. vypalovati
ви́ пар ч. — вл. wupar; чес.
výpar; слн. izpara; серб. испара
ви́ парити док. — вл. wuparić;
чес. vypařiti; слн. popariti; серб.
попарити
випа́ рювати недок. — вл. wuparjować; чес. vypařovati; слн.
pariti; серб. парти
ви́ пас ч. — вл. wupas; чес.
paša; слн. paša; серб. испаша
випаса́ ти док. — вл. wupasować; чес. vypásati
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ви́ пасти (випаду) док. — вл.
wupadnyć; чес. vypadnouti; слн.
izpasti; серб. испасти
ви́ пасти (випасу) док. — вл.
wupasć; чес. vypásti; слн. popasti;
серб. попасти
ви́ пекти док. — вл. wupjec;
чес. vypéci; слн. speči; серб. испећи
ви́ писати док. — вл. wupisać;
чес. vypsáti; слн. izpisati; серб.
исписати
випи́ сувати недок. — вл.
wupisować; чес. vypisovati; слн.
izpisovati; серб. исписовати
ви́ пити док. — вл. wupić;
чес. vypíti; слн. izpiti; серб. испити
ви́ плакати док. — вл. wupłakać; чес. vyplakati; серб. исплакати
ви́ платити док. — вл. wupłaćić; чес. vyplatiti; слн. izplačati; серб. исплатити
випла́ чувати недок. — вл.
wupłaćować; чес. vyplacovati;
слн. izplačevati; серб. исплаћивати
ви́ пливти док. — вл. wupłunyć; чес. vyplouti; слн. izpluti;
серб. исплути
ви́ плодити док. — вл. wupłodźić; чес. zploditi; слн. ploditi; серб.
исплодити
ви́ плід ч. — вл. wupłód; чес.
výplod; слн. plod; серб. плод
випльо́ вувати недок. — вл.
wupluwować; чес. vyplivovati;
слн. izpljuvati; серб. испљувати
виплюнути док. — вл. wuplunyć; чес. vyplivati; слн. izpluniti; серб. испљунути
ви́ повзти док. — чес. vyplaziti se; слн. izplaziti; серб.
исплазити

ви́ повнити док. — вл. wupjelnić; чес. vyplniti; слн. izpolniti;
серб. напунити
виповня́ ти недок. — вл.
wupjelnjać; чес. vyplňovati; слн.
izpolnjevati; серб. испуњивати
ви́ полокати (діал.) док. — вл.
wupłokać; слн. izplakniti; серб.
исплакати
ви́ полоти док. — вл. wuplěć;
чес. vyplíti; слн. opleti; серб. исплевити
ви́ порожнити док. — вл.
wuprózdnić; чес. vyprázdniti; слн.
izprazniti; серб. испразнити
ви́ пороти док. — вл. wupróć;
чес. vypárati; слн. izparati; серб.
испорити
ви́ порток (діал.) ч. — серб.
испорак
ви́ правити док. — вл. woprawić; чес. vypraviti; слн. popraviti; серб. oправити
ви́ правлення с. — вл. woprawjenje; чес. vypravení; слн.
popravljanje; серб. поправљање
виправля́ ти недок. — вл.
woprawjeć; чес. vyprávěti; слн.
popravljati; серб. исправљати
ви́ прати док. — вл. wuprać (побити); чес. vypráti; слн. oprati;
серб. опрати
випромі́нювати недок. — вл.
wupromjenjować
ви́ просити док. — вл. wuprosyć; чес. vyprositi; слн. izprositi;
серб. испросити
випряга́ ти недок. — вл. wupřahać; чес. vypřahati; слн. izpregati; серб. испрезати
ви́ пудити (діал.) док. — чес. vypuditi; слн. izpoditi; серб. испудити
ви́ пустити док. — вл. wupusćić; чес. vypustiti; слн. izpustiti;
серб. испустити

ви́ прягти док. — вл. wupřahnyć; чес. vypřahnouti; слн. izpreči; серб. испрегнути, испрећи
ви́ пурхнути док. — вл wupjerchnyć; серб. испрхнути
ви́ пустити док. — вл. wupušćić; чес. vypustiti; слн. izpustiti;
серб. испустити
вир ч. — вл. wĕrjo; чес. vir;
слн. vir (джерело); серб. вир
ви́ раз (обличчя) ч. — вл. wuraz;
чес. výraz; слн. izraz; серб. израз
ви́ разити док. — вл. wurazyć;
чес. vyraziti; слн. izraziti; серб.
изразити
вира́ зний — вл. wurazny; чес.
výrazný
ви́ рвати док. — чес. vyrváti;
слн. izruvati
вирива́ ти недок. — вл. wurywać; чес. vyrývati; слн. izruvati
ви́ рити док. — вл. wuryć;
чес. vyrýti
ви́ рівняти док. — вл. wurunać; чес. vyrovnati; слн. izravnati; серб. изравнати
ви́ різ ч. — вл. wurěz; чес. výřez;
слн. izrez; серб. изрез
ви́ різати док. — вл. wurězać;
чес. vyřezati; слн. izrezati; серб.
изрезати
ви́ різка ж. — вл. wurězk;
чес. výřezek; слн. izrezek; серб.
изрезак
вирі́зувати недок. — вл. wurězować; чес. vyřezovati; слн. izrezovati; серб. изрезивати
ви́ різьбити док. — вл. wurězbarić; чес. vyřezávati; слн. izrezljati; серб. изрезбарити
ви́ ріст ч. — вл. wuróst; чес.
vyrůstek; слн. izrastek; серб. израст
ви́ рла мн. — серб. врља
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вирлоо́ кий — ч. brlooký; серб.
врљоок
ви́ родок ч. — вл. wurod; слн.
izrodek; серб. изрод
ви́ рости док. — вл. wurosć;
чес. vyrůsti; слн. izrasti; серб.
израсти
вирува́ ти недок. — вл. wjerćeć
(вертіти); чес. vříti; слн. vreti
(кипіти); серб. врвети
ви́ сварити док. — вл. wuswarić; чес. svářiti se; слн. svariti
виса́ джувати недок. — вл.
wusadźować; чес. vysazovati; слн.
presajovati; серб. садити
ви́ садити док. — вл. wusadźić; чес. vysaditi; слн. presaditi;
серб. посадити
ви́ сварити док. — вл. wuswarić; чес. svářiti se
ви́ селити док. — вл. wusedlić; слн. izseliti; серб. иселити
ви́ сидіти док. — вл. wusedźeć;
чес. vyseděti; слн. odsedeti; серб.
проседети
висила́ ти недок. — вл. wusyłać; чес. vysílati; слн. pošiljati;
серб. одашиљати
ви́ сип ч. — вл. wusypki; чес.
osyp; слн. izsipanje; серб. осип
ви́ сипати док. — вл. wusypać;
чес. vysypati; слн. izsipati; серб.
исипати
висівати недок. — вл. wusywać;
чес. posívati; слн. sejati; серб.
исеjавати
ви́ сівки мн. — серб. осевци
ви́ сіти недок. — вл. wisać; чес.
víseti; слн. viseti; серб. висити
виска́ кувати недок. — вл.
wuskakować; чес. vyskákávati;
серб. искакивати
ви́ скочити док. — вл. wuskočić; чес. vyskočiti; слн. izskočiti; серб. искочити
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ви́ слати док. — вл. wusłać;
чес. vyslati; слн. poslati; серб.
изаслати
ви́ слів ч. — вл. wusłow; чес.
výslova
ви́ слідити док. — вл. wuslědźić; чес. vysledovati; слн. izslediti;
серб. иследити
ви́ словити док. — вл. wusłowić; чес. vysloviti
ви́ слухати док. — вл. wusłuchać; чес. vyslechnouti; слн. posluhniti; серб. саслушати
вислухо́ вувати недок. — вл.
wusłuchować; чес. vyslechati; слн.
poslušati; серб. саслушавати
ви́ смаркатися док. — вл.
wusmorkać so; чес. vysmrkati se;
серб. ушмркнути се
виcмі́ювати недок. — вл. wusmĕšować; чес. vysmívati se; слн.
posmihovati se; серб. исмеjавати
висо́ кий — вл. wysoki; чес.
vysoký; слн. visok; серб. висок
ви́ сохлий — вл. wuschnyły; чес.
vyschlý; слн. izsahel; серб. усахнуо
ви́ сохнути док. — вл. wuschnyć; чес. vyschnouti; слн. usahniti;
серб. усахнути
ви́ спатися док.— вл. wuspać
so; чес. vyspáti se; слн. naspati
se; серб. наспати се
ви́ ставити док. — вл. wustajić;
чес. vystaviti; слн. izpostaviti
ви́ страждати док. — вл. wutradać; чес. nastradati se; слн.
stradati (голодувати); серб. истрадати
вистрига́ ти недок. — вл. wutřihać; чес. vystříhati; слн. striči;
серб. стриħи
ви́ стригти док. — вл. wutřihnyć; чес. vystřihnouti; слн. postriči;
серб. истрићи

ви́ стрілити док. — вл. wutřelić;
чес. vystřeliti; слн. ustreliti; серб.
стрелити
ви́ стругати док. — вл. wutruhać; чес. vystrouhati; слн. ostrugati; серб. истругати
вистру́ гувати недок. — вл.
wutruhować; чес. vystrouhávati;
слн. strugati; серб. истругавати
ви́ ступ ч. — вл. wustup; чес. výstup; слн. izstop (вихід); серб. иступ
ви́ ступити док. — вл. wustupić; чес. vystoupiti; слн. izstopiti;
серб. иступити
висува́ ти недок. — вл. wusuwać; чес. vysuvati; слн. suvati
ви́ сунути док. — вл. wusunyć;
чес. vysunouti; слн. suniti
ви́ сушити док. — вл. wusušić;
чес. vysušiti; слн. izsušiti
вись ж. — серб. вис
ви́ сьорбати док. — вл. wusrěbać; чес. vysrkati; слн. posrebati; серб. исркати
ви́ сякатися док. — слн. usekniti se; серб. усекнути се
ви́ твір ч. — вл. wutwor; чес
výtvor
ви́ текти док. — вл. wućec;
чес. vytéci; слн. izteči; серб. истећи
ви́ терпіти док. — вл. wućerpjeć; чес. vytrpěti; слн. pretrpeti;
серб. претрпети
ви́ ти (видавати звуки) недок. —
вл. wuć; чес. výti; серб. вити
ви́ ти (плести) недок. — вл. wić;
чес. víti; слн. viti; серб. вити
витика́ ти недок. — вл. wutykać; чес. vytykati
ви́ тися недок. — вл. wić so; чес.
víti se; слн. viti se; серб. вити се
ви́ тіпати док. — вл. woćepać;
чес. vytepati (побити); слн. iztepsti (тс.); серб. истепсти (тс.)

ви́ ткати док. — чес. utkáti;
слн. iztkati; серб. исткати
витки́ й — вл. wity; слн. vitek;
серб. витак
ви́ ткнути док. — вл. wutyknyć;
чес. vytknouti
ви́ точити док. — вл. wutočić;
чес. vytočiti; слн. iztočiti; серб.
источити
ви́ трати мн. — чес. útrata; слн.
tratenje
ви́ тратити док. — чес. vytratiti; серб. истраћити
ви́ тріщити док. — чес. vytřeštiti
ви́ трусити док. — вл. wutrusyć; чес. vytrousiti; слн. iztresti;
серб. истрести
витру́ шувати недок. — вл. wutrušować; чес. vytrušovati; слн.
iztresati; серб. истресати
ви́ трясти док. — чес. vytřásti;
слн. iztresti; серб. истрести
виття́ с. — вл. wuće; чес. vytí
ви́ тягти док. — вл. wućahnyć;
чес. vytahnouti; слн. iztegniti;
серб. истегнути
витя́ гувати недок. — вл.
wućahować; чес. vytahovati; слн.
iztegovati; серб. истезати
ви́ тязь ч. — вл. wićaz; чес.
vítez; слн. vitez; серб. витез
виха́ ти недок. — слн. vihati
вихваля́ ти — вл. wuchwaleć;
чес. vychvalovati
ви́ хід ч. — вл. wuchod; чес.
východ; слн. izhod; серб. исход
вихля́ ти недок. — чес. viklati;
слн. vihljati
вихова́ нець ч. — чес. vychovanec
ви́ ховання с. — чес. vychování
вихова́ тель ч. — чес. vychovátel
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ви́ ховати док. — вл. wuchować
(врятувати); чес. vychovátí
вихо́ дити недок. — вл. wuchodzić; чес. východiti; слн. izhoditi; серб. исходити
вихоло́ джувати недок. — вл.
wuchłódźować; чес. vychlazovati;
слн. ohlajati; серб. расхлађивати
ви́ холодити док. — вл. wuchłódźić; чес. vychladiti; слн. ohladiti; серб. охладити
ви́ хор ч. — вл. wichor (буря);
чес. vichr; слн. vihar; серб. вихор
ви́ хоритися недок. — вл.
wichorić; чес. vichřiti; слн. vihrati; серб. вихорити се
ви́ цідити док. — вл. wucydźić;
чес. vycediti; слн. izcediti; серб.
исцедити
ви́ черпаний — вл. wučerpany;
чес. vyčerpaný; слн. izčrpan; серб.
исцрпан
ви́ черпати док. — вл. wučerpać; чес. vyčerpati; слн. izčrpati;
серб. исцрпсти
ви́ чесати док. — вл. wučesać;
чес. vyčísati; слн. izčesati; серб.
ишчесати
ви́ чинити (шкіру) док. — чес.
vyčiniti
ви́ числити док. — чес. vyčísliti
ви́ чистити док. — вл. wučisćić; чес. vyčistiti; слн. izčistiti;
серб. очистити
вичища́ ти недок. — вл. wučisćować; чес. vyčišťovati; слн.
izčiščati; серб. очишћавати
вишива́ нка ж. — вл. wušiwanka; чес. výšivka
вишива́ ти недок. — вл. wušiwać; чес. výšívati; слн. izšiti
вишина́ ж. — вл. wyšina; чес.
výšina; слн. višina; серб. вишина
ви́ шкребки мн. — вл. wuškrabanki; чес. výškrabek
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ви́ шкрябати док. — вл. wuškrabać; чес. naškrabati; слн.
izškrabati; серб. ишкрабати
вишне́ вий — вл. wyšnjowy;
чес. višňový; слн. višnjev; серб.
вишњев
ви́ шник ч. — серб. вишњик
ви́ шня ж. — вл. wišnja; чес.
višnĕ; слн. višnja; серб. вишња
ви́ яв ч. — вл. wujaw; чес. vyjev; слн. pojav; серб. изjава
ви́ яснити док. — вл. wujasnić;
чес. ujasniti; слн. pojasniti; серб.
обjаснити
виясня́ ти недок. — вл. wujasnjeć; чес. ujasňovati; слн. pojasnjevati; серб. обjашњавати
ві́блий (діал). — чес. oblý;
слн. obel; серб. обао, обли
вівси́ на ж. — вл. wowsyna;
чес. ovsina; слн. ovsina
ві́всище с. — вл. wowsysko;
чес. ovsištĕ; слн. ovsišče; серб.
овсиште
вівся́ ний — вл. wowsny; чес.
ovesný; слн. ovsen; серб. овсен
вівся́ ник ч. — чес. ovesňák;
слн. ovsenjak; серб. овсеник
вівся́ нка ж. — чес. ovsenka;
слн. ovsenka
вівта́ р ч. — вл. wołtar; чес.
oltář; слн. oltar; серб. олтар
вівто́ рок ч. — вл. wutora; чес.
úterek; слн. torek; серб. уторак
вівця́ ж. — вл. wowca; чес.
ovce; слн. ovca; серб. овца
вівча́ р ч. — вл. wowčer; чес.
ovčář; слн. ovčar; серб. овчар
вівча́ рня ж., вівча́ рник
(діал.) ч. — вл. wowčernja; чес.
ovčárna; слн. ovčarna; серб. овчарник
вівча́ рство с. — вл. wowčerstwo; чес. ovčarství; слн. ovčarstvo; серб. овчарство

вівчарський — вл. wowčerski; чес. ovčacký; слн. ovčarski;
серб. овчарски
від, од прийм. — вл. wot, wote;
чес. od, ode; слн. od; серб. од, ода
ві́дати недок. — вл. wĕdźeć;
чес. vĕdĕti; слн. vedeti
відбива́ ти недок. — вл. wotbiwać; чес. odbíjeti; слн. odbijati;
серб. одбиjати
відбира́ ти недок. — вл. wotbjerać; чес. odbírati; слн. odbirati;
серб. одбирати
відби́ ти док. — вл. wotbić; чес.
odbiti; слн. odbiti; серб. одбити
відбіга́ ти недок. — вл. wotběhać; чес. odběhati; слн. odbegati; серб. одбегати
відбі́гти док. — серб. одбећи
відбі́й ч — чес. odboj; слн. odboj; серб. одбоj
відбіли́ ти док. — вл. wotbělić
відбі́р ч. — вл. wotbjer; чес.
odbĕr; серб. одбир
відбі́рний — чес. odborný;
серб. одборан
ві́дблиск ч. — вл.wotbłyšć; чес.
odblesk; слн. odblisk; серб. одблесак
відбли́ снути док. — вл. wotbłysknyć; серб. одблеснути
відбороня́ ти недок. — вл. wotbrónjeć
відбува́ ти недок. — вл. wotbywać; чес. odbývati
відбу́ ти док. — вл. wotbyć;
чес. odbýti
відва́ бити док. — чес. odvábiti;
слн. odvabiti; серб. одвабити
відва́ га ж. — чес. odvaha;
слн. odvaga; серб. одвага
відва́ дити док. — чес. odvaditi;
слн. odvaditi; серб. одвадити
відва́ жити док. — вл. wotwažić; чес. odvážiti

відва́ житися док. — чес. odvážiti se; серб. одважити се
відва́ жний — вл. wotwažny;
чес. odvážný; слн. odvažen; серб.
одважан
відва́ жувати недок. — вл.
wotwažeć; чес. odvažovati
відва́ л ч. — вл. wotwał
відвали́ ти док. — вл. wotwalić; чес. odvaliti; слн. odvaliti;
серб. одвалити
відва́ льний — вл. wotwalny
відва́ р ч. — вл. wotwar; чес.
odvar; серб. одвар
відвари́ ти док. — вл. wotwarić; чес. odvařiti; слн. odvariti;
серб. одварити
відва́ рювати недок. — вл.
wotwarjovać; чес. odvařovati
відве́ дення с. — вл. wotwjedźenje; чес. odvedení; серб. одведење
відвезти́ док. — вл. wotwjezć;
чес. odvézti; серб. одвести, одвезем
відверну́ ти док. — чес.
odvrtnouti; слн. odvrniti; серб.
одврнути
відверну́ тися док. — чес.
odvrtnouti se; слн. odvrniti se;
серб. одврнути се
відверта́ ти недок. — слн. odvrtati; серб. одвртати
відвести́ док. — вл. wotwjesć; чес. odvésti; слн. odvesti;
серб. одвести, одведем
відвика́ ння с. — чес. odvykání
відвика́ ти недок. — чес. odvykati
відви́ кнути док. — вл. wotwuknyć; чес. odvyknouti; серб.
одвикнути
відвину́ тися (діал.) док. — чес.
odvinouti se
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відвиса́ ти недок. — чес. odvisati
відви́ снути док. — чес. odvisnouti
відвиха́ тися недок. — слн. odvihati
відвихну́ тися док. — слн. odvihniti
відвіва́ ти недок. — чес. odvívati
відві́д ч. — вл. wotwod; чес.
odvod; слн. odvod; серб. одвод
відвідни́ й — вл. wotwodźny;
чес. odvodný; слн. odvoden; серб.
одводан
відві́з ч. — чес. odvoz; слн.
odvoz; серб. одвоз
відві́йки мн. — серб. одвеjци
відві́тити (заст.) док. — чес.
odvětiti; серб. одветити
відвіча́ ти (заст.) недок. — чес.
odveceti; серб. одвећати
відві́чний — чес. odvĕčný
відві́яти док. — вл. wotwĕć;
чес. odváti; слн. odvejati; серб.
одвеjати
відво́ дити недок. — вл. wotwodźić; чес. odvoditi; слн. odvoditi; серб. одводити
відво́ зити недок. — вл. wotwozyć; чес. odvoziti; слн. odvoziti; серб. одвозити
відвола́ ти док. — вл. wotwołać
відволіка́ ти недок. — чес. odvlékati
відволо́ гнути док. — чес.
zavlažiti; серб. одвугнути
відволокти́ док. — вл. wotwlac;
чес. odvléci; слн. odvleči; серб.
одвуħи
відволо́ жити док. — чес. odvlažiti; серб. одвлажити
відволочи́ ти док. — чес. odvlačiti; слн. odvlačiti; серб. одвлачити
відворо́ т (діал.) ч. — вл. wotwrót; чес. odvrat; серб. одврат
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відворо́ тний — чес. odvratný;
слн. odvraten (огидний); серб.
одвратан
відв’яза́ ти док. — вл. wotwjazać; чес. odvázati; слн. odvezati; серб. одвезати
відв’я́ зувати недок. — вл. wotwjazowati; чес. odvazovati; слн.
odvezovati; серб. одвезивати
відга́ дка ж. — чес. odhad;
серб. одгађање
відгада́ ти док. — чес. odhadnouti
відга́ дувати недок. — чес.
odhadovati
відганя́ ти недок. — вл. wothanjeć; чес. odhánĕti; слн. odganjati;
серб. одгањати
відгни́ ти док. — вл.wothnić;
слн.odgniti
відгові́тися док. — чес. odhověti
відговори́ ти док. — чес. odhovořiti; слн. odgovoriti; серб.
одговорити
ві́дголос ч. — вл. wothłós;
чес. odhlas; слн. odglas; серб.
одглас
відго́ нити недок. — вл. wothonić; чес. odhoniti; слн. odgoniti;
серб. одгонити
відгорі́ти док. — чес. odhořeti; слн. odhoreti; серб. одгорети
відгорну́ ти док. — чес.
odhrnouti; слн. odgrniti; серб.
одгрнути
відгороди́ ти док. — чес.
odhraditi; слн. odgraditi; серб.
одградити
відгребти́ док. — вл. wothrjebać; слн. odgrebsti; одгрепсти
відгриза́ ти недок. — чес.
odhryzati; слн. odgrizati; серб.
одгризати

відгризну́ тися док. — слн.
odgrizniti
відгри́ зти док. — чес. odhrýzti; слн. odgristi; серб. одгристи
відгриміти док. — вл. wothrimać; чес. odhřměti; слн. odgrmeti;
серб. одгрмети
відгріба́ ти недок. — вл. wothrabać; слн. ogrebati; серб. одграбљивати
відгусти́ док. — слн. odgusti
відда́ вна присл. — чес. odedavna; слн. oddavnja; серб. одавна
віддава́ ти недок. — вл. wotedawać; чес. oddavati; слн. oddajati; серб. одавати
відда́ лений — чес. oddalený;
слн. oddaljen; серб. одаљен
відда́ лення с. — вл. wodalenje; чес. oddalení; слн. oddalenje
віддалити док. — вл. wodalić;
чес. oddáliti; слн. oddaliti; серб.
одалити
віддаля́ тиcя недок. — вл. wodaleć so; чес. oddalati se
ві́дданий — чес. oddaný; серб.
одан
відда́ ння с. — чес. oddání;
серб. одање
відда́ ти док. — вл. wotedać;
чес. oddati; слн. oddati; серб.
одати
відда́ ча ж. — вл. wotedaće
відде́ рти док. — вл. wotdrĕć;
чес. oddříti; слн. oddreti; серб.
одадрети
віддзвені́ти док. — чес. odezníti; слн. odzveneti
віддзвони́ ти док. — вл. wotzwonić; чес. odzvoniti; слн. odzvoniti; серб. одзвонити
віддима́ ти недок. — чес. oddymati; серб. одадимати

віддира́ ти недок. — серб. одадирати
відди́ хатися док. — чес. oddýchati; слн. oddihati se; серб. одихати
віддихну́ ти док. — чес. oddychnouti; слн. odihnuti se; серб.
одихнути
ві́дділ ч. — вл. wotdźĕł; чес.
oddíl; слн. oddelek; хорв. odio
відді́лення с. — вл. wotdźelenje; чес. oddělení; слн. oddelenje;
серб. оделење
відділи́ ти док. — вл. wotdźĕlić; чес. oddĕliti; слн. oddeliti; серб.
оделити
ві́дділок ч. — слн. oddelek;
серб. одељак
відділя́ ти недок. — вл. wotdźěleć; чес. oddíleti
віддовба́ ти док. — чес. oddloubati
віддря́ пати док. — вл. wotdrapać; слн. oddrapati
віддува́ ти недок. — вл. wotduwać; чес. oddouvati
відду́ ти док. — вл. wotduć;
чес. oddouti
віддя́ ка ж. — чес. odvdĕka
віддя́ чити док. — чес. odvdĕčiti
віде́ рце с. — чес. vĕderko;
слн. vedrce; серб. ведарце
віджа́ ти, відіжну́ док. — чес.
odžati, odžnu
віджива́ ти недок. — чес. odžívati
відживи́ ти док. — чес. odživiti
віджина́ ти недок. — чес. odžínati
віджима́ ти недок. — слн. ožemati; серб. ожимати
віджи́ ти док. — вл. wotžić; чес.
odžiti
ві́дзвук ч. — слн. odzvok; серб.
одзвук
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відзвуча́ ти док. — чес. odzvučeti; слн. odzvončati; серб.
одзвучати
відзе́ мок ч. — чес. odzemek;
серб. доземак
ві́дзив ч. — слн. odziv; серб.
одзив
відзива́ тися недок. — чес. odzývati se; слн. odzivati se; серб.
одзивати се
відібра́ ти док. — вл. wotebrać; чес. odebráti; слн. odbrati;
серб. одабрати
віді́браний — вл. wotebrany;
чес. odebraný; серб. одабран
відігна́ ти док. — вл. wothonić;
чес. odehnáti; слн. odgnati; серб.
одагнати
відігну́ ти док. — чес. hnouti;
серб. одагнути
відізва́ тися док. — чес. odezvati se; слн. odzvati se; серб.
одазвати се
відійма́ ти недок. — чес. odjímati; слн. odjemati; серб. отимати; одjемати
відійти́ док. — вл. woteńć; чес.
odejíti; слн. oditi; серб. отиħи
віділля́ ти док. — вл. wotleć;
слн. odlijati
відімкну́ ти док. — вл. wotamknyć; чес. odemknouti; серб.
одмакнути (відсунути)
відіпнути док. — вл. wotpinyć; чес. odepnouti; слн. odpeti;
серб. одапети
відіпра́ ти док. — чес. odepráti; слн. odprati; серб. отпрати
відіпхну́ ти док. — чес. odpíchnouti; слн. odpehniti
відіп’я́ ти док. — вл. wotpjeć;
чес. odepnouti; слн. odpeti; серб.
одапети
відірва́ ти док. — чес. oderváti;
слн. odrvati; серб. одрвати
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відісла́ ти док. — вл. wotesłać; чес. odeslati; слн. odslati;
серб. одаслати
відісса́ ти док. — чес. odssati
відіткнути док. — вл. wottyknyć
від’ї́зд ч. — вл. wotjĕzd; чес.
odjezd; слн. odjezd; серб. одjезд
від’їда́ ти недок. — чес. odjídati; слн. odjedati; серб. одjедати
від’їжджа́ ти недок. — чес.
odjížděti
від’ї́сти док. — слн. odjesti;
серб. одjести
від’ї́хати док. — вл. wotjĕć;
чес. odjechati; слн. odjahati; серб.
одjахати
відка́ з ч. — вл. wotkaz; чес.
odkaz; слн. odkaz; серб. отказ
відказа́ ти док. — вл. wotkazać; чес. odkázati; слн. odkazati;
серб. отказати
відка́ шлювати недок.— вл.
wotkašlować; чес. odkašlávati
відка́ шлятися док. — вл.
wotkašlować so; чес. odkašlati
se; слн. odkašljati se; серб. одкашљати
відкида́ ти недок. — вл. wotkidać; чес. odkydati; слн. odkidati; серб. откидати
відки́ нути док. — чес. odkydnouti; серб. откинути
відкиса́ ти недок. — серб. откисати
відки́ снути док. — чес. odkysnouti; серб. откиснути
відкі́ль присл. — вл. wotkel
відклада́ ти недок. — вл. wotkładować; чес. odkládávati; слн.
odkladati; серб. откладати
відкла́ нятися док. — чес.
odklanĕti se; серб. одклањати се

відкла́ сти док. — вл. wotklasć;
чес. odklásti; серб. откласти
відкле́ їти док. — чес. odklejiti; серб. отклиjати
відклепа́ ти док. — вл. wotklepać; чес. odklepati; слн. odklepati;
серб. отклепати
ві́дклик ч. — серб. отклик
відклюва́ ти док. — чес. odklouti; слн. odkljuvati
відколо́ ти док. — вл. wotkłóć;
чес. odkláti; слн. odklati; серб.
отклати
відкопа́ ти док. — чес. odkopati; слн. odkopati; серб. откопати
відкоси́ ти док. — слн. odkositi; серб. откосити
відкра́ стися док. — чес. odkrásti se; слн. odkrasti se; серб.
открасти се
відкра́ ювати недок. — вл.
wotkrawać; чес. odkrajovati
відкра́ яти док. — вл. wotkrać;
чес. odkrajeti; серб. откраjати
відкрива́ ти недок. — вл. wotkrywać; чес. odkrývati; слн. odkrivati; серб. откривати
відкри́ ти док. — вл. wotkryć;
чес. odkrýti; слн. odkriti; серб.
открити
відкри́ тий — слн.odkrit; серб.
одкрит
відкри́ тість ж. — слн. odkritost; серб. откритост
відкриття́ с. — слн. odkritje;
серб. одкриħе
відкриши́ ти док. — слн. odkršiti; серб. откршити
відкрої́ти док. — чес. odkrojiti; слн. odkrojiti; серб. откроjити
відкро́ ювати недок. — чес. odkrojovati; слн. odkrojiti; серб.
одкроjит

відкрути́ ти док. — чес. odkroutiti
відкру́ чувати недок. — чес.
odkrucovati
відкува́ ти док. — чес. odkovati;
слн. odkovati; серб. отковати
відкукурікати док. — слн. odkukurikati; серб. откукурикати
ві́дкуп ч. — чес. odkup; слн.
odkup; серб. откуп
відкупи́ ти док. — вл. wotkupić; чес. odkoupiti; слн. odkupiti;
серб. откупити
відкупля́ ти недок. — слн.
odkupljati; серб. откупљивати
відкуси́ ти док. — слн. odkusiti; серб. откусити
відкусну́ ти док. — чес. odkousnouti
відла́ зити недок. — вл. wotłazyć; слн. odlaziti; серб. одлазити
відлама́ ти док. — вл. wotłamać; чес. odlámati; слн. odlomiti;
серб. одламати
відла́ мок ч. — вл. wotlemk;
слн. odlomek; серб. одломак
відла́ мувати недок. — вл.
wotłamować; чес. odlamovati; слн.
odlamljati
відла́ ятися док. — чес. odláti;
слн. odlajati; серб. одлаjати
відле́ глий — чес. odlehlý;
слн. odležen
відле́ глість ж. — чес. odlehlost
відле́ жати док. — вл. wotležeć; чес. odležeti; слн. odležati;
серб. одлежати
відлеті́ти док. — вл. wotlećeć;
чес. odletĕti; слн. odleteti; серб.
одлетети
відлива́ ти недок. — вл. wotliwać; чес. odlévati; слн. odlivati;
серб. одливати
відли́ пнути док. — чес. odlípnouti
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відли́ ти док. — вл. wotleć; чес.
odlíti; слн. odliti; серб. одлити
відлі́зти док. — вл. wotlězć;
чес. odlézti; слн. odlesti; серб.
одлести
відліпи́ ти док. — вл. wotlěpić;
чес. odlepiti; слн. odlepiti; серб.
одлепити
відлі́т ч. — вл. wotlĕt; чес.
odlet; слн. odlet; серб. одлет
відліта́ ти недок. — вл. wotletać; чес. odlítati; слн. odletati;
серб. одлетати
відлі́тний — вл. wotlětny
відлічи́ ти док. — вл. wotličić
відло́ в ч. — чес. odlov
відлови́ ти док. — слн. odloviti
відломи́ ти док. — чес. odlomiti; слн. odlomiti; серб. одломити
відло́ мок ч. — чес. odlomek;
слн. odlomek; серб. одломак
відлупа́ ти док. — чес. odloupati; серб. одлупати
відлупи́ ти док. — чес. odloupiti; слн. odlupiti; серб. одлупити
відлу́ чений — чес. odloučený;
серб. одлучен
відлучи́ ти док. — чес. odloučiti; слн. odločiti; серб. одлучити
відлу́ щити док. — чес. odlouštiti; слн. odluščiti; серб. одљуштити
відлю́ дний — чес. odlidný;
слн. odljuden; серб. одљудан
відлю́ док ч. — чес. odludek;
слн. odljudnik; серб. одљуд
відляга́ ти недок. — вл. wotlěhać; чес. odléhati; слн. odlegati;
серб. одлегати се
відлягти́ док. — чес. odlehnouti; слн. odleči; серб. одлећи
відма́ зати док. — вл. wotmazać; чес. odmazati
відмаха́ ти док. — вл. wotmachać; серб. одмахати
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відмахну́ тися док. — вл. wotmachnyć; чес. odmachnouti; слн.
odmahniti; серб. одмахнути
відмерза́ ти недок. — чес. odmrzati
відме́ рзнути док. — вл. wotmjerznyć; чес. odmrznouti; слн.
odmrzniti; серб. одмрзнути
відме́ рти док. — вл. wotmrěć;
чес. odmříti; слн. odmreti: серб.
одумрети
відмести́ док. — чес. odmésti;
слн. odmesti; серб. одмести
відмива́ ти недок. — вл. wotmywać; чес. odmývati; слн. odmivati
відмика́ ти недок. — чес. odmykati; слн. odmikati; серб. одмикати
відмира́ ти недок. — вл.
wotemĕrać; чес. odumírati; слн.
odmirati; серб. одмирати
відми́ ти док. — вл. wotmyć;
чес. odmýti; слн. odmiti
відмі́на ж. — вл. wotmĕna;
чес. odměna; слн. odmena; серб.
одмена
відміни́ ти док. — вл. wotmĕnić; чес. odmĕniti; слн. odmeniti; серб. одменити
відміня́ ти недок. — слн. odmenjati
відмі́рити док. — вл. wotměrić; чес. odměřiti; слн. odmeriti; серб. одмерити
відмір
́ ювати недок. — вл. wotmĕrjować; чес. odmĕřívati; слн.
odmerjati; серб. одмеривати
відмі́ряти док. — вл. wotmĕrjeć; чес. odmírati; слн. odmerjati; серб. одмерати
відміта́ ти недок. — чес. odmítati; слн. odmetati; серб. одметати
відмо́ ва ж. — вл. wotmołwa
(відповідь); чес. odmluva

відмо́ вити док. — вл. wotmołwić; чес. odmluviti
відмовля́ ти недок. — чес. odmlouvati
відмо́ вчатися док. — вл. wotmjelčeć so; чес. odmlčeti se;
серб. одмучати
відмока́ ти недок. — вл. wotmokać; чес. odmokati; слн. odmočiti se
відмо́ кнути док. — чес. odmoknouti
відмолоти́ ти док. — чес. odmlátiti; слн. odmlatiti
відморо́ зити док. — чес. odmraziti; слн. odmraziti
відмота́ ти док. — вл. wotmotać; чес. odmotati; слн. odmotati;
серб. одмотати
відмочи́ ти док. — вл. wotmočić; чес. odmočiti; слн. odmočiti
відму́ чити док. — чес. mučiti;
серб. одмучити
відм’я́ кнути док. — вл. wotmjaknyć; чес. odmĕknouti; слн.
omehčati se; серб. одмекнути
віднеда́ вна присл. — серб.
однедавна
віднести́ док. — вл. wotnjesć;
чес. odnésti; слн. odnesti; серб.
однести
відно́ га (гори) ж. — вл. wotnoha; чес. odnoha
відносити — вл. wotnošować;
чес. odnositi; слн. odnašati; серб.
односити
відно́ сний — слн. odnosen;
серб. односан
відня́ ти док. — вл. wotjeć; чес.
odníti; серб. отети
відо́ зва ж. — чес. odezva
відо́ мий — вл. wědomy; чес.
vědomý; слн. vedoma (свідомо)
відомсти́ ти док. — чес. odemstiti; серб. одмастити

відомща́ ти недок. — серб. одмаштати
відора́ ти док. — вл. wotworać;
чес. odorati; слн. odorati; серб.
одорати
відпа́ д ч. — вл. wotpad; чес.
odpad; серб. отпад
відпада́ ти недок. — вл. wotpadać; чес. odpadati; слн. odpadati; серб. отпадати
відпа́ дки мн. — вл. wodpadk;
чес. odpadek; слн. odpadek; серб.
отпадак
відпа́ лий — чес. odpadlý; серб.
отпадни
відпа́ сти док. — вл. wotpadnyć; чес. odpadnouti; слн. odpasti;
серб. отпасти
відпекти́ док — чес. odpéci
відпе́ рти док. — вл. woteprjeć;
чес. odepřiti; слн. odpreti; серб.
отпрети
відпеча́ тати док. — чес. odpečetiti; слн. odpečatiti; серб.
отпечатати
відпиля́ ти док. — чес. odpíliti;
слн. odpiliti; серб. отпилити
відпива́ ти недок. — слн. odpivati
відпина́ ти недок. — вл. wotpinać; чес. odpínati; слн. odpenjati; серб. одапињати
відпира́ ти недок. — чес. odpírati; слн. izpirati; серб. отпирати
відписа́ ти док. — вл. wotpisać
(списати); чес. odepsáti; слн.
odpisati; серб. отписати
відпи́ ти док. — вл. wotpić;
чес. odpíti; слн. odpiti; серб. отпити
відпиха́ ти недок. — чес. odpíchati
відпла́ кати док. — чес. odplakati; слн. odplakati; серб. отплакати
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відпла́ та ж. — чес. odplata;
слн. odplata; серб. отплата
відплати́ ти док. — вл. wotpłaćić; чес. odplatiti; слн. odplatiti; серб. отплатити
відплести́ док. — вл. wotplesć; чес. odplésti; слн. odplesti;
серб. отплести
відплива́ ти недок. — вл. wotpłuwać; чес. odplývati; слн. odplavati; серб. отпливати
відпливти́ док. — вл. wotpłuć; чес. odplouti; слн. odpluti;
серб. отпловити
відпли́ нути док. — вл. wotpłunyć; чес. odplynouti; серб.
отплинути
відплиття́ с. — слн. odplutje
відпліта́ ти недок. — вл. wotpletovać; чес. odplétati; слн. odpletati; серб. отплетати
відплю́ нути док. — чес. odplinouti; серб. отпљунути
відповіда́ ти недок. — чес. odpovídati; слн. odpovedati; серб.
отповедати
відпові́дний — вл. wotpowĕdny; чес. odpovĕdný; слн. odpoveden
відпові́дність ж. — вл. wotpowĕdnosć; чес. odpovĕdnost;
слн. odpovednost
відпові́дно присл. — вл. wotpowĕdnje
відповідь ж. — вл. wotpowĕdź
(відмова); чес. odpovĕď; слн. odpoved (відмова); хорв. otpovijed
відпові́сти док. — вл. wotpowĕsć; чес. odpovĕdĕti; слн. odpovedati; хорв. otpovjediti
відпоку́ тувати док. — вл. wotpokućować; чес. odpokutovati
відполо́ хати док. — чес. vyplašiti; слн. preplašiti; серб. отплашити
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відпо́ рний — вл. wotporny;
чес. odporný; слн. odporen; серб.
отпоран
відпоро́ ти док. — вл. wotpróć; чес. odpárati; слн. odparati;
серб. одпарати
відпочива́ ти недок. — вл.
wotpočiwać; чес. odpočívati; слн.
odpočivati; серб. отпочивати
відпочи́ вок ч. — вл. wodpočivk
відпочи́ нок ч. — вл. wotpočink; чес. odpočinek; слн. odpočitek; серб. отпочинак
відпочи́ ти, відпочинути (діал.) док. — вл. wotpočnyć; чес.
odpočiti, odpočnouti; слн. odpočiti
se, odpočiniti; серб. отпочинути
відпра́ вити док. — вл. wotprawić; чес. odpraviti; слн. odpraviti; серб. отправити
відпра́ вка ж. — чес. odprávka; слн. odprava; серб. отправак
відправля́ ти недок. — вл. wotprawjeć; чес. odpravovati; слн.
odpravljati; серб. отправљати
відпра́ вний — вл. wotprawny;
слн.odpraven; серб. отправан
відпроси́ тися док. — вл. wotprosyć; чес. odprositi se; слн.
odprositi; серб. отпросити
відпрягати́ недок. — вл.
wotpřahać; чес. odpřahati; слн.
izpregati; серб. отпрезати
відпрягти док. — вл. wotpřahnyć; чес. odpřáhnouti; слн.
odpreči; серб. отпреħи
відпряда́ ти недок. — чес.
odpřadati; слн.odpredati
відпря́ сти док. — вл. wotpřasć; чес.odpřísti; слн.odpresti
відпу́ дити (діал.) док — чес. odpuditi; слн. odpoditi; серб. отпудити
відпусти́ ти док. — вл. wotpušćić; чес. odpustiti; слн. odpustiti; серб. отпустити

відра́ джувати недок. — вл.
wotradźovać; чес. odrazovati
відра́ дити док. — вл. wotradźić; чес. odraditi
відра́ за ж. — вл. wotraza;
чес. odraza
відра́ зу присл. — чес. odrazu
відректи́ ся док. — вл. wotrjec
so; чес. odříci se; слн. odreči se;
серб. одреħи се
відре́ чення с. — чес. odřečení;
слн. odrečenje; серб. одречење
відрива́ ти недок. — чес. odrývati; слн. odrivati
відрига́ ти док. — чес. odříhati; серб. одригати
відригну́ ти док. — чес. odříhnouti; слн. odrigniti серб. одригнути
відри́ жка ж. — чес. řihavka;
слн. riganje; серб. подриг
відринути док. — чес. odřinouti; слн. odriniti; серб. одринути
відри́ ти док. — чес. odryti;
серб. одрити
відрі́зати док. — вл. wotrĕzać;
чес. odřězati; слн. odrezati; серб.
одрезати
відрізни́ ти док. — чес. odrůzniti
відрі́зок ч. — вл. wotrĕzk; чес.
odrĕzek; слн. odrezek; серб. одрезак
відрі́зувати недок. — вл. wotrĕzować; чес. odřezovati; слн.
odrezovati; серб. одрезивати
відріка́ тися недок. — чес.
odříkati se; слн. odrekati se
відро́ с. — чес. vĕdro; слн.
vedro; серб. ведро
відрої́тися док. — вл. wotrojić so; чес.odrojiti; слн.odrojiti;
серб. одроjити се
відро́ слий — серб. одрастао
відроста́ ти недок. — чес.
odrůstati; серб. одрастати

відрости́ док. — вл. wotrosć;
чес. odrůsti; слн. odrasti; серб.
одрасти
відрости́ ти док. — слн. odrastiti; серб. одрастити
відро́ сток ч. — чес. odrostek;
слн. odrastek
відруба́ ти док. — вл. wotrubać; чес. odroubati; слн. odrobiti;
серб. одрубити
відру́ бок ч. — слн. odrobek;
серб. одрубак
відсади́ ти док. — вл. wotsadźić; серб. пресадити
відсвіт ч. — чес. odsvit; слн.
odsvit
відсвіти́ ти док. — вл. wotswěćić
відсели́ тися док. — чес. odsídliti se; слн. odseliti se (переселитися); серб. одселити се
відсе́ рдитися док. — серб.
одсрдити се
ві́дси, відсіля́ , відсіль присл. —
чес. odsel; слн. odslej (відтепер);
серб. одселе (тс.)
відси́ діти док. — вл. wotsedźeć; чес. odseděti; слн. odsedeti;
серб. одседити
відсила́ ти недок. — вл. wotsyłać; чес. odsýlati; слн. odpošiljati; серб. одашиљати
відси́ пати док. — вл. wotsypać; чес. odsýpati; слн. odsipati;
серб. одсипати
ві́дсік ч. — чес. odsek; слн.
odsek; серб. одсек
відсіка́ ти — вл. wotsykać;
чес. odsekati; слн. odsekati; серб.
одсецати
відсікти́ док. — вл. wotsyc;
чес. odsici; слн. odseči; серб.
одсеħи
відсі́сти док. — чес.odsesti;
слн.odsesti; серб. одсести
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відсі́яти док. — слн. odsejati
відскака́ ти док. — вл. wotskakać; чес. odskákati; слн. odskakati; серб. одскакати
відскакувати недок. — вл. wotskakować; чес. odskakovati; слн.
odskakovati; серб. одскакивати
ві́дскік ч. — вл. wotskok; чес.
odskok; слн. odskok; серб. одскок
відско́ чити док. — вл. wotskočić; чес. odskočiti; слн. odskočiti;
серб. одскочити
відску́ бати док. — вл. wotskubać; чес. odškubati
відскубну́ ти док. — чес. odškubnouti
відслони́ ти док. — чес. odsloniti; слн. odsloniti; серб. одслонити
відслужи́ ти док. — вл. wotsłužić; чес. odsloužiti; слн. odslužiti; серб. одслужити
відсмикну́ ти док. — чес. odsmýknouti
відсмія́ тися док. — чес. odsmáti se
відспіва́ ти док. — чес. odzpívati; слн. odpeti; серб. отпевати
відстава́ ти недок. — чес. odstávati
відста́ вити док. — вл. wotstajić; чес. odstaviti; слн. odstaviti; одставити
відставляти — вл. wotstajeć;
слн. odstavljati; серб. одстављати
відста́ лий — вл. wotstejacy;
чес. odstálý; слн. zaostal
відста́ ти док. — чес. odstáti;
слн. zaostati
відсторони́ ти док. — вл. wotstronić; чес. odstraniti; слн. odstraniti; серб. одстранити
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відстра́ хувати недок. — вл.
wottrašeć; чес. odstrašivati; серб.
застрашивати
відстраши́ ти док. — вл. wottrašić; чес. odstrašiti; слн. odstrašiti
відстрига́ ти недок. — серб.
одстризати
відстри́ гти док. — чес. odstřici; слн. odstriči; серб. одстрићи
ві́дстріл ч. — чес. odstřel; слн.
odstrel; серб. одстрел
відструга́ ти док. — вл. wottruhać; чес. ostrouhati; слн. odstrugati; серб. одстругати
ві́дступ ч. — вл. wotstup; чес.
odstup; слн. odstop; серб. одступ
відступа́ ти недок. — вл. wotstupować; чес. odstoupati; слн.
odstopati; серб. одступати
відступи́ ти док. — вл. wotstupić; чес. odstoupiti; слн. odstopiti; серб. одступити
відсту́ пник ч. — чес. odstupník
відсува́ ти недок. — чес. odsovati
відсу́ джувати недок. — вл.
wotsudzovać; чес. odsuzovati;
серб. одсуђивати
відсуди́ ти док. — вл. wotsudźić; чес. odsouditi; слн. odsoditi; серб. одсудити
відсу́ нути док. — вл. wotsunyć; чес. odsunouti; слн. odsuniti; серб. одсунути
відсу́ тній — слн. odsoten;
серб. одсутан
відсу́ тність ж. — слн. odsotnost; серб. одсутност
відсьо́ рбати док. — слн. odsrebati
відтава́ ти недок. — вл. wottawać; чес. odtávati; слн. odtajati se

відтекти́ док. — вл. wotćec;
чес. odtéci; слн. odteči; серб.
отећи
відте́ рпіти док. — чес. odtrpěti;
серб. отрпети
відте́ рти док. — вл. wottrěć;
слн. odtreti
відтеса́ ти док. — чес. odtesati; слн. odtesati; серб. отесати
ві́дти, відті́ль присл. — чес.
odtud; слн. odtod; серб. отуд
відтика́ ти недок. — вл. wottykać; слн. odtikati
відтина́ ти недок. — вл. wotćinać; чес. odtínati
відтира́ ти недок. — слн. odtirati; серб. отерати
ві́дтиск ч. — вл. wotćišć; слн.
odtisk; серб. отисак
відтиска́ ти недок. — чес. odtískati
відти́ снути док. — вл. wotćisnyć; чес. odtisknouti; odtisniti;
серб. отиснути
відті́к ч. — вл. wottok; чес.
odtok; слн. odtok; серб. отока
відтіка́ ти недок. — чес. odtékati; слн. odtekati
відті́нок — вл. wotstin; чес.
odstín; слн. odtenek
відтіни́ ти недок. — вл. wotsćinić; чес. odstíniti
відті́нювати недок. — вл.
wotsćinjeć; чес. odstínovati
відтовкти́ док. — вл. wottłučeć; чес. odtlouci; слн. odtolči;
серб. отући
відтопта́ ти док. — вл. wotteptać; слн. odteptati
відторга́ ти недок. — вл. wottorhać; чес. odtrhati; слн. odtrgati;
серб. отргати
відто́ ргнути док. — вл. wottorhnyć; чес. odtrhnouti; слн.
odtrgniti; серб. отргнути

відточи́ ти док. — вл. wottočić; чес. odtočiti; серб. оточити
відтули́ ти док. — слн. odtuliti
відтяга́ ти недок. — чес. odtahati; слн. odtezati; серб. отезати
відтягну́ ти док. — вл. wotćahnyć; чес. odtáhnouti; слн. odtegniti; серб. отегнути
відтя́ гувати недок. — вл.
wotćahovać; чес. odtahovati; слн.
odtegovati; серб. отезати
відтя́ ти док. — вл. wotćeć;
чес. odtíti, odetnouti; слн. odteti;
серб. отети
відтя́ тий — чес. odťatý
відусю́ ди присл. — вл. wotewšudźe; чес. odevšudy; слн. odsod;
серб. одасвуда
відучи́ ти док. — вл. wotwučić; чес. odučiti; слн. odučiti;
серб. одучити
відучо́ ра присл. — чес. odvčera
віду́ чувати недок. — вл. wotwučować; чес. odučovati; серб.
одучавати
відха́ ркати док. — чес. odchrkati; слн. odchrkati se; серб.
отхркати
відхворі́ти док. — вл. wotchorić; чес. odchuřeti
відхи́ лення с. — вл. wotchilenje; чес. odchýlení
відхили́ ти док. — вл. wotchilić;
чес. odchýliti
відхі́д ч. — вл. wotchod; чес.
odchod; слн. odhod; серб. отход
відхі́дний — чес. odchodný;
слн. odhoden; серб. отходан
відхо́ дити недок. — вл. wotchodźić; чес. odchoditi; слн. odhoditi; серб. отходити
відцвісти́ док. — чес. odkvěsti; слн. odcvesti; серб. отцвести,
оцвасти
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відцвіта́ ти недок. — чес. odkvětati; слн. odcveteti; серб. отцветати
відціди́ ти док. — вл. wotcydźić; слн. odcediti; слн. odcediti; серб. оцедити
ві́дчай ч. — серб. очаj
відчарува́ ти док. — слн. odčarovati
відчахну́ ти док. — чес. odčesnouti; серб. очехнути
відчепи́ ти док. — слн. odcepiti; серб. отцепити
відчерпа́ ти док. — вл. wotčerpać; чес. odčerpati
відчини́ ти док. — вл. wočinić; чес. odčiniti; серб. очинити
відчиня́ ти недок. — вл. wočinjeć
відчи́ стити док. — слн. odčistiti
відчита́ ти док. — вл. wotčitać; чес. odčitati; серб. очитати
відчуженість ж. — чес. odcizelost; слн. odtujenost; серб.
отуђеност
відчухра́ ти док. — чес. odčechrati
відшепта́ ти док. — чес. odšeptati
відшива́ ти недок. — серб.
одшивати
відши́ ти док. — серб. одшити
відшкодо́ вувати недок. —
чес. odškodňovati
відшкодува́ ти док. — чес.
odškodniti; слн. odškodovati
відшкря́ бати док. — вл. wotškrabać; чес. odškrábati; слн.
odškrabati; серб. одшкрабати
відшкря́ бувати недок. — вл.
wotškrabować; чес. odškrabovati
відшумі́ти док. — чес. odšuměti; слн. odšumeti
відщебета́ ти док. — чес. odštěbetati
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відще́ п ч. — вл. wotšćĕp; чес.
odštĕpek
відщепе́ нець ч. — вл. wotšćĕpnik; чес. odštĕpenec
відщепи́ ти док. — вл. wotšćěpić; чес. odštěpiti
відщипа́ ти док. — вл. wotšćipać; чес. odštípati; слн. odščipati;
серб. одштипати
відщипнути док. — вл. wotšćipnyć; чес. odštípnouti; слн.
odščipniti; серб. одштинути
ві́дьма ж. — чес. vĕdma
ві́жки ж., мн. — слн. vojke;
серб. вођице
віз, во́ за ч. — вл. wóz, woza;
чес. vůz, vozu; слн. voz; серб. воз
віз: Вели́ кий Віз, Мали́ й Віз
(сузір’я) ч. — вл. Wulki wóz, Mały
wóz; чес. Velký vůz, Malý vůz
візни́ к ч. — вл. wóznik; чес. vozič; слн. voznik; серб. возач (водій)
війна́ ж. — вл. wójna; чес.
vojna; слн. vojna; серб. воjна
ві́йсько с. — вл. wójsko; чес.
vojsko; слн. vojska; серб. воjска
війце́ с. — слн. ojce; серб. оjца
війя́ c. — вл. wojo; чес. oje;
слн. oje; серб. оjе
вік ч. — вл. wĕk; чес. vĕk;
слн. vek; серб. век; хорв. vijek
вікно́ c. — вл. wokno; чес.
okno; слн. okno; серб. окно
ві́ко c. — вл. wĕko; чес. víko;
слн. veka
вікові́чний — чес. vĕkovĕčný; серб. вековечан
віко́ нниця ж. — вл. wokeńca; чес. okenice; слн. oknica
віко́ нце с. — чес. okénce;
слн. okence; серб. оканце
вікува́ ти недок. — серб. вековати
віл, вола́ ч. — вл. woł; чес.
vůl, vola; слн. vol; серб. во, вола

ві́льний — вл. wólny; чес.
volný; слн. voljan; серб. вољан
ві́льха ж. — вл. wólša; чес.
olše; слн. jelša, olša; серб. jоха,
jелха, ољха
вільхо́ вий, вільша́ ний — вл.
wólšovy, wólšany; чес. olšový;
слн. jelšev, olšev; серб. jохов
вільши́ на ж. — вл. wólšina;
чес. olšina; слн. jelšina, olšina;
серб. jошина
вільшни́ к ч. — вл. wólšnik;
чес. olešník
він, воно́ ; його́ , ньо́ го; йому́ ;
його́ , ньо́ го; ним; (на) ньо́ му
займ. — вл. wón, wono/wone;
jeho, njeho; jemu, njemu; jón,
njón, jeho, njeho, je/jo, nje/njo;
nim; nim; чес. on, ono; jeho, ho,
jej, nĕho, nĕj; jemu, mu, nĕmu; ho,
jej, nĕho, nĕho, nĕj, jeho, je, nĕ;
jim, nim; nĕm; слн. on, ono; njega,
ga; njemu, mu; njega, ga; njim;
njem; серб. он, оно; њега, га;
њему, му; њега, га; њим; њему
віне́ ць ч. — вл. wĕnc; чес.
vĕnec; слн. venec; серб. венац;
хорв. vijenac
ві́ник ч. — чес. vĕník (гілка з
листям)
ві́но c. — вл. wĕno; чес. vĕno;
хорв. vijeno
віно́ к ч. — вл. wěnčk; чес.
věnec; слн. venec; серб. венац
віно́ чок ч. — вл. wěnašk; чес.
věneček; слн. venček; серб. венчић
вінча́ ти недок. — вл. wĕncować; чес. vĕnčiti; слн. venčati;
серб. венчати
ві́ра ж. — вл. wĕra; чес. víra;
слн. vera; серб. вера
ві́рити недок. — вл. wĕrić;
чес. vĕříti; слн. verovati; серб.
веровати

ві́рний — вл. wĕrny; чес.
vĕrný; слн. veren; серб. веран
ві́рність ж. — вл. wĕrnosć; чес.
vĕrnost; слн. vernost; серб. верност
вірогі́дний — вл. wĕryhódny;
чес. vĕrohodný; слн. verodostojen; серб. веродостоjан
віроло́ мний — чес. vĕrolomný;
слн. verolomen; серб. вероломан
ві́сім числ. — вл. wosom; чес.
osm; слн. osem; серб. осам
вісімдеся́ т числ. — вл. wosomdźesat; чес. osmdesát; слн.
osemdeset; серб. осамдесет
ві́сімка ж. — вл. wosomka;
чес. osmice
вісімна́ дцять числ. — вл. wosomnaćo; чес. osmnáct; слн.
osemnajst; серб. осамнаест
вісімсо́ т числ. — вл. wosom
stov; чес. osmset; слн. osemsto;
серб. осамсто
віск, во́ ску ч. — вл. wósk; чес.
vosk; слн. vosek; серб. восак
ві́сник ч. — вл. wĕstnik; слн.
vestnik; серб. весник
ві́спа ж. — вл. wospica (кір);
чес. ospa; слн. osepnice; серб.
оспа
ві́стря с. — вл. wotro; чес.
ostří; слн. ostrje; серб. оштрица,
остарjе
вість ж. — слн. vest; серб. вест
вісь, о́ сі ж. — вл. wóska; чес.
osa; слн. os; серб. ос
віта́ ння с. — вл. witanje; чес.
vítaní
віта́ ти недок. — вл. witać;
чес. vítati
ві́тер ч. — вл. wĕtr; чес. vítr;
слн. veter; серб. ветар
вітере́ ць ч. — вл. wětřik; чес.
větřík; слн. vetrič; серб. ветрић
ві́тка ж. — вл. witka; чес.
vĕtev, vĕtka; серб. витка
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вітри́ ти недок. — вл. wĕtrić;
чес. vĕtříti; слн. vetriti (провітрювати); серб. ветрити
вітрого́ н ч. — серб. ветрогон
вітроло́ м ч. — вл. wětrołamak; чес. větrolam; слн. vetrolom; серб. ветролом
вітря́ к ч. — вл. wětrnik; чес.
vĕtřák
ві́тряний — вл. wĕtraty; чес.
vĕtrný; слн. vetroven; серб. ветрен
вітчи́ зна ж. — вл. wótčizna;
чес. otčizna
вітчи́ м ч. — вл. wótčim; чес.
otčím; слн. očim; серб. отчим
ві́ха ж. — вл. wĕcha; чес.
vích; слн. veha (затичка)
ві́хоть ч. — вл. wĕchć; чес.
vĕchot
ві́че с. — вл. wičny (торговий,
базарний); слн. viča; серб. веħе;
хорв. vijeće
ві́чний — вл. wĕčny; чес.
vĕčný; слн. večen; серб. вечан
ві́чність ж. — вл. wĕčnosć;
чес. vĕčnost; слн. večnost; серб.
вечност
віша́ к ч. — вл. wĕšak; чес.
vĕšak; серб. вешаљка
ві́шало с. — вл. wěšadło; чес.
věšadlo; слн. vešalo; серб. вешалица
ві́шати недок. — вл. wĕšeć; чес.
vĕšeti; слн. povešati; серб. вешати
ві́щий — вл. wĕšćawy; чес.
vĕští; слн. vešč; серб. вешт
віщува́ ти недок. — вл.
wěšćeć; чес. věštiti; серб. вештачити
віщу́ н ч. — вл. wěšćak; чес.
věštec; слн. veščak; серб. вештац
ві́я ж. — чес. vějička (повіка); серб. веђа (брова)
ві́ялка ж. — вл. wějawka;
чес. vějačka (лопата для чищен56

ня зерна); слн. vejača; серб.
веjалица
ві́яти недок. — вл. wĕć, wĕje;
чес. váti, vĕji; слн. vejati; серб.
веjати
в’ї́дливий — слн. ujedliv;
серб. уjедљив
в’їжджа́ ти недок. — чес. vjíždĕti
в’ї́здити док. — вл. wujěźdźić;
чес. ujezditi
в’їзд ч. — вл. zajĕzd; чес. vjezd
вйо! виг. — чес. vjo!
вкладати — вл. wukładować;
чес. vkládávati; слн. vkladati
вкла́ сти док. — вл. wukłasć;
чес. vklásti; серб. укласти
вкли́ нити док. — чес. vklíniti;
слн. vkliniti; серб. уклинити
вколиса́ ти док. — вл. wukołsać; чес. zakolísati
вколо́ ти док. — вл. wukłóć; чес.
ukláti; слн. uklati; серб. уклати
вкопа́ ти док. — вл. wukopać;
чес. ukopati; слн. ukopati; серб.
укопати
вкорени́ тися док. — вл. wukorjenić so; чес. vkořeniti se;
слн. ukoreniniti se; серб. укоренити се
вкорі́нюватися недок. — вл.
wukorjenjować so; чес. vkořeňovati se; слн. koreniniti se; серб.
укорењивати се
вкоси́ ти док. — серб. укосити
вкороти́ ти док. — вл. skrotšić; чес.ukrátiti; слн. ukrajšati;
серб. укратити
вкра́ дений — чес. ukradený;
слн. ukraden; серб. украден
вкра́ сти док. — вл. pokradnyć; чес. ukrásti; слн. ukrasti;
серб. украсти
вкра́ яти док. — вл. wotkrawać; чес. ukrojiti; срб. окраjати

вкривати недок. — чес. ukrývati; слн. pokrivati; серб. покривати
вкри́ ти док. — вл. wukryć; чес.
ukrýti; слн. pokriti; серб. укрити
вку́ пі присл. — слн. vkup;
серб. укупно
вкуси́ ти док. — вл. wukusnyć;
чес. okusiti; слн. ukositi; серб.
укусити
вла́ да ж. — чес. vláda; слн.
vlada; серб. влада
влама́ ти док. — вл. wułamać;
чес. odlámati; серб. уламати
вла́ сний — чес. vlastní; слн.
lasten; серб. власни
вла́ сник ч. — чес. vlastník;
слн. lastnik; серб. власник
вла́ сниця ж. — чес. vlastnice;
слн. lastnica; серб. власница
власнору́ чний присл. — чес.
vlastnoruční; слн. lastnoročen;
серб. власторучан
вле́ жатися (дозріти) док. —
вл. wuležeć so; чес. uležeti se;
слн. uležati se; серб. улежати се
влеті́ти док. — вл. zalećeć; чес.
vletěti; слн. prileteti; серб. улетети
влива́ ння с. — чес. vlévaní;
слн. vlivanje; серб. улевање
влива́ ти недок. — вл. doliwać; чес. vlevati; слн. vlivati;
серб. уливати
вли́ ти док. — вл. dolić; чес.
vlíti; слн. vliti; серб. улити
влі́во присл. — вл. nalĕvo; чес.
vlevo; слн. na levo; серб. улево
влі́зти док. — чес. vlézti; слн.
zlezti; серб. улести
вліпи́ ти док. — чес. vlepiti;
слн. vlepiti; серб. улепити
влови́ ти док. — вл. zlojić; чес.
uloviti; слн. uloviti; серб. уловити
вломи́ ти док. — чес. ulomiti;
слн. ulomiti; серб. уломити

влучи́ ти док. — чес. lučiti;
слн. lučati; серб. улучити
вмертви́ ти док. — чес. umrtviti; слн. umrtviti; серб. умртвити
вме́ рти док. — вл. wumrĕć; чес.
umříti; слн. umreti; серб. умрти
вмива́ льник ч. — вл. wumywadło; чес. umyvadlo; слн. umivalnik; серб. умиваоник
вмива́ тися недок. — вл. wumywać so; чес. umivati se; слн.
umivati se; серб. умивати се
вмира́ ти недок. — вл. wumĕrać; чес. umírati; слн. umirati;
серб. умирати
вми́ тися док. — вл. wumyć
se; чес. umýti se; слн. umiti se;
серб. умити се
вмі́лець ч. — вл. wumĕłc (художник); чес. umĕlec; серб.
умелац
вмі́ння с. — чес. umění; серб.
умење
вмісти́ ти док. — вл. wuměsćić; чес. umístiti; слн. umestiti;
серб. уместити
вмі́ти недок. — вл. wumjeć;
чес. umĕti; слн. umeti; серб. умети
вміша́ ти док. — вл. wuměšeć; чес. vmíchati; слн. umešati;
серб. умешати
вмі́шувати недок. — вл. wuměšować; чес. vmíchávati; слн.
vmešavati; серб. умешавати
вміща́ ти недок. — вл. wuměsćeć; слн. umeščati; серб.
смештати
вмо́ вкнути док. — вл. zamjelknyć; чес. zamlčeti; слн. obmolkniti; серб. умукнути
вмори́ ти док. — чес. umořiti;
слн. umoriti; серб. уморити
вмолоти́ ти док. — вл. wumłóćić; чес. vymlátiti; слн. omlatiti;
серб. умлатити
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вмочи́ ти док. — чес. omočiti; слн. umočiti; серб. умочити
вмудри́ тися док. — чес. vymudrovati; серб. умудрити се
вне́ сок ч. — вл. wunošk; чес.
únos; слн. vnesek; серб. унос
внести́ док. — вл. wunjesć;
чес. unésti; слн. vnesti; серб.
унети, унесем
вниз присл. — слн. vniz; серб.
унизи
вника́ ти недок. — чес. vnikati;
слн. vnikati
вни́ кнути док. — чес. vniknouti; слн. vnikniti
вніве́ ць присл. — чес. vniveč
вно́ сити недок. — вл. wunosyć; чес. unositi; слн. vnašati;
серб. уносити
внук, ону́ к ч. — вл. wnuk;
чес. vnuk; слн. vnuk; серб. унук
вну́ ка, ону́ ка ж. — вл.
wnučka; чес. vnučka; слн. vnuka;
серб. унука
вну́ трішній — вл. nutřkowny;
чес. vnitřní; слн. notranji; серб.
унутрашњи
вну́ трішність ж. — чес.
vnitřnosti; слн. notranjost; серб.
унутрашност
внуча́ тко с. — вл. wnučk;
чес. vnoučatko; серб. унуче
вну́ чка ж. — вл. wnučka;
чес. vnučka; слн. vnučka; серб.
унука
вну́ чок ч. — вл. wnučk; чес.
vnouček; слн. vnuček; серб. унучић
вові́к присл. — серб. вавек
вовк ч. — вл. wjelk; чес. vlk;
слн. volk; серб. вук
вовкула́ к ч. — вл. wjelkoraz;
чес. vlkodlak; слн. volkodlak;
серб. вукодлак
во́ вна ж. — вл. wołma; чес.
vlna; слн. volna; серб. вуна
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во́ вняний — вл. wołmjany;
чес. vlňený; слн. volnen; серб.
вуњен
вовча́ , вовченя́ с. — вл.
wjelčo; чес. vlče; слн. volčič;
серб. вуче
во́ вчий — вл. wjelči; чес.
vlčí; слн. volčji; серб. вучjи
вовчи́ ця ж. — вл. wjelčicа; чес.
vlčice; слн. volčica; серб. вучица
во́ гкий — чес. vlhký; слн.,
volhek
вогне́ вий — вл. wohnjowy; чес.
ohňový; слн. ognjev; серб. огњев
вогневи́ ця (діал.) ж. — серб.
огњевица
во́ гник ч. — чес. ohník; слн.
ognjik
вогни́ стий — чес. ohnistý
во́ гничок ч. — чес. ohniček;
слн. ognjiče; серб. огњиħ
во́ гнище с. — вл. wohnišćo;
чес. ohništĕ; слн. ognišče; серб.
огњиште
вогня́ ний — чес. ohnĕný;
слн. ognjen; серб. огњен
вого́ нь ч. — вл. woheń; чес.
oheň; слн. ogenj; серб. огањ
вода́ ж. — вл. woda; чес.
voda; слн. voda; серб. вода
води́ ти недок. — вл. wodźić;
чес. voditi; слн. voditi; серб. водити
води́ ця ж. — чес. vodička;
слн. vodica; серб. водица
во́ дний — вл. wódny; чес.
vodný; слн. voden; серб. водан
водні́ти недок. — чес. vodnatĕti; серб. воднети
водоно́ с ч. — серб. водоноша
водопі́й ч. — серб. водопоj
водоспа́ д ч. — вл. wodopad;
чес. vodopád; cлн. vodopad;
серб. водопад
водяни́ к ч. — вл. wodźan; чес.
vodník

водяни́ стий — вл. wódniwy;
чес. vodnatý; слн. vodenast; серб.
воденаст
водяні́ти недок. — чес. vodnatěti; слн. vodeneti
водя́ нка ж. — вл. wódnica;
слн. vodenica
воєво́ да ч. — вл. wójwoda; чес.
vévoda, vojevoda; слн. vojvoda;
серб. воjeвода
вождь, воді́й ч. — чес. vůdce;
слн. voj; серб. вођ
вози́ ти недок. — вл. wozyć; чес.
voziti; слн. voziti; серб. возити
во́ зичок ч. — вл. wozyčk; чес.
vozíček; слн. vozíček; серб. возичак
возови́ ця ж. — вл. wožně; чес.
vozba; слн. vožnja; серб. возидба
во́ їн ч. — чес. vojín; серб. воjин
вола́ ти недок. — вл. wołać;
чес. volati
волі́ти недок. — вл. wolić
(обирати); чес. voliti; слн. voliti;
серб. волети
во́ ло с — чес. vole; серб. воља
воло́ вий — вл. wołowy; чес.
volí; слн. volovji; серб. воловски
воло́ вина ж. — серб. воловина
воло́ га ж. — вл. włoha; чес.
vlaha; слн. vlaga; серб. влага
воло́ гий — вл. włóžny; чес.
vlahý; слн. vlažen; серб. влажан
воло́ дар ч. — чес. vladař; слн.
vladar; серб. владар
воло́ дарка ж. — чес. vladařka;
слн. vladarica; серб. владарка
володі́ння с. — слн. vladanje; серб. владање
володі́ти недок. — чес. vlásti,
vládnouti; слн. vladati; серб.
владати
воло́ жити недок. — вл. włužnić; чес. vlažiti; серб. влажити

во́ лок ч. — вл. włoka; чес.
vlák; слн. vlaka; серб. влак
волокни́ стий — вл. włoknity;
чес. vláknitý; слн. vlaknast; серб.
влакнаст
волокно́ c. — вл. włokno; чес.
vlákno; слн. vlakno; серб. влакно
волокти́ недок. — вл. wlec;
чес. vléci; слн. vleči; серб. вуħи
волоо́ кий — чес. volooký;
серб. волоок
во́ лос ч. — вл. włós, włosa;
чес. vlas; слн. las; серб. влас
волоса́ тий — вл. włosaty; чес.
vlasatý; слн. lasat; серб. власат
волоси́ на ж. — чес. vlasina
волосі́нь ж. — вл. włosanica;
чес. vlasec; слн. lasec
волосо́ к ч. — чес. vlasek;
слн. lasec; серб. власак
воло́ сся с. — вл. włosy; чес.
vlasy; слн. vlasje; серб. влас
во́ лость ж. — чес. vlast (батьківщина); слн. last (власність);
серб. власт (влада)
воло́ ський горі́х ч. — вл.
włóski worjech; чес. vlaský
ořech; слн. laški oreh
волот, во́ лоть ж. — чес. lať;
слн. lat (колос); серб. влат (стебло)
волочи́ ти недок. — вл. włóčić
(боронувати); чес. vláčiti; слн.
vlačiti; серб. влачити
волхв ч. — слн. volhva (чарівниця); серб. вухвен (облудний)
во́ ля ж. — вл. wola; чес.
vůle; слн. volja; серб. воља
воля́ чий — вл. wolacy
вона́ ; її,́ не́ ї; їй; її́, не́ ї; не́ ю;
(на) ній займ. — вл. wona; jeje,
njeje; jej, njej; ju, nju; jej; njej;
чес. ona; ji, ni (у всіх непрямих
відмінках); слн. ona; nje, je; njej,
nji, ji; njo, jo; njej, nji; серб. она;
ње, jе; њоj, jоj; њу, jу; њом; њоj
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вори́ на ж. — чес. vor (пліт)
воркува́ ти недок. — чес. vrkati,
vrkavati
во́ рог ч. — вл. wróh; чес. vrah
(убивця); слн. vrag (диявол);
серб. враг
ворогува́ ти недок. — серб.
враговати
воро́ жий — чес. vraží; слн.
vražji; серб. вражjи
ворожи́ ти недок. — чес. vražiti; слн. vražiti; серб. вражати
воро́ жка ж. — слн. vražarica
во́ рон ч. — слн. vran; серб. вран
воро́ на ж. — вл. wróna; чес.
vrána; слн. vrana; серб. врана
ворони́ й — чес. vraný; слн.
vranji; серб. вран
воро́ нячий — вл. wrónjacy;
чес. vraní
воро́ та мн. — вл. wrota; чес.
vrata; слн. vrata (двері); серб.
врата
ворота́ р ч. — вл. wrotar; слн.
vratar; серб. вратар
во́ сьмий числ. — вл. wosmy;
чес. osmý; слн. osmi; серб. осми
во́ ша ж. — вл. woš; чес. veš;
слн. uš; серб. ваш
воши́ вець ч. — чес. všivak;
слн. ušivec; серб. вашљивац
воши́ вий — чес. všivý; слн.
ušiv; серб. вашљив
воща́ ний — чес.voštĕný; слн.
voščen; серб. вошчан
вощи́ на ж. — чес. voština;
серб. воштина
вощи́ ти, воскува́ ти недок. —
вл. wóskować; чес. voskovati;
слн. voščiti; серб. воштити
воюва́ ти недок. — вл. wojować; слн. vojevati; серб. воjевати
воя́ к ч. — вл. wojak; чес.
voják; слн. vojak; серб. воjак
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воя́ цький — чес. vojácký;
слн. vojaški; серб. воjачки
впа́ сти док. — вл. wupadnyć;
чес. upadnouti; слн. vpasti; серб.
упасти
впекти́ док. — вл. wupjec; чес.
upéci; слн. vpeči; серб. упећи
впере́ д присл. — вл. doprĕdka;
чес. vpřed; слн. vnaprej; серб
унапред
впе́ ртися док. — вл. wuprěć
so; чес. upříti se; слн. upreti se;
серб. упрти се
впе́ рто присл. — слн. uprto;
серб. упрто
впира́ тися недок. — вл. wupěrać so; чес. upírati se; слн. upirati se
вписа́ ти док. — вл. wupisać;
чес. upsáti; слн. vpisati; серб.
уписати
впи́ сувати недок. — вл. wupisować; чес. upisovati; слн. vpisovati; серб. уписивати
впиха́ ти недок. — чес. upíchati;
слн. vpihati
впізна́ ти док. — вл. póznać;
чес. poznati; слн. poznati; серб.
упознати
впі́сятися док. — серб. упишати се
вплести́ док. — вл. wuplesć;
чес. vplésti; слн. uplesti; серб.
уплести
вплив ч. — вл. wliw; чес.
vplyv; слн. vpliv; серб. уплив
вплива́ ти недок. — слн. vplivati; серб. упливати
впліта́ ти недок. — чес. vplétati; слн. vpletati; серб. уплитати
впо́ вні присл. — чес. úplnĕ
впоко́ їти док. — вл. wupokojić; серб. упокоjити
впоко́ ювати недок. — вл.
wupokojować; слн. pokojiti

впо́ перек присл. — слн. poprek, vprek; серб. упопрек
впра́ во присл. — вл. napravo;
чес. vpravo
впряга́ ти недок. — вл. wupřahać; чес. zapřahati; слн. vpregati; серб. упрезати
впрягти́ док. — вл. wupřahnyć; чес. zapřahnouti; слн.
vpreči; серб. упрећи
впря́ сти док. — вл. wupřasć;
чес. upřísti; слн. vpresti; серб.
упрести
впусти́ ти док. — вл. wupušćić; чес. vpustiti; слн. vpustiti;
серб. упустити
впхну́ ти — чес. upíchnouti;
слн. vpihniti
враз присл. — чес. vraz; серб.
враз
вра́ зити док. — вл. wurazyć;
чес. uraziti; слн. vraziti; серб. уразити
вректи́ док. — вл. wurjec
(вимовити); чес. uřknouti; слн.
uročiti; серб. урочити, урећи
врівня́ ти док. — чес. urovnati;
слн. uravnati; серб. уравњати
врі́зати док. — вл. wurězać;
чес. uřezati; слн. vrezati; серб.
урезати
вроди́ ти док. — вл. wurodźic;
чес. uroditi; слн. obroditi; серб.
уродити
вро́ джений — чес. vrozený;
слн. vrojen; серб. урођен
врожа́ й ч. — чес. úroda
вро́ ки (наслання) — слн. urok;
серб. урок
вроста́ ти недок. — чес. vrůstati;
слн. vraščati se; серб. урастати
врости́ док. — чес. vrůsti;
слн. vrasti se; серб. урасти
вро́ чений — слн. uročen;
серб. урочан

вро́ чити недок. — слн. uročiti; серб. урочити
вручи́ ти док. — слн. izročiti;
серб. уручити
всади́ ти док. — вл. wusadźić;
чес. vsaditi; слн. vsaditi; серб.
усадити
всезна́ йко ч. — чес. vševěda;
слн. vsevedež; серб. свезналац
всели́ тися док. — слн. naseliti se; серб. уселити се
вселя́ тися недок. — слн. naseljevati se; серб. усељавати се
вселю́ дський — серб. свељудски
все́ меро присл. — серб. уседмеро
всемогу́ чий — вл. wšomóžny; чес. všemohoucí; слн. vsemogočen; серб. свемогућ
все одно́ присл. — вл. wšojedne; слн. vseeno; серб. свеjедно
всеси́ льний — серб. свесилан
всинови́ ти док. — слн. posinoviti; серб. усинити
всиновля́ ти недок. — слн. posinovljeti; серб. усиновљавати
вси́ пати док. — вл. wusypać;
чес. usýpati; слн. vsipati; серб.
усипати
всиса́ ти недок. — чес. ssáti;
слн. vsesati; серб. усисати
всиха́ ти недок. — чес. usychati; слн. usihati; серб. сушити се
всіля́ кий займ. — вл. wšelaki;
чес. všelijaký
всі́стися док. — слн. usesti se;
серб. усести се
вско́ чити док. — вл. wuskočić; чес. vskočiti; слн. vskočiti;
серб. ускочити
вслід присл. — чес. vsled;
серб. услед; хорв. uslijed
всо́ хлий — вл. wuschły; слн.
usahel; серб. усахнут
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всо́ хнути док. — вл. wusuchnyć; чес. uschnouti; слн. usahniti;
серб. усахнути
вспіва́ ти недок. — чес. uspívati; слн. uspevati; серб. успевати
вспі́ти док. — чес. uspěti;
слн. uspeti; серб. успети
вспоко́ їти док — вл. wupokojić;
чес. uspokojiti; серб. успокоjити
всра́ тися док. — вл. wusrać
so; чес. usráti se; слн. usrati se;
серб. усрати се
всса́ ти док. — чес. ssati; слн.
usesati; серб. усисати
встава́ ти недок. — вл. wustawać; чес. vstávati; слн. vstajati;
серб. устаjати
вста́ вити док. — чес. vstaviti; слн. vstaviti; серб. уставити
вставля́ ти недок. — чес.
vstavěti; слн. vstavljati; серб.
устављати
вста́ лити док. — чес. ustáliti;
слн. ustaliti; серб. усталити
встанови́ ти док. — чес. ustanoviti; слн. ustanoviti; серб. установити
встано́ влювати недок. — чес.
ustanovovati; слн. ustanavljati;
серб. установљавати
вста́ ти док. — вл. wustać; чес.
vstáti; слн. vstati; серб. устати
всти́ гнути док. — чес. dostihnouti; серб. устегнути, стићи
вструга́ ти док. — вл. wutruhać; чес. ustrouhati; слн. strugati;
серб. устругати
вступ ч. — чес. vstup; слн.
vstop; серб. уступ
вступа́ ти недок. — чес. vstupovati; слн. vstopati; серб. уступати
вступи́ ти док. — чес. vstoupiti; слн. vstopiti; серб. уступити
всунути док. — вл. wusunyć;
чес. vsunouti; слн. suniti
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всця́ тися док. — чес. uscáti
se; слн. uscati se
всю́ ди присл. — вл. wšudźe;
чес. všudy; слн. povsod; серб.
свуда
вся́ кий займ. — чес. všaký;
слн. vsak; серб. сваки
втаї́ти док. — вл. wutajić;
чес. utajíti; слн. utajiti; серб.
утаjити
вта́ ювати недок. — вл. wutajować; чес. utajovati; слн. utajivati;
серб. утаjивати
втекти́ док. — вл. wućeknyć;
чес. utéci; слн. uteči; серб. утећи
втепли́ ти док. — вл. wućoplić; серб. отоплити
вте́ плювати недок. — вл. wućoplować; серб. отопљавати
втепля́ ти недок. — вл. wućopleć
вте́ рти док. — вл. wótrĕć; чес.
utříti; слн. utreti; серб. утрти
вте́ ча ж. — вл. wućek; чес.
útěk; слн. tek
втика́ ти недок. — вл.
wutykać; чес. vtýkati; слн. vtikati
втира́ ти недок. — вл. wutrěć;
чес. utírávati; слн. vtirati; серб.
утирати
втиска́ ти недок. — чес. utiskati; слн. vtiskati; серб. утискати
вти́ скувати недок. — чес. utiskovati; слн. vtiskovati; серб. утискивати
вти́ снути док. — чес. utisknouti; слн. vtisniti; серб. утиснути
втиха́ ти недок. — чес. utichati;
слн. utihati; серб. утихњивати
втихлий — вл. woćichły; чес.
utichlý; слн. utihel; серб. утихао
вти́ хнути док. — вл. woćichnyć; чес. utichnouti; слн.
utihniti; серб. утихнути

вти́ шитися док. — чес. utišiti
se; слн. utihniti; серб. утишити се
вти́ шувати недок. — чес. utišovati; слн. utiševati; серб. утишавати
втіка́ ти недок. — вл. wućěkać; чес. utíkati; слн. utekati
втіка́ ч ч. — вл. ćěkanc; чес.
utečenec
вті́лений — чес. vtĕlený; слн.
utelešen; серб. утеловљен
вті́лити док. — чес. vtĕliti;
слн. utelesiti; серб. утелити; хорв.
utijeliti
вті́ха ж. — чес. útĕcha; слн.
uteha; серб. утеха
вті́шений — чес. utĕšený;
слн. utešen; серб. утешен
вті́шити док. — чес. utěšiti;
слн. utešiti; серб. утешити
вті́шувати недок. — чес.
utěšovati; слн. uteševati; серб.
утешавати
втка́ ти док. — вл. wutkać;
чес. vetkati; слн. vtkati; серб.
уткати
вткну́ ти док. — вл. wutyknyć; чес. vetknouti; слн. vtakniti;
серб. утакнити
втовкти́ док. — вл. wutłočić;
чес. utlouci; слн. vtolči; серб.
утући
вток, уто́ к, уті́к ч. — вл.
wutk; чес. útek; слн. votek; серб.
утак, утка
втону́ лий — чес. utonulý;
серб. утонуо
втону́ ти док. — чес. utonouti;
слн. utoniti; серб. утонути
втопи́ тися док. — чес. utopiti se; слн. utopiti se; серб. утопити се
вто́ пленик ч. — чес. utopenec; слн. utopljenik; серб. утопљеник

втопта́ ти док. — вл. wuteptać; чес. udeptati; слн. vteptati;
серб. утоптати
вто́ птувати недок. — вл. wuteptować; чес. udeptavati; слн.
teptati; серб. утапкавати
вто́ ри мн. — чес. útor; слн.
utor; серб. уторе
вторгува́ ти док. — слн. utrgovati; серб. утржити
вточи́ ти (пива, вина) док. —
вл. wutočić; чес. vtočiti; слн. vtočiti; серб. уточити
втра́ тити док. — чес. utratiti;
серб. утратити
втро́ є присл. — серб. утроjе
вугі́лля с. — вл. wuhlo; чес.
uhlí; слн. oglje; серб. угаљ
вугі́льний — вл. wuhelny; чес.
uhelný; слн. oglen; серб. угљени
вуглеко́ п ч. — чес. uhlokop
вугля́ р ч. — вл. wuhler; чес.
uhlař; слн. oglar; серб. угљар
вугля́ рство с. — чес. uhlířství;
слн. oglarenje; серб. угљарство
вугля́ рський
—
чес.
uhlířský; серб. угљарски
ву́ гор ч. — вл. wuhor; чес.
úhoř; слн. ogor, jegulja; серб. угор
ву́ джений — чес. uzený; слн.
vojen
вуди́ ла с. — чес. udidlo
ву́ дити (коптити) недок. —
чес. uditi; слн. voditi
ву́ дити (ловити рибу) недок. — вл. wudźić; чес. udíleti
ву́ дка ж. — вл. wuda; чес.
udice; слн. odica; серб. удило,
удица (гачок)
ву́ длище с. — вл. wudźenc;
серб. удило
вуж ч. — вл. wuž; чес.
užovka; слн. gož; серб. уж
вужі́вка ж. — чес. užovka
(вуж); серб. уже
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ву́ жчий — вл. wuši; чес. užší;
слн. ožji; серб. ужи
вузде́ чка ж. — вл. wuzda; чес.
uzda, uzdička; слн. uzda; серб.
узда
ву́ зити недок. — чес. úžiti;
серб. узити
вузла́ стий — чес. uzlovatý;
слн. vozlast; серб. узлат
ву́ злик ч. — вл. wuzlik; чес.
uzlík; слн. vozlič; серб. узлиħ
ву́ зличок ч. — чес. uzlíček;
слн. vozliček
вузлува́ тий — чес. uzlovatý;
слн. vozlat; серб. узловит
ву́ зол ч. — вл. wuzoł; чес.
uzel; слн. vozel; серб. узао
вузьки́ й — вл. wuski; чес.
úzký; слн. ozek; серб. узак
ву́ йко ч. — вл. wujk; чес.
ujko; слн. ujec; серб. уjак, уjко
ву́ йна ж. — вл. wujowa; чес.
ujčina; серб. уjна
ву́ лик ч. — вл. wul; чес. úl;
слн. ulj; серб. ул
ву́ лиця ж. — вл. wulica; чес.
ulice; слн. ulica; серб. улица
ву́ личка ж. — чес. ulička;
слн. uličica; серб. уличка
ву́ личний — вл. wuličny; чес.
uliční; слн. uličen; серб. улични
ву́ рда ж. — чес. urda (сметана); серб. урда
ву́ с ч. — вл. wusy; чес. vous;
слн. vos
вуса́ тий — вл. wusaty; чес.
vousatý; слн. vosat
ву́ тлий — вл. wutły; чес. útlý;
слн. votel; серб. утао, утли
ву́ хо c. — вл. wucho; чес.
ucho; слн. uho; серб. ухо
вуха́ нь (заєць) ч. — вл. wuchač; чес. ušatec; серб. ухоња
вуха́ тий — вл. wuchaty; чес.
ušatý; слн. uhat; серб. ухат
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ву́ шко (голки) c. — вл. wuško;
чес. úško; слн. ušesce; серб. ушица
вхід ч. — вл. zachod; чес.
vchod; слн. vhod; серб. уход
вхідни́ й — вл. zachodny; слн.
vhoden; серб. уходан
вхо́ дити недок. — чес. vchoditi;
слн. vhoditi; серб. уходити
вча́ діти док. — чес. učaditi;
серб. учађавити
вчас присл. — чес. včas; слн.
včas
вча́ сний — чес. včasný
вче́ ний — вл. wučeny; чес.
učený; слн. učen; серб. учен
вче́ ність ж. — вл. wučenost;
слн. učenost; серб. ученост
вче́ ння с. — вл. wučenje; чес.
učení; слн. učenje; серб. учење
вчепи́ ти док. — серб. уцепити
вчини́ ти док. — вл. wučinić;
чес. učiniti; серб. учинити
вчи́ нок ч. — чес. účinek; слн.
učinek; серб. учинак
вчи́ тель ч. — вл. wučer; чес.
učitel; слн. učitelj; серб. учитељ
вчи́ ти недок. — вл. wučić;
чес. učiti; слн. učiti; серб. учити
вчо́ ра присл. — вл. wčora;
чес. včera; слн.včeraj; серб. jуче
вчорашній — вл. wčerawši;
чес. včerejší; слн. včerajšní;
серб. jучерашњи
вчотирьо́ х присл. — серб.
учетверо
вшива́ ти недок. — вл. wušiwać; чес. všívati; слн. všivati;
серб. ушивати
вшир присл. — чес. všíři;
серб. ушир
вши́ ти док. — вл. wušić; чес.
ušíti; слн. všiti; серб. ушити
вщипну́ ти док. — вл. wušćipnyć; чес. uštípnouti; слн. vščipniti; серб. уштипнути́

в’юн ч. — серб. виjун
в’яз (дерево) ч — вл. wjaz;
чес. vaz; слн. vez; серб. вез
в’яза́ ти недок. — вл. wjazać;
чес. vázati; слн. vezati; серб. везати
в’яза́ ння с. — вл. wjazanje;
чес. vázání; слн. vezanje; серб.
везање
в’я́ зень ч. — чес. vĕzeň
в’я́ зи (шия) мн. — чес. vaz
в’язни́ ця ж. — чес. vĕznice
в’я́ знути недок. — вл. wjaznyć;
чес. váznouti; серб. везнути
в’язь (скріплення) ж. — вл.
wjazanje; чес. vaz; слн. vez;
серб. вез
в’язь (риба) ч. — вл. jaz;
серб. jез
в’я́ лий — чес. uvadlý; слн. vel
в’я́ нути недок. — вл. wjadnyć; чес. vadnouti; слн. veniti;
серб. венути
Г, г
гав! виг. — чес. haf!
гад ч. — вл. had; чес. had;
слн. gad; серб. гад
гада́ ння с. — чес. hádání;
серб. гатање
гада́ ти недок. — вл. hódać; чес.
hádati; слн. gadati; серб. гатати
га́ дина ж. — вл. hadźina; чес.
hadina; слн. gadina; серб. гадина
га́ дити недок. — чес. haditi;
сл. gaditi; серб. гадити
га́ дка ж. — чес. hádka; серб.
гатка
гай ч. — вл. haj; чес. háj; слн.
gaj; серб. гаj
га́ йворон ч. — вл. hawron
(грак); чес. havran; слн. gavran;
серб. гавран

га́ йда виг. — чес. hajda; серб.
хаjде
гак ч. — чес. hák
галама́ гати (діал.) недок. —
серб. галамити
га́ лас ч. — чес. halas
га́ лка ж. — чес. hálka; серб.
галица
галуззя с. — чес. haluzí
галу́ зка ч. — вл. hałužka; чес.
haluzka
галушки́ мн. — чес. halušky
гам! (дит.) виг. — вл. ham!;
чес. ham!; слн. ham!
га́ мати (дит.) недок. — вл.
hamać; чес. hamati; слн. hamati
га́ муз ч. — слн. gomaz; серб.
гмаз
га́ на ж. — чес. hana
гане́ бний — вл. hańbny; чес.
hanebný
га́ нити док. — вл. hanić; чес.
haniti
ганьба́ ж. — вл. hańba; чес.
hanba
ганьби́ ти недок. — чес. hanbiti
ганя́ ти недок. — вл. hanjeć;
чес. hánĕti; слн.ganjati; серб.
гањати
гар ч. — серб. гар
гара́ зд присл. — чес. horazd
гарний — серб. харан
гарува́ ти недок. — слн. garati
гарча́ ти недок. — чес. hrčeti;
слн. grčati; серб. грчати
гаря́ чий — вл. horcy; чес.
horoucí, horký; слн. goreč
гаса́ ти недок. — чес. hasati
гаси́ ти недок. — вл. hasyć;
чес. hasiti; слн. gasiti; серб. гасити
га́ сло с. — вл. hesło; чес.
heslo; слн. geslo; серб. гесло
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га́ снути недок. — вл. hasnyć;
чес. hasnouti; слн. gasniti; серб.
гаснути
гати́ ти недок. — вл. haćić; чес.
hatiti; слн. gatiti; серб. гатити
гать ж. — вл. hat (ставок);
чес. hať; слн. gat; серб. гат
га́ чі (діал.) мн. — чес. háče;
слн. gače; серб. гаħе
гачо́ к ч. — чес. háček
га́ шення с. — вл. hašenje; чес.
hašenje; слн. gašenje; серб. гашење
га́ яти недок. — вл. hajić (пильнувати); чес. hajiti (захищати);
слн. vzgajati (виховувати); серб.
гаjити (пильнувати)
гвіздо́ к ч — вл. hózdź; серб.
гвозд (залізо)
гей! виг. — вл. hej!; чес. hej!;
слн. hej!; серб. хеj!
ге́ цати недок. — чес. hýčkati;
серб. гецати
гидува́ ти недок. — вл. hidźić
гика́ ти недок. — вл. hikać; чес.
jíkati; слн. ikati; серб. ицати се
ги́ кавка ж. — вл. hikawka;
серб. икавка
ги́ нути недок. — вл. hinyć; чес.
hynouti; слн. giniti; серб. гинути
гівно́ с. — вл. howno; чес.
hovno; слн. govno; серб. говно
гівня́ ний — серб. говнен
гі́дний — вл. hódny; чес. hodný; слн. goden; серб. годан
гі́дність ж. — чес. hodnost;
слн. godnost
гі́лка ж. — чес. hůl (палиця); слн. gol (молодий стовбур)
гілля́ с. — слн. golje
гін (смуга поля) ч. — вл. hona
(нива); чес. hon (міра); серб. гон
гіне́ ць ч. — чес. honec; слн.
gonec; серб. гонац
гі́рка ж. — вл. hórka; чес.
hůrka
66

гірки́ й — вл. hórki; чес. hořký;
слн. gorek; серб. горак
гі́ркість, гірко́ та ж. — вл.
hórkost, hórkota; чес. hořkost;
серб. горкост
гі́ркнути недок. — вл. hórknyć; чес. hořknouti; серб. гркнути
гірськи́ й — вл. hórski; чес.
horský; слн. gorski; серб. горски
гірчи́ ти недок. — вл. hórčić;
чес. hořčiti; серб. горчити
гірчи́ ця ж. — вл. hórčica;
чес. hořčice; слн. gorčica; серб.
горчица
гі́ршати недок. — вл. hóršić
so; чес. hořšiti; серб. горшати
гі́рший — вл. hórši; чес.
horší; слн. gorši
гість, го́ стя ч. — вл. hósć,
hosća; чес. host; слн. gost, gostja;
серб. гост
гла́ дити недок. — вл. hładić;
чес. hladiti; слн. gladiti; серб.
гладити
гладі́нь ж. — вл. hładźina;
чес. hladina; слн. gladina; серб.
гладкоћа
гла́ дкий — вл. hładki; чес.
hladký; слн. gladek; серб. гладак
гла́ дко присл. — чес. hladko;
серб. глатко
гладь ж. — вл. hładźina; чес.
hlaď; слн. gladina.
глей ч. — серб. глеj
глиб ч. — слн. glib; серб. глиб
глибина́ ж. — вл. hłubina; чес.
hlubina; слн. globina; серб. дубина
глибінь ж. — чес. hlubeň
глибо́ кий — вл. hłuboki; чес.
hluboký, hlyboký (діал.); слн. globok; серб. дубок, глибок (діал.)
гли́ ва ж. — чес. hlíva (гриб);
слн. gliva (тс.); серб. гљива (тс.)
гли́ на ж. — вл. hlina; чес.
hlína; слн. glina; серб. глина

гли́ нище с. — чес. hliništĕ;
слн. glinišče
гли́ няний — вл. hlinjany; чес.
hliněný; слн. glinen; серб. глинен
гли́ сник — чес. hlístník;
серб. глисник
глист ч. — вл. hlista; чес.
hlíst; слн. glista; серб. глиста
глита́ ти недок. — чес. hltati;
слн. goltati; серб. гутати
гли́ ця ж. — вл. jehlička; чес.
jehlice; слн. iglica; серб. иглица
глід, гліг (діал.) ч. — вл. hłohonc; чес. hloh; слн. glog; серб. глог
глум ч. — слн. gluma (жарт);
серб. глума (комедія)
глуми́ тися — слн. glumiti se;
серб. глумити се
глупа́ к ч. — вл. hłupak; чес.
hlupák; серб. глупак
глу́ пий — вл. hłupy; чес.
hloupý; слн. glup; серб. глуп
глу́ пість ж. — вл. hłuposć;
чес. hloupost; слн. glupost; серб.
глупост
глупі́ти недок. — вл. hłupjeć;
чес. hloupiti; слн. glupiti; серб.
глупети
глупота́ ж. — чес. hlupota;
серб. глупота
глуха́ р ч. — вл. hłuchar; чех.
hlušec; слн. glušec; серб. глухар
глухи́ й — вл. hłuchi; чес.
hluchý; слн. gluh; серб. глух
глу́ хнути недок. — вл. hłuchnyć; чес. hluchnouti; серб. глухнути
глухоніми́ й — вл. hłuchonĕmy; чес. hluchonĕmý; слн.
gluhonem; серб. глухонем
глухота́ ж. — вл. hłuchota;
чес. hluchota; слн. gluhota; серб.
глухота
глушина́ ж. — чес. hlušina;
серб. глушина

глуши́ ти недок. — вл. hłušić;
чес. hłušiti; слн. głušiti; серб.
глушити
глуши́ ця ж. — чес. hlušice;
слн. glušica; серб. глушица
гляда́ ч ч. — чес. hledač; слн.
gledalec; серб. гледач
гляді́ти недок. — вл. hladać;
чес. hledĕti; слн. gledati; серб.
гледати
гля́ нути док. — чес. hlednouti;
слн. gledniti; серб. гледнути
гм! виг. — чес. hm!; серб. хм!
гна́ ти, жену́ недок. — вл.
hnać; чес. hnáti, ženu; слн. gnati,
ženem; серб. гнати, женем
гни́ да ж. — вл. hnida; чес.
hnida; слн. gnida; серб. гњида
гнили́ й — вл. hniły; чес.
hnilý; слн. gnil; серб. гњил
гнили́ ця ж. — вл. hnidlica;
чес. hnilice
гни́ лість ж. — вл. hniłost; чес.
hnilost; слн. gnilost; серб.
гњилост
гниль ж. — вл. hnilina; чес.
hnilina; слн. gniljava; серб.
гњилост
гни́ ти недок. — вл. hnić; чес.
hniti; слн. gniti; серб. гњити
гниття́ с. — слн. gnitje; серб.
гњиjење
гнів ч. — вл. hnĕw; чес. hnĕv;
слн. gnev; серб. гнев
гні́ватися недок. — вл. hnĕvać so; чес. hnĕvati se; слн.
gnevati se; серб. гневити се
гніви́ ти недок. — чес. hnĕvati; серб. гневити
гнівли́ вий — вл. hněwniwy;
чес. hněvlivý; слн. gnevljiv;
серб. гневљив
гні́вний — вл. hnĕvny; чес.
hnĕvný; слн. gneven; серб. гневан
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гніди́ й — чес. hnĕdý; слн.
gned; серб. гњед
гнізде́ чко ч. — чес. hnízdečko; слн. gnezdece; серб. гнезданце
гнізди́ тися недок. — вл. hnĕzdźić; чес. hnízditi se; слн. gnezditi; серб. гнездити се
гнізди́ ще с. — чес. hnízdiště;
слн. gnizdišče; серб. гнездиште
гніздо́ с. — вл. hnĕzdo; чес.
hnízdo; слн. gnezdo; серб. гнездо
гній, гно́ ю ч. — вл. hnój; чес.
hnůj, hnoje; слн. gnoj; серб. гноj
гнійни́ й — вл. hnójny; чес.
hnojný; слн. gnojen; серб. гноjан
гнійни́ к ч. — вл. hnójnik;
чес. hnojník; слн. gnojnik; серб.
гноjник
гніт ч. — чес. hnĕt; слн. gnet;
серб. гњета
гніти́ ти недок. — чес. hnísti,
hnĕtu; слн. gnesti; серб. гњести,
гнетем
гноби́ ти недок. — чес.
hňaviti; слн. gnjaviti; серб.
гњавити
гної́вка ж. — чес. hnojivka;
слн. gnojevka; серб. гноjница
гної́тися недок. — вл. hnojić
so; чес. hnojiti se; слн. gnojiti se;
серб. гноjити се
гну́ ти недок. — вл. hnuć (рухати); чес. hnouti, hnu (тс.)
го́ вір ч. — чес. hovor; слн.
govor; серб. говор
гові́ти недок. — вл. howić
(сприяти); чес. hovĕti (тс.);
серб. говети (тс.)
говори́ ти недок. — вл. howrić; чес. hovořiti; слн. govoriti;
серб. говорити
говору́ н ч. — чес. hovorka;
слн. govorun; серб. говораjко
гогота́ ти недок. — слн. gogotati
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годи́ на ж. — вл. hodźina;
чес. hodina; серб. година (рік)
годи́ тися недок. — вл. hodźić
so; чес. hoditi se; слн. goditi se
(траплятися); серб. годити се (тс.)
го́ їти недок. — вл. hojić (лікувати); чес. hojiti (тс.); слн. gojiti
(вирощувати); серб. гоjити (доглядати)
го́ йний — слн. gojen; серб.
гоjан
го́ лий — вл. hoły; чес. holý;
слн. gol; серб. гол
голи́ ти недок. — чес. holiti;
слн. goliti; серб. голити
голі́нка, гомі́лка ж. — чес.
hоlеň; слн. golen; серб. голен
го́ лка ж. — вл. jehła; чес.
hůlka (па́ лка); слн. igla; серб.
игла
голова́ ж. — вл. hłowa; чес.
hlava; слн. glava; серб. глава
голова́ тий — вл. hłowaty;
чес. hlavatý; слн. glavat; серб.
глават
голова́ ч, голова́ нь ч. — вл.
hłowač; чес. hlaváč; слн. glavač;
серб. главоња
голо́ вка ж. — вл. hłowka;
чес. hlavka; слн. glavka; серб.
главка
головни́ й — вл. hłowny; чес.
hlavní; слн. glaven; серб. главан
головня́ (обгоріле поліно)
ж. — вл. hłowjeń; чес. hlavnĕ;
слн. glavnja; серб. главња
гологоло́ вий — чес. holohlavý; слн. gologlav; серб. гологлав
го́ лод ч. — вл. hłód; чес. hlad;
слн. glad; серб. глад
голо́ дний — вл. hłódny; чес.
hladný; слн. gladen; серб. гладан
голодомо́ р ч. — чес. hladomor; серб. гладомора

голодува́ ти недок. — чес. hladovĕti; слн. gladovati; серб. гладовати
го́ лос ч. — вл. hłós; чес. hlas;
слн. glas; серб. глас
голоси́ ти недок. — чес.
hlásiti; слн. glasiti; серб. гласити
голосни́ й — вл. hłósny; чес.
hlasný; слн. glasen; серб. гласан
голосува́ ння с. — вл. hłosowanje; чес. hlasování; слн. glasovanje; серб. гласовање
голосува́ ти недок. — вл. hłosować; чес. hlasovati; слн. glasovati; серб. гласовати
голо́ та ж. — вл. hołota; чес.
holota; слн. golota; серб. голота
го́ луб ч. — вл. hołb; чес. holub; слн. golob; серб. голуб
голуби́ й — серб. голубаст
голуби́ ний — слн.golobinji;
серб. голубињи
голу́ бка ч. — вл. hołbica; чес.
holubka; слн. golobka; серб. голупка
голуб’я́ чий — вл. hołbjacy
го́ мзатися (діал.) — чес.
hemziti se; слн. gomezeti; серб.
гамзити
го́ мін ч. — чес. homon (заст.)
гони́ ти недок. — вл. honić;
чес. honiti; слн. goniti; серб. гонити
гони́ тва ж. — вл. hońtwa;
чес. honitba; слн. gonitva; серб.
гонитба
гоно́ бити недок. — слн. gonobiti
гонча́ р ч. — вл. hornčer; чес.
hrnčíř; серб. грнчар
гонча́ рня ж. — вл. hornčernja; чес. hrnčírna; серб. грнчарница
гоп! виг. — чес. hop!; слн.
hop!; серб. хоп!

го́ пкати недок. — чес. hopkati; серб. хопсати
гора́ ж. — вл. hora; чес. hora;
слн. gora; серб. гора
горб ч. — вл. horb; чес. hrb;
слн. grba; серб. грба
горба́ тий — вл. horbaty; чес.
hrbatý; слн. grbast; серб. грбав
горба́ ч, горба́ нь ч. — вл.
horbač; чес. hrbáč, hrboun; слн.
grbač; серб. грбоња
го́ рбитися недок. — вл. horbić so; чес. hrbiti se; слн. grbiti
se; серб. грбити се
го́ рдий — вл. hordy; чес. hrdý;
слн. grd (гидкий); серб. горд
горди́ тися недок. — вл. hordźic so; серб. гордити се
го́ рдість ж. — вл. hordosс́; чес.
hrdost; слн. grdost; серб. гордост
го́ ре с. — вл. horjo; чес. hoře;
слн. gorje
го́ рець ч. — вл. horak; чес.
horák; слн. gorec; серб. горан
гори́ цвіт ч. — вл. horiwka;
чес. hořikvĕt; слн. gorocvet;
серб. гороцвет
горі́ти недок. — вл. horić so;
чес. hořeti; слн. goreti; серб. горети
горі́х ч. — вл. worjech; чес.
ořech; слн. oreh; серб. орах
горі́ховий — вл. worjechowy;
чес. ořechový; слн. orehov; серб.
орахов
горі́шина ж. — вл. worješina; чес. ořešina
горі́шок ч. — вл. worješk; чес.
oříšek; слн. orešek; серб. oрашак
горла́ тий — вл. horłaty; чес.
hrdlatý; слн. grlat; серб. грлат
го́ рлиця ж. — чес. hrdlička;
слн. grlica; серб. грлица
го́ рло с. — вл. horło (воло);
чес. hrdlo; слн. grlo; серб. грло
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горне́ ць ч. — вл. hornc; чес.
hrnec; слн. grnec; серб. грнац
го́ рниця ж. — чес. hornice;
слн. gornjica; серб. горница
го́ рно с. — серб. грно
горну́ ти недок. — вл. wuhornyć; чес. hrnouti; слн. grniti;
серб. грнути
горня́ с. — серб. грне
горобе́ ць ч. — вл. wróbl; чес.
vrabec; слн. vrabec; серб. врабац
гороби́ на ж. — вл. wjerjebina; чес. jeřabina; слн. jerebina;
серб. jаребина
гороб’ячий — вл. wroblacy;
чес. vrabčí; слн. vrabčji; серб.
врабљи
го́ род (заст.) ч. — вл. hród
(укріплення); чес. hrad (тс.); слн.
grad (за́ мок); серб. град (фортеця)
горо́ д ч. — вл. zahrodka; чес.
zahrada; серб. градина
городи́ ти недок. — вл. hrodźić; чес. hraditi; слн. graditi;
серб. градити (будувати)
городи́ ще с. — вл. grodišćo;
чес. hradištĕ; слн. gradišče; серб.
градиште
горожа ж. — вл. hródź; чес.
hráza; слн. graja; серб. грађа
горо́ х ч. — вл. hroch; чес.
hrách; слн. grah; серб. грах
горо́ хвини мн. — чес. hrachovina; слн. grahovina; серб.
граховина
горо́ ховий — вл. hrochowy;
чес. hrachový; слн. grahov; серб.
грахов
горохови́ ще с. — вл. hrochownišćo; чес. hrachovištĕ; слн.
grahovišče; серб. граховиште
горо́ шок ч. — чес. hrašek;
слн. grašek; серб. грашак
го́ рстка ж. — вл. horstka;
чес. hrstka; слн. grst; серб. грст
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горта́ нь ч. — чес. hrtan; слн.
grtan; серб. гркљан
горта́ ти недок. — серб. гртати
гору́ шка (суріпиця) (діал.)
ж. — слн. goruha (гірчиця);
серб. горушица
горя́ нин ч. — вл. horjan; чес.
horan; слн. gorjanec; серб. горанин
горя́ нка ж. — вл. horjanka;
чес. horanka; серб. горанка
госпо́ да ж. — вл. hospoda; чес.
hospoda; слн. gospoda; серб.
господа
госпо́ дар ч. — вл. hospodar;
чес. hospodář; слн. gospodar;
серб. господар
господа́ рити (діал.) недок. —
вл. hospodarić; чес. hospodařiti;
слн. gospodariti; серб. господарити
господа́ рство с. — вл. hospodarstvo; чес. hospodářství; слн.
gospodarstvo; серб. господарство
господа́ рський — вл. hospodarski; чес. hospodářský; слн.
gospodarski; серб. господарски
господи́ ня ж. — вл. hospodarka; чес. hospodynĕ; слн. gospodinja; серб. господиња
госте́ ць ч. — чес. hustec, hostec
гости́ на ж. — вл. hosćina;
чес. hostina; слн. gostina; серб.
гостиња
гости́ нець ч. — чес. hostinec;
слн. gostinec; серб. гостинац
гости́ ти недок. — вл. hosćić;
чес. hostiti; слн. gostiti; серб.
гостити
го́ стрий — вл. wótry; чес.
ostrý; слн. oster; серб. оштар
гостри́ ти недок. — вл. wótřić;
чес. ostřiti; слн. ostriti; серб.
оштрити
гострі́ння с. — вл. wotřenje;
слн. ostritev; серб. оштрење

го́ стро присл. — вл. wotrje;
чес. ostro; слн. ostro; серб. остро
гострота́ ж. — вл. wótrota;
чес. ostrota; слн. ostrota; серб.
острота
гостюва́ ти недок. — вл. hosćować; чес. hostovati; слн. gostovati; серб. гостовати
гостюва́ ння с. — вл. hosćovanje; чес. hoštění; слн. gostovanje; серб. гостовање
го́ стя ж. — слн. gostja; серб.
гошћа
гото́ вий — вл. hotowy; чес.
hotový; слн. gotov; серб. готов
гото́ вити недок. — вл. hotowić; чес. hotoviti; слн. gotoviti;
серб. готовити
готува́ ти недок. — вл. hotować; чес. hotovati
гра ж. — вл. hra; чес. hra;
слн. igra; серб. игра
граб ч. — вл. hrab; чес. hrab;
серб. граб
гра́ бати недок. — вл. hrabać;
чес. hrabati; слн. grabiti; серб.
грабити
граби́ на ж. — серб. грабина
грабі́ж ч. — слн. grabež;
серб. грабеж
грабки́ (пристрій до коси)
мн. — чес. hrabice
гра́ блище с. — вл. hrabliščo;
слн. grablišče; серб. грабљиште
граблі́ мн. — вл. hrabje; чес.
hrábĕ; слн. grablje; серб. грабље
град ч. — чес. hráď; слн.
grad; серб. град
гра́ й ч. — слн. graja; серб. граjа
грак ч. — слн. grak; серб. грак
гранува́ ти недок. — чес. hraniti
грани́ ця ж. — вл. hranica;
чес. hranice; слн. granica; серб.
граница

грани́ чити недок. — чес. hraničiti; серб. граничити
грани́ чний ж. — вл. hraničny;
чес. hraniční; серб. граничан
грання́ с. — вл. hranje; чес.
hraní; слн. igranje; серб. играње
грань ч. — вл. hrań; чес.
hráň; серб. грана
гра́ ти недок. — вл. hrać; чес.
hráti; слн. igrati; серб. играти
грач ч. — вл. hračk; чес. hráč;
слн. igrač; серб. играч
гребі́нчик ч. — чес. hřebíček;
слн. grebenček
гре́ бінь ч. — вл. hrjebjeń; чес.
hřeben; слн. greben; серб. гребен
гребло́ (діал.) с. — вл. hrjeblo
(коцюба); чес. hřeblo; слн. grebalo (коцюба); серб. гребло
гре́ бля ж. — вл. hrjebja (рів);
слн. greblja (коцюба); серб.
гребља (прокопана стежка)
гребти́ недок. — вл. hrjebać;
чес. hřebsti; слн. grebsti; серб.
грепсти
грець ч. — вл. herc; чес. herec; слн. igrec; серб. играц
гриб ч. — вл. hrib; чес. hřib;
слн. grib; серб. грип
гри́ ва ж. — вл. hriwa; чес.
hříva; слн. griva; серб. грива
грива́ стий — вл. hrivaty; чес.
hřivatý; слн. grivat; серб. гриват
гри́ вна ж. — вл. hriwna; чес.
hřivna; слн. grivna; серб. гривна
гри́ жа ж. — слн. griža; серб.
грижа
гризо́ та ж. — чес. hryzota
гри́ зти недок. — вл. hryzać; чес.
hrýzti; слн. gristi; серб. гристи
гри́ мати недок. — вл. hrimać;
чес. hřímati; слн. grimati
гримі́ти недок. — вл. hrimotać, hromić; чес. hřmíti; слн.
grmeti; серб. грмети
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гри́ ще с. — чес. hřištĕ; слн.
igrišče; серб. игриште
гріб ч. — чес. hrob; слн. grob;
серб. гроб
грі́зний — вл. hrozny (потворний); чес. hrůzný; слн. grozen; серб. грозан
грі́зьба ж. — вл. hrozba; чес.
hrozba; слн. grozba; серб. грозба
грім ч. — вл. hrimot, hrom; чес.
hrom; слн. grom, grmenje; серб.
гром
грі́ти недок. — вл. hrĕć; чес.
hříti; слн. greti; серб. греjати
гріх ч. — вл. hrĕch; чес. hřích;
слн. greh; серб. грех; хорв. grijeh
гріши́ ти ч. — вл. hrĕšić; чес.
hřešiti; слн. grešiti; серб. грешити
грі́шний — вл. hrĕšny; чес.
hříšný; слн. grešen; серб. грешан
грі́шник ч. — вл. hrĕšnik; чес.
hříšník; слн. grešnik; серб. грешник
грі́шниця ж. — вл. hrĕšnica;
чес. hříšnice; слн. grešnica; серб.
грешница
гробни́ ця ж. — слн. grobnica; серб. гробница
гробови́ ще с. — чес. hrobiště; слн. grobišče; серб. гробиште
гроза́ ж. — вл. hroza (жах);
чес. hrůza (тс.); слн. groza
(тс.); серб. гроза
грози́ ти недок. — вл. hrozyć;
чес. hroziti; слн. groziti; серб.
грозити
грома́ да ж. — вл. hromada
(натовп, купа); чес. hromada
(тс.); слн. gromada (вогнище);
серб. громада (натовп, купа)
грома́ дити недок. — вл.
hromadźić; чес. hromaditi; слн.
gromaditi; серб. громадати
громи́ ти недок. — чес. hromiti; серб. громити
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громови́ й — чес. hromový;
слн. gromov; серб. громов
громови́ к ч. — чес. hromovnik; слн. gromovnik; серб. громовник
гро́ но с. — серб. гроња (китиця)
гро́ хати недок. — чес. hrochati; слн. grohati; серб. грохотати
гро́ хнути док. — чес. hrochnouti; серб. грохнути
гру́ бий — вл. hruby; чес.
hrubý; слн. grob; серб. груб
гру́ бість ж. — вл. hrubost;
чес. hrubost; слн. grobost; серб.
грубост
гру́ да ж. — чес. hrouda; слн.
gruda; серб. груда
гру́ день ч. — чес. hruden (заст.); слн. gruden; серб. грудан
(тс.)
гру́ ди мн. — вл. hrudź; чес.
hruď; слн. grudi; серб. груди
гру́ дка ж. — чес. hrudka;
серб. грудва
грудни́ й мн. — вл. hrudźny;
чес. hrudní; серб. грудни
гру́ знути недок. — серб. грезнути
грузи́ ло с. — слн. grezilo;
серб. грузило
грузи́ ти недок. — чес. hrouziti; слн. groziti; серб. грузити
груша, гру́ шка ж. — вл.
krušwa; чес. hruše, hruška; слн.
hruška; серб. крушка
гряда́ ж. — вл. hrjada (балка); чес. hřada (жердка); слн.
greda; серб. греда
гряді́ль ч. — вл. kředźel; чес.
hřídel; слн. gredelj; серб. гредељ
гря́ дка ж. — слн. gredica;
серб. гредица
грязь ж. — слн. grez

гря́ нути док. — слн. greniti
губа́ ж. — вл. huba; чес. huba;
слн. goba; серб. губа
губа́ тий — вл. hubaty; чес.
hubatý; слн. gobat
гу́ би (гриби) мн. — чес. houby;
слн. gobe
губи́ ти недок. — вл. hubić
(знищувати); чес. hubiti (тс.);
слн. gubiti; серб. губити
гу́ бка (трут) ж. — вл. hubica;
чес. hubka; слн. gobica; серб. губа
гугня́ вий — чес. huhňavý
гугня́ вити недок. — чес. huhňati; слн. gognjati
гу́ дити недок. — слн. kuditi;
серб. кудити, худити
гуді́ти недок. — вл. hudźić;
серб. гудети
гуж ч., гужва (діал.) ж. — чес.
houž; слн. gož, gožva; серб. гужва
гузи́ ця (діал.) ж. — слн.
guza; серб. гузица
гук ч. — чес. huk; серб. гук, хук
гука́ ти недок. — чес. houkati;
слн. gukati; серб. гукати
гумно́ (тік) с. — вл. huno;
чес. humno (стодола); слн.
gumno; серб. гумно
гу́ ня ж. — чес. hounĕ; слн.
gunj; серб. гуња
гуп! виг. — чес. houp!
гу́ пaти недок. — чес. houpati
гу́ пнути недок. — чес. houpnouti
гу́ рати (підкидати дитину на
руках) недок. (діал.) — чес.
hourati
гуса́ к ч. — вл. husor; чес.
husák; слн. gosak; серб. гусак
гу́ сениця ж. — вл. husańca;
чес. housenice; слн. gosenica;
серб. гусеница
гу́ ска (птах) ж. — вл. husyca;
чес. husa; слн. goska; серб. гуска

гу́ ска (діал.) (вид булочки)
ж. — чес. houska; серб. гуска
гу́ слі мн. — вл. husle (скрипка); чес. housle (тс.); слн. gusli
(тс.); серб. гусле
гусля́ р ч. — вл. husler (скрипаль); чес. houslař; слн. guslar;
серб. гуслар
гу́ снути недок. — вл. hustnyć;
чес. houstnouti; слн. gostniti; серб.
гуснути
густи́ , гуду́ недок. — чес. housti, hudu; слн. gosti; серб. густи
густи́ й — вл. husty; чес. hustý;
слн. gost; серб. густ
густина́ ж. — вл. husćina; чес.
hustina; слн. gostina; серб. густина
густи́ ти недок. — вл. husćić;
чес. hustiti; слн. gostiti; серб.
густити
густі́ти недок. — вл.; чес. hustěti; слн. gosteti; серб. густети
густота́ ж. — вл. hustosć;
чес. hustota; слн. gostota; серб.
густоћа
гусь ч. — вл. huso; чес. hus;
слн. gos
гуся́ с. — вл. huso; чес. house;
слн. guse; серб. гусе
гу́ сячий — вл. husacy
гу́ та ж. — чес. huť
гу́ тний — чес. hutní
гуча́ ти недок. — чес. hučeti;
слн. gučati; серб. гучати
гу́ ща ж. — чес. houšť; слн.
gošča; серб. гушħа
гущина́ ж. — вл. husćina;
чес. houština; goščina
Ґґ
ґе́ ґати недок. — серб. гакати
ґніт ч. — чес. knot
ґонт ч. — чес. hont; слн. gonta
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Д, д
да спол. — вл. da (ну, отже);
чес. da (так); серб да (так, ну й).
дава́ лець ч. — слн. dajalec;
серб. давалац
дава́ ти недок. — вл. dawać; чес.
dávati; слн. dajati; серб. давати
дави́ ти недок. — вл. dajić; чес.
dáviti; слн. daviti; серб. давити
давнина́ ж. — слн. davnina;
серб. давнина
да́ вній — вл. dawny; чес.
dávný; слн. daven; серб. давни
да́ вність ж — чес. dávnost;
слн. davnost
давно́ присл. — вл. dawno; чес.
dávno; слн. davno; серб. давно
дале́ кий — вл. daloki; чес.
daleký; слн. dalek; серб. далек
дале́ ко присл. — вл. daloko;
чес. daleko; слн. daleko; серб.
далеко
далекося́ жний — чес. dalekosáhlý; слн. dalekosežen; серб.
далекосежан
да́ леч ж. — слн. daleč (далеко); серб. далеч, далечина
далина́ ж. — вл. dalina; чес. dálina; слн. daljina; серб. даљина
да́ лі присл. — вл. dale; чес.
dáleji; слн. dalje; серб. даље
даль ж. — вл. dal; чес. dál;
слн. dalja; серб. даљ
да́ льній — вл. dalny; чес.
dálný; слн. daljen; серб. даљни
да́ льший — вл. dalši; чес.
další; слн. dalši
дани́ на, дань ж. — вл. dań;
чес. daň; слн. danj; серб. данак
дання́ с. — чес. dání; слн.
danje; серб. дање
дар ч. — вл. dar; чес. dar; слн.
dar; серб. дар
даре́ мний — чес. daremný
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да́ рмо присл. — вл. darmo;
чес. darmo; слн. darmo
дармоїд́ ч. — чес. darmojed
даро́ ваний — чес. darovaný;
слн. podarjen; серб. дарован
дарува́ ти недок. — вл. darować; чес. darovati; слн. darovati;
серб. даровати
да́ ти док. — вл. dać; чес. dáti;
слн. dati; серб. дати
да́ ток (заст.) ч. — чес. datek;
серб. датак
дба́ ти недок. — вл. dbać; чес.
dbáti
два, дві числ. — вл. dwaj, dwĕ;
чес. dva, dvĕ; слн. dva, dvĕ; серб.
два, две
два́ дцять числ. — вл. dwaceći; чес. dvacet; слн. dvajset;
серб. двадесет
двадця́ тий числ. — вл. dwacety; чес. dvacátý; слн. dvajseti;
серб. двадесети
двана́ дцять числ. — вл. dwanaće; чес. dvanáct; слн. dvanajst;
серб. дванаест
две́ рі мн. — вл. durje, dwjerno
(одвірок); чес. dveře; слн. dveri;
серб. двери
две́ рці мн. — чес. dverce;
слн. dverce
дви́ гати недок. — чес. dvih
(зрушення); слн. dvigati; серб.
дизати (дигнути)
дви́ гнути док. — слн. dvigniti; серб. дигнути
двійни́ й (діал.) — вл. dwojny;
чес. dvojný; слн. dvojen; серб.
двоjни
двір, дво́ ру ч. — вл. dwór, dwora; чес. dvůr; слн. dvor; серб. двор
дві́сті числ. — вл. dwĕ sćĕ;
чес. dvĕstĕ; слн. dvesto; серб.
двеста
дві́чі присл. — вл. dwójce

двобі́й ч. — вл. dwubój; чес.
dvojboj; слн. dvoboj; серб. двобоj
двобі́чний — двобочан
дво́ є числ. — вл. dweju; чес.
dvoje; слн. dvoje; серб. двоjе
двоєже́ нець ч. — слн. dvoženec; серб. двоженац
двоєже́ нство с. — чес. dvojženství; слн. dvoženstvo; серб.
двоженство
двожи́ льний — слн. dvožilen
двої́ти недок. — вл. dwojić;
чес. dvojiti; слн. dvojiti; серб.
двоjити
дволи́ кий — слн. dvolik; серб.
дволик
дво́ рище с. — чес. dvorištĕ;
слн. dvorišče; серб. двориште
дворяни́ н ч. — чес. dvořenín;
слн. dvorjan; серб. дворанин
двосі́чнй — чес. dvojsečný;
серб. двосечан
двоя́ кий — вл. dwojaki; чес.
dvojaký; серб. двоjак
де присл. — вл. dźe; чес. kde;
слн. kje; серб. где
дебе́ лий — слн. debel; серб.
дебео
дебе́ лість ж. — слн. debelost;
серб. дебелост
дебелі́ти недок. — слн. debeleti; серб. дебелети
де́ бра ж. — чес. debř; слн.
deber; серб. дебар
дев’яси́ л (діал.) ч. — чес. devĕtsil; серб. девесиље
дев’ятдеся́ т (діал.) числ. —
вл. dźewjećdźesat; чес. devadesát;
слн. devetdeset; серб. деведесет
дев’я́ тий числ. — вл. dźewjaty; чес. devátý; слн. deveti;
серб. девети
дев’ятна́ дцять числ. — вл.
dźewjaćnaće; чес. devĕtnact; слн.
devetnajst; серб. деветнаест

дев’ятсо́ т числ. — вл. dźewjeć stow; чес. devět set; слн.
devetsto; серб. деветсто
де́ в’ять числ. — вл. dźewjeć;
чес. devĕt; слн. devet; серб. девет
де́ нний — чес. denní; слн.
danji; серб. дањи
де́ нце с. — чес. denko; серб.
данце
день ч. — вл. dźeń; чес. den;
слн. dan; серб. дан
дереви́ на ж. — чес. dřevina
де́ рево с. — вл. drjewo; чес.
dřevo; слн. drevo; серб. древо
дереворі́з ч. — вл. drjeworĕz;
чес. dřevořez; серб. дрворез
деревце́ с. — чес. dřevce; слн.
drvce; серб. дрвце
дерев’я́ ний — вл. drjewjany;
чес. dřevĕný; слн. drven; серб.
дрвен
дерев’яні́ти недок. — чес.
dřevĕnĕti; слн. drveneti; серб.
дрвенити се
дерев’я́ нка — вл. drjewjanka;
чес. dřevĕnka
дереза́ ж. — слн. dereze;
серб. дереза
де́ рен ч. — вл. dorn; чес. drn;
слн. drn
дере́ н ч. — вл. drĕn; чес. dřín;
слн. dren; серб. дрен
деренча́ ти недок. — вл. drinčeć; чес. drnčati; серб. дренчати
держа́ ва ж. — чес. država;
слн. država; серб. држава
держа́ вний — слн. državen;
серб. државни
держа́ к ч. — вл. dźeržak; чес.
držadlo; слн. držalo; серб. држак
держа́ ти недок. — вл. dźeržeć;
чес. držeti; слн. držati; серб. држати
дерза́ ти — недок. чес. drzý
(сміливий); слн. drzniti si; серб.
дрзнути
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дерка́ ч (птах) ч. — чес. drkač
деркоті́ти недок. — чес. drkotiti
де́ рти недок. — вл. drĕć; чес.
dříti, drati; слн. dreti; серб. дерати
дерть ж. — чес. drť
десни́ ця ж. — чес. desný (правий); слн. desnica; серб. десница
де́ сятеро числ. — чес. desatero; слн. desetero; серб. десетеро
деся́ тий числ. — вл. dźesaty; чес.
desátý; слн. deseti; серб. десети
деся́ ток ч. — вл. dźesatk; чес.
desátek; слн. desetek; серб. десетак
де́ сять числ. — вл. dźesać;
чес. deset; слн. deset; серб. десет
джбан ч. — чес. džbán; серб.
жбан
джерело́ с. — вл. žórło; чес.
zřídlo; слн. žrelo (паща); серб.
ждрело
джміль ч. — вл. čmjeła; чес.
čmel; слн. čmelj
дзвені́ти недок. — чес. zníti;
слн. zveneti
дзве́ нькнути док. — слн. zvenkniti; серб. звекнути
дзвін ч. — вл. zwón; чес. zvon;
слн. zvon; серб. звон
дзвіни́ ця ж. — вл. zwóńca;
чес. zvonice; серб. звониште
дзвінки́ й — вл. zwonaty; чес.
zvonivý; слн. zvonek; серб. звонак
дзвінкість ж. — чес. zvonivost; слн. zvonkost; серб. звонкост
дзвіно́ к ч. — чес. zvonek; слн.
zvonek; серб. звонац
дзвіно́ чок ч. — вл. zwončk;
чес. zvoneček; слн. zvonček;
серб. звончић
дзвона́ р ч. — вл. zwonar; чес.
zvonař; слн. zvonar; серб. звонар
дзво́ ник ч. — вл. zwončk; чес.
zvonek; слн. zvonik
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дзвони́ ти недок. — вл. zwonić; чес. zvoniti; слн. zvoniti;
серб. звонити
дзвяк ч. — чес. zvek; слн.
zvenk (дзвін); серб. звек
дзвя́ кнути док. — серб. звекнути
дзе́ ркало с. — чес. zrcadlo;
слн. zrkalo; серб. зрцало
дзи́ ґлик ч. — вл. židła; чес.
židle
дзінь! виг. — чес. dzin!; серб.
дзин!
дзьоб ч. — чес. zob, zobak
дзьо́ бати недок. — чес. zobati,
ďobati; слн. zobati; серб. зобати
дзьо́ бнути док. — чес. zobnouti, ďobnouti; серб. зобнути
дзюри́ ти недок. — вл. žurčeć;
чес. zurčeti; слн. č; серб. цурити
дзю́ ркіт ч. — чес. zurkot
дзюрча́ ти недок. — вл. žurčeć; чес. zurčeti
ди́ бати недок. — серб. дибати
дивина́ с. — вл. dźiwizna;
чес. divina
диви́ тися недок. — вл. dźiwać
(звертати увагу); чес. dívati se;
слн. diviti se (дивуватися); серб.
дивити се (тс.)
ди́ вний — вл. dźiwny; чес.
divný; слн. diven; серб. диван
ди́ во с. — вл. dźiw; чес. div;
серб. дивота
дивува́ тися недок. — вл. dźiwać so; слн. diviti se; серб. дивити се
ди́ кий — вл. dźiki
дим ч. — вл. dym; чес. dým;
слн. dim; серб. дим
ди́ мати недок. — вл. dymaс́;
чес. dýmati; серб. димати
димі́ти недок. — вл. dymiс́;
чес. dýmiti; слн. dimiti se; серб.
димити

ди́ мний — вл. dymny; чес.
dymný; слн. dimen; серб. диман
ди́ ня ж. — вл. dynja; чес.
dýnĕ; слн. dinja; серб. диња
диркоті́ти недок. — чес.
drkotiti
дити́ нство с. — слн. detinstvo;
серб. детинство
дитя́ с. — вл. dźĕćo; чес. dítĕ;
слн. dete; серб. дете
дитя́ чий — вл. dźĕćacy; чес.
dítěcí; слн. detečji; серб. детеħи
дихави́ ця (діал.) ж. — слн.
dihavica
дихави́ чний (діал.) — чес.
dýchavičný
ди́ хало (діал.) с. — вл. dychadło; чес. dychadlo; слн. dihalo
ди́ хання с. — чес. dýchání;
слн. dihanje; серб. дихање
ди́ хати недок. — вл. dychać;
чес. dýchati; слн. dihati; серб.
дихати
дихну́ ти док. — вл. dychnyć;
чес. dýchnouti; слн. dihniti; серб.
дихнути
дібро́ ва ж. — вл. dubrawa;
чес. doubrava; слн. dobrava; серб.
дубрава
ді́ва ж. — чес. děva; слн.
deva; серб. дева
діва́ ти недок. — слн. devati;
серб. девати
ді́вер ч. — чес. dĕver; слн.
dever; серб. девер
діви́ ця ж. — чес. děvice; слн.
devica; серб. девица
ді́вка ж. — вл. dźowḱa (дочка); чес. dívka; слн. devica; серб.
девоjка
дівча́ с. — вл. dźowčo; чес. dívče, divčata; слн. devče; серб. девче
дівча́ тко с. — чес. děvčátko
ді́вчина ж. — чес. dívčina;
серб. девоjчина

дід ч. — вл. dźĕd; чес. dĕd;
слн. ded; серб. дед
діди́ зна ж. — чес. dědizna
ді́дич ч. — чес. dědic; слн.
dedič; серб. дедић
діді́вський — чес. dĕdovský;
слн. dedov; серб. дедовски
діжа́ ж. — вл. dźĕža; чес. díže;
слн. deža
дізнава́ ти недок. — вл. doznawać; чес. doznávati; слн. doznavati;
серб. дознавати
дізна́ ти док. — вл. doznać;
чес. doznáti; слн. doznati; серб.
дознати
ді́йво (заст.) с. — чес. dojivo;
слн. dojivo; серб. доjиво
ді́йка ж. — вл. dójka; чес.
dojka; слн. dojka; серб. доjка
дійма́ ти недок. — вл. dojimać; чес. dojímati; серб. доjмити се
ді́йна (коро́ ва) ж. — вл. dejka; чес. dojna; слн. dojna krava;
серб. доjница
дійни́ ця ж. — чес. dojnice;
слн. dojnica; серб. доjница
дійови́ й — чес. dĕjový; слн.
dejaven
дійти́ док. — вл. dońć; чес.
dojíti; слн. doiti; серб. доћи
діл ч. — вл. doł; чес. důl; слн.
dol; серб. до, дола
ді́лення с. — чес. dĕlení; слн.
deljenje; серб. дељење
діли́ ти недок. — вл. dźĕlić; чес.
dĕliti; слн. deliti; серб. делити
ді́ло с. — вл. dźĕło; чес. dílo;
слн. delo; серб. дело
дільба́ ж. — вл. dźĕlba; чес.
dĕlba; слн. delba; серб. деоба
дім ч. — вл. dom; чес. dům;
слн. dom; серб. дом
діра́ ж. — вл. dźĕra; чес. díra;
слн. dera; серб. дера
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діря́ вий — вл. dźěraty; чес.
děravý; серб. дерав
дістава́ ти док. — вл. dóstawać; чес. dostávati; слн. dostajati
діста́ ти док. — вл. dóstać; чес.
dostati; слн. dostati; серб. достати
ді́ти мн. — вл. dźĕći; чес. dĕti;
слн. deti; серб. деца
ді́ти (подіти) док. — слн. deti;
серб. дети, денути
діткну́ тися док. — вл. dótknyć so; чес. dotknouti se; слн.
dotakniti se
ді́яти недок. — вл. dźeć; чес.
díti; слн. dejati
длу́ бати недок. — чес. dloubati
для прийм. — вл. dla
для́ тися недок. — вл. dlić se;
чес. dlíti se
дму́ хати недок. — чес. dmýchati
днесь (діал.) присл. — вл. dźens;
чес. dnes; слн. danes; серб. данас
дни́ на ж. — слн. dnina; серб.
днина
дни́ ще с. — слн. dnišče; серб.
дниште
дні́ти недок. — чес. dníti se;
слн. daniti se; серб. данити се
дно с. — вл. dno; чес. dno;
слн. dno; серб. дно
до прийм. — вл. do; чес. do;
слн. do; серб. до
доба́ ж. — вл. doba; чес.
doba; слн. doba; серб. доба
доби́ ти док. — вл. dobić; чес.
dobíti
добіга́ ти недок. — вл. doběhać;
чес. dobíhati; серб. добежавати
добі́гти док. — вл. dobĕhnyć;
чес.dobĕhnouti; серб. добеħи,
добегнути
добрести́ док. — чес. dobřísti;
слн. dobresti; серб. добродити
до́ брий — вл. dobry; чес. dobrý; слн. dober; серб. добар
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до́ брий ве́ чір! виг. — вл. dobry wječor!; слн. dober večer!;
серб. добро вече!
до́ брий день! виг. — вл. dobry dźeń!; чес. dobrý den!; слн.
dober dan!; серб. добар дан!
до́ брий ра́ нок! виг. — вл.
dobre ranje!
добри́ ти недок. — вл. dobrić
so; чес. dobřiti; слн. dobriti
до́ брість ж. — вл. dobrosć;
чес. dobrost; слн. dobrost; серб.
доброст
добрі́ти недок. — вл. dobrjeć;
чес. dobřeti; слн. dobreti
добро́ с. — вл. dobro; чес. dobro; слн.dobro; серб. добро
добро́ бут ч. — вл. dobrobyt;
чес. dobrobyt; слн. dobrobit; серб.
добробит
доброві́льний — вл. dobrowólny; чес. dobrovolný; слн. dobrovoljen (добродушний); серб.
добровољан
доброво́ лець ч. — вл. dobrowólnik; чес. dobrovolník; слн.
dobrovoljec; серб. добровољац
добро́ дій ч. — чес. dobroděj;
слн. djbrodejec
доброду́ шний — чес. dobrodušný; слн. dobrodušen; серб.
добродушан
добросе́ рдий — чес. dobrosrdečný; слн. dobrosrčen
добросусі́дський — слн. dobrososedski; серб. добросуседски
доброта́ ж. — вл. dobrota;
чес. dobrota; слн. dobrota; серб.
доброта
добро́ тний — слн. dobroten;
серб. добротан
доброчи́ нець ч. — вл. dobročinjer; серб. доброчинац
добря́ к ч. — вл. dobračk; чес.
dobrák; серб. добричак

добу́ ти док. — вл. dobyć,
dobudu; чес. dobýti, dobudu;
слн. dobiti; серб. добити
добу́ ток ч. — вл. dobytk; чес.
dobytek; слн. dobitek; серб. добитак
довари́ ти док. — чес. dovařiti; серб. доварити
довба́ ти док. — вл. dołbać; чес.
dlubati; слн. dolbati; серб. дубати
до́ вбня ж. — чес. dlubna;
слн. dolbnja
довбти́ недок. — чес. dlbsti;
слн. dolbsti; серб. дупсти
до́ вгий — вл. dołhi; чес.
dlouhý; слн. dolg; серб. дуг
довгота́ ж. — вл. dołhota
довж (заст.) присл. — чес.
dlouž; серб. дуж
довжина́ ж. — вл. dołhosć;
чес. dlužina; слн. dolžina; серб.
дужина
довезти́ док. — вл. dowjezć;
чес. dovézti; серб. довести, довезем
дове́ рху присл. — чес. dovrchu; слн. do vrha
дове́ ршений — вл. dowjeršeny; чес. dovršený; слн. dovršen;
серб. довршен
дове́ ршеність ж. — вл. dowjeršenost; чес. dovršenost; слн.
dovršenost; серб. довршеност
доверши́ ти док. — вл. dowjeršić; чес. dovršiti; слн. dovršiti;
серб. довршити
довести́ док. — вл. dowjesć;
чес. dovésti; слн. dovesti; серб.
довести, доведем
довжина́ ж. — слн. dolžina;
серб. дужина
дові́датися док. — вл. dowĕdźić so; чес. dovĕdĕti se
дові́з ч. — вл. dowoz; чес. dovoz; слн. dovoz; серб. довоз

дові́ку присл. — серб. довека
дові́ра ж. — вл. dowĕra; чес.
důvĕra.
дові́ритися док. — вл. dowĕrić so; чес. důvĕřiti se
дові́рливий — вл. dowĕrliwy;
чес. důvĕřivý
довіря́ ти недок. — вл. dowĕrjeć; чес. důvĕřovati
дово́ зити недок. — вл. dowozyć; чес. dovoziti; слн. dovoziti;
серб. довозити
дово́ лі присл. — чес. dovůle;
слн. dovolj; серб. довоље
доволокти́ док. — чес. dovláčeti; слн. dovleči; серб. довуħи
довчи́ тися док. — чес. doučiti se; слн. doučiti se; серб. доучити се
дога́ дка ж. — чес. dohádka
доганя́ ти недок. — вл. dohanjeć; чес. dohánĕti; серб. догањати
до́ гляд ч. — вл. dohlad (нагляд); чес. dohled; серб. доглед
(поле зору)
догляда́ ти недок. — вл. dohladać; чес. dohlédati; слн. dogledati; серб. догледати
догна́ ти док. — вл. dohnać;
чес. dohnáti; слн. dognati; серб.
догнати
до́ говір ч. — чес. dohovor;
слн. dogovor; серб. договор
дого́ да ж. — чес. dohoda
догоди́ ти док. — слн. dogoditi; серб. догодити
дого́ нити недок. — вл. dohonić;
чес. dohoniti; слн. dogoniti; серб.
догонити
догорі́ти док. — чес. dohořeti;
слн. dogoreti; серб. догорети
догоря́ ти недок. — чес. dohárati; слн. dogarati; серб. догарати
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додава́ ти недок. — вл. dodawać; чес. dodávati; слн dodajati; серб. додавати
дода́ ти док. — вл. dodać; чес.
dodáti; слн. dodati; серб. додати
дода́ ток ч. — вл. dodatk; чес.
dodatek; слн. dodatek; серб. додатак
додзьо́ бати док. — чес. zďobati; серб. дозобати
доде́ ржати док. — вл. dodźeržeć; чес. dodržeti; слн. dodržati; серб. додржати
додира́ ти недок. — чес. dodírati; серб. додерати
дожа́ ти док. — чес. dožíti; слн.
dožeti; серб. дожети
дожи́ н (діал.) ч. — чес. dožin
дожина́ ти недок. — чес.
dožínati; серб. дожињати
дозбира́ ти док. — чес. dozbírati
до́ звіл ч. — слн. dovoljenje;
серб. дозвола
дозво́ лити док. — вл. dowolić;
чес. dovoliti; слн. dovoliti; серб.
дозволити
дозира́ ти недок. — чес. dozirati
дозі́р (діал.) ч. — чес. dozor
дозо́ рець ч. — чес. dozorce
дозріва́ ти недок. — чес. dozrávati; слн. dozorevati; серб.
дозревати
дозрі́лий — чес. dozrálý; слн.
dozraly; серб. дозрео
дозрі́ти док. — вл. dozrawić;
чес. dozráti; слн. dozreti; серб.
дозрети
дої́ння с. — чес. dojení; слн.
dojenje (годування груддю);
серб. доjење
дої́сти док. — вл. dojĕsć; чес.
dojísti; серб. доjести
дої́ти недок. — вл. dójić; чес.
dojiti; слн. dojiti (годувати груддю); серб. доjити
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дої́хати док. — вл. dojĕć; чес.
dojeti; слн. dojahati; серб. доjахати
до́ каз ч. — чес. důkaz; слн.
dokaz; серб. доказ
доказа́ ти док. — чес. dokázati; слн. dokazati; серб. доказати
до́ ки присл. — серб. док
докипі́ти док. — чес. dokypěti;
слн. dokipeti
до́ кіль присл. — вл. dokelž;
слн. doklej; серб. докле
докі́нчений — вл. dokónčny;
чес. dokončený; слн. dokončen;
серб. докончен
докі́нчити док. — вл. dokónčić;
чес. dokončiti; слн. dokončati;
серб. докончати
до́ кір ч. — чес. úkor; слн.
ukor; серб. укор
докла́ дний — вл. dokładny;
чес. důkladný; слн. dokladen
докла́ сти док. — вл. dokłasć;
чес. doklásti
доколо́ ти док. — вл. dokłóć;
слн. doklati; серб. доклати
докона́ ти док. — вл. dokonać;
чес. dokonati; слн. dokonati; серб.
доконати
доконе́ чний — вл. dokónčny
докопа́ ти док. — вл. dokopać;
чес. dokopati; слн. dokopati
докоси́ ти док. — чес. dokositi; слн. pokositi; серб. докосити
докро́ їти док. — чес. dokrojiti;
слн. dokrojiti; серб. докроjити
доку́ ди (діал.) присл. — чес.
dokud; слн. dokod; серб. докуд
докупи́ ти док. — вл. dokupić;
чес. dokoupiti; слн. dokupiti;
серб. докупити
долама́ ти док. — серб. доламати
дола́ ти недок. — чес. udolati;
слн. odoleti; серб. одолети

долеті́ти док. — чес. dolĕteti;
слн. doleteti; серб. долетети
долива́ ти недок. — вл. doliwać; чес. dolívati; слн. dolivati;
серб. доливати
доли́ на ж. — вл. dolina; чес.
dolina; слн. dolina; серб. долина
доли́ ти док. — вл. doleć; чес.
dolíti; слн. doliti; серб. долити
до́ лі присл. — чес. dolе; слн.
doli; серб. доље
доло́ ня ж. — вл. dłóń; чес.
dlaň; слн. dlan; серб. длан
долото́ с. — чес. dláto; слн.
dleto; серб. длето
дома́ шній — вл. domjacny;
чес. domácný; слн. domašnji;
серб. домашњи
до́ мисел ч. — вл. domysl; чес.
důmysl; слн. domislek; серб. домисао
доми́ слити док. — вл. domyslić; чес. domysliti; слн. domisliti se (згадати); серб. домислити
домі́в (діал.) присл. — чес.
domů; слн. domov
домі́рок ч. — чес. domĕrek;
серб. домерак
домо́ ва ж. — чес. domluva
домо́ витися док. — чес. domluviti se
домогти́ ся док. — чес. domoci
se; слн. domoči se; серб. домоħи се
домоло́ ти док. — вл. domleć;
чес. domlíti; слн. domleti; серб.
домлети
домолоти́ ти док. — вл. domłóćić; чес. domlátiti; слн. domlatiti; серб. домлатити
домосід ч. — чес. domosed
домота́ ти док. — вл. domotać;
чес. domotati; слн. domotati; серб.
домотати
донеда́ вна присл. — слн. donedavna; серб. донедавна

донести́ док. — вл. donjesć; чес.
donésti; слн. donesti; серб. донети
дониза́ ти док. — слн. donizati; серб. донизати
доора́ ти док. — вл. doworać;
чес. doorati; слн. doorati; серб.
доорати
допи́ ти док. — вл. dopić; чес.
dopíti; слн. dopiti; серб. допити
доплати́ ти док. — вл. dopłaćić; чес. doplatiti; слн. doplačati; серб. доплатити
доплести́ док. — вл. doplesć;
чес. doplésti; слн. doplesti; серб.
доплести
допо́ внити док. — вл. dopjelnić; чес. doplniti; слн. dopolniti;
серб. допунити
допомага́ ти недок. — вл. dopomhać; чес. dopomahati; слн.
dopomagati
допомогти́ док. — чес. dopomoci; слн. dopomoči; серб.
допомоћи
допря́ сти док. — вл. dopřasć;
чес. dopřísti; слн. dopresti; серб.
допрести
допусти́ ти док. — вл. dopušćić; чес. dopustiti; слн. dopustiti;
серб. допустити
дорі́зати док. — чес. dořezati;
слн. rezati; серб. дорезати
доро́ га ч. — вл. dróha; чес.
dráha; слн. draga (рівчак); серб.
драга (прохід)
дороги́ й — вл. drohi; чес.
drahý; слн. drag; серб. драг
дорогоці́нний — чес. drahocenný; слн. dragocen; серб. драгоцен
дорожи́ ти недок. — вл. dražić;
чес. dražiti; слн. dražiti; серб.
дражити
дорозумі́тися док. — вл. dorozumić so; чес. dorozumĕti se
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доро́ слий — вл. dorostły; чес.
dorostlý; слн. dorasel; серб. дорастао
дорости́ док. — вл. dorosć;
чес. dorůsti; слн. dorasti; серб.
дорасти
доса́ да ж. — серб. досада
досади́ ти (досаждати) док. —
серб. досадити
досади́ ти док. — вл. dosadźić;
чес. dosaditi; слн. dosaditi; серб.
досадити
доса́ дний — серб. досадан
досере́ дини прийм. — вл. dosrjedźa; серб. досред
доси́ пати док. — вл. dosypać;
чес. přisypati; слн. dosipati;
серб. досипати
доси́ та присл. — вл. dosyta;
чес. dosyta; слн. dosita; серб.
досита
до́ сить присл. — вл. dosć;
чес. dost; слн. dosti; серб. дост
до́ сі присл. — чес. dosel; слн.
dosle; серб. досле
досіва́ ти недок. — вл. dosywać; чес. dosívati
досі́яти док. — вл. dosyć; чес.
doseti; слн. sejati; серб. досеjати
доскона́ лий — вл. dokonały;
чес. dokonalý
доско́ чити док. — вл. doskočić; чес. doskočiti; слн. doskočiti;
серб. доскочити
дослі́вний — вл. dosłowny;
чес. doslovný; серб. дослован
досліди́ ти док. — вл. doslědźić
дослужи́ ти док. — вл. dosłužeć; чес. dosloužiti; слн. doslužiti; серб. дослужити
доснува́ ти док. — вл. dosnować; чес. dosnovati; слн. dosnovati; серб. досновати
досоли́ ти док. — чес. dosoliti;
слн. dosoliti; серб. досолити
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доспі́ти док. — вл. dospeć;
чес. dospĕti; слн. dospeti; серб.
доспети
доспіва́ ти (закінчити співати) док. — вл. dospĕwać; чес.
dozpívati; серб. допевати
до́ ста (діал.) присл. — вл. dosć;
чес. dosti; слн. dosti; серб. доста
доста́ тній — серб. достатан
доста́ ток ч. — вл. dostatk;
чес. dostatek; серб. достатак
достига́ ти недок. — серб. достигати
дости́ гнути док. — слн. dostihniti; серб. достићи
досто́ йний. — вл. dostojny;
чес. důstojný; слн. dostojen;
серб. достоjан
досто́ йник ч. — вл. dostojnik;
чес. důstojnik; серб. достоjник
до́ ступ ч. — чес. dostup; слн.
dostop;
досту́ пний — чес. dostupný;
слн. dostopen; серб. доступан
досту́ пність ж. — чес. dostupnost; слн. dostopnost; серб.
доступност
досуха присл. — слн. dosuha
досуши́ ти док. — вл. dosušić;
чес. dosušiti; слн. dosušiti; серб.
досушити
до́ сяг ч. — вл. dosah; чес.
dosah; слн. doseg; серб. досег
досяга́ ти недок. — вл. dosahać; чес. dosahati; слн. dosegati;
серб. досезати
досягну́ ти, досягти́ док. — вл.
dosahnyć; чес. dosáhnouti; слн.
doseči; серб. досегнути, досећи
дося́ жний — чес. dosažný;
слн. dosežen; серб. досежан
до́ теп ч. — чес. důvtip; слн.
dovtip
доте́ пний — чес. dovtipný;
слн. dovtipen

до́ тик ч. — вл. dótk; чес. dotyk; слн. dotik; серб. дотицаj
дотика́ тися недок. — вл. dótkać so; чес. dotýkati se; слн.
dotikati se; серб. дотицати
доти́ чний — чес. dotyčný;
слн. dotičen; серб. дотични
дотка́ ти док. — чес. dotkáti;
слн. dotkati; серб. доткати
дотовкти́ док. — чес. dotlouci;
слн. dotolči; серб. дотуħи
дотягну́ ти док. — вл. doćahnyć; серб. дотегнути
дохо́ дити недок. — вл. dochodźić; чес. dochoditi; слн. dohoditi; серб. доходити
доцвісти́ док. — слн. docvesti; серб. доцвасти
доча́ сний — вл. dočasny; чес.
dočasný
дочека́ тися док — вл. dočakać so; чес. dočekati se; слн.
dočakati; серб. дочекати
дочи́ ста присл. — вл. dočista;
чес. dočista; слн. dočista
дочка́ ж. — чес. dcera; слн.
hči, hčerka; серб. кħи
доши́ ти док. — вл. došić;чес.
došíti; слн. došiti; серб. дошити
до́ шка ж. — вл. deska; чес.
deska; слн. deska; серб. даска
дощ ч. — вл. dešć; чес. dešť;
слн. dež; серб. дажд
дощани́ й — слн. deščen;
серб. дашчан
до́ щик ч. — вл. dešćik; чес.
deštík; слн. dežek; серб. даждиħ
дощи́ ти недок. — вл. dešćić;
чес. deštiti; серб. даждити
дощови́ й — вл. dešćowaty;
чес. dešťový; слн. deževen; серб.
даждовит
драби́ на ж. — чес. drabina
драбиня́ к ч. — чес. drabiňak

драгома́ н ч. — чес. dragoman;
слн. dragoman; серб. драгоман
дражни́ ти недок. — чес. drážditi; слн. drážiti; серб. дражити
дразли́ вий — чес. dráždivý;
слн. drážljiv; серб. дражљив
дра́ тва ж. — чес. dratev; слн.
dreta; серб. дретва
драч ч. — чес. dráč; слн. dračje;
серб. драч
дре́ вній — чес. dřívější; серб.
древан
дри́ гати недок. — чес. drhati;
слн. drgati
дри́ гнути док. — чес.
drhnouti; слн. drhtnuti; серб.
дрхтнути
дриготі́ти недок. — чес.
drhávati; слн. drhteti; серб.
дрхтети
дрижа́ ти док. — вл. ržeć; чес.
drhati; слн. drhteti; серб. дрхтати
дриста́ ти недок. — вл.
dristać; чес. dřistati; слн. dristati;
серб. дрискати
дріб, дрібо́ к ч. — вл. drob;
чес. drobek; слн. drob; серб. дроб
дрібни́ й — вл. drobny; чес.
drobný; слн. droben; серб. дробан
дрібни́ ця ж. — чес. drobnice;
слн. drobnica; серб. дробница
дрібни́ ти недок. — чес. drobniti; слн. drobiti; серб. дробити
дрібні́ти недок. — чес. drobnĕti; слн. drobneti
дрібно́ та ж. — вл. drobnota;
чес. drobnost; слн. drobnota; серб.
дробниш
дрі́б’язок ч. — вл. drobjaz;
чес. drůbež; слн. drobiž; серб.
дробиш
дрі́жджі мн. — вл. droždźe; чес.
droždí; слн. drožje; серб. дрожде
дрізд ч. — вл. drózn; чес.
drozd; слн. drozg; серб. дрозд
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дріма́ ти недок. — вл. drĕmać;
чес. dřímati; слн. dremati; серб.
дремати
дрімлю́ га ж. — чес. dřemlík
дрімо́ та ж. — вл. drĕmota; чес.
dřímota; слн. dremota; серб. дремота
дробина́ ж. — вл. drjebina;
чес. drobína; слн. drobina; серб.
дробина
дроби́ ти недок. — вл. drjebiс́;
чес. drobiti; слн. drobiti; серб.
дробити
дро́ ва мн. — вл. drjevo; чес.
drva; слн. drva; серб. дрва
дрові́тня ж. — слн. drvoton;
серб. дрвотоњ
дро́ хва ж. — чес. drop; слн.
droplja; серб. дропља
друг ч. — вл. druh; чес. druh;
слн. вл. drug; серб. друг
дру́ гий числ. — вл. druhi; чес.
druhý; слн. drugi; серб. други
дру́ жба ж. — вл. družba (товариство); слн. družba (тс.);
серб. дружба
дру́ жба (на весіллі) ч. — вл.
družba; чес. družba
дру́ жка (на весіллі) ж. — вл.
družka; чес. družka; слн. družica;
серб. друшка
дружи́ на (загін) ж. — вл. družina; чес. družina; слн. družina
(сім’я); серб. дружина (гурт)
дружи́ на (жінка) ж. — слн.
družina; серб. дружица
дружи́ ти недок. — вл. družić;
чес. družiti; слн. družiti; серб.
дружити
дру́ жний — чес. družný; слн.
družen; серб. дружан
дрюк ч. — чес. drouk; слн.
drok (жердина); серб. друк
дря́ пати недок. — вл. drapać;
чес. drápati; слн. drapati; серб.
драпати
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дряпа́ ч ч. — вл. drapač
дряпну́ ти док. — вл. drapnyć;
чес. drapnouti; слн. drapniti
дря́ хлий — вл. drjechły; серб.
дрехав
дуб ч. — вл. dub; чес. dub; слн.
dob; серб. дуб
дуби́ на ж. — вл. dubina; чес.
dubina; серб. дубина
дуби́ ти недок. — чес. dubiti
дубо́ вий — вл. dubowy; чес.
dubový; слн. dobov; серб. дубов
дуга́ ж. — вл. duha (райдуга); чес. duha (тс.); слн. doha
(клепка); серб. дуга (клепка;
райдуга)
дуда́ ж. — вл. duda; чес.
dudy; слн. duda; серб. дуда
дуда́ р ч. — вл. dudak; чес.
dudák; слн. dudar; серб. дудар
ду́ дка ж. — вл. dudka; чес.
dudy; слн. duda; серб. дуда, дудаљка
ду́ длити недок. — серб. дудлити (ссати)
дудні́ти недок. — вл. dudnić;
чес. duněti
ду́ ля (сорт груші) ж. — чес.
kdoule; слн. dola
ду́ ма ж. — серб. дума
ду́ мати недок — чес. dumati;
серб. думати
ду́ нути док. — вл. dunyć; слн.
duniti; серб. дунути
ду́ па ж. — вл. dupa; чес. doupa;
серб. дупе
дупла́ стий — чес. doupnatý;
слн. duplast
дупло́ с. — вл. dupa; чес.
doupĕ; слн. duplo; серб. дупља
дурни́ й — чес. durný; слн.
duren; серб. дуран
ду́ ти недок. — вл. duć; чес.
douti; слн. duti; серб.дути

ду́ тий — вл. duty; чес. dutý;
серб. дут
дух ч. — вл. duch; чес. duch;
слн. duh; серб. дух
духо́ вний ч. — вл. duchowny;
чес. duchovný; слн. duhoven;
серб. духован
душа́ ж. — вл. duša; чес.
duše; слн. duša; серб. душа
душе́ вний — чес. duševní;
слн. duševen; серб. душеван
души́ ти недок. — вл. dusyć;
чес. dusiti; слн. dušiti; серб. душити
душма́ н ч. — слн. dušman; серб.
душман
ду́ шний — чес. dusný; слн.
dušljiv
дьо́ готь ч. — чес. dehet
дя́ гель ч. — вл. dźehel; чес.
dĕhel
дя́ ка ж. — вл. dźak; чес. díka
дя́ кувати недок. — вл. dźakować so, so dźakuju (дякую);
чес. dĕkovati
дя́ тел ч. — вл. dźećelc; чес.
datel; слн. detel; серб. детао
Е, е
еге́ ! виг. — чес. ehe!
ей! виг. — чес. ej!; серб. еj!
ех! виг. — вл. ech!; чес. ech!;
серб. ех!
Єє
єдиний — чес. jediný; слн.
edin; серб. jедини
єднати недок. — вл. jednać;
чес. jednati; слн. zedinjevati;
серб. сjедињавати

Ж, ж
жа́ ба ж. — вл. žaba; чес.
žába; слн. žaba; серб. жаба
жабеня́ с. — чес. žabě; слн.
žabica; серб. жапче
жа́ бка ж. — чес. žabka
жа́ б’ячий — вл. žabjacy
жабни́ к (трава) — вл. žabnik
жага́ ж. — вл. žaha (печія);
чес. žáha; слн. žega (жара);
серб. жега (тс.)
жада́ ння с. — вл. žadanje; чес.
žádání; серб. жеђ (спрага)
жада́ ний — вл. žadany; чес.
žádaný
жада́ ти недок. — вл. žadać;
чес. žádati; серб. жеђати (відчувати спрагу)
жа́ лити недок. — слн. žaliti
жа́ дібний, жа́ дний — чес.
žedný; серб. жедан
жа́ лібний — слн. žaloben;
серб. жалобан
жа́ лісний — вл. žałostny; чес.
žałostný; слн. žalosten; серб. жалостан
жа́ лість ж. — вл. žałost; чес.
žałostn; слн. žalost; серб. жалост
жалі́ти недок. — вл. želić;
чес. želeti; серб. жалити
жалкува́ ти недок. — серб.
жељковати
жа́ ло с. — вл. žahadło; слн.
želo; серб. жалац
жало́ ба ж. — вл. žaroba; чес. žaloba; слн. žałovanje; серб. жалоба
жаль ч. — вл. žel; чес. žal;
слн. žal; серб. жао
жар ч. — вл. žar; чес. žár; слн.
žar; серб. жар
жари́ на ж. — серб. жерава
жа́ рити недок. — слн. žariti;
серб. жарити
жарі́ти недок. — слн. žareti
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жар-пти́ ця ж. — серб. жарптица
жарт ч — вл. žort; чес. žert
жартува́ ти недок. — вл. žortować; чес. žertovati
жа́ ти, жму недок. — вл. žimać; слн. žeti; серб. жети, жмем
жа́ ти, жну недок. — вл. žnjeć;
чес. žíti, žnu; слн. žeti; серб. жети,
жњем
жах ч. — чес. žas
жаха́ ти недок. — чес. žásati
жва́ вий — чес. žvavý
жва́ кати недок. — вл. žwjenkać; чес. žvýkati; слн. žvekati;
серб. жвакати
жда́ ти недок. — чес. ždáti;
слн. ždeti
же, ж част. — чес. že; слн. že
жебра́ к ч. — вл. žebrjak; чес.
žebrák; серб. жебрак
же́ брати, жебра́ чити недок. —
вл. žebrić; чес. žebrati; серб. жебрачити
же́ зло с. — вл. žezło; чес.
žezlo; слн. žezlo; серб. жезло
жени́ тися недок. — вл. ženić
so; чес. ženiti se; слн. ženiti se;
серб. женити се
жени́ х ч. — вл. ženjak; чес.
ženich; слн. ženin; серб. жених
жерди́ на ж. — вл. žerdźina;
чес. žerď; слн. žrd
жердь ж. — вл. žerdź; чес.
žerď; слн. žrd; серб. жрт (рубель)
же́ реб ч. — чес. hřebí; слн.
žreb; серб. ждреб
жеребе́ ць ч. — вл. žrěbc; чес.
hřebec; слн. žrebec; серб. ждребац
жере́ бна (кобила) — вл. sužrebna; чес. hřebná; слн. žrebna;
серб. ждребна
жере́ бчик ч. — вл. žrěbčik;
чес. hřebeček; слн. žrebček;
серб. ждребенце
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же́ ртва ж. — вл. žertwa; чес.
žertva; слн. žrtev; серб. жртва
же́ ртвувати недок. — чес.
žertvovati; слн. žrtvovati; серб.
жртвовати
же́ рти недок. — вл. žrać; чес.
žráti; слн. žreti; серб. ждерати
жерто́ вник ч. — чес. žertovník; слн. žrtvenik; серб. жртвеник
живи́ й — вл. žiwy; чес. živý;
слн. živ; серб. жив
живина́ ч. — вл. žiwina (поживна речовина); чес. živina;
слн. živina; серб. живина
живи́ ти недок. — вл. žiwić;
чес. živiti; слн. živiti
живи́ ця ж. — вл. žiwica; чес.
živice
живі́т ч. — вл. žiwot; чес.
život (життя); слн. život; серб.
живот (життя)
жи́ вність ж. — вл. žiwnosć;
чес. živnost
живоде́ р ч. — слн. živoder;
серб. живодер
живо́ пис ч. — серб. живопис
живопи́ сець ч. — чес. živopisec; серб. живописац
живопи́ сний — слн. živopisen; серб. живописан
жига́ ти недок. — чес. žíhati;
серб. жигати
жигну́ ти док. — чес. žíhnouti;
серб. жигнути
жид ч. — вл. Žid; чес. Žid;
слн. Žid; серб. Жидов
жи́ жа (дит.) ж. — серб. жижа
жи́ ла ж. — вл. žiła; чес. žíla;
слн. žila; серб. жила
жи́ лавий — слн. žilav; серб.
жилав
жи́ лка ж. — вл. žilka; чес.
žilka; слн. žilica; серб. жилица
жир ч. — чес. žír (корм); слн.
žir (жолудь); серб. жир (тс.)

жи́ тель ч. — серб. житель
жи́ ти недок. — вл. žić (загоюватися); чес. žíti; слн. žiti;
серб. живети
жи́ то с. — вл. žito (хлібні
злаки); чес. žito (тс.); слн. žito
(тс.); серб. жито (тс.)
жи́ тній — вл. žitny (хлібний); чес. žitný (тс.); слн. žiten
(тс.); серб. житан (тс.)
життя́ с. — вл. žiwjenje; чес.
žití; слн. žitje; серб. жиħе
жи́ чити (діал.) недок. — чес.
žičiti
жі́нка ж. — вл. žónka; чес.
žínka; слн. ženka; серб. женка
жлу́ ктити недок. — вл. žłokać
жма́ кати недок. — чес. hmatati
жменя ж. — чес. žmen
жму́ рити недок. — слн. žmuriti; серб. жмурити
жму́ рки мн. — чес. žmurky;
слн. mežurek; серб. жмурке
жнець ч. — вл. žnjenc; чес.
žnec; слн. žanjec; серб. жетелац
жнива́ мн — вл. žnĕ; чес. žnĕ
жни́ во с. — чес. žnivo
жо́ вкнути недок. — вл. žołtnyć;
чес. žloutnouti; серб. жутети
жовна́ ж. — вл. žołma; чес.
žluna; слн. žolna; серб. жуна
жовно́ с. — чес. žluna; слн.
želva
жо́ втий — вл. žołty; чес.
žlutý; слн. žolt; серб. жут
жовті́ти недок. — вл. žołtnyć;
чес. žlutěti; слн. žolteti; серб.
жутети
жовто́ к ч. — вл. žołtk; чес.
žloutek
жовтяни́ ця ж. — вл. žołtnica;
чес. žloutenice; слн. žołtenica; серб.
жутица
жовч ж. — вл. žołč; чес. žluč;
слн. žolč; серб. жуч

жо́ вчний — вл. p; чес. žlučný; слн. žolčen; серб. жучан
жо́ дний займ. — вл. žadyn;
чес. žádný
жо́ лоб ч. — вл. žłob; чес.
žleb; слн. žleb; серб. жлеб
жоло́ бити недок. — слн. žlebiti; серб. жлебити
жо́ лудь ч. — вл. žołdź; чес.
žalud; слн. želod; серб. желуд
жона́ ж. — вл. žona; чес.
žena; слн. žena; серб. жена
жо́ рно с. — чес. žernov; слн.
žrnev; серб. жрвањ
жрець ч. — слн. žrec; серб. жрец
жува́ ти недок. — вл. žuwać;
чес. žváti; слн. žvečiti; серб.
жватати
жу́ желиця ж. — вл. žuželica;
чес. žoužel; слн. žuželka; серб.
жижак
жук ч. — вл. žuk
жу́ па (область) ж. — вл. župa;
чес. župa; слн. župa; серб. жупа
жупа́ н (вид одягу) ч. — вл.
župan; серб. жупан
жу́ пел ч. — слн. žveplo (сірка), župlo
жур (кисла страва) ч. — вл. žur;
чес. žur; слн. žur (сироватка)
жураве́ ль ч. — вл. žoraw; чес.
žerav; слн. žerjav; серб. жерав
журавли́ на ж. — вл. žorawa;
чес. žoravina
журча́ ти недок. — вл. žurčeć
З, з
з, із, зі прийм — вл. z, ze; чес.
z, ze; слн. iz; серб. из
за прийм. — вл. za; чес. za;
слн. za; серб. за
заба́ ва ж. — вл. zabawa; чес.
zábava; слн. zabava; серб. забава
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забавля́ тися недок. — вл. zabawjeć so; чес. zabavovati; слн.
zabavljati se; серб. забављати се
заба́ вний — вл. zabawny; чес.
zábavní; слн. zabaven; серб. забаван
забагаті́ти док. — вл. zabohatnyć; чес. zabohatěti; слн.
zabogateti; серб. забогатити се
забезпе́ чення с. — чес. zabezpečení
забезпе́ чити док. — чес. zabezpečiti
забира́ ти недок. — вл. zaběrać; чес. zabírati
заби́ ти док. — вл. zabić; чес.
zabíti; слн. zabiti; серб. забити
забі́г ч. — вл. zaběh; чес. zabĕh
забі́гати док. — вл. zaběhać;
чес. zaběhati; слн. zabegati
забі́гти док. — вл. zabĕhnyć;
чес. zabĕhnouti; серб. забегнути, забеħи
забіли́ ти док. — вл. zabĕlić;
чес. zabíliti; слн. zabeliti; серб.
забелити
забілі́ти док. — чес. zabĕleti;
серб. забелети
за́ білка ж. — слн. zabela
забі́лювати недок. — вл. zabělować; чес. zabílívati
забли́ скати док. — чес. zablýskati se; слн. zabliskati se;
серб. заблискати
заблища́ ти док. — чес. zablyštĕti; слн. zabliščati; серб.
заблештати
за́ блуд ч. — чес. záblud; слн.
zabloda; серб. заблуда
заблуди́ ти док. — вл. zabłudźić so; чес. zablouditi; слн. zabloditi; серб. заблудити
заблюва́ ти док. — чес. poblíti; серб. забљувати
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заболі́ти док. — вл. zaboleć;
чес. zaboleti; слн. zaboleti; серб.
заболети
заболоти́ ти док. — вл. zabłóćić;
чес. zablátiti; слн. zablatiti; серб.
заблатити
заболо́ ченість ж. — серб. заблаħеност
заборо́ на ж. — чес. zábrana;
слн. zabrana; серб. забрана
заборони́ ти док. — чес. zabrániti; слн. zabraniti; серб. забранити
забороня́ ти недок. — чес.
zabraňovati; слн. zabranjevati;
серб. забрањивати
забренькати док. — чес.
zabřinkati; слн. zabrenkati
забрести́ док. — слн. zabresti;
серб. забродити
забриньча́ ти док. — вл. zabrinčeć; слн. zabrenčati; серб.
забренчати
заброди́ ти док. — вл. zabrodźić; чес. broditi; слн. zabroditi;
серб. забродити
забубни́ ти док. — чес. zabubnovati; слн. zabobnati; серб.
забубњати
забува́ ти недок. — вл. zabywać
забурча́ ти док. — чес. zabručeti; слн. zabrčati
забу́ ти док. — вл. zabyć; чес.
zabýti; слн. zabíti; серб. забити
забуя́ ти док. — чес. zabujeti;
серб. забуjати
зава́ бити док. — вл. zwabić;
чес. zvábiti; слн. zavabiti; серб.
завабити
зава́ да ж. — чес. závada;
серб. завада (сварка)
заважа́ ти недок. — чес. zavazeti
зава́ да ж. — вл. zawada; чес.
závada; серб. завада (чвари)

зава́ дити док. — вл. zawadźeć; чес. zavaditi
зава́ л ч. — чес. zával; серб.
завала (купа)
завари́ ти док. — вл. zawarić;
чес. zavařiti; слн. zavariti; серб.
заварити
зава́ рка ж. — чес. zavářka;
слн. zavarek
завда́ ння с. — чес. zadáni
завда́ ти док. — вл. zawdać;
чес. zadáti; слн. zavdati; серб.
задати
завда́ ток ч. — вл. zawdawk;
чес. závdavek
завдя́ чити док. — чес. zаvdĕčiti se
завезти́ док. — вл. zawjezć;
чес. zavézti; слн. zavesti; серб.
завести, завезем
завереща́ ти док. — вл. zawrěšćeć; чес. zavřeštěti; слн.
završčati; серб. заврештати
заверну́ ти док. — вл. zawróćić; чес. zavrátiti; слн. zavrniti;
серб. заврнути
заверта́ ти недок. — чес.
zavrtati; серб. завртати
заверті́ти док. — вл. zawjerćeć; чес. zavrtĕti; слн. zavrteti;
серб. завртети
заверши́ ти док. — ́ чес.
dovršíti; слн. završiti; серб. завршити
заве́ ршувати недок. — чес.
dovršovati; слн. završivati; серб.
завршивати
завести́ док. — вл. zawjesć;
чес. zavésti; слн. zavesti; серб.
завести, заведем
за́ вжди присл. — чес. zavždy
завзя́ ття с. — слн. zavzetje;
серб. заузеће
завини́ ти док. — вл. zawinić;
чес. zaviniti

завину́ ти док. — вл. zawinyć;
чес. zavinouti; слн. zaviti; серб.
завинути
завирува́ ти док. — чес. zavříti; серб. заврвети
зави́ ти док. — вл. zawuć;
чес. zavýti; слн. zaviti; серб.
завити
зави́ хрити док. — вл. wichorić; чес. zavichřiti; слн. zavihrati; серб. завихорити
заві́й ч. — чес. závoj; слн.
zavoj; серб. завоj
заві́са ж. — чес. zavĕs; слн.
zavesa; серб. завеса
заві́сити док. — вл. zawěsnyć; чес. zaviseti; слн. zavesiti;
серб. завесити
заві́т ч. — чес. zavěť; серб.
завет
заві́шувати недок. — вл.
zawěšować чес. zavĕšovati; слн.
zavešati; серб. завешати
заві́я ж. — чес. závĕj
заві́яти док. — чес. ́zaváti;
слн. zavejati; серб. завеjати
завме́ рти док. — чес. zamříti;
слн. zamreti; серб. замрети
завмира́ ння с. — слн. zamiranje; серб. замирање
завмира́ ти док. — чес. zamírati; слн. zamirati; серб. замирати
заводни́ ти док. — серб. заводнити
заво́ зити недок. — чес. zavažeti; слн. zavoziti; серб. завозити
завола́ ти док. — вл. zawołać;
чес. zavolati
заволоді́ти док. — чес. zavládati; слн. zavladati; серб. завладати
заволокти́ док. — вл. zawlec;
чес. zavléci; слн. zavleči; серб.
завући
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заволочи́ ти, заволокти док. —
вл. zawłočić; чес. zavláčiti; слн.
zavlačiti; серб. завлачити
заво́ ра (засув) ж. — чес.
závora; слн. zavora (гальмо);
серб. завор
за́ ворот ч. — чес. závrať; серб.
заврат
завоюва́ ти док. — слн. zavojevati; серб. завоjевати
за́ втра присл. — чес. zitra;
слн. zajtra; серб. сутра
зав’яза́ ти док. — вл. zawjazać; чес. zavázati; слн. zavezati; серб. завезати
за́ в’язка ж. — чес. zavazek;
слн. zaveza, zavozlaj; серб. завезак
зав’я́ зувати недок. — вл. zawjazować; чес. zavazovati; слн.
zavezovati; серб. завезивати
зага́ дити док. — серб. угадити
за́ гадка ж. — чес. záhada;
серб. загана
загадко́ вий — чес. záhadný
заганя́ ти недок. — чес. zahánĕti; слн. zaganjati; серб. загањати се
загаси́ ти док. — вл. zahasyć;
чес. zahasiti; слн. zagasiti; серб.
загасити
зага́ та ч. — слн. zagata; серб.
загата
загати́ ти док. — вл. zahaćić;
чес. zahatiti; слн. zagatiti; серб.
загатити
заги́ дити док. — вл. wohydźić; чес. zhyzditi
заги́ н ч. — вл. zahin (занепад); чес. záhyn; слн. zagib;
серб. загиб
заги́ нулий — чес. zahynulý;
слн. poginul; серб. погинуо
заги́ нути док. — вл. zahinyć;
чес. zahynouti; слн. poginiti;
серб. погинути
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загі́н (ділянка поля) ч. — вл.
zahon; чес. zahon; серб. загон
загі́р’я с. — чес. záhoří; слн.
zagorje; серб. загорjе
загла́ дити док. — вл. zahładźić;
чес.
zahladiti;
слн.
zagladiti; серб. загладити
загли́ бити док. — чес. vyhloubiti; слн. zaglobiti; серб. заглибити
загли́ блювати недок. — чес.
vyhlubovati; серб. заглибљавати
заглода́ ти док. — чес. zahlodati; слн. zaglodati; серб. глодати
заглуши́ ти док. — чес. zahlušiti; слн. zaglušiti; серб. заглушити
заглу́ шувати недок. — чес.
zahlušovati; слн. zagluševati;
серб. заглушивати
загля́ діти док. — вл. zahladać
so (задивитися); чес. zahlednouti;
слн. zagledati; серб. загледати
загна́ ти док. — чес. zahnáti;
слн. zagnati; серб. загнати
загни́ лий — чес. zahnilý
загної́тися док. — вл. zahnojić so; чес. zahnojiti se; слн. zagnojiti se; серб. загноjіти се
загнузда́ ти док. — чес. zauzditi; слн. zauzdati; серб. зауздати
загну́ ти док. — вл. zahnuć;
чес. zahnouti
за́ говір (нашепт) ч. — слн. zagovor; серб. заговор
заговори́ ти док. — чес. zahovoriti; слн. zagovoriti; серб.
заговорити
заго́ їти док. — вл. zahojić;
чес. zahojiti
заголи́ ти док. — чес. zaholiti; серб. заголити
загорі́ти док. — чес. zahořeti
(спалахнути); слн. zagoreti;
серб. загорети

загорну́ ти док. — вл. zahornyć; чес. zahrnouti; слн. zagrniti;
серб. загрнути
загоро́ джувати недок. — вл.
zahrodźować; чес. zahrazovati;
серб. заграђивати
загоро́ да ж. — вл. zahroda
(сад); чес. zahrada (город); слн.
zagrada; серб. заграда
загоро́ джувати недок. — вл.
zahrodźować; чес. zahrazovati; слн.
zagrajevati; серб. заграђивати
загороди́ ти док — вл. zahrodźić; чес. zahraditi; слн. zagraditi; серб. заградити
загоро́ жа ж. — слн. zagraja;
серб. заграђа
загосподарюва́ ти док — вл.
zahospodarić; чес. zahospodařovati; слн. zagospodariti; серб.
загосподарити
заго́ стрений — чес. zaostřený; серб. заоштрен
загостри́ ти док. — вл. zawótřić; чес. zaostřiti; слн. zaostriti;
серб. заоштрити
загото́ вити док. — вл. hotowić; чес. přihotoviti; слн. zagotoviti; серб. готовити
загра́ бувати (граблями) недок. — чес. zahrabovati; серб.
заграбљавати
заграни́ ця ж. — чес. zahraničí
загра́ ти док. — вл. zahrać; чес.
zahráti; слн. zaigrati; серб. заиграти
загребти́ док. — вл. zahrjebać; чес. zahrabati; слн. zagrebsti;
серб. загрепсти
загри́ зти док. — чес. zahrýzti;
слн. zagristi; серб. загристи
загри́ мати док. — вл. zahrimać; чес. zahřímati
загримі́ти док. — вл. zahrimać
so; чес. zahřmĕti; слн. zagrmeti;
серб. загрмети

загріба́ ти недок. — вл. zahrjebować; чес. zahrabovati; слн.
zagrebati
загріва́ ти недок. — вл. zahrěwać; чес. zahřívati; слн. zagrevati; серб. загревати
загрі́ти док. — вл. zahrĕć; чес.
zahřáti; слн. zagreti; серб. загреjати
загро́ бний — чес. záhrobní;
слн. zagroben; серб. загробни
загро́ жувати недок. — вл.
wohrožeć; чес. ohrožovati; слн.
groziti; серб. угрожавати
загро́ зливий — слн. grozeč;
серб. угрозљив
загу́ ба (діал.) ж. — чес. záhuba
загуби́ ти док. — вл. zahubić;
чес. zahubiti; серб. загубити
загумі́нок (діал.) ч. — чес. záhumenek
загу́ слий — чес. zahoustlý
загусти́ док. — чес. zahousti;
слн. zagosti
загусти́ ти док. — вл. zahusćić;
чес. zahustiti; серб. загустити
зад ч. — вл. zad; чес. zada;
слн. zad; серб. зада
зада́ рмо присл. — вл. zadarmo;
чес. zadarmo
зада́ ча ж. — серб. задаħа
задерев’яні́ти док. — чес.
zadřevnatĕti; слн. dreveneti; серб.
задрвенити се
задержа́ ти док. — чес. zadržeti; слн. zadržati; серб. задржати
заде́ ржувати недок. — чес.
zadržovati; слн. zadrževati; серб.
задржовати
задзвені́ти док. — слн. zazveneti
задзвони́ ти док. — вл. zazwonić; чес. zazvoniti; слн. zazvoniti;
серб. зазвонити
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задивува́ тися док. — вл. zadźiwać so; чес. udiviti se; слн.
zadiviti se; серб. задивљати
задими́ ти док. — слн. zadimiti; серб. задимити
зади́ хати док. — вл. zadychać;
чес. zadýchati; слн. zadihati; серб.
задисати
задиха́ тися недок. — чес.
zadýchati se; слн. zadihavati se;
серб. задихати се
за́ дниця ж. — чес. zadnice;
слн. zadnjica; серб. задница
за́ дній — вл. zadni; чес.
zadní; слн. zadnji; серб. задњи
задо́ вго присл. — чес. zadlouho; серб. задуго
задово́ лений — слн. zadovoljen; серб. задовољан
зодово́ лення с. — слн. zadovoljitev; серб. задовољење
задово́ лити док. — слн. zadovoljiti; серб. задовољити
за́ дом присл. — чес. zadem
задо́ сить присл. — чес. zadost;
слн. zadosti; серб. задоста
задощи́ ти док. — серб. задаждети
задрижа́ ти док. — вл. zaržeć;
слн. zadrhteti
задріма́ ти док. — вл. zadremnyć; чес. zadřímati; слн. zadremati; серб. задремати
задрімну́ ти док. — чес. zdřímnouti si
заду́ ма ж. — чес. záduma
заду́ маний — чес. zadumaný
заду́ ти док. — вл. zaduć; чес.
zadouti; слн. zaduti; серб. задунути
заду́ ха ж. — чес. záducha; слн.
zadušitev; серб. задуха (астма)
задуши́ ти док. — вл. zadusyć;
слн. zadušiti; серб. загушити
заду́ шливий — чес. zádušlivý;
слн. zadušljiv; серб. загушљив
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за́ єць ч. — вл. zajac; чес. zajíc;
слн. zajec; серб. зец, заjко
зажада́ ти док. — вл. wužadać;
чес. zažádati
зажарі́ти док. — чес. zazářiti;
слн. zažariti; серб. зажарити
зажа́ ти док. — серб. зажети
за́ живо присл. — чес. za živa;
слн. zaživa
зажи́ н ч. — серб. зажањ
зажина́ ти недок. — чес. zažínati; серб. зажињати
зажи́ ти док. — вл. zažić; чес. zažíti; слн. zaživeti; серб. заживети
зажму́ рити док. — слн. zažmuriti; серб. зажмурити
зажовті́ти док. — вл. zažołtnyć;
чес. zažoutnouti; серб. зажутети
зазвуча́ ти док. — чес. zazvučeti; серб. зазвучати
зазелені́ти док. — вл. zazelenić so; чес. zazelenĕti; слн. zazeleneti; серб. зазеленети
зазира́ ти недок. — чес. zazírati; серб. зазирати
зазмії́тися док. — серб. зазмиjати
зазнава́ ти недок. — вл. wuznawać; чес. seznávati; слн. zaznavati
зазна́ ти док. — вл. wuznać; чес.
seznáti; слн. zaznati; серб. зазнати
зазорі́ти док. — чес. zazářiti;
слн. zazoreti; серб. зазорити
заіржаві́лий — чес. rezavý;
слн. zarjavel; серб. зарђао
заіржаві́ти док. — чес. zrezavĕti; слн. zarjaveti; серб. зарђати
заіржа́ ти док. — чес. zaržáti;
слн. zahrzati; серб. зарзати, зарежати
заіскри́ ти док. — чес. zajiskřiti se; слн. zaiskriti se; серб. заискрити
заїда́ ти недок. — чес. zajídati; серб. заjидати се

заї́зд ч. — вл. zajĕzd; чес.
zájezd; слн. zajezd
заїзди́ ти недок. — вл. zajězdźić; чес. zajezditi; слн. zajezditi;
серб. заjездити
заїка́ тися недок. — чес. zajíkati se; слн. zajecljati
зайти́ док. — чес. zajíti; слн.
zaiti; серб. заjиħи, заħи
за́ йчик ч. — чес. zajíček; слн.
zajček; серб. зечак
зайчи́ ця ж. — чес. zaječice;
слн. zajčica; серб. зечица
зака́ джений — слн. zakajen
закади́ ти док. — вл. zakadźić; чес. nakaditi; слн. zakaditi;
серб. закадити
зака́ з (заборона) ч. — вл. zakaz; чес. zákaz
зака́ заний ч. — вл. zakazany;
чес. zakázaný
заказа́ ти (заборонити) ч. —
вл. zakazać; чес. zakázati
закаля́ ти док. — серб. укаљати
закам’яні́ти док. — вл. wokamjanjeć; слн. okamneti; серб.
закаменити
зака́ пати док. — вл. zakapać;
чес. zakapati; слн. zakapati; серб.
закапати
зака́ ркати, закра́ кати (діал.)
док. — вл. zakrakać; чес. zakrákati;
слн. zakrakati; серб. загракати
закаса́ ти док. — вл. kasać so;
чес. podkasati
зака́ шляти док. — вл. zakašlować; чес. zakašlati; слн. zakašljati;
серб. закашљати се
заква́ кати док. — вл. zakwakać;
чес. zakvákati; слн. zakvakati;
серб. заквакати
заква́ сити док. — чес. zakvasiti; слн. zakvasiti; серб. заквасити
заква́ шувати недок. — чес.
zakvašovati

закви́ лити док. — чес. zakvíleti; слн. zacviliti; серб. зацвилити
заквича́ ти (діал.) док. — вл.
zakwičeć
(запищати);
чес.
zakvičeti; серб. заквичати
заквіта́ ти недок. — чес. zakvitati
закві́тнути док. — чес. zakvitnouti
заки́дати док. — чес. zakydati; слн. zakidati; серб. закидати
закипі́ти док. — чес. zakypěti; слн. zakipeti; серб. ускипети
закиса́ ти недок. — вл. zakisać; чес. zkysati; слн. zakisati
закі́нчити док. — вл. zakónčić; чес. zakončiti; слн. končati
закла́ д ч. — чес. základ; слн.
zaklad (скарб); серб. заклада
(спадок)
закла́ сти док. — вл. zakłasć;
чес. zaklásti; слн. zakladati
закле́ їти док. — вл. zaklijić;
слн. zaklejiti
заклини́ ти док. — чес. zaklíniti; слн. zakliniti
заклясти́ док. — вл. zakleć; чес.
zaklíti; слн. zakleti; серб. заклети
закля́ тий — вл. zaklaty; чес.
zakletý; слн. zaklet; серб. заклет
закля́ ття с. — вл. zakleće; чес.
zakletí; слн. zakletje; серб. заклетва
заколиса́ ти док. — вл. zakołsać; чес. zakolísati
заколо́ ти док. — вл. zakłóć; чес.
zakláti; слн. zaklati; серб. заклати
зако́ н ч. — вл. zakoń; чес.
zákon; слн. zakon; серб. закон
закопа́ ти док. — вл. zakopać;
чес. zakopati; слн. zakopati; серб.
закопати
зако́ пувати недок. — вл. zakopować; чес. zakopávati; слн.
zakopavati; серб. закопавати
закорени́ тися док. — вл. zakorjenić so; чес. zakořeniti se;
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слн. zakoreniniti se; серб. закоренити се
закоси́ ти док. — чес. skositi;
слн. zakositi; серб. закосити
закреса́ ти док. — вл. zakřesać; чес. zakřesati; слн. zakresati; серб. закресати
закрива́ вити недок. — чес.
zakrvaviti; слн. okrvaviti; серб.
закрвавити
закрива́ влений — чес. krvavý;
слн. okrvavljen; серб. закрвављен
закрива́ ти недок. — вл. zakrywać; чес. zakrývati; слн. zakrivati; серб. закривати
закри́ ти док. — вл. zakryć; чес.
zakrýti; слн. zakriti; серб. закрити
закрича́ ти док. — вл. zakřičeć; чес. zakřičeti; слн. zakričati; серб. закричати
закружи́ ти недок. — вл. zakružić; чес. zakroužiti; слн. zakrožiti; серб. закружити
за́ крут ч. — чес. zákrut
закрути́ ти док. — чес. zakroutiti
закру́ чувати недок. — чес.
zakrucovati
закува́ ти док. — вл. zakować;
чес. zakovati; слн. zakovati; серб.
заковати
закукурі́кати док. — слн.
zakukurikati; серб. закукурекати
закуня́ ти док. — серб. закуњати
закупи́ ти док. — вл. zakupić;
чес. zakoupiti; слн. zakupiti; серб.
закупити
заку́ пка ж. — вл. zakup; чес.
zákup; слн. zakup (оренда);
серб. закуп
заку́ рити док. — вл. zakurić;
чес. zakouřiti; слн. zakuriti (запалити в печі); серб. закурити
закуси́ ти док. — чес. zakusiti; серб. закусити
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за́ куска ж. — вл. zakusk;
чес. zákuska; слн. zakuska; серб.
закуска
за́ кутній — серб. закутан
за́ куток ч. — чес. zákoutí;
слн. zakotek; серб. закутак
заку́ штрати док. — слн. zakuštrati; серб. закуштрати
залеті́ти док. — вл. zalećeć;
чес. zaletĕti; слн. zaleteti se (розігнатися); серб. залетети
залива́ ти недок. — вл. zaliwać; чес. zalívati; слн. zalívati;
серб. заливати
зализа́ ти док. — вл. zalizać; чес.
ulizati; слн. zalizati; серб. зализати
зали́ пнути док. — чес. zalipnouti
зали́ ти док. — вл. zaleć; чес.
zalíti; слн. zaliti; серб. залити
залі́зний — вл. železny; чес.
železný; слн. železen; серб. железан
залі́зо с. — вл. železo; чес. železo; слн. železo; серб. железо
залі́зти док. — вл. zalĕzć;
чес. zalézti; слн. zalesti; серб.
залести (зайти)
залі́зце, залі́зко с. — вл. železko; чес. želízko; слн. železce
заліпи́ ти док. — вл. zalĕpić;
чес. zalepiti; слн. zalepiti; серб.
залепити
залі́сся с. — чес. zálesní kraj;
слн. zalesje
зало́ га ж. — чес. záloha; слн.
zaloga (запас); серб. залога (застава)
за́ лоза ж. — вл. žałza; чес.
žlaza; слн. žleza; серб. жлезда
заломи́ ти, заламати док. — вл.
załamać; чес. zalomiti, zalamati;
слн. zalomiti; серб. заломити
залюби́ тися док. — слн. zaljubiti se; серб. заљубити се

залюбля́ тися недок. — слн.
zaljubljati se; серб. заљубљивати се
залю́ днити док. — вл. zaludnić; чес. zalidniti
залю́ ляти док. — серб. заљуљати
заляга́ ти недок. — чес. zaléhati; слн. zalegati; серб. залегати
зама́ зати док. — вл. zamazać;
чес. zamazati; слн. zamazati; серб.
замазати
зама́ зка ж. — вл. zamaz; слн.
zamazka
зама́ зувати недок. — вл. zamazować; чес. zamazovati; слн.
zamazovati; серб. замазивати
зама́ ло присл. — слн. zamalo;
серб. замало (скоро)
заману́ ти док. — чес. zamanouti
замасти́ ти док. — чес. zamastiti; слн. zamastiti; серб. замастити
за́ мах ч. — вл. zamach; слн.
zamah; серб. замах
замаха́ ти док. — вл. zamachać; чес. zamáchati; слн. zamahati; серб. замахати
замахну́ ти док. — вл. zamachnyć; чес. zamáchnouti; слн.
zamahniti; серб. замахнути
зама́ хувати недок. — вл. zamachować; чес. zamáchávati; слн.
zamahovati; серб. замахивати
замашни́ й — серб. замашан
зама́ щений — слн. zamaščen; серб. замашħен
зама́ яти док. — слн. zamajati; серб. замаjати
замгли́ тися (діал.) док. — чес.
zamžíti se; слн. zamegliti; серб.
замаглити се
замере́ жити док. — чес.
zamřížiti se; серб. замрежити

заме́ рзлий — вл. zamjerzły;
чес. zamrzlý; слн. zamrzel; серб.
замрзао
заме́ рзнути док. — вл. zamjerznyć; чес. zamrznouti; слн.
zamrzniti; серб. замрзнути
замести́ док. — вл. zamjesć; чес.
zamésti; слн. zamesti; серб. замести
заме́ т ч. — чес. zámĕt; слн.
zamet; серб. замет
замига́ ти док. — чес. zamíhati; слн. zamigati; серб. замигати
замигота́ ти док. — чес. zamihotati; слн. zamigotati
замика́ ти недок. — вл. zamkać; чес. zamykati; слн. zamikati
за́ мисел ч. — вл. zamysł; чес.
zámysl; слн. zamisel; серб. замисао
зами́ слитися док. — вл. zamyslić so; чес. zamysliti se; слн.
zamisliti se; серб. замислити се
за́ між присл. — слн. zamož;
серб. замуж
замі́на ж. — вл. zamĕna; чес.
zámĕna; слн. zamena; серб. замена
заміни́ ти док. — вл. zamĕnić;
чес. zamĕniti; слн. zameniti; серб.
заменити
заміня́ ти, замінювати недок. — вл. zaměnjować; чес. zaměňovati; слн. zamenjati, zamenjevati; серб. замењивати
за́ мір ч. — вл. zamĕr; чес.
zámĕr; слн. zamera (обра́ за);
серб. замера (закид)
замі́с ч. — слн. zamesitev
заміси́ ти док. — чес. zamísiti;
слн. zamesiti; серб. замесити
за́ мість прийм. — вл. mĕsto;
чес. místo; слн. namesto; серб.
уместо
заміта́ ти недок. — чес. zametati; слн. zametati; серб. заметати
заміша́ ти док. — вл. zamĕšeć;
слн. zamesiti; серб. замешати
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заміськи́ й — чес. zamĕstský
замкну́ ти док. — вл. zamknyć;
чес. zamknouti; серб. замħи, замкнем
замко́ вий — вл. zamkowy
замо́ вклий — чес. zamlklý;
слн. zamolkel; серб. замукао
замо́ вкнути, замовчати док. —
вл. zamjelčeć; чес. zamlčeti; слн.
zamolčati; серб. замукнути
замо́ вчувати недок. — вл.
zamjelčować; чес. zamlčovati; слн.
zamolčevati; серб. замуцавати
замо́ жний — вл. zamóžny;
чес. zámožný; слн. premožen
за́ мок ч. — вл. zamk; чес.
zámek; серб. замак
замо́ к ч. — вл. zamk; чес. zámek
замока́ ти недок. — чес. zamokati; слн. zmočiti se; серб.
замакати
замо́ клий — вл. zamokły; чес.
zamoklý; слн. zamokel; серб. замакнуо
замо́ лоду присл. — чес. za
mladu; слн. zamlada
замолоти́ ти док. — вл. zamłoćić; чес. zamlatiti; слн. zamlatiti;
серб. замлатити
замори́ ти док. — вл. zamorić
(убити); чес. zamořiti; слн. zamoriti (знищити); серб. заморити
заморо́ зити док. — чес. zamraziti; слн. zamraziti; серб. замразити
заморо́ чити док. — вл. namróčić (затьмарити); чес. zamračiti (тс.); слн. zamračiti (тс.);
серб. замрачити
замо́ рський — вл. zamorski;
чес. zámořský; слн. zamorski; серб.
заморски
замо́ р’я с. — вл. zamorjo; чес.
zámoří; слн. zamorje; серб. заморjе
96

замота́ ти док. — вл. zamotać; чес. zamotati; слн. zamotati;
серб. замотати
замочи́ ти док. — вл. namočić; чес. namočiti; слн. zamočiti;
серб. замочити
заму́ кати док. — чес. zamukati; слн. zamukati; серб. замукати
заму́ литися док. — серб.
замуљити се
заму́ рати (діал.) док. — вл.
zamórać
замурува́ ти док. — вл. zamurjować
замші́лий — чес. omšelý
занедба́ ти док. — чес. zanedbati
занемогти́ док. — серб. занемоħи
занести́ док. — вл. zanjesć
(засунути); чес. zanésti; слн.
zanesti; серб. занести
занеха́ яти док. — вл. zanjechać; чес. zanechati
заника́ ти недок. — чес. zanikati
занімі́ти док. — чес. zanĕmnouti; слн. zanemeti; серб. занемети
зано́ сити недок. — слн. zanositi;
серб. заносити
заночува́ ти док. — вл. zanocovać; чес. přenocovati; слн.
zanočevati; серб. заноħивати
зану́ ритися док. — вл. zanurić so; чес. zanořiti se; серб.
загњурити се
заодно́ присл. — чес. zajedno;
слн. obenem; серб. заодно
зао́ йкати док. — серб. заоjкати
заокру́ глити док. — чес. zaokrouhliti; слн. zaokrožiti; серб.
заокруглити
заора́ ти док. — вл. zaworać; чес.
zaorati; слн. zaorati; серб. заорати

запада́ ти недок. — вл. zapadovać; чес. zapadati; серб. западати
за́ пал ч. — вл. zapal; чес. zápal
запа́ лення с. — чес. zapálení;
серб. запаљење
запали́ ти док. — вл. zapalić;
чес. zapáliti; слн. zapaliti; серб.
запалити
запальни́ й — чес. zápalný;
слн. zapaljiv; серб. запаљив
запа́ лювати недок. — вл. zapalować; чес. zapalovati; серб.
запаљивати
запам’ята́ ти док. — чес. zapamatovati; слн. zapomniti si;
серб. запамтити
запа́ рити док. — вл. zaparić;
чес. zapařiti; слн. zapariti; серб.
запарити
запа́ сти док. — вл. zapadnyć;
чес. zapadnouti; слн. zapasti; серб.
запасти
за́ пах ч. — чес. zápach; серб.
запах
запа́ хнути док. — чес. zapáchnouti; серб. запахнути
запа́ цькати (діал.) док. — чес.
zapackati; слн. zapackati; серб.
запацкати
запекти́ док. — вл. zapjec; чес.
zapéci; слн. zapeči; серб. запеħи
запере́ чити док. — слн. zaprečiti; серб. запречити (перепинити)
запетля́ ти док. — слн. zapetljati; серб. запетљати
запеча́ тати док. — вл. zapječatować; чес. zapečeťovati; слн.
zapečatati; серб. запечатити
запе́ чений — вл. zapječeny;
чес. zapéčený; слн. zapečen; серб.
запечен
запина́ ти недок. — вл. zapinać; чес. zapinati; слн. zapenjati;
серб. запињати

за́ пис ч. — вл. zapis ч.; чес.
zápis; слн. zapis; серб. запис
записа́ ти док. — вл. zapisać;
чес. zapsati; слн. zapisati; серб.
записати
запи́ ска ж. — вл. zapisk ч.;
чес. zápiska; слн. zapisek; серб.
записка
запи́ сувати недок. — вл.
zapisować; чес. zapisovati; слн.
zapisovati; серб. записивати
запита́ ти док. — вл. pytać;
чес. uptáti se; серб. запитати
запи́ ти док. — вл. zapić; чес.
zapíti; слн. zapiti; серб. запити
запи́ тувати док. — чес. uptávati se; серб. запитовати
запиха́ ти недок. — чес. upichovati; слн. zapihati
запища́ ти док. — вл. zapiščeć;
чес. zapištĕti; слн. zapiskati; серб.
запиштати
запі́знення с. — вл. zapozdźenje; чес. opoždění; слн. zapoznitev
запізни́ тися док. — вл. zapozdzić; чес. opozditi se; слн.
zapozneti
запізні́лий — вл. zapozdźeny;
слн. zapoznel
запі́знюватися недок. — вл. zapozdźować; чес. opožďowati se
запіка́ ти недок. — чес. zapíkati; серб. запеħи (запекти)
запі́нитися док. — чес. zapĕniti se; слн. zapeniti se; серб.
запенити се
за́ пічок ч. — чес. zápecí; слн.
zapeček; серб. запеħак
запла́ ва ж. — вл. zapława;
чес. záplava
запла́ кати док. — вл. zapłakać; чес. zaplakati; слн. zaplakati;
серб. заплакати
запла́ та ж. — чес. záplata;
слн. plača
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заплати́ ти док. — вл. zapłaćić;
чес. zaplatiti; серб. заплатити
заплеска́ ти (в долоні) док. —
вл. zaplacnyć; чес. pleskati; слн.
zaploskati; серб. заплескати
заплести́ док. — вл. zaplesć;
чес. zaplésti; слн. zaplesti; серб.
заплести
заплива́ ти недок. — zapłuwować; чес. zaplívati; слн. zaplavati;
серб. запливати
запливти́ док. — вл. zapłunyć;
чес. zaplíti; слн. zapluti; серб.
запловити
заплідни́ ти док. — вл. wopłódnyć; чес. oploditi; слн. oploditi; серб. оплодити
заплі́днювати недок. — вл.
wopłodnjować; чес. oplodňovati;
серб. oплођавати
заплісні́ти док. — чес. zaplesnivěti; слн. zaplesneti; серб. заплеснивити
запліта́ ти недок. — вл. zapletować; чес. zaplétati; слн. zapletati; серб. заплетати
заплі́ччя с. — слн. zaplečje;
серб. заплеħе
заплу́ тати док. — серб. заплутати
заплюва́ ти док. — чес. zaplvati; слн. zapljuvati; серб.
запљувати
заплю́ скати док. — вл. zapluskać (забруднити болотом);
слн. zapljuskati; серб. запљускати
запну́ ти, зап’ясти́ док. — вл.
zapnyć, zapjeć; чес. zapnouti;
слн. zapeti; серб. запети
запо́ взати док. — чес. zaplaziti; слн. splaziti; серб. запузати
заповіда́ ти недок. — вл. zapowĕdźeć; чес. zapovídati; слн.
zapovedati; серб. заповедати
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за́ повідь ж. — чес. zapovĕď;
слн. zapoved (наказ); серб. заповед (тс.)
запові́т ч. — чес. závĕť; серб.
завет
запо́ внити док. — чес. zaplniti; слн. zapolniti; серб. запунити
запо́ внювати недок. — чес.
zaplňovati; слн. zapolnjevati; серб.
запунавети
запога́ нити док. — серб. запоганити
заполони́ ти док. — серб. запленити
заполоска́ ти док. — вл. zapłokać
за́ понка ж. — вл. zaponka;
чес. zápona; слн. zaponka; серб.
запонка
запопа́ дливий — слн. zapopadljiv (кмітливий)
запопа́ сти док. — слн. zapopasti
запоро́ шений — вл. zapróšeny; чес. zaprašený; слн. zaprašen; серб. запрашен
запороши́ ти док. — вл. zapróšić; чес. zaprašiti; слн. zaprašiti;
серб. запрашити
запо́ рскати док. — серб. запрскати
за́ порток ч. — вл. zaportk; чес.
zaprtek; слн. zaprtek; серб. запртак
запосі́сти док. — слн. zaposesti; серб. запосести
запоті́ти док. — вл. zapoćić;
чес. zapotiti; слн. spotiti se
започа́ ти док. — чес. započeti; слн. započeti; серб. започети
запра́ ти док. — чес. zapráti;
слн. zaprati; серб. запрати (вмити)
заприсягну́ ти док. — чес.
zapřisáhnouti; слн. zapriseči
(привести до присяги); серб.
заприсегнути

запро́ данець ч. — чес. zaprodanec
запропасти́ ти док. — слн. zaropastiti; серб. упропастити
запроси́ ти док. — чес. zaprositi; слн. zaprositi; серб. запросити (посватати)
запруди́ ти док. — серб. запрудити
за́ пряг ч. — вл. zapřah; чес. zápřež; слн. zaprega; серб. запрег
запряга́ ти недок. — вл. zapřahować; чес. zapřahati; слн. zapregati; серб. запрезати
запрягти́ док. — вл. zapřahnyć; чес. zapřahnouti; слн. zapreči;
серб. запреħи, запрегнути
запря́ жений — слн. zaprežen; серб. запрежен
запря́ сти док. — вл. zapřasć;
чес. zapřísti; слн. zapresti; серб.
запрести
запу́ рхати док. — вл. zapjerchać;
слн. zaprhati; серб. запрхутати
запусти́ ти (занедбати) док. —
вл. zapusćić (спустошити); слн.
zapustiti; серб. запустити
запусті́ти док. — вл. zapustnyć; слн. opusteti; серб. запустети
запусті́ння с. — вл. zapusćenje (спустошення); слн. zapuščenost; серб. запуштеност
запу́ щений — слн. zapuščen;
серб. запуштен
запха́ ти док. — чес. upíchati;
слн. zaphati
зап’я́ стний — чес. zápěstní;
слн. zapesten; серб. запешћаjни
зап’я́ стя с. — вл. zapjasćo;
чес. zápĕstí; слн. zapestje; серб.
запешħе
зара́ ди прийм. — слн. zaradi;
серб. заради
зара́ за ж. — серб. зараза
зарази́ ти док. — серб. заразити

зара́ ні присл. — чес. záraní;
слн. zarana; серб. зарана
зара́ но присл. — слн. zarano
зареві́ти, заревти́ док. — вл.
zaruć; чес. zařváti; слн. zarjoviti,
zarjuti; серб. заревати
зарегота́ ти док. — вл. zarjehotać (заіржати); чес. zařehtati;
серб. зарегетати
заректи́ ся док. — вл. zarěknyć
so; чес. zařeknouti se; слн. zareči
se (обмовитися); серб. зареħи се
зарива́ ти недок. — вл. zarywać; чес. zarývati; слн. zarivati;
серб. заривати
зари́ ти док. — вл. zaryć; чес.
zarýti; слн. zariti; серб. зарити
зарі́з ч. — вл. zarĕz; чес.
zářez; слн. zarez; серб. зарез
зарі́зати док. — вл. zarĕzać;
чес. zařezati; слн. zarezati (надрізати); серб. зарезати
зарі́к ч — серб. зарок
заріка́ тися недок. — вл. zarěkować so; слн. zarekati se; серб.
зарицати се
за́ ріст ч. — слн. zarast; серб.
зараст
зарі́ччя с. — слн. zarečje
зароди́ ти док. — вл. zarodźić;
чес. uroditi; слн. obroditi; серб.
узродити
за́ родок ч. — вл. zarodk; чес.
zárodek; слн. zarodek; серб. зародак
зарони́ ти док. — серб. заронити
зароси́ тися док. — чес.
zarositi se; слн. zarositi se; серб.
заросити се
заро́ слий — чес. zarostlý;
слн. zarasel; серб. зарастао
зароста́ ти недок. — вл. zarostować; чес. zarůstati; слн.
zaraščati; серб. зарастати
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зарости́ док. — вл. zarosć; чес.
zarůsti; слн. zarasti; серб. зарасти
заро́ шений — чес. zarosený;
серб. зарошен
заруба́ ти док. — вл. zarubać;
чес. zarubati
зарум’я́ нитися док. — чес. zarumĕniti se; слн. zarumeneti (пожовтіти); серб. заруменети се
зару́ чений — вл. zaručeny (запевнений); чес. zaručený (тс.);
слн. zaročen; серб. заручан
зару́ чини мн. — чес. záruka;
слн. zaroka; серб. заруке, заручење
заручи́ ти док. — вл. zaručić
(запевнити); чес. zaručiti (тс.);
слн. zaročiti; серб. заручити
заса́ да (засідка) ж. — слн.
zaseda; серб. заседа
заса́ да (принцип) ж. — вл.
zasada; чес. zásada
засади́ ти док. — чес. zasáditi; слн. zasaditi; серб. засадити
заса́ патися док. — слн. zasopsti se; серб. засопити се
засвербі́ти док — вл. zaswjerbjeć; чес. zasvrbĕti; слн.
zasrbeti; серб. засврбети
засвини́ ти (діал.) док. — чес.
zasviniti; серб. засвињити
засві́дчити док. — вл.
zaswĕdčić; чес. zasvĕdčiti; серб.
засведочити
засвіти́ тися док. — чес. zasvĕtiti se; слн. zasvetiti se; серб. засветлети се
засели́ ти док. — слн. zaseliti;
серб. засељавати
заси́ дітися док. — вл. zasedźeć so; слн. zasedeti se; серб.
заседети се
заси́ пати док — вл. zasypać;
чес. zasýpati; слн. zasipati; серб.
засипати
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засиха́ ти недок. — чес. zasychati
засича́ ти док. — вл. zasyčeć;
чес. zasyčeti; слн. zasičati
засі́в ч. — чес. zásev; слн.
zasevek
засіва́ ти ч. — чес. zasévati;
серб. засевати
за́ сідка ч. — слн. zaseda; серб.
заседа
засі́ка ж. — чес. záseka; слн.
zaseka; серб. засека
засіка́ ти — слн. zasekati; серб.
засецати
засікти́ док — вл. zaseči; серб.
засеħи
засіда́ ти недок — чес. zasedati; слн. zasedati; серб. заседати
засі́сти док — чес. zasednouti; слн. zasesti (зайняти); серб.
засести
засі́яти док. — вл. zasyć; чес.
zasíti; слн. zasejati; серб. засеjати
засія́ ти док. — слн. zasijati;
серб. засиjати
заскака́ ти док — чес. zaskákati; слн. zaskakati; серб. заскакати
заско́ к ч. — вл. zaskak; чес.
záskok; слн. zaskok; серб. заскок
заско́ чити док. — вл. zaskočić;
чес. zaskočiti; слн. zaskočiti; серб.
заскочити
заскли́ ти док. — вл. zaškleńčić; чес. zasklíti; слн. zasteklíti;
серб. застаклити
заскрипі́ти док. — вл. zakřipić; чес. zaskřípĕti; слн. zaškripati; серб. зашкрипети
засли́ нити док. — вл. zaslinić; чес. zasliniti; слн. zasliniti;
серб. заслинити
засліпи́ ти док. — вл. zaslepić; чес. zaslepiti; слн. zaslepiti;
серб. заслепити

засло́ на ж., заслі́н ч. — вл.
zasłona; чес. záclona; слн. zaslon;
серб. заслон
заслони́ ти док. — вл. zasłonić; чес. zacloniti; слн. zasloniti;
серб. заслонити
заслу́ га ч. — вл. zasłužba (заробіток); чес. zásluha; слн. zasluga; серб. заслуга
заслужи́ ти док. — вл. zasłužić;
чес. zasloužiti; слн. zaslužiti (заробити); серб. заслужити
засма́ глий — чес. osmahlý
засма́ гнути док. — вл. wosmahnyć; чес. osmahnouti; серб.
осмагнути
засмерді́тися док. — вл. zasmjerdźeć so; чес. zasmrdĕti se;
слн. zasmrdeti; серб. засмрдети
засміти́ ти док. — слн. zasmetiti; серб. засметити
засмія́ тися док. — вл. zasmjeć so; чес. zasmáti se; слн.
zasmejati se; серб. засмеjати се
засмоли́ ти док. — вл. zasmolić; чес. zasmoliti; слн. zasmoliti;
серб. засмолити
засморо́ дити док. — вл. zasmjerdźeć; чес. zasmraditi; слн.
zasmraditi; серб. осмрадити
засні́жений — вл. zasnĕženy;
чес. zasnĕžený; слн. zasnežen;
серб. заснежен
засні́жити док. — вл. zasnĕžić; чес. zasnĕžiti; слн. zasnežiti;
серб. заснежити
заснува́ ти док. — вл. zasnować; чес. zasnovati; слн. zasnovati; серб. засновати
засну́ ти док — вл. wusnyć;
слн. zasnuti; серб. заснути
засоли́ ти док. — чес. zasoliti;
слн. zasoliti; серб. засолити
засолоди́ ти док. — вл. zasłodźić; чес. osladiti; слн. zasladiti;

серб. засладити
засопі́ти док — слн. zasopeti;
серб. засопити
засоро́ митися док — слн.
sramovati se; серб. засрамити се
засо́ хлий — чес. zaschlý
засо́ хнути док. — вл. zaschnyć; чес. zaschnouti; слн. zasahniti; серб. засушити се
за́ спаний — вл. zaspany; слн.
zaspan; серб. заспао
заспа́ ти док. — вл. zaspać;
чес. zaspáti; слн. zaspati; серб.
заспати, заспавати
за́ спів ч. — серб. запев
заспіва́ ти док. — вл. zaspĕwać; чес. zazpívati; слн. zapeti;
серб. запевати
заспоко́ їти док. — вл. zaspokojić; чес. uspokojiti
засра́ ти док. — вл. zasrać;
чес. zasráti; слн. zasrati
засрібли́ тися док — слн. zasrebriti se; серб. засребрити се
заста́ ва (закла́ д) ж. — вл. zastawa; чес. zástava; слн. zastava;
серб. застава
застарі́лий — чес. zastaralý;
слн. zastarel; серб. застарео
заста́ ти док. — вл. zastać;
чес. zastáti; слн. zastati; серб.
застати
застарі́ти док. — слн. zastareti; серб. застарети
застели́ ти, засла́ ти док. — вл.
zasłać; чес. zastláti; слн. zastlati
застеля́ ти, застила́ ти недок. —
вл. zasćĕłać; чес. zastýlati
застида́ тися (діал.) док. —
серб. застидети се
засті́й ч. — чес. zástoj; слн.
zastoj; серб. застоj
застраши́ ти док. — вл. zatrašić; чес. zastrašiti; слн. zastrašiti;
серб. застрашити
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застрі́лити док. — вл. zatřĕlić; чес. zastřeliti; слн. ustreliti; серб. застрелити
заструга́ ти док. — вл. zatruhać; чес. ustrouhati; слн. zastrugati; серб. застругати
заступа́ ти недок. — вл. zastupować; чес. zastoupati; слн.
zastopati; серб. заступати
заступи́ ти док. — вл. zastupić; чес. zastoupiti; слн. zastopiti;
серб. заступити
засту́ пник ч. — вл. zastupnik;
чес. zástupce; слн. zastopnik; серб.
заступник
за́ сувка ж. — вл. zasuwka;
чес. zásuvka; слн. zasova; серб.
засовница
засуди́ ти док. — вл. zasudźić;
чес. usouditi; слн. zasoditi; серб.
засужњити
засука́ ти док. — вл. zasukać
(зав’язати); чес. usoukati; слн.
zasukati; серб. засукати
засу́ кувати недок. — вл. zasukowac (зав’язувати); чес.
zasukovati; слн. zasukavati; серб.
засукивати
засу́ нути док. — вл. zasunyć;
чес. zasunouti; серб. засунути
засуши́ ти док. — вл. zasušić;
чес. usušiti; слн. zasušiti; серб.
засушити
за́ сяг ч. — чес. zásah
засягну́ ти док. — вл. zasahnyć
(втрутитися); чес. zasáhnouti; слн.
zasegniti; серб. засегнути, засеħи
затаїт́ и док. — вл. zatajić;
чес. zatajiti; слн. zatajiti; серб. затаjити
зата́ ювати недок. — вл. zatajować; чес. zatajovati; слн. zatajevati; серб. затаjивати
затверді́лий — чес. zatvrdlý;
слн. otrdel
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затве́ рднути док. — вл. zatwjerdnyć; чес. zatvrdnouti; слн.
zatrdeti; серб. стврднути
затекти́ (набрякнути) док. —
чес. zatéči; слн. zateči; серб. затеħи
зате́ мнення с. — слн. zatemnitev; серб. затамњење
затемни́ ти док. — вл. zaćěmnić; чес. zatemniti; слн. zatemniti; серб. затамнити
затемні́ти док. — чес. ztemněti; слн. zatemneti; серб. затамнети
зате́ мнювати недок. — вл.
zaćěmnjować; чес. zatemňivati;
слн. zatemnjevati; серб. затамњивати
зате́ рплий — чес. zatrpklý;
слн. otrpel
зате́ рпнути док. — чес.
zatrpknouti; слн. otrpniti
зате́ рти док. — вл. zaćĕrjeć
(проганяти); чес. zatříti; слн.
zatreti; серб. затрти
затеса́ ти док. — вл. woćesać;
чес. otesati; слн. zatesati; серб.
затесати
затика́ ти недок. — вл. zatykać; чес. zatýkati; слн. zatikati;
серб. затицати
зати́ лля с. — слн. zatilje
зати́ льний — серб. затиљни
зати́ м присл. — вл. zatym; чес.
zatím; слн. zatem; серб. затим
затиска́ ти недок. — вл. zaćiskać; чес. utiskati; слн. zatiskati;
серб. затискати
зати́ снути док. — вл. zaćisnyć;
чес. utisknouti; слн. zatisniti; серб.
затиснути
за́ тичка ж. — вл. zatyčka;
чес. zátka; слн. zatič; серб. затак
зати́ шшя с. — чес. zátiší;
слн. zatišje; серб. затишjе

затіка́ ти недок. — вл. zaćekać; чес. zatíkati; слн. zatekati
затіни́ ти док. — вл. zascinić;
чес. zastíniti; серб. засенити
затка́ ти док. — вл. zatkać; чес.
zatkáti; слн. zatkati; серб. заткати
заткну́ ти док. — чес. zatknouti; слн. zatakniti; серб. затакнути
затлі́ти док. — чес. ztlíti; слн.
zatleti
затовкти́ док. — вл. zatołc; чес.
zatlouci; слн. zatolči; серб. затуħи
зато́ ка ж. — чес. zátoka; серб.
затока
затолочи́ ти док. — вл. zatłóčeć;
чес. zatlačiti; слн. zatlačiti
зато́ н ч. — чес. zatopa; слн.
zaton; серб. затон
затону́ лий — чес. zatonulý;
серб. затонуо
затону́ ти док. — чес. utonouti;
слн. utoniti; серб. затонути
затопи́ ти док. — вл. zatepić;
чес. zatopiti; слн. zatopiti; серб.
затопити
зато́ плений — чес. zatopený;
серб. затопљен
затопта́ ти док. — вл. zateptać;
чес. zdeptati; слн. zateptati; серб.
затоптати
зато́ чуватися недок. — чес.
zatočívati se
затра́ та ж. — чес. zátrata
затра́ тити док. — чес. zatratiti; слн. zatratiti
затрі́пати док. — чес. zatřepati; слн. zatrepati
затріпота́ ти док. — вл. zatřepotać; чес. zatřepotati; слн.
zatrepetati (здригнутися); серб.
затрепетати
затрі́скати док. — вл. třěskać;
чес. zatřískati; слн. zatreskati;
серб. затрескати

затруби́ ти док. — вл. zatrubić;
чес. zatroubiti; слн. zatrobiti; серб.
затрубити
затрясти́ док. — вл. zatřasć;
чес. zatřásti; слн. zatresti; серб.
затрести
затужи́ ти док. — чес. zatoužiti; слн. zatožiti (оскаржити);
серб. затужити (тс.)
за́ тулка ж. — вл. zatulka
(клапан)
затупи́ ти док. — вл. zatupić; чес.
ztupiti; слн. otopiti; серб. затупити
затупі́ти док. — чес. ztupĕti;
слн. otupeti; серб. затупети
зату́ хнути — вл. zatuchnyć;
чес. ztuchnouti; слн. zatohniti
зату́ шкати док. — серб. затушкати
за́ тхлий — чес. zatuchlý; слн.
zatohel; серб. задахнут
за́ тхлість ж. — чес. zatuchlost; слн. zatohlost; серб. задахнутост
затягну́ ти док. — вл. zaćahnyć; чес. zatáhnouti; слн. zategniti; серб. затегнути
затя́ жко присл. — чес. zatĕžko
заува́ жити док. — чес. zauvažiti
за́ хват ч. — чес. záchvat; серб.
захват
захи́ ріти док. — слн. zahireti;
серб. захирити
за́ хід ч. — вл. zachad; чес.
záchod; слн. zahod; серб. заход
за́ хідний — чес. záchodový;
слн. zahoden; серб. заходан
західня́ к ч. — слн. zahodnjak
захмеліт́ и док. — вл. wohmjelić; чес. ohmeliti
захму́ рений (діал.) — вл. zachmurjeny; чес. zachmuřený
захму́ ритися (діал.) — вл.
zachmurić so; чес. zachmuřiti se
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захова́ ти док. — вл. zachovać
(зберегти); чес. zachovati
захо́ дити недок. — чес. zachodíti; слн. zahoditi; серб. заходити
захоло́ джувати недок. — чес.
zachlazovati; серб. захлађивати
захолоди́ ти док. — чес. ochladíti; слн. zahladiti; серб. захладити
захоті́ти док. — чес. zachtíti;
слн. zahoteti; серб. захтети
захрипі́ти док. — вл. zachripawić; слн. zahripeti; серб. захрипати
захропти́ , захропіти док. —
чес. zachroptĕti; слн. zahropsti,
zahropeti; серб. захропити
заху́ кати док. — слн. zahukati; серб. захукати
зацві́ркати док. — вл. zašwórčeć; чес. zacvrkati; слн. zacvrkati
зацвісти́ док. — слн. zacvesti;
серб. зацвасти
зациги́ кати док. — серб. зациликати
зачади́ ти док. — чес. začaditi;
слн. začaditi; серб. зачађити
зацмо́ кати док. — слн. zacmokati; серб. зацмокати
зачаро́ ваний — слн. začaran;
серб. зачаран
зачарува́ ти док. — чес. začarovati; слн. začarati; серб. зачарати
зачасти́ ти док — серб. зачестити
зача́ ти док. — чес. začati;
слн. začeti; серб. зачети
зача́ ток ч. — чес. začátek;
слн. začetek; серб. зачетак
зачека́ ти док — чес. počekati;
слн. počakati; серб. зачекати
зачервоні́тися док. — вл. začerwjenić so; чес. začervenati se;
серб. зацрвенети се
зачерпну́ ти док. — слн. črpati;
серб. зацрпсти
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зачеса́ ти док — чес. začesati;
слн. začesati; серб. зачешљати
зачина́ ти недок. — чес.
začínati; слн. začenjati; серб.
зачињати
зачини́ ти док. — вл. začinić
зачиня́ ти недок. — вл. začinjeć
зачи́ ркати док. — серб. зачирикати
зачорни́ ти док. — вл. začornić; чес. začerniti; слн. začrniti;
серб. зацрнити
зашелесті́ти док. — чес. zašelestiti; слн. zašelesteti
зашепта́ ти док. — вл. zašepotać; чес. zašeptati; слн. zašepetati; серб. зашаптати
зашива́ ти недок. — вл. zašiwać; чес. zašívati; слн. zašivati;
серб. зашивати
заши́ ти док. — вл. zašić; чес.
zašíti; слн. zašiti; серб. зашити
зашкря́ бати док. — вл. zaškrabać; чес. zaškrábati; слн. zaškrabati
зашумі́ти док. — вл. zašumić; чес. zašumĕti; слн. zašumeti; серб. зашумити
защебета́ ти док. — вл. zašćebotać; чес. zaštĕbetati; слн. zaščebetati
защепи́ ти док. — вл. zašćĕpić; чес. štĕpiti; слн. vcepiti
за́ ячий — вл. zaječi; чес. zajecí; слн. zajčji; серб. зечиjи
зба́ битися док. — серб. збабити се
збага́ чення с. — вл. wobohaćenje; чес. obohacení; слн.
obogatitev; серб. богаћење
збира́ ння с. — вл. zběranje;
чес. sbíraní; слн. zbiranje; серб.
збирање
збира́ ч ч. — вл. zběrc; чес.
sběrač; слн. izbirač

збира́ ти недок. — вл. zbĕrać;
чес. zbírati; слн. zbirati; серб. збирати
зби́ ти док. — вл. zbić; чес.
zbíti; слн. zbiti; серб. збити
збіг ч. — вл. zběh; чес. sběh
збіга́ ти недок. — чес. zbĕhati
збі́гтися док. — вл. zbĕhnyć
so (встати); чес. zbĕhnouti se;
серб. збеħи се
збідні́ти док. — вл. wobědnić;
чес. bídněti
збі́жжя с. — вл. zbožo (достаток); чес. zboží (майно)
збілі́ти док. — чес. zběleti;
слн. zbeleti
збір ч. — чес. sbor; слн. zbor;
серб. збор, збир
збі́рка ж. — вл. zbĕrka; чес.
sbírka; слн. zbirka; серб. збирка
збі́рник ч. — вл. zbĕrnik;
чес. sborník; слн. zbornik; серб.
зборник
збі́рня ж. — слн. zbornica;
серб. зборница
збли́ ження с. — вл. zbliženje;
чес. sbližování; cлн. zbližanje;
серб. зближење
збли́ жувати недок. — вл.
zbližować; чес. sbližovati; слн.
zbližati; серб. зближавати
збли́ зитися док. — вл. zbližić
so; чес. sblížiti se; слн. zbližati
se; серб. зближити се
збли́ зька присл. — вл. zbliska; чес. zblízka; слн. zbliza;
серб. зблиза
зблі́длий — чес. zbledlý; слн.
prebledel; серб. избледео
зблі́днути док. — вл. zblĕdnyć; чес. zblednouti; слн. zbledeti; серб. избледети
з бо́ гом! виг. — вл. z bohom!;
чес. sbohem!; слн. zbogom!;
серб. збогом!

збо́ ку присл. — вл. zboka
зболі́ти док. — вл. boleć; чес.
přeboleti; слн. zboleti
збо́ рище с. — слн. zborišče;
серб. збориште
зборозни́ ти док. — вл. zbrózdować; чес. zbrázditi; слн. izbrazdati; серб. избраздати
збо́ чити док. — вл. zbočiti;
чес. odbočiti; слн. izbočiti; серб.
избочити
збри́ зкати док. — слн. izbrizgati; серб. испрскати
збри́ ти док. — слн. zbriti;
серб. збриjати
збро́ я ж. — чес. zbroj
збува́ ти недок. — вл. zbywać;
чес. zbývati; серб. избивати
́́́
збудження
с. — вл. rozbudźenje; серб. узбуђење
збуди́ ти док. — вл. zbudźić;
чес. vzbuditi; слн. zbuditi; серб.
збудити
збу́ дливий — серб. узбудљив
збу́ рити док. — чес. vzbouřiti;
слн. zburiti
збу́ ркати (діал.) док. — слн.
zburkati; серб. узбуркати
збу́ ти док. — вл. zbyć; чес.
zbýti; серб. избити
зва́ бити док. — вл. zwabić;
чес. zvábiti; слн. zvabiti; серб.
извабити
зва́ да ж. — вл. zwada
зва́ житися док. — вл. zwažić sej
звали́ ти док. — вл. zwalić; чес.
svaliti; слн. zvaliti; серб. свалити
зва́ лище с. — чес. zvaliště;
серб. звалиште
зва́ лювати недок. — вл. zwalować; чес. svalovati; слн. valiti;
серб. сваљивати
зва́ ний — чес. zvaný ́ ; слн.
zvan; серб. зван
звання́ с. — серб. звање
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звари́ ти док. — вл. zwarić; чес.
svařiti; слн. zvariti; серб. сварити
зва́ ти недок. — чес. zváti; слн.
zvati; серб. звати
звезти́ док. — вл. zwjezć; чес.
svézti; серб. свести, cвезем
звели́ чувати недок. — чес.
zveličovati
зве́ ргнути док. — вл. zwjerhać; чес. svrhnouti; слн. zvrniti;
серб. свргнути
зверну́ ти док. — вл. zwjertnyć; чес. zvrtnouti; серб. сврнути
зве́ рхній — чес. svrchní; слн.
zvrhni
зве́ рху присл. — вл. zwjercha;
чес. svrchu; слн. zvrha; серб. сврх
зверши́ ти док. — вл. dowjeršić; чес. dovršiti; слн. izvršiti;
серб. свршити
звесели́ ти док. — вл. zwjeselić; чес. zveseliti; слн. zveseliti;
серб. увеселити
звести́ док. — вл. zwjesć; чес.
svésti; серб. свести, сведем
зве́ чора присл. — вл. zwječora; чес. zvečera; слн. zvečer;
серб. свечера
звечорі́ти док. — вл. zwječorić so; слн. zvečeriti
зви́ кнути док. — вл. zwuknyć;
чес. zvyknouti; серб. свикнути
зви́ сока присл. — вл. zwysoka; чес. zvysoka; слн. zvisoka;
серб. свисока
зви́ ти, зів’ю док. — вл. zwić;
чес. svíti; слн. zviti; серб. савити
зви́ ток (діал.) ч. — вл. zwitk
(плутанина); чес. svitek; слн.
zvitek; серб. свитак
зви́ чай ч. — серб. свичаj
зві́дати док. — вл. zwĕdać;
чес. zvídati; слн. zvedati
звід ч. — вл. zwód; слн. svod;
серб. свод
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зві́дник ч. — чес. svůdník;
слн. zvodnik; серб. сводник
зві́дництво с. — слн. zvodništvo; серб. сводништво
зві́дниця ж. — чес. svůdnice;
слн. zvodnica; серб. сводница
звізда́ (діал.) ж. — вл. hwĕzda;
чес. hwĕzda; слн. zvezda; серб.
звезда
звізда́ р ч. — вл. hwĕzdar; чес.
hvĕzdář; серб. звездар
звій ч. — слн. zvoj
зві́льна присл. — чес. zvolna
звільни́ ти док. — вл. zwólnić;
чес. zvolniti (сповільнити)
звінча́ ти док. — слн. venčati;
серб. овенчати
звір ч. — вл. zwĕrjo; чес.
zvĕř; слн. zver; серб. звер
звір, зво́ ру (діал.) ч. — слн. izvir (джерело); серб. извор (тс.)
звірина́ ж. — вл. zwĕrina; чес.
zvĕřina; слн. zverina; серб. звериње
зві́рство с. — вл. zwěrstwo;
чес. zvěrstvo; слн. zverstvo; серб.
зверство
зві́рський — вл. zwĕrinski; чес.
zvĕrský; слн. zverski; серб. зверски
зві́р’я с. — вл. zwĕrjo; слн.
zverjad; серб. зверjе
звіря́ чий — вл. zwĕrjacy; чес.
zvířecí
звісти́ ти док. — вл. zwěsćić;
чес. zvěstiti; серб. известити
зві́яти док. — вл. zwěć; чес.
zváti; слн. zvejati; серб. извеjати
зво́ дити недок. — вл. zwodźić; чес. svaděti; слн. zvoditi; серб.
сводити
зводяні́ти док. — чес. zvodnatĕti; слн. zvodeneti; серб. изводнети
зво́ зити недок. — вл. zwozyć;
чес. zvoziti; слн. zvoziti; серб.
свозити

зво́ лити док. — вл. zwolić; чес.
zvoliti; слн. zvoliti; серб. изволети
зволо́ жити док. — вл. zwłóžnić; чес. svlažiti; слн. ovlažiti;
серб. овлажити
зволо́ жувати недок. — вл.
włóžnić; чес. svlažovati; слн.
ovlaževani; серб. овлажити
зволокти́ док. — вл. zwłóčić;
чес. svléci; слн. zvleči; серб.
свлачити, свући
зворо́ та ж. — слн. zvrati
зву́ зити док. — вл. zwužić; чес.
zúžiti; слн. zožiti; серб. сузити
звук ч. — вл. zwuk; чес. zvuk;
слн. zvok; серб. звук
звукови́ й — вл. zwukowy;
чес. zvukový; серб. звуковни
звуча́ ти недок. — чес. zvučeti; серб. звучати
звучни́ й — чес. zvučný; слн.
zvočen; серб. звучан
зву́ чність ж. — слн. zvočnost;
серб. звучност
зв’язаний — вл. zwjazany; чес.
svázaný; слн. zvezan; серб. свезан
зв’яза́ ти док. — вл. zwjazać;
чес. svázati; слн. zvezati; серб.
свезати
зв’язо́ к ч. — вл. zwjazk (в’язка); чес. svazek; слн. zvezek;
серб. свеза
зв’язувати недок. — вл.
zwjazować; чес. svazovati; слн.
zvezovati; серб. свезивати
зга́ га ж. — чес. žáha; слн.
zgaga; серб. згага
зганя́ ти недок. — вл. honić;
чес. sháněti; слн. zganjati
зга́ рище с. — слн. pogorišče;
серб. згариште
згаса́ ння с. — чес. zhášení;
слн. ugašanje
згаси́ ти док. — вл. zhasyć; чес.
zhasiti; слн. zgasiti; серб. згасити

зга́ снути док. — чес. zhasnouti; слн. zgasniti; серб. згаснути
зга́ слий — чес. zhaslý; слн.
ugašen; серб. угасли
згати́ ти (діал.) док. — чес.
zhatiti; слн. zgatiti
зги́ нути док. — вл. zhinyć; чес.
zhynouti; слн. zginiti; серб. згинути
згі́дний — чес. shodný
згін ч. — серб. згон
згірклий — чес. zhořklý
згі́ркнути док — вл. wobhórknyć; чес. zhořknouti
згі́ршити док. — вл. zhóršić;
чес. zhoršiti; серб. погоршати
згла́ дити док. — вл. zhladkować; чес. shladiti; слн. zgladiti; серб. згладити
зглода́ ти док. — вл. zhłodać;
чес. vyhlodati; слн. zglodati; серб.
глодати
згни́ ти док. — вл. zhnić; чес.
shníti; слн. zgniti; серб. изгњити
згніти́ ти ч. — слн. zgnesti;
серб. згњечити
зго́ да ж. — чес. shoda; слн.
zgoda (пригода)
зголодніти док. — чес.
vyhladnouti; серб. огладнети
зголоси́ тися док. — слн. zglasiti se
зго́ нити недок. — вл. honić; чес.
honiti; слн. goniti; серб. згонити
зго́ рбитися док. — вл. zhorbić so; чес. shrbiti se; слн. zgrbiti
se; серб. згрбити се
зго́ рблений — вл. zhorbjeny;
чес. shrbený; слн. zgrben; серб.
згрбен
зго́ рда присл. — вл. zhorda;
чес. zhrda
згори́ присл. — чес. shůry; слн.
zgoraj
згорі́ти док. — вл. zhorić so; чес.
shořeti; слн. zgoreti; серб. згорети
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згорну́ ти док. — вл. zhornyć;
чес. shrnouti; слн. zgrniti; серб.
згрнути
згорта́ ти недок. — вл. zhornować; чес. shrnovati; слн. zgrtati;
серб. згртати
згото́ вити док. — вл. zhotowić; чес. zhotoviti; слн. zgotoviti;
серб. зготовити
згра́ бки мн. — чес. shrabky;
слн. zgrabek
згра́ бувати недок. — вл. zhrabować; чес. shrabovati; слн. zgrabiti; серб. зграбити
згребти́ ч. — вл. zhrabać; чес.
shrabati; слн. zgrebsti; серб.
згрепсти
згри́ зти док. — чес. zahrýzti;
слн. zgristi; серб. згристи
згріши́ ти док. — вл. zhrešić;
чес. zhřešiti; слн. zgrešiti (помилитися); серб. згрешити
згрома́ дження с. — вл. zhromadźenje; чес. shromaždění
згрома́ джувати недок. — вл.
zhromadźować; чес. shromažďovati
згрома́ дити док. — вл. zhromadźić; чес. shromažditi
згу́ ба ж. — чес. zhouba; слн.
zguba; серб. изгуба
згуби́ ти док. — вл. zhubić; чес.
zhubiti; слн. zgubiti; серб. згубити
згу́ бний — чес. zhoubný; слн.
pogubni
згу́ слий — чес. zhoustlý; слн.
zgoščen; серб. згуснут
згу́ снути док. — вл. zhusćić
so; чес. zhoustnouti; слн. zgostiti
se; серб. згуснути
згусти́ ти док. — вл. zhusćić;
чес. shustiti; слн. zgostiti; серб.
згустити
згуща́ ти недок. — вл. zhusćeć;
слн. zgoščati
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згу́ щувати недок. — вл. zhusćować; чес. zhusťovati; слн. zgoščevati; серб. згушћавати
здава́ тися недок. — вл. zdawać
so; чес. zdavati se; слн. zdeti se
зда́ вна присл. — вл. zdawna; чес.
zdavna; слн. zdavna; серб. здавна
зда́ лека присл. — вл. zdaloka;
чес. zdaleka; слн. zdaleka; серб.
здалека
здаля́ присл. — вл. zdala; серб.
здаљега
зда́ рма (діал.) присл. — вл.
zdarma; чес. zdarma
зда́ тися (ви́ датися) док. — чес.
zdáti se; слн. zdeti se
зда́ тний — чес. zdatný
здвига́ ти недок. — чес. zdvíhati; слн. zdvigati
здвигну́ ти док. — чес. zdvihnouti
здво́ їти док. — чес. zdvojiti;
слн. podvojiti
здерев’яні́ти док. — вл. zdrjewnyć; чес. zdřevĕnĕti; слн. zdrveneti; серб. здрвенити се
зде́ ржати док. — вл. zdźeržeć;
чес. zdržeti; слн. zdržati; серб.
здржати
зде́ рти док. — чес. zdráti, sedřiti; слн. zdreti; серб. здрети
здзьо́ бати док. — чес. sezobati
зди́ міти док. — серб. здимити
здира́ ти недок. — чес. sdírati;
слн. odirati
здиха́ ти недок. — чес. zdechati;
слн. izdihniti; серб. издисати
здо́ ба ж. — вл. zdoba (прикраса); чес. zdoba (тс.)
здо́ бний — чес. ozdobný (прикрашений)
здобу́ ти док. — вл. zdobyć;
чес. vydobýti; слн. dobiti; серб.
добити
здо́ вження с. — чес. zdloužení

здола́ ти док. — чес. zdolati
здоро́ вий — вл. strowy; чес.
zdravý; слн. zdrav; серб. здрав
здоро́ вити недок. — вл. strowić;
чес. zdraviti; слн. pozdraviti;
серб. здравити се
здоро́ в’я с. — вл. strowjo; чес.
zdraví; слн. zdravje; серб. здравље
здо́ хнути док. — чес. zdechnouti; слн. izdahniti; серб. издахнути
здрібни́ ти док. — чес. zdrobniti; слн. zdrobiti; серб. здробити
здрібні́ти док. — вл. zdrobnjeti; чес. zdrobněti
здрімну́ ти док. — вл. zdrĕmnyć; чес. zdřímnouti
здружи́ тися док. — вл. združić so; чес. sdružiti se; слн.
združiti se; серб. здружити се
зду́ ти док. — вл. zduć; чес.
sdouti
зелена́ стий — вл. zelenkojty;
чес. zelenkavý; слн. zelenkast;
серб. зеленаст
зеле́ ний — вл. zeleny; чес.
zelený; слн. zelen; серб. зелен
зелени́ ти недок. — вл. zelenić; слн. zeleniti; серб. зеленити
зелені́ти недок. — вл. zelenjeć; чес. zelenĕti; слн. zeleneti;
серб. зеленети
зе́ лень ж. — вл. zeleń; чес.
zeleň; слн. zelenje; серб. зелен
зе́ ло с. — вл. zelo; слн. zel;
серб. зеље
земе́ льний — слн. zemeljn
землевла́ сник ч. — серб. земљовласник
землеко́ п ч. — слн. zemljekop
землемі́р ч. — вл zemjemĕrc;
чес. zemĕmĕřič; слн. zemljemerec; серб. земљомер
землетру́ с ч. — вл zemjerženje; чес. zemĕtřas; серб. земљотрес

земли́ стий — вл. zemjojty;
чес. zemitý; слн. zemljast; серб.
земљаст
земля́ ж. — вл. zemja; чес.
zemĕ; слн. zemlja; серб. земља
земляни́ й — чес. zemní; слн.
zemljen; серб. земљен
земля́ нка ж. — слн. zemljanka
земля́ к ч. — слн. zemljak; серб.
земљак
земни́ й — вл. zemski; чес.
zemní; серб. земни
зере́ нце с. — вл. zornko; чес.
zrnko; слн. zrnce; серб. зрнце
зерно́ с. — вл. zorno; чес. zrno;
слн. zrno; серб. зрно
зерни́ стий — вл. zornaty; чес.
zrnitý; слн. zrnast; серб. зрнаст
зернови́ й — вл. zornowy;
чес. zrnkový
зе́ рнятко с. — вл. zornjatko
з’єдна́ ти док. — вл. zjednać;
чес. sjednotiti; слн. zediniti;
серб. сjединити
зже́ рти док. — вл. zežrać; чес.
sežrati; слн. požreti; серб. ждерати
зжива́ тися недок. — чес. sžívati se; серб. саживљавати се
зжи́ тися док. — чес. sžíti se;
серб. саживети се
з-за, і́з-за прийм. — слн. izza;
серб. иза
зза́ ду присл. — вл. zezady; чес.
zezadu; слн. zezadu; серб. позади
зима́ ж. — вл. zyma; чес.
zima; слн. zima; серб. зима
зимівни́ к ч. — чес. zimovka;
серб. зимовник
зи́ мний — вл. zymny; чес.
zimní; серб. зимни
зимува́ ти недок. — вл. zymować; чес. zimovati; слн. zimovati; серб. зимовати
зи́ ркати недок. — чес. zírati;
серб. зиркати
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зиск ч. — чес. zisk
зі́браний — чес. sebraný; слн.
zbran; серб. сабран
зіб́ раність ж. — чес. sebranost;
слн. zbranost; серб. сабраност
зібра́ ти док. — вл. zebrać; чес.
sebrati; слн. zbrati; серб. сабрати
зів ч — слн. zev; серб. зев
зіва́ ка ч. — вл. zywak; слн. zijak
зіва́ ння с. — вл. zywanje; чес.
zívání; слн. zevanje; серб. зевање
зіва́ ти недок. — вл. zywać; чес.
zívati; слн. zevati; серб. зевати
зівну́ ти док. — вл. zywnyć; чес.
zívnouti; слн. zevniti; серб. зевнути
зів’я́ лий — вл. zwjadły; чес.
zvadlý; слн. uvel; серб. увео
зів’я́ нути док. — вл. zwjadnyć; чес. zvadnouti; слн. zveniti;
серб. свенути
зігна́ ти док. — вл. zehnać; чес.
sehnáti; слн. segnati; серб. сагнати
зігни́ ти док. — вл. zhnić; чес.
shníti; слн. zgniti; серб. сагњити
зігну́ ти док. — чес. sehnouti;
серб. сагнути
зігра́ ти док. — вл. zehrać;
чес. sehráti; слн. zaigrati; серб.
сиграти
зідра́ ти док. — чес. sedrati;
слн. odreti; серб. одерати
зігріва́ ти недок. — вл. zahrěwać; чес. zahřávati; слн. segrevati; серб. сагревати
зігрі́ти док. — вл. zahrěć; чес.
zahřáti; слн. segreti; серб. загреjати
зійти́ док. — чес. sejiti; серб.
сићи
зі́лля с. — чес. zelí; слн. zelje
(капуста); серб. зеље
зімкну́ ти док. — чес. semknouti
зім’я́ ти док. — вл. zemjasć;
чес. rozemnouti; слн. zmeti
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зіни́ ця ж. — чес. zenice; слн.
zenica; серб. зеница
зі́новать (дрік) ж. — чес. janovec; серб. зановет
зіпа́ ти недок. — чес. zĕpati
зір, зо́ ру ч. — чес. zor; серб. зор
зірни́ ця ж. — вл. zernička;
слн. zarnice; серб. зорница
зіско́ чити док. — вл. skočić;
чес. seskočiti; слн. skočiti; серб.
саскочити
зіспіва́ тися док. — чес. sezpivati se
зіспо́ ду присл. — вл. zespody;
чес. zespodu
зіста́ вити док. — вл. zestajeć;
чес. sestaviti; слн. sestaviti; серб.
саставити
зіста́ рітися док. — вл. zestarjeć; слн. ostareti; серб. застарети
зіструга́ ти док. — вл. tružić;
чес. sestrouhati; слн. stružiti;
серб. састругати
зі́тканий — вл. zetkany; чес.
setkaný; слн. stkan; серб. саткан
зітка́ ти док. — вл. zetkać; чес.
setkati; слн. stkati; серб. саткати
зітхну́ ти док. — вл. zdychnyć;
слн. vzdihniti; серб. уздахнути
зішкря́ бати док. — вл. zeškrabać; чес. seškrábati; слн. škrabati; серб. шкрабати
зія́ ти недок. — чес. záti; слн.
zijati; серб. зиjати
з’їз́ дити док. — вл. zjězdźić;
чес. sjezditi
з’їс́ ти док. — вл. zjĕsć; чес.
vyjísti; слн. zjesti; серб. поjести
зла́ зити недок. — вл. zlězć;
чес. slézati; слн. laziti
злама́ ти док. — вл. złamać;
чес. zlámati; слн. zlamati; серб.
сломити
зла́ пати док. — вл. złapać;
чес. zlapati; серб. слапити

зле́ гка присл. — вл. zlochka;
чес. zlehka; слн. zlahka
зледеніт́ и док. — чес. zledovatěti; слн. zledeneti; серб. заледенити
злеті́ти док. — вл. zlećeć; чес.
vzletĕti; слн. zleteti; серб. слетети
злив ч. — вл. zliw; слн. zlivanje; серб. слив
злива́ ти недок. — вл. zliwać;
чес. slévati; слн. zlivati; серб. слевати
злиза́ ти док. — вл. zlizać; чес.
slízati; слн. zlizati; серб. излизати
злий — вл. zły; чес. zlý; слн.
zel; серб. зao
зли́ ти (рідину) док — вл. zleć;
чес. slíti; слн. zliti; серб. злити
зли́ тися недок. — вл. złobić so;
чес. zlíti se; серб. злобити се
зли́ ток ч. — чес. slitek; слн.
zlitek
злі́ва присл. — чес. zleva;
серб. слева
злі́зти док — вл. zlĕzć; чес.
zlézti; слн. zlesti
зліпи́ ти док. — вл. zlĕpić; чес.
slepiti; слн. zlepiti; серб. слепити
злі́плювати недлк. — вл. zlěpjować; чес. sleplovati; слн. zlepljati; серб. слепљивати
злі́пшити док. — вл. zlĕpšić;
чес. zlepšiti; слн. zlepšati
злі́сний — вл. złostny; чес.
zlostný; слн. zlosten
злість ж — вл. złosć; чес.
zlost; слн. zlost; серб. злост
зліт ч — вл. zlĕt; чес. vzlet;
слн. zlet; серб. узлет
зліта́ ти док. — вл. zlětać; чес.
sletati; слн. zletati; серб. слетати
злічи́ ти док. — вл. zličić
зло с. — вл. zło; чес. zlo; слн.
zlo; серб. зло
злоба́ ж. — вл. złoba; чес.
zloba; слн. zloba; серб. злоба

злови́ ти док. — вл. złojić; чес.
zloviti; слн. zloviti; серб. изловити
злові́сний — чес. zlověstný;
слн. zlovesten
зло́ дій ч. — вл. złodźij; чес.
zlodĕj; слн. zlodej (диявол)
злоді́йський — чес. zlodějský; слн. zlodejski
зломи́ ти док. — вл. złamać;
чес. zlomiti; слн. zlomiti; серб.
сломити
злора́ дий — слн. zlorad; серб.
злорад
зло́ чин ч. — вл. złočink; чес.
zločin; слн. zločin; серб. злочин
злочи́ нець ч. — вл. złóstnik;
чес. zločinec; слн. zločinec;
серб. злочинац
злочи́ нка ж. — чес. zločinka; слн. zločinka; серб. злочинка
злочи́ нний — чес. zločinný;
слн. zločinski; серб. злочини
злучи́ ти док. — чес. sloučiti
злу́ щити док. — вл. złuskać;
чес. luštiti (відгадувати); слн.
zluščiti; серб. сљуштити
зля́ каний — чес. zlekaný
зляга́ ння с. — вл. zlĕhanje
зляга́ ти недок. — вл. zlěhać;
чес. slehati
злягти́ док. — вл. z; чес.
sležeti; слн. leči; серб. слећи
змага́ ти недок. — чес. zmahati; слн. zmagati (перемогти)
зма́ зати док. — вл. zmazać;
чес. smazati; слн. zmazati; серб.
намазати
змах ч. — вл. mach; чес.
vzmach; слн. mah; серб. узмах
змахну́ ти док. — вл. machnyć; чес. máchnouti; слн. mahniti; серб. смахнути
зма́ щувати недок. — чес.
omašťovati
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зме́ ншити док. — вл. zmjenšić; чес. zmenšiti; слн. zmanjšati;
серб. смањити
зме́ рвити (діал.) док. — вл.
zmjerwić; чес. zmrviti; слн. zmrviti; серб. смрвити
змере́ жити док. — серб. змрежити
змерза́ ти недок. — чес. zmrzati; слн. zmrzovati; серб. смрзавати
зме́ рзлий — вл. zmjerzły; чес.
zmrzlý; слн. zmrzel; серб. измрзао
зме́ рзнути док. — вл. zmjerznyć; чес. zmrznouti; слн. zmrzniti; серб. cмрзнути
змести́ док. — вл. zmjesć; чес.
smésti; слн. zmesti; серб. смести
змива́ ти недок. — вл. zmywać; чес. smývati
зми́ луватися док. — вл.
smilic so; чес. smilovati se; слн.
smiliti se; серб. смиловати се
зми́ мрити док. — слн. zmrmrati; серб. смрмлати
змири́ ти док. — вл. změrnić;
чес. smířiti; слн. zmiriti; серб.
измирити
зми́ ршавіти док. — слн. zmršaveti; серб. смршавити
змислити док. — вл. zmyslić;
чес. smysliti; слн. zmisliti; серб.
смислити
зми́ ти док. — вл. zmyć; чес.
smýti; слн. zmiti
з-між прийм. — чес. zmezi
змії́ний — вл. zmijiči; серб.
змиjињи
змій ч. — вл. zmij; слн. zmaj;
серб. змаj
змі́на ж. — вл. zmĕna; чес.
zmĕna; слн. izmena; серб. смена
зміни́ ти док. — вл. zmĕnić;
чес. zmĕniti; слн. zmenjati; серб.
сменити
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змі́нювати недок. — вл.
zmjenjeć; чес. změňovati; слн.
zmenjavati; серб. смењивати
змі́ряти док. — вл. zmĕrić;
чес. zmĕřiti; слн. zmeriti; серб.
измерити
змісти́ ти док. — серб. сместити
зміта́ ти недок. — вл. zmjetać;
чес. smetati; слн. pometati; серб.
мести
зміцни́ ти док. — вл. zmocnić;
чес. zmocniti
змішаний — вл. změšeny;
чес. smišený; слн. zmešan; серб.
смешан
зміша́ ти док. — вл. zmĕšeć;
чес. zmíchati; слн. zmešati; серб.
смешати
змі́шувати док. — вл. zmĕšować; чес. směšovati; слн. mešati; серб. мешати
змія́ ч. — вл. zmijica; чес.
zmije; слн. zmija; серб. змиjа
змо́ ва ж. — чес. smlouva
змо́ витися док. — чес. smluviti se
змовка́ ти недок. — чес. zmlkati
змо́ вкнути док. — чес.
zmlknouti; слн. obmolkniti
змога ж. — вл. zmoha; слн.
zmogljivost
змогти́ док. — вл. zmóć; чес.
zmoci; слн. zmoči; серб. смоħи
змоклий — чес. zmoklý
змо́ кнути док. — вл. zmoknyć; чес. zmoknouti
змокрі́ти док. — чес. zamokřiti se; серб. смокрити се
змо́ лоду присл. — чес. zmladu; слн. zmlada
змоло́ ти док. — вл. zmlĕć; чес.
semlíti; слн. zmleti; серб. смлети
змолоти́ ти док. — вл. zmłóćić;
чес. omlátiti; слн. zmlatiti; серб.
смлатити

змоло́ чений — чес. zmlácený; слн. zmlačen; серб. смлачен
змори́ тися док. — чес. zmořiti se; серб. сморити се
зморо́ зити док. — чес. zmraziti; слн. zmraziti
змо́ ршок ч. — слн. smrček;
серб. смрчак
змо́ рщити док. — вл. zmoršćić; серб. смрштити
змота́ ти док. — вл. zmotać; чес.
smotati; слн. zmotati; серб. смотати
змо́ ток ч. — вл. zmótk; чес.
smotek; серб. смотак
змо́ тувати недок. — вл. zmotować; чес. smotávati; слн. zmotavati; серб. смотавати
змочи́ ти док. — вл. womačić;
чес. smočiti; слн. zmočiti; серб.
смочити
змо́ чувати недок. — вл. womačować; чес. smočovati; слн.
močiti
змужні́лий — чес. zmužnĕlý
змужні́ти док. — чес. zmužnĕti
зму́ чити док. — вл. zmučić; чес.
zmučiti; слн. zmučiti; серб. узмучити
зму́ чений — чес. zmučený;
слн. zmučen; серб. замучен
зм’я́ клий — чес. zmĕklý; слн.
zmehčan
зм’я́ кнути док. — вл. zmjaknyć; чес. zmĕknouti; слн. zmehčati; серб. умекшати
зм’якши́ ти док. — вл. zmjechčić; чес. zmĕkčiti; слн. zmekčiti;
серб. умекшати
зм’я́ кшувати недок. — вл.
zmjechčować; чес. změkčovati;
слн. mehčati; серб. смекшавати
знаве́ ць ч. — чес. ználec; слн.
znalec; серб. зналац
зна́ гла присл. — вл. znahła;
чес. znáhla; слн. naglo

з-над прийм. — слн. iznad;
серб. изнад
знадво́ ру присл. — серб. здвора
знайо́ мий — вл. znajomny
знайо́ мство с. — вл. znajomstwo
знайти́ док. — чес. najíti; слн.
najti; серб. снаћи
знак ч. — вл. znak; чес. znak;
слн. znak; серб. знак
знамени́ тий — вл. znamjenity;чес. znamenitý; слн. znamenit; серб. знаменит
знамени́ тість ж. — вл. znamjenitost; чес. znamenitost; слн.
znamenitost; серб. знаменитост
знаме́ ння с. — вл. znamjo;
чес. znamení; слн. znamenje;
серб. знамење
знаменува́ ти недок. — чес.
znamenati; серб. знаменовати
зна́ ний — вл. znaty; чес.
známý; слн. znan; серб. знан
знання́ с. — вл. znaće; чес.
znání; слн. znanje; серб. знање
знаря́ ддя с. — вл. narjada; чес.
nářadí
зна́ ти недок. — вл. znać; чес.
znáti; слн. znati; серб. знати
зна́ тний — чес. znatný; слн.
znaten; серб. знатан
знахо́ ження с — чес. nacházení; слн. nahajanje; серб. снахођење
знаходити. недок. — чес. nach́ á zeti; слн. nahajati; серб. снаходити
зна́ чення с. — серб. значење
зна́ чити недок. — чес. značiti; слн. značiti; серб. значити
значни́ й — чес. značný;
серб. значаjан
знева́ жити док. — чес. znevážiti
зневі́ра ж. — чес. znevěřiti
se; серб. сневера
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знемогти́ док. — слн. znemoči; серб. изнемоћи
знена́ цька присл. — слн. iznenada; серб. изненада, изненадски
знести́ док. — вл. znjesć; чес.
snésti; слн. znesti; серб. снести
знешко́ дити док. — вл. znješkódźnić; чес. zneškodniti
зни́ ження с. — вл. zniženje;
чес. snížení; слн. znižanje; серб.
снижење
зни́ жувати недок. — вл. znižować; чес. snižovati; слн. zniževati; серб. снижавати
зни́ зити док. — вл. znižić; чес.
snížiti; слн. znižati; серб. снизити
зни́ щення с. — вл. zničenje;
чес. zničení; слн. uničenje; серб.
cништење
зни́ щити док. — вл. zničić; чес.
zničiti; слн. zničiti; серб. cништити
зни́ щувати недок. — вл. zničować; чес. zničovati; слн. zničevati; серб. сништавати
зніма́ ти недок. — слн. snemati; серб. снимати
зноби́ ти недок. — чес. znobiti
зно́ ву присл. — вл. znowa; чес.
znovu; слн. znova; серб. снова,
изнова
зно́ сини мн. — серб. сношаj
зно́ сити недок. — вл. znošować;
чес. znašeti; слн. znositi; серб. сносити
зну́ дитися док. — чес. znuditi se; серб. снудити се
зну́ джений — чес. znuděný;
серб. снужден
зня́ ти док. — слн. sneti; серб.
узнети
зобрази́ ти док. — вл. zwobrazić; чес. zobraziti
зови́ ця ж. — чес. zolva; слн.
zolva; серб. заова
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зо́ вні присл. — чес. zevně
зо́ всім присл. — слн. zavsem;
серб. сасвим
зозу́ ля ж. — чес. zezulka
зола́ ж. — вл. zoło; чес. zola;
слн. zola; серб. зола
золота́ р ж. — вл. złotnikar;
слн. zlatar; серб. златар
золота́ рство ж. — слн. zlatarstvo; серб. златарство
золоте́ весі́лля с. — вл. złoty
kwas; чес. zlatá svatba;
зо́ лото с. — вл. złoto; чес.
zlato; слн. zlato; серб. злато
золоти́ й — вл. złoty; чес. zlatý; слн. zlat; серб. злат
золоти́ ти недок. — вл. złoćić;
чес. zlatiti; слн. zlatiti; серб. златити
золо́ чений — вл. złočany; чес.
zlacený; слн. pozlačen; серб. злачен
зомлі́ти док. — чес. zemdleti;
слн. omedleti
зона́ (сажка) ж. — чес. zůna;
слн. zona (пусте зерно)
зора́ ти док. — вл. zworać; чес.
zorati; слн. zorati; серб. узорати
зоря́ (ранкова) ж. — вл. zerja;
чес. zora, záře; слн. zora, zarja;
серб. зора
зосере́ дити док. — слн. sosrediti
зоста́ тися док. — вл. zwostać; слн. ostati; серб. изостати
з-пе́ ред прийм. — чес. zpřed;
слн. izpred; серб. спред
з-під прийм. — вл. zpody,
zpód; чес. zpod; слн. izpod; серб.
испод
з-по́ за прийм. — чес. zpoza
з-по́ серед прийм. — серб.
испосред
зра́ да ж. — чес. zrada
зра́ ння присл. — вл. zranja; чес.
zrána; слн. izrana; серб. израна

зри́ ти док. — вл. zryć; чес.
vzrýti; слн. zriti; серб. изрити
зрі́внювати недок. — вл. zrunować; чес. srovnávati; слн.
zravnavati; серб. сравњавати
зрівня́ ти док. — вл. zrunać;
чес. srovnati; слн. zravnati; серб.
сравнати
зріди́ ти док. — вл. wurědšić;
чес. zřediti; слн. zredčiti
зрі́дка присл. — вл. zrĕdka; чес.
zřídka; слн. zredka; серб. изретка
зрі́зати док. — вл. zrězać; чес.
seřezati; слн. zrezati; серб. срезати
зріз ч. — чес. sřez; слн. zrezek
зрі́лий — вл. zrały; чес. zralý;
слн. zrel; серб. зрео
зрі́лість ж. — вл. zrałosć; чес.
zralost; слн. zrelost; серб. зрелост
зріст ч. — вл. zróst; чес. zrůst;
слн. rast; серб. узраст
зрі́ти (достигати) недок. — вл.
zrać; чес. zráti; слн. zreti; серб.
зрети
зрі́ти, здрі́ти (бачити) недок. —
вл. zrjeć; чес. zříti; слн. zreti;
серб. зрети
зрозумі́лий — вл. zrozumliwy; чес. srozumitelný; слн. razumljiv; серб. разумљив
зрозумі́ти док. — вл. zrozumić;
чес. vyrozumĕti; слн. razumeti;
серб. уразумети
зрони́ ти док. — вл. zronić; чес.
zroniti; серб. изронити
зро́ слий — вл. zrostły; чес.
srostlý; слн. zrasel; серб. срасао
зроста́ ння с. — чес. srůstaní;
слн. zraščanje; серб. срастање
зроста́ ти недок. — вл. zrostować; чес. srůstati; слн. rasti; серб.
срастати
зрости́ док. — вл. zrosć; чес.
srůsti; слн. zrasti; серб. срасти
зруб ч. — вл. zrubс; чес. srub

зруба́ ти док. — вл. zrubać;
чес. zrubati; серб. срубити
зручни́ й — чес. zručný
зсади́ ти док. — вл. zesadźić;
чес. sesaditi
з-се́ ред прийм. — вл. zesrjedź;
серб. исред
зси́ пати док. — вл. zesypać;
чес. sesypati; слн. sesipati; серб.
сасипати
зсиха́ тися недок. — вл. schnyć;
чес. sesychati se; слн. sušiti se;
серб. сасушивати се
зсі́стися док. — слн. sesesti se
зсо́ хнути док. — вл. zeschnyć;
чес. seschnouti
зсува́ тися недок. — вл. zesuwać so; чес. sesunovati se
зсу́ нутися док. — чес. sesunouti se
зсуши́ ти док. — вл. zesušić;
чес. usušiti; слн. sesušiti; серб.
исушити
зуб ч. — вл. zub; чес. zub; слн.
zob; серб. зуб
зуба́ тий — вл. zubaty; чес.
zubatý; слн. zobat; серб. зубат
зубе́ ць ч. — чес. zubec; слн.
zobček; серб. зубац
зубни́ й — вл. zubny; чес.
zubní; слн. zoben; серб. зубни
зубр ч. — вл. zubr; чес. zubr;
слн. zober; серб. зубар
зубча́ стий. — вл. zubičkaty;
чес. zoubkovaný; слн. zobčast;
серб. зубчаст
зуси́ лля с. — чес. úsilí
зустрі́ти док. — слн. srečati;
серб. сусрести
зу́ стріч ж. — слн. srečanje;
серб. сусрећа
зціли́ ти док. — чес. zaceliti;
слн. sceliti; серб. исцелити
зчеса́ ти док. — вл. sčesać;
чес. sčesati; слн. sčesati
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зчи́ стити док. — вл. čisćić; чес.
zčistiti; слн. sčistiti; серб. шчистити
зчорні́лий — чес. zčernalý
зчорні́ти док. — вл. sčornjeć;
чес. zčernati; слн. sčrneti; серб.
поцрнети
зшива́ ти недок. — вл. zešiwać;
чес. sešívati; слн. sešivati; серб.
сашивати
зши́ ти док. — вл. zešić; чес.
sešíti; слн. sešiti; серб. сашити
зя́ блик ч. — вл. zyba; слн. zeba;
серб. зеба
зя́ бра мн. — вл. žabra; чес. žábry
з’я́ ва ж. — вл. zjaw; чес. zjev
з’ясува́ ти док. — вл. zjasnić;
чес. ujasniti; слн. zjasniti
зять ч. — чес. zeť; слн. zet;
серб. зет
зя́ яти недок. — чес. záti; слн.
zijati; серб. зиjати
Іі
і спол., част. — чес. i; слн. i,
in; серб. и
і́ва (діал.) ж. — вл. jiwa; чес.
jíva; слн. iva; серб. ива
і́волга ж. — чес. vlha; серб.
вуга
і́грашка ж. — чес. hračka;
слн. igračka; серб. играчка
і́кавка ж. — чес. hýkot; серб.
икавка
іка́ ти недок. — вл. hikać; чес.
hýkati; слн. ikati; серб. ицати
і́кло с. — чес. kel; слн. okel
ікра́ ж. — вл. jikra; чес. jikra;
слн. ikra; серб. икра
імени́ тий — вл. mjenity; чес.
jmenitý; слн. imenit; серб. именит
іменува́ ти недок. — вл.
mjenować; чес. jmenovati; слн.
imenovati; серб. именовати
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імла́ ж. — вл. mła; чес. mlha,
mhla; слн. megla; серб. магла
імли́ стий. — вл. młovojty;
чес. mlžistý; слн. meglen; серб.
магласт
ім’я́ с. — вл. mjeno; чес. jméno, jmĕ; слн. ime; серб. име
іна́ к, інакше присл. — вл. hinak; чес. jinak; слн. inako; серб.
инако
іна́ кший займ. — вл. hinaši;
чес. jinakší; серб. иначиjи
і́нде присл. — вл. hindźe; чес.
jinde; слн. inde; серб. инђе
і́ній ч. — чес. jíní; слн. inje;
серб. иње
інозе́ мець ч. — чес. jinozemec; слн. inozemec
інозе́ мка ж. — чес. jinozemka;
слн. inozemka
і́нший займ. — чес. jinší
іржа́ ж. — вл. zerzawc; чес.
rez, rza; слн. rja; серб. рђа
іржа́ вий — вл. zerzawy; чес.
rezavý; слн. rjav (коричневий);
серб. рђав (поганий)
іржа́ віти недок. — вл. zerzawić; чес. rezavĕti; слн. rjaveti;
серб. рђати
іржа́ ти недок. — вл. ržeć (звучати); чес. ržati; слн. hrzati; серб.
рзати
і́скра ж. — вл. škra; чес.
jiskra; слн. iskra; серб. искра
іскри́ ти недок. — вл. škričkować; чес. jiskřiti se; слн. iskriti
se; серб. искрити се
і́стик ч. — чес. otka
і́стина ж. — чес. jistina; слн.
istina; серб. истина
іти́ недок. — вл. hić; чес. jíti;
слн. iti; серб. иħи
іще́ , ще присл. — вл. hišće;
чес. ještě; слн. išče, šče; серб.
jоште

Її

Кк

їба́ ти недок. — вл. jebać (обманювати); чес. jebati; слн. jebati; серб. jебати
їда́ ж. — вл. jĕdź; слн. jed;
серб. jедење
їда́ льна ж — чес. jídelna;
слн. jedilnica; серб. jедаоница
їде́ ць ч. — вл. jĕdźk; чес. jedlík; слн. jedec
їдки́ й — чес. jedký; слн.
jedek; серб. jедак
ї́дло с. — вл. jedło; чес. jídlo;
слн. jelo, jedilo; серб. jело
їдь ж. — вл. jĕd; чес. jed;
серб. jед
ї́жа ж. с. вл. jĕdź; слн. jeja;
серб. jеђа
їжа́ к ч. — вл. jĕžak; чес.
ježek; слн. jež; серб. jеж
ї́житися недок. — вл. jĕžić
so; чес. ježiti se; слн. ježiti se;
серб. jежити се
їзда́ ж. — вл. jĕzd, jězba; чес.
jízda; слн. jezda; серб. jезда
їзде́ ць ч. — вл. jĕzdnik; чес.
jezdec; слн. jezdec; серб. jездац
ї́здити недок — вл. jĕzdźić; чес.
jezditi; слн. jezditi; серб. jездити
ї́сти недок. — вл. jĕsć; чес.
jísti; слн. jesti; серб. jести, jисти
їстівни́ й — вл. jĕdźny; чес.
jedlý; серб. jестив
їх́ ати недок. — вл. jĕchać; чес.
jechati; слн. jahati; серб. jахати
ї́хній займ. — вл. jich; чес. jich;
серб. њихов

ка́ вка (діал.) ж. — вл. kawka;
чес. kavka; слн. kavka; серб. кавка
кагане́ ць ч. — чес. kahanec
кади́ ло с. — вл. kadźidlo (ладан); чес. kadidlo; слн. kadilo;
серб. кадило
кади́ ти недок. — вл. kadźić; чес.
kaditi; слн. kaditi; серб. кадити
ка́ дка ж. — вл. kadź; чес. káď;
слн. kad; серб. када
кадни́ й — вл. kadny; слн. kaden; серб. кадан
ка́ дуб, ка́ дівб ч. — вл. kadołb
(димар); чес. kadlub
каза́ ти недок. — вл. kazać
(веліти); чес. kázati; слн. kazati
(показувати); серб. казати
кази́ тися недок. — вл. kazyć
so (псуватися); чес. kaziti se;
слн. kaziti (псувати); серб. казити се
ка́ ка (дит.) ж. — серб. кака
ка́ кати (дит.) недок. — вл.
kakać; чес. kakati; слн. kakati;
серб. какити
кал ч. — вл. kał (дурниця);
чес. kal (болото); слн. kal (тс.);
серб. као, кал (тс.).
каламу́ ть ж. — чес. kolomut
кала́ ч ч — вл. kołač; чес. koláč;
слн. kolač (пиріг); серб. колач
кала́ чик ч. — чес. koláček;
слн. kolaček; серб. колачић
кали́ на ж. — вл. kalinka; чес.
kalina; слн. kalina; серб. калина
кали́ новий — чес. kalinový;
серб. калинов
кальни́ й — чес. kalný; слн.
kalen; серб. кален
калю́ жа ж. — чес. kaluže;
слн. kaluža; серб. каљужа
калю́ жниця ж. — слн. kalužnica; серб. каљужница

Йй
йма́ ти недок. — вл. jimać; чес.
jímati; слн. jemati; серб. jемати
йорж ч. — вл. jerš
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каля́ ти недок. — чес. káleti;
слн. kaljati; серб. каљати
каменува́ ти док. — вл. kamjenjować; чес. kamenovati; слн.
kamenjati; серб. каменовати
каменя́ р ч. — вл. kamjenik;
чес. kamenář; серб. камењар
каміне́ ць ч — вл. kamjenc;
чес. kamenec; слн. kamenec;
серб. каменац
камі́нний — вл. kamjentny;
чес. kamenný; слн. kamen; серб.
камени
камі́ння с. — чес. kamení;
слн. kamenje; серб. камење
камі́нчик ч — чес. kameniček; слн. kamenček; серб. каменчиħ
ка́ мінь ч. — вл. kamjeń; чес.
kámen; слн. kamen; серб. камен
кам’янистий — вл. kamjenjaty; чес. kamenistý; слн. kamenit;
серб. каменит
кам’яни́ ця ж. — чес. kamenice; слн. kamenica; серб. каменица
кам’яні́ти недок. — чес.
kamenĕti; слн. kamneti; серб.
каменити
ка́ нтар ч. — чес. kantar; серб.
кантар
ка́ нути док. — чес. kanouti;
серб. канути
ка́ ня ж. — вл. kanja; чес.
kanĕ; слн. kanja; серб. кања
кап! виг. — вл. kap!; чес.
kap!; серб. кап!
ка́ пати недок. — вл. kapać;
чес. kapati; слн. kapati, kapljati;
серб. капати
ка́ пиця ж. — слн. kapica;
серб. капица
ка́ пка (діал.) ж. — вл. kapka;
чес. kapka; серб. капка
ка́ пнути док. — вл. kapnyć;
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чес. kápnouti; слн. kaniti; серб.
капнути
ка́ посний — вл. pakostny;
серб. пакостан
ка́ посник ч. — вл. pakostnik;
серб. пакосник
капра́ вий — чес. kapravý
капу́ ста ж. — чес. kapusta;
слн. kapus; серб. купус
ка́ ра ж. — чес. kára; слн. kar
(докір); серб. кар (тс.)
кара́ сь ч. — вл. karas; чес.
karas; слн. karas; серб. карас
кара́ ти недок. — чес. kárati;
слн. karati (докоряти); серб. карати (тс.)
карб ч. — вл. karba
карк ч. — вл. kyrk (горло);
чес. krk; серб. крк
ка́ ркати недок. — вл. krakać;
чес. krákati; слн. krakati
ка́ ркнути док. — вл. kraknyć;
слн. krakniti
карлюка ж. — серб. крљук
ка́ рний — чес. karný; серб.
карни
карта́ ти недок. — слн. krtati;
серб. кртити
кат ч. — вл. kat; чес. kat
катува́ ти недок. — чес. katovati
кача́ с. — вл. kačo; чес. kače
кача́ н ч. — серб. кочањ
кача́ тко с. — чес. kačátko
ка́ чка ж. — вл. kačka; чес.
kačka
ка́ чур с. — вл. kačor; чес. kačer
ка́ ша ж. — вл. kaša; чес. kaše;
слн. kaša; серб. каша
ка́ шель ч. — вл. kašel; чес.
kašel; слн. kašelj; серб. кашаљ
ка́ шляти недок. — вл. kašlować; чес. kašlati; слн. kašljati; серб.
кашљати
ка́ ятися недок. — вл. kać so; чес.
káti se; слн. kajati se; серб. каjати се

каяття́ с. — вл. kaće; чес. pokání; серб. каjање
ква! виг. — вл. kwa!; чес. kvá!;
слн. kva!; серб. ква!
ква́ кати недок. — вл. kwakać;
чес. kvákáti; слн. kvakati; серб.
квакати
квакнути док. — вл. kwaknyć;
слн. kvakniti
ква́ пити недок. — вл. kwapić;
чес. kvapiti; слн. kvapiti
квапли́ вий — чес. kvaplivý
квас ч. — вл. kwas (весілля);
чес. kvas (закваска); слн. kvas
(тс.); серб. квас (тс.)
ква́ сиво с. — серб. квасиво
ква́ сити недок — чес. kvasiti;
слн. kvasiti; серб. квасити (мочити)
квасни́ ця ж. — чес. kvasnice;
слн. kvasnica; серб. квасница
ква́ шення с. — чес. kvašení;
слн. kvašenje; серб. квашење
кви́ кати недок. — вл. kwikać;
чес. kvíkati
квили́ ти недок. — чес. kvíleti; слн. cviliti; серб. цвилити
квича́ ти недок. — вл. kwičeć
(скрипіти); чес. kvičeti; слн. kvičati; серб. квичати
кві́кнути (діал.) док. — вл.
kwiknyć; чес. kviknouti; серб.
квикнути
квіт ч. — вл. kwĕt; чес. kvĕt;
слн. cvet; серб. цвет
кві́тень ч. — чес. kvĕten
(травень); хорв. cvjetanj (тс.)
кві́тка ж. — вл. kwĕtk; чес.
kvítek; слн. cvetka; серб. цветак
кві́тнути недок. — чес. kvitnouti; слн. cvesti; серб. цветати
кво́ ка (діал.) ж. — чес. kvoka; слн. kvoka; серб. квока
квокта́ ти недок. — чес. kvokati; слн. kvokati; серб. квоцати

кво́ чка ж. — чес. kvočka; слн.
kvočka; серб. квочка
ке́ лих ч. — вл. keluch; чес.
kalich; слн. kelih
кива́ ти недок. — вл. kiwać;
чес. kývati; слн. kivati
кивну́ ти док. — вл. kiwnyć;
чес. kývnouti; слн. kivniti
ки́ дати недок. — вл. kidać
(насипати); чес. kydati; слн. kidati (згрібати); серб. кидати
кий ч. — вл. kij; чес. kyj; слн.
kij (булава); серб. киjа
кила́ ж. — чес. kýla; слн. kila;
серб. кила
кила́ вий (діал.) — чес. kýlavý;
слн. kilav; серб. килав
ки́ нути док. — вл. kidnyć;
чес. kydnouti; серб. кинути
кипі́ння с. — чес. kypĕní;
слн. kipenje; серб. кипљење
кипі́ти недок. — вл. kipjeć; чес.
kypĕti; слн. kipeti; серб. кипети
ки́ слий — вл. kisały; чес.
kyselý; слн. kisel; серб. кисео
кисли́ ця ж. — слн. kislica
ки́ снути недок. — вл. kisnyć;
чес. kysnouti; слн. kisniti; серб.
киснути (мокнути)
ки́ тиця ж. — вл. kitka; чес.
kytice; слн. kitica (пасмо); серб.
китица
ки́ чера ж. — чес. kečera; серб.
кичер
ки́ шка ж. — чес. kyška
кия́ к ч. — чес. kyják; серб. киjак
кия́ нка ж. — вл. kijenca; чес.
kyjanka
кі́нва ж. — чес. konev; слн.
konva
кі́бець ч. — вл. kobčik; слн.
kobec; серб. кобац
кі́готь ч. — вл. kocht (остюк)
кі́зка ж. — вл. kózka; чес.
kozka; слн. kozka; серб. коска
119

кіл, кола́ ч. — вл. koł (стовп);
чес. kůl; слн. kol; серб. кол
кіло́ к ч. — вл. kołk; чес. kolek;
слн. kolec; серб. колац
кіло́ чок ч. — чес. kolíček; слн.
kolček
кі́лля с. — чес. kolí; слн.
kolje; серб. коље
кі́лькість ж. — чес. kolikost;
слн. kolikost
кільце́ с. — слн. kolce; серб.
колце
кі́льчик ч. — вл. kołoch; чес.
klíček; слн. kal; серб. калац
кім
́ ля (діал.) ж. — чес. komle
кі́нва ж. — чес. konev; слн.
konva
кіне́ ць ч. — вл. kónc; чес.
konec; слн. konec; серб. конац
кіне́ ць прийм. — чес. konec
кі́нник ч. — слн. konjenik;
серб. коњик
кі́нниця ж. — слн. konjica;
се рб. коњица
кі́нський — чес. koňský; слн.
konjski; серб. коњски
кі́нчик ч. — вл. kónčk; чес.
končic; слн. konček (обривок);
серб. кончиħ
кінча́ ти недок. — чес. končivati; слн. končati; серб. кончати
кінчи́ ти док. — вл. kónčić;
чес. končiti; серб. кончити
кінь ч. — вл. kóń, konja; чес.
kůň; слн. konj; серб. коњ
кіпе́ ць (діал.) ч. — чес. kopec
кіпоть ч. — вл. kopć; чес. kopt
кір ч. — серб. кор
кі́рка ж. — чес. kůrka; серб.
корка
кірх, корх ч. — вл. korch (ліва рука); чес. krcha (тс.)
кіс (чорний дрізд) ч. — вл.
kós; чес. kos; слн. kos; серб. кос
кісся́ с. — слн. kosje; серб. кошље
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кі́стка ж. — вл. kóstka; чес.
kůstka; слн. kostka; серб. коска,
коштица
кість ж. — вл. kósć; чес.
kost; слн. kost; серб. кост
кістяни́ й — вл. kosćany; чес.
koštěný; слн. koščen, kosten;
серб. кошчан, косни
кіт ч. — чес. kot; серб. кот
кітва́ , кітви́ ця ж. — вл. kótwa, kotwica; чес. kotva; слн. kotva, kotvica (спуск); серб. котва
кіт́ на — чес. kotní; серб. котна
кіш (кошик) ч. — вл. koš; чес.
koš; слн. koš; серб. кош
кішка ж. — вл. kočka; чес. kočka
кла́ ки (діал.) мн. — чес. klaky
кла́ нятися недок. — чес. klanĕti se; слн. klanjati se; серб.
клањати се
кла́ пати недок. — вл. kłapać;
чес. klapati; слн. klapati; серб.
клапати
клапову́ хий — чес. klapouchý; слн. klapouh
кла́ сти недок. — вл. kłasć;
чес. klásti; слн. klasti; серб. класти
кле́ їти недок. — вл. klijić; чес.
klíti; слн. klejiti
клей ч. — вл. klij; чес. klej;
слн. klej; серб. клиjа
кле́ кіт ч. — чес. klekot; слн.
klokot; серб. клокот
клекота́ ти недок. — вл. klekotać (каркати); чес. klekotati;
слн. klokotati; серб. клокотати
клен ч. — вл. klon; чес. klen;
слн. klen; серб. клен
клень (діал.) ч. — вл. klen;
чес. kleň; слн. klen; хорв. klijen
клено́ вий — вл. klonowy;
чес. klenový; слн. klenov; серб.
кленов
клеп ч. — вл. klep; чес. klep;
слн. klep; серб. клеп

клепа́ ло с. — вл. klepadło;
чес. klepadlo; слн. klepalo; серб.
клепало
клепа́ ння с. — чес. klepání;
слн. klepanje; серб. клепање
клепа́ ти недок. — вл. klepać;
чес. klepati; слн. klepati; серб.
клепати
клепа́ ч (діал.) ч. — вл. klepač
(молоток для клепання); чес.
klepač; серб. клепач
клепе́ ць (заст.) ч. — вл.
klepc; чес. klepec; слн. klepec;
серб. клепац
кле́ пка ж. — чес. klépka; серб.
клапка
кле́ шня ж. — серб. клашња
(панчоха)
кли́ кати недок. — чес. klíčeti; слн. klikati; серб. клицати,
кликовати
кли́ кнути док. — слн. klikniti; серб. кликнути
клин ч. — вл. klin; чес. klín;
слн. klin; серб. клин
кли́ нець ч. — вл. klinčk; чес.
klínec; слн. klinec; серб. клинац
кли́ ння с. — слн. klinje; серб.
клиње
клич ч. — слн. klic; серб. клик
кли́ шавий — вл. klĕšiwy
кліть ж. — чес. klec; слн. klet
(льох); серб. клет
клі́тка ж. — вл. klĕtka; чес.
kletka; слн. kletka; серб. клетак
кліщ ч. — вл. klĕšć; чес.
klíšť; слн. klešč; серб. клешт
клі́щити (діал.) недок. — чес.
kleštiti; слн. kleščiti; серб. клештити
клі́щі мн. — вл. klĕšće; чес.
kleštĕ; слн. klešče; серб. клеште
кло́ кати недок. — чес. klokotati; слн. klokati; серб. клоцати
клони́ ти недок. — чес. kloniti; слн. kloniti; серб. клонити

клоп ч. — слн. klop; серб. клоп
кло́ піт ч. — вл. klepot (стукіт);
чес. klopota; серб. клопот (торохкотнява)
клопота́ тися недок. — чес.
klopotati se
клопітни́ й — чес. klopotný
кло́ ччя с. — чес. klk (жмут);
слн. kolke
клуб (стегно) ч. — вл. kłuba;
чес. kloub; слн. klob; серб. клуба
клуби́ тися недок. — чес. kloubiti se; серб. клупчити се
клубо́ к ч. — вл. kłubk; чес.
kloubek; слн. klobek; серб. клупко
клус ч. — вл. klus; чес. klus;
слн. kljus; серб. кљусе (конячка)
клювати недок. — вл. kluwać;
чес. klovati; слн. kljuvati; серб.
кљувати
клю́ ка (діал.) ж. — вл. kluka
(гак); чес. klika (клямка); слн.
kljuka (гак); серб. кљука (костур)
клю́ кати недок. — вл. klukać;
слн. kljukati; серб. кљукати
клю́ кнути док. — слн. kljukniti; серб. кљукнути
клю́ нути док. — чес. klinouti;
слн. kljuniti; серб. кљунути
ключ ч. — вл. kluč; чес. klíč;
слн. ključ; серб. кључ
ключа́ р ч. — слн. ključar; серб.
кључар
клю́ чик ч. — вл. klučik; чес.
klíček; слн. ključek; серб. кључиħ
ключи́ на ж. — серб. кључина
ключиця ж. — вл. klučowka;
слн. ključica; серб. кључица
клю́ чка ж. — чес. klička
кляка́ ти недок. — вл. klakać;
чес. klekati; слн. klekati; серб.
клецати
клякну́ ти док. — вл. klaknyć; чес. kleknouti; слн. klekniti;
серб. клекнути, клеħи
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кля́ скати (діал.) недок. — вл.
kleskać; слн. klesniti
клясти́ недок. — вл. kleć; чес.
klíti; слн. kleti; серб. клети
кля́ тва ж. — вл. klatwa (прокляття); чес. kletva (тс.); слн.
kletev (клятьба); серб. клетва
клятьба́ — вл. klatba; чес.
kletba; слн. kletba
кляча́ ти (діал.) недок. — вл.
klečeć; чес. klečeti; слн. klečati;
серб. клечати
кметь ч. — вл. kmjeć; чес. kmeť
(дід); слн. kmet; серб. кмет
кмин ч. — чес. kmín; слн. kmin;
серб. кмин
кни́ га, кни́ жка ж. — вл. kniha;
чес. kniha, knižka; слн. knjiga;
серб. књига
книга́ рня ж. — вл. kniharnja; чес. knihárna; слн. knjigarna
книголю́ б ч. — слн. knjigoljub; серб. књигољубац
кни́ жка (анат.) ж. — вл.
knihi; чес. kniha; слн. knjiga; серб.
книжица
кни́ жний — вл. knižny; чес.
knižní; слн. knjižen; серб. књижан
кни́ жник ч. — серб. књижник
кнур ч. — чес. kňour
княги́ ня ж. — вл. knjeni (пані); чес. knĕhynĕ; слн. kneginja;
серб. кнегиња
кня́ жий — вл. knježi (панський); чес. knežský; слн. knežji;
серб. кнежев
кня́ жити, князювати недок. —
вл. knježić (панувати); слн. kneževati; серб. кнезовати
кня́ жич ч. — чес. kněžic; слн.
knežič; серб. кнежић
княжна́ ж. — вл. knježna (дівчина); чес. knĕžna; слн. knežna
князь ч. — вл. knjez (пан); чес.
knĕz (жрець); слн. knez; серб. кнез
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коби́ ла ж. — вл. kobła; чес.
kobyla; слн. kobila; серб. кобила
коби́ лка ж. — чес. kobylka;
слн. kobilica; серб. кобилица
коби́ лячий — вл. koblacy; серб.
кобилеħи
коблик ч. — серб. скобаљ
кова́ дло с. — вл. nakow, kowadło; чес. kovadlo; слн. kovalo;
серб. наковало
кова́ ль ч. — вл. kowar; чес.
kovář; слн. kovač; серб. ковач
ко́ ваний — чес. kovaný; слн.
kovan; серб. кован
ковбаса́ ж. — вл. kołbasa;
чес. klobása; слн. klobasa; серб.
кобаса
ко́ взанка ж. — чес. klouzačka; серб. клизалиште
ко́ взати недок. — чес. klouzati; серб. клизати
ковзки́ й — чес. kluzký; серб.
клизак
ковила́ ж. — вл. kovjel; чес.
kovyl; слн. kovilje; серб. ковиље
ковки́ й — серб. ковак
ковту́ н ч. — чес. koltoun
ко́ гут (діал.) ч. — чес. kohout
ко́ жа (діал.) ж. — вл. koža;
чес. kůže; слн. koža; серб. кожа
ко́ жний займ. — вл. koždy;
чес. každý; слн. kožen
кожу́ х ч. — вл. kožuch; чес.
kožich; слн. kožuh; серб. кожух
кожуха́ р ч. — вл. kožuchar;
слн. kožuhar; серб. кожухар
кожуши́ на ж. — вл. kožušina; чес. kožešina; слн. kožušina;
серб. кожушина
кожушо́ к ч. — чес. kožíšek;
слн. kožušek; серб. кожушак
коза́ ж. — вл. koza; чес. koza;
слн. koza; серб. коза
коза́ р ч. — вл. kozar; чес. kozař; слн. kozar; серб. козар

козе́ л ч. — вл. kozoł; чес.
kozel; слн. kozel; серб. козао
козері́г ч. — вл. kozoróžk;
чес. kozoroh; слн. kozorog; серб.
козорог
ко́ зли мн. — вл. kózły (кроква); слн. kozel; серб. козлиħ
ко́ злик ч. — вл. kózlik; чес.
kozlík; слн kozlik; серб. козлиħ
козли́ на ж. — вл. kozlina;
чес. kozlina; слн. kozlina; серб.
козлина
козля́ с. — вл. kozlo; чес.
kozle; слн. kozle; серб. козле
козля́ тко с. — вл. kozlatko;
чес. kůzlatko
козля́ тина ж. — чес. kozlina;
слн. kozletina; серб. козетина
козля́ чий — вл. kozlacy; чес.
kozlečí
ко́ зуб ч. — чес. kozub
козу́ ля ж. — чес. kozula; серб.
козуља
козя́ чий — вл. kozacy
ко́ їти недок. — чес. kojiti
кокоті́ти (діал.) недок. — вл.
kokotać; чес. koktati; слн. kokotati; серб. кокотати
ко́ кош (діал.) ч. — вл. kokoš;
чес. kokoš; слн. kokoš; серб. кокош
коко́ шка (діал.) ж. — вл. kokoška; чес. kokoška; слн. kokoška; серб. кокошка
ко́ лесо с. — вл. kołeso; чес. koleso; слн. kolo, kolesa; серб. колесо
коли́ присл. — серб. коље
коли́ ба ж. — чес. kolyba; слн.
koliba; серб. колиба
ко́ ливо ж. — серб. кољиво
колиса́ ти недок. — вл. kołsać;
чес. kolísati
коли́ ска ж. — чес. kolíska;
серб. колевка
колиха́ ти недок. — слн. kolehati; серб. колихати

колі́нний — чес. kolenný;
серб. колени
колі́но с. — вл. koleno; чес.
koleno; слн. koleno; серб. колено
колі́нце с. — чес. kolínko;
слн. kolence; серб. коленце
колі́нчатий — вл. kolenojty;
чес. kolenkovitý; слн. kolinčast;
серб. коленаст
колі́сний — вл. kolesny; чес.
kolesový; слн. kolesen
колісни́ ця ж. — чес. kolesnice; слн. kolesnica; серб. колешница
коліща́ с. — вл. kolesko; чес.
koleska; слн. kolesce; серб. колешце
ко́ лія ж. — вл. kolija; чес.
kolej; слн. koleja; серб. колиjа
ко́ ло с. — вл. koło; чес. kolo;
слн. kolo; серб. коло (колесо)
ко́ ло прийм. — вл. wokoło;
чес. okolo; слн. okoli; серб. окол
колове́ рть ж. — слн. kolovrt;
серб. коловрт
коловоро́ т ч. — вл. kółowrot;
чес. kolovrat; слн. kolovrat (прядка); серб. коловрат (тс.)
коло́ да ж. — вл. kłóda; чес.
kláda; слн. klada; серб. клада
коло́ ддя с. — чес. kládí; слн.
kladje
колоді́й (діал.) ч. — вл. kołodźej; чес. kolodĕj
коло́ дка (діал.) ж. — вл.
kłódka; чес. kladka
коло́ дязь ч — слн. kladez;
серб. кладез
колома́ зь ж. — вл. kołmaz;
чес. kolomaz; слн. kolomaz; серб.
коломаз
коломи́ я (діал.) ж. — слн.
kolomija; серб. коломиjа
ко́ лос ч. — вл. kłós; чес. klas;
слн. klas; серб. клас
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колоси́ тися недок. — вл. kłóskować; слн. klasiti se; серб. класити се
колосо́ к ч. — чес. klasek; слн
klasek; серб. класак
коло́ сся с. — чес. klasí; слн.
klasje; серб. класjе
ко́ лот (діал.) ч. — чес. klát; слн.
klata; серб. клато
коло́ ти недок. — вл. kłóć;
чес. kláti; слн. klati; серб. клати
колоти́ ти недок. — вл. kłóćić; чес. klátiti; слн. klatiti; серб.
клатити
колю́ чий — вл. kałaty
коляда́ ж. — чес. koleda;
слн. koleda; серб. коледа
колядник ч. — чес. koledník;
слн. kolednik; серб. коледар
колядува́ ти недок. — чес. koledovati; слн. koledovati; серб.
коледвати
кома́ р ч. — вл. komor; чес.
komár; слн. komar; серб. комар
ко́ мин ч. — чес. komín; слн.
komen; серб. комин
комина́ р ч. — чес. kominář
ко́ міть присл. — серб. комице
комо́ лий — чес. komolý; слн.
komol; серб. комолац
комо́ нник ч. — вл. komonica;
чес. komonice; слн. komonika;
серб. комоника
комо́ ра ж. — вл. komora
(спальня); чес. komora; слн. komora; серб. комора
кона́ ти недок. — вл. konać; чес.
konati; слн. konati; серб. конати
коне́ чний — чес. konečný;
серб. коначан
ко́ ник ч. — вл. konik; чес.
koník; слн. konjiček; серб. кониħ
коно́ в’язь — серб. коновез
конокра́ д ч. — чес. koňokradce; серб. конокрадац
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коно́ плище с. — чес. konopištĕ; слн. konoplišče; серб. конопљиште
коно́ плі мн. — вл. konopej;
чес. konopí; слн. konoplja; серб.
конопље
коно́ пляний — вл. konopjany;
чес. konopní; слн. konopljen; серб.
конопљан
конопля́ нка ж. — вл. konopačk; чес. konopka; слн. konopljenka; серб. конопљарка
ко́ нче присл. — чес. konečně;
слн. konči; серб. коначно
кончи́ на ж. — чес. končina;
слн. končina; серб. кончина
ко́ нюх, коня́ р ч. — вл. konjer;
чех. koňuch, koňář; слн. konjuh,
konjar; серб. коњух, коњар
конюши́ на ж. — чес. koničina
коню́ шня ж. — слн. konjušna;
серб. коњушница
коня́ чий — вл. konjacy
копа́ (шістдесят) ж. — вл.
kopa; чес. kopa; слн. kopa
копа́ (громада) ж. — вл. kopa;
чес. kopa; слн. kopa (копиця);
серб. копа (тс.)
копа́ льня ж. — чес. kopalna;
серб. копаоник
копани́ ця ж. — вл. kopańca;
чес. kopanice; серб. копаница
копа́ ння с. — вл. kopanje; чес.
kopání; слн. kopanje; серб. копање
ко́ пати недок. — вл. kopać;
чес. kopati; серб. копати
копа́ ти недок. — вл. kopać; чес.
kopati; слн. kopati; серб. копати
копа́ ч ч. — вл. kopač; чес. kopač; слн. kopač; серб. копач
копе́ ць ч. — вл. kopc (пагорбок); чес. kopec; слн. kopec
копи́ стка ж. — чес. kopístka;
серб. копист

копи́ тний — чес. kopytní; слн.
kopiten; серб. копитни
копи́ тник, копитня́ к ч. — вл.
kopytník (підбіл); чес. kopytník
(тс.); серб. копитњак
копи́ то с. — вл. kopyto; чес. kopyto; слн. kopito; серб. копито
копи́ тце с. — чес. kopytce; слн.
kopitce
копи́ ця ж. — вл. kopica; чес.
kopa; слн. kopica; серб. копица
ко́ пнути док. — вл. kopnyć;
чес. kopnouti; серб. копнути
копти́ ти недок. — чес. koptiti
кора́ ж. — вл. skora; чес. kůra;
слн. kora; серб. кора
корабе́ ль ч. — чес. koráb; слн.
korabelj; серб. корабаљ
кора́ лі мн. — вл. korala; чес.
korale; слн. korala; серб. кораљ
корена́ стий — вл. korjenjaty;
чес. kořenatý; слн. korenast; серб.
коренаст
корени́ тися недок. — вл. korjenić; чес. kořeniti se; слн. koreniti se; серб. коренити се
корени́ ще с. — вл. korjenisko;
чес. kořenisko; слн. korenišče
ко́ рець ч. — вл. kórc; чес. korec; слн. korec; серб. корац
ко́ рзно с. — чес. krzno; слн.
krzno; серб. крзно
кори́ сний — чес. kořistní; слн.
koristen; серб. користан
кори́ сність ж. — слн. koristnoct; серб. корисност
користа́ ти неок. — чес. kořistiti; слн. koristiti; серб. користити
користува́ тися недок. — чес.
kořistiti; слн. koristiti se; серб.
користовати се
кори́ сть ж. — чес. kořist;
слн. korist; серб. корист
кори́ ти недок. — вл. korić; чес.
kořiti; слн. koriti; серб. корити

кори́ то с. — вл. korto; чес. koryto; слн. korito; серб. корито
кори́ тко, кори́ тце с. — вл.
kortko; чес. korýtko, korýtce; слн.
koritce; серб. корице
кори́ ця ж. — вл. skorica; чес.
skořice; серб. корица
коріне́ ць ч. — чес. kořenec;
слн. korenec; серб. коренац
корінни́ й — чес. kořenný;
серб. корени
корі́ння с. — вл. korjenje; чес.
koření; слн. korenje; серб. корење
корі́нчик ч. — чес. kořínek;
слн. korenček; серб. коренчиħ
ко́ рінь ч. — вл. korjeń; чес.
kořen; слн. koren; серб. корен
корм ч. — вл. kormiwo; чес.
krm; слн. krma; серб. крма
корма́ ж. — чес. korma; слн.
krm; серб. крма
корми́ ло с. — чес. kormidlo;
слн. krmilo; серб. крмило
корми́ ти недок. — вл. kormić;
чес. krmiti; слн. krmiti; серб.
крмити
ко́ роб ч. — чес. krab; слн. kraba
коро́ бка ж. чес. krabka
коро́ ва ж. — вл. kruwa; чес.
kráva; слн. krava; серб. крава
корова́ й ч. — слн. kravaj; серб.
краваj
коров’я́ к ч. — слн. kravjak
коро́ в’ячий — вл. kruwjacy
короїд́ ч. — серб. короjед
ко́ рок ч. — вл. kork; чес. korek; слн. kork
коро́ на ж. — вл. króna; чес.
koruna; слн. krona; серб. круна
ко́ роп ч. — вл. karp; чес. kapr;
слн. karp, krap; серб. крап
коро́ ста ж. — чес. krásta;
слн. krasta; серб. краста
коро́ стявий — чес. krastavý;
слн. krastav; серб. крастав
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короти́ ти недок. — вл. krótšić; чес. krátiti; слн. kratiti; серб.
кратити
коро́ ткий — вл. krótki; чес.
krátký; слн. kratek; серб. кратак
короткору́ кий — чес. krátkoruký; слн. kratkorok; серб.
краткорук
короткотрива́ лий — слн.
kratkotrajen; серб. краткотраjан
короткоча́ сний — вл. krótkočasny; слн. kratkočasen (забавний)
коро́ тшати недок. — вл. krótšić
so; слн. krajšati; серб. краћати
коро́ тший — вл. krótši; чес.
kratší; слн. krajši; серб. краћи
корч ч. — вл. kerk; чес. krč
(пень); слн. krč; серб. крчевина
корча́ га ж. — серб. крчаг
ко́ рчити недок. — чес. krčiti;
слн. krčiti; серб. крчити
ко́ рчі мн. — чес. krč; слн.
krč; серб. грч
корчма́ ж. — вл. korčma; чес.
krčma; слн. krčma; серб. крчма
корчма́ р ч. — вл. korčmar;
чес. krčmář; слн. krčmar; серб.
крчмар
корша́ к ч. — чес. kršák
коса́ (волосся) ж. — серб. коса
коса́ (знаряддя) ж. — вл.
kosa; чес. kosa; слн. kosa; серб.
коса
коса́ р ч. — вл. kosar; чес.
kosář; слн. kosar; серб. косач
коса́ тий — серб. косат
ко́ сий — вл. kosy; чес. kosý;
слн. kos; серб. кос
коси́ ло (діал.) — вл. kosydło;
слн. kosilo; серб. косило
коси́ ти1 недок. — чес. kositi;
слн. kositi; серб. косити
коси́ ти2 (кривити) недок. —
чес. kositi; серб. косити
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коси́ ця ж. — серб. косица
косоо́ кий ч. — чес. kosooký;
серб. косоок
костені́ти недок. — чес. kostnatěti; слн. kosteneti
костри́ ця ж. — слн. koštrika;
серб. кострица
ко́ стур ч. — серб. костур
(скелет)
костяни́ ця ж. — слн. kostenica; серб. костеница
коте́ л ч. — вл. kotoł; чес. kotel; слн. kotel; серб. котао
котлови́ на ж. — вл. kótłowina; чес. kotlovina; слн. kotlovina;
серб. котловина
коти́ ти недок. — чес. kotiti;
слн. kotiti; серб. котрљати
коти́ тися (народжувати) недок. — вл. koćić so; чес. kotiti
se; слн. kotiti; серб. котити се
котля́ р ч. — вл. kotłar; чес.
kotlář; слн. kotlar; серб. котлар
котри́ й займ. — вл. kotry; чес.
který; слн. kateri; серб. котори
котуля́ ти (діал.) недок. — чес.
kotouleti; слн. kotljati se; серб.
котуљати
котя́ , котя́ тко с. — чес. kotĕ;
koťatko; серб. коче
коха́ ти недок. — чес. kochati
кочівни́ к ч. — чес. kočovník
кочува́ ти недок. — чес. kočovati
коша́ ра ж. — чес. košár; слн.
košara; серб. кошара
ко́ шик ч. — вл. koš; чес. koš, košík; слн. košek; серб. кош, кошиħ
ко́ шичок ч. — чес. košiček;
слн. košarica; серб. кошичиħ
кошни́ ця (діал.) ж. — чес.
košnice; слн. košnica; серб. кошница
ко́ шти мн. — вл. košty; чес.
košt

ко́ штувати недок. — вл. koštować; чес. koštovati; слн. kostati; серб. коштати
кошу́ ля (діал.) ж. — вл. košula; чес. košile; слн. košulja;
серб. кошуља
коща́ вий — серб. коштав
кра! виг. — чес. krakra!; слн.
kra!; серб. кра-кра!
краб ч. — вл. kraba; чес. krab;
серб. краба
краве́ ць ч. — вл. krawc; чес.
krejčí; слн. krojač; серб. кроjач
кравцюва́ ти недок. — вл.
krawcować; чес. krejčovati; слн.
krojačiti
кра́ вчик ч. — вл. krawčik; чес.
krejčík
краді́ж — чес. krádež; слн.
kradež; серб. крадеж
крадькома́ присл. — вл. skradźu; чес. kradmo; слн. kradoma;
серб. крадом
кра́ жа ж. — слн. kraja; серб.
крађа
краї́на ж. — вл. krajina; чес.
krajina; слн. krajina; серб. краjина
край1 ч. — вл. kraj; чес. kraj;
слн. kraj; серб. краj
край2 прийм. — чес. kraj; слн.
kraj; серб. краj
кра́ йка ж. — чес. krajka
кра́ йній — вл. krajny; чес.
krajní; слн. skrajen; серб. краjњи
кра́ йність ж. — чес. krajnost;
слн. krajnost; серб. краjност
крайови́ й — вл. krajowy; чес.
krajový; слн. krajeven
крам ч. — вл. klamy; чес.
krám; слн. krama; серб. крама
кра́ мар ч. — вл. klamar; чес.
kramař; слн. kramar; серб. крамар
кра́ пати недок. — чес. krápati;
слн. škrapati; серб. крапати

кра́ пля ж. — вл. kapka, krjepja; чес. krápĕ; слн. kraplja; серб.
крапља
краса́ ж. — вл. krasa; чес. krása; слн. kras; серб. крас
краси́ ти недок. — вл. krasnić;
чес. krásiti; слн. krasiti; серб.
красити
кра́ сний — вл. krasny; чес.
krásný; слн. krasen; серб. красан
кра́ сти недок. — вл. kradnyć;
чес. krásti; слн. krasti; серб. красти
крах ч. — чес. krach; слн. krah;
серб. крах
края́ нин ч. — вл. krajan; чес.
krajan
кра́ яти недок. — вл. krać; чес.
krájeti; слн. krajati; серб. краjати
кре́ йда ж. — вл. kryda; чес.
křída; слн. kreda; серб. креда
кректа́ ти недок. — чес. křečeti; слн. kreketati; серб. кректати
кремени́ стий — вл. křemenjaty; чес. křemenistý; слн. kremenit
кремі́нний, крем’яни́ й —
вл. křemjenjowy; чес. kremenný;
слн. kremenji; серб. кремени
кремі́нчик ч. — чес. křemenek; слн. kremenček; серб. кременчић
кре́ мінь ч. — вл. křemjeń;
чес. křemen; слн. kremen; серб.
кремен
креса́ ло с. — вл. křesadło;
чес. křesadlo; слн. kresalo; серб.
кресало
креса́ ння с. — чес. křesání;
слн. kresanje; серб. кресање
креса́ ти недок. — вл. křesać;
чес. křesati; слн. kresati; серб.
кресати
кре́ слити недок. — вл. kreslić; чес. kresliti
кресну́ ти док. — слн. kresniti;
серб. креснути
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крива́ вий — вл. krejny; чес.
krvavý; слн. krvav; серб. крвав
крива́ вити недок. — вл. krwawić; чес. krvaviti; слн. krvaviti;
серб. крвавити
кри́ вда ж. — вл. křiwda; чес.
křivda; слн. krivica, krivda (вина); серб. кривда
кри́ вдити недок. — вл. křiwdźić; чес. křivditi; серб. кривдити
кри́ вдний — вл. křiwdny;
чес. křivdný; слн. krivičen; серб.
криведан
криви́ й — вл. křiwy; чес.
křivý; слн. kriv; серб. крив
кривина́ ж. — вл. křiwizna;
чес. křivina; слн. krivina; серб.
кривина
криви́ ти недок. — вл. křiwić;
чес. křiviti; слн. kriviti; серб. кривити
криві́ти недок. — чес. křivěti; серб. кривети
кри́ во присл. — вл. křiwje;
чес. křivo; серб. укриво
кривобо́ кий — вл. křiwobočny; чес. křivobóky; серб. кривобок
кривозу́ бий — чес. křivozubý;
слн. krivozob; серб. кривозуб
кривоні́с ч. — слн. krivonos;
серб. кривонос
кривоно́ гий — вл. křiwonohaty; чес. křivonohý; слн. krivonog; серб. кривоног
кривоприся́ жник ч. — вл.
křiwopřisažnik; чес. křívopřisežník; слн. krivoprisežnik
кривоши́ я ч. — чес. křivošija; серб. кривошиjа
криву́ ля ж. — вл. křiwula;
слн. krivulja; серб. кривуља
кривуля́ стий — слн. krivuljast; серб. кривуљаст
кри́ га ж. — чес. kra
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крижень ч. — серб. кржа
кри́ жі мн. — вл. křiž; чес.
křiž; слн. križ; серб. крижа
кри́ жмо с. — вл. křižmo; чес.
křižmo
крик ч. — вл. křik; чес. křik;
слн. krik; серб. крик
крикли́ вий — чес. křiklavý;
слн. kričav; серб. крикљив
кри́ кнути док. — вл. křiknyć;
чес. křiknouti; слн. krikniti; серб.
крикнути
крила́ тий — вл. křidłaty; чес.
křidlatý; слн. krilat; серб. крилат
крило́ с. — вл. křidło; чес.
křidlo; слн. krilo; серб. крило
кри́ льце с. — чес. křidélce;
слн. krilce; серб. криоце
крин ч. — чес. křín; серб. крин
крини́ ця ж. — слн. krnica
кри́ ти недок. — вл. kryć; чес.
krýti; слн. kriti; серб. крити
кри́ тий — вл. kryty; чес. krytý;
слн. krit; серб. крит
крихки́ й — вл. krjechki; чес.
křehký; слн. krhek; серб. крхак
кри́ хта ж. — слн. krha; серб.
кршина, крхат
кри́ хітка ж. — чес. křehotinka; слн. trohica
крича́ ти недок. — вл. křičeć;
чес. křičeti; слн. kričati; серб.
кричати
криши́ ти недок. — вл. krušić; чес. krušiti; слн. krhati; серб.
кршити
крі́вля ж. — чес. krov; слн.
krov; серб. кровља
крі́вця ж. — вл. krejka; слн.
krvca; серб. крвца
крізь прийм. — слн. krez; серб.
кроз
крій ч. — чес. kroj; слн. kroj;
серб. кроj

крім прийм. — вл. krom; чес.
krom; серб. кром
кріп ч. — вл. koprik; чес. kopr;
слн. koper; серб. копар
кріпи́ ти недок. — чес. křepiti; слн. krepiti; серб. крепити
кріпки́ й — чес. křepký; слн.
krepek; серб. крепак
крі́пшати недок. — чес. křepčeti; слн. krepčati; серб. крепчати
крі́сло с. — вл. křesło; чес.
křeslo
кріт ч. — вл. knot; чес. krt;
слн. krt; серб. крт
кров ж. — вл. krej, krwje;
чес. krev; слн. kri; серб. крв
крови́ ти недок. — чес. krviti;
серб. крвити
кро́ вний — вл. krejny; чес.
krovní; слн. krven; серб. крвни
кровоточи́ ти недок. — слн.
krvotočiti; серб. крвоточити
кро́ їти недок. — вл. krejić; чес.
krojiti; слн. krojiti; серб. кроjити
крок ч. — вл. krok; чес. krok;
слн. korak; серб. крок, корак
кро́ ква ж. — чес. krokva; слн.
krokva
кропива́ ж. — вл. kopřiva;
чес. kopřiva; слн. kopriva; серб.
коприва
кропи́ в’яний — вл. kopřiwowy; чес. kopřivový; слн. kopriven; серб. копривни
кропи́ в’янка ж. — вл. kopřiwka; слн. koprivnica; серб.
копривница
кропи́ ло с. — вл. krjepidło;
чес. kropidlo; слн. kropilo; серб.
кропило
кропи́ ти недок. — вл. krjepić;
чес. kropiti; слн. kropiti; серб.
кропити
кро́ сна мн. — вл. krosna; чес.
krosna; слн. krosna; серб. кросна

крот присл. — вл. króć; чес.
krát; слн. krat; серб. крат
кро́ ткий — чес. krotký; слн.
krotek; серб. кротак
крото́ вий — слн. krtov; серб.
кртов
кротови́ на ж. — чес. krtina;
слн. krtovina; серб. кртовина
круг1 ч. — вл. kruh; чес. kruh;
слн. krog; серб. круг
круг2 прийм. — слн. krog; серб.
укруг
кру́ глий — чес. kruhový; слн.
krogel; серб. кругао
кружля́ ти недок. — чес. kroužiti; слн. krožiti; серб. кружити
круже́ чок ч. — чес. kroužeček; слн. krožec; серб. кружиħ
кружни́ й — вл. kružny; чес.
kružný; слн. krožen; серб. кружан
крупи́ мн. — вл. krupa; чес.
kroupa; слн. krupa; серб. крупа
(град)
кру́ пний — чес. krupný; серб.
крупан
крути́ й — вл. kruty (міцний);
чес. krutý; слн. krut; серб. крут
крути́ ти недок. — вл. krućić
(зміцнювати); чес. kroutiti; слн.
krutiti; серб. крутити (напружувати)
круши́ на ж. — чес. krušina;
слн. krhlika; серб. крушина
круши́ ти недок. — вл. krušić;
чес. krušiti; слн. krušiti; серб.
крушити
кря! виг. — вл. kra-kra!; чес.
kra-kra!
кря́ кати недок. — krakać; чес.
krákati; слн. krekati; серб. кречати
ку́ блитися недок. — вл. kublić so
кубло́ с. — вл. kubło (маєток)
кува́ ння с — вл. kowanje; чес.
kovaní; слн. kovanje; серб. ковање
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кува́ ти, ку́ ти (діал.) недок. —
вл. kować; чес. kovati, kouti; слн.
kovati, kuti; серб. ковати
куві́кати недок. — чес. kuvíkati; серб. кувикати
куде́ ля ж. — вл. kudźel (прядка); чес. koudel; слн. kodelja;
серб. кудеља
куди́ присл. — чес. kudy; слн.
kod; серб. кудиjе
кудкуда́ к! виг. — чес. kodkodák!; слн. kokodak!; серб. кокодак!
кудкуда́ кати недок. — чес.
kodkodati; слн. kokodakati; серб.
кокодакати
кудла́ тий — вл. kudłaty; чес.
kudlatý
ку́ дли мн. — чес. kudla; слн.
kodlja
ку́ жіль, куделя ч. — вл. kudźel
(прядка); чес. kužel, koudel (тс.);
слн. koželj (тс.); серб. кудеља
ку́ зня ж. — чес. kuzna
ку́ кати (дит.) недок. — вл.
kukać; чес. koukati; слн. kukati;
серб. кукати
кукі́ль ч. — вл. kukel; чес.
koukol; слн. kokolj; серб. кукољ
ку́ колиця (діал.) ж. — серб.
кукољица
ку́ ку! виг. — вл. kuku!; чес.
kuku!; слн. kuku!; серб. куку!
кукурі́кати недок. — слн.
kukurikati; серб. кукурикати
кукурі́кнути док. — серб.
кукурикнути
кукурі́ку! виг. — чес. kykyryký!; слн. kikeriki!; серб. кукурику!
кули́ к ч. — вл. kulik (пісочник); чес. kulík; серб. кулик
ку́ литися недок. — чес. kuliti se
кулі́ш ч. — вл. kulšica; серб.
кулиjеш (мамалиґа)
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кульга́ вий — чес. kulhavý
кульга́ ти недок. — чес. kulhati
ку́ лька ж. — вл. kulka; чес.
kulka
кульови́ й — чес. kulový
ку́ ля ж. — вл. kula; чес. koule
кум ч. — слн. kum; серб. кум
кума́ ж. — слн. kuma; серб.
кума
куми́ р ч. — серб. кумир
куме́ кати недок. — чес. koumati
ку́ мкати недок. — вл. kunkać;чес. kuňkati; слн. kumkati
куна, куни́ ця ж. — вл. kuna;
чес. kuna; слн. kuna. kunica; серб.
куна, куница
куня́ ти недок. — серб. куњати
ку́ па ж. — вл. kupa (острів);
чес. kupa; слн. kup; серб. купа
купа́ льний — слн. kopalen;
серб. купаħи
купа́ льня ж. — чес. koupadlna
купа́ ння с. — вл. kupanje; чес.
koupání; слн. kopanje; серб. купање
купа́ тися недок. — вл. kupać
so; чес. koupati se; слн. kopati
se; серб. купати се
купе́ ць ч. — вл. kupc (покупець); чес. kupec (тс.); слн. kupec (тс.); серб. купац (тс.)
купина́ ж. — слн. kopina;
серб. купина
купи́ ти док. — вл. kupić; чес.
koupiti; слн. kupiti; серб. купити
ку́ піль ж. — вл. kupjel (лазня); чес. koupel; слн. kopel; серб.
купељ
ку́ пка ж. — вл. kupka; чес.
kupka; слн. kupka; серб. купка
купля́ ти недок. — серб.
купљати

купува́ ти недок. — вл. kupować; чес. kupovati; слн. kupovati; серб. куповати
ку́ рва ж. — вл. kurwa; чес.
kurva; слн. kurva; серб. курва
ку́ ри мн. — вл. kury; чес. kuře;
слн. kura
ку́ риво с. — чес. kuřivo; слн.
kurivo
кури́ ти недок. — вл. kurić
(чадити); чес. kouřiti; слн. kuriti
(палити); серб. курити (диміти)
ку́ рка ж. — чес. kurka; слн. kura
курни́ к ч. — чес. kurník; слн.
kurnik; серб. курник
куропа́ тва ж. — вл. kurotwa;
чес. koroptev
курослі́п (діал.) ч. — слн. kuroslep; серб. курослеп
курча́ с. — вл. kurjo; чес. kuře
ку́ рява ж. — вл. kurjawa
(туман); чес. kouřava; слн. kurjava (опалення)
ку́ рятина ж. — чес. kuřetina;
слн. kuretina
ку́ рячий — вл. kurjacy; слн.
kurečji
кус ч. — вл. kus; чес. kuc;
слн. kos; серб. кус
куса́ ти недок. — вл. kusać;
чес. kousati; слн. kositi (обідати); серб. кусати
кусли́ вий — вл. kusaty; чес.
kousavý; серб. кусаст
кусну́ ти док. — чес. kousnouti; серб. куснути
кусо́ к ч. — вл. kusk; чес.
kousek; слн. kosek; серб. кусак
кут ч. — вл. kut; чес. kout;
слн. kot; серб. кут
ку́ тий — чес. kutý
ку́ тній — вл. kutny; чес.
kutní; слн. koten; серб. кутњи
куто́ к ч. — вл. kućik; чес.
koutek; слн. kotek; серб. кутак

ку́ хар ч. — вл. kuchar; чес.
kuchař; слн. kuhar; серб. кухар
кухня ж. — вл. kuchnja; чес.
kuchynĕ; слн. kuchinja; серб. кухиња
ку́ ций — вл. kuši; чес. kusý;
серб. кус
куці-ба́ ба (діал.) ж. — чес.
kucibába
ку́ ча (хлів) ж. — вл. kuča
(карета); чес. kuťa (хижа); слн.
koča (хата); серб. куħа (тс.)
ку́ чер (локон) ч. — вл. kudźer; чес. kučera
кучеря́ вий — вл. kudźeraty;
чес. kučeravý
ку́ чма ч. — чес. kučma; слн.
kučma; серб. кучма
куштра́ тий (діал.) — слн.
kuštrav; серб. куштрав
куштува́ ти, ку́ шати недок. —
чес. kusiti; слн. kušati; серб. кушати
Лл
ла́ ва (ослін) ж. — вл. ława;
чес. lava; слн. lava
лави́ на ж. — вл. lawina; чес.
lavina; слн. lavina; серб. лавина
ла́ вка ж. — вл. ławka; чес.
lávka (кладка), lavice; слн. lavica
ла́ гідний — вл. łahodny; чес.
lahodný; слн. lagoden (затишний); серб. лагодан
ла́ гідність ж. — вл. łahodnost;
чес. lahodnost; слн. lagodnost (затишок); серб. лагодност (тс.)
ла́ года ж. — вл. łahoda; чес.
lahoda; слн. lagoda; серб. лагода
ла́ годити недок. — вл. łahodźić; чес. lahoditi; слн. lagoditi;
серб. лагодити
лад ч. — вл. ład; чес. lad
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ла́ дити недок. — чес. laditi
ла́ дний — чес. ladný
ла́ до с. — вл. Łada (богиня);
чес. lada (дівчина); слн. lada;
серб. лада (дружина)
ладува́ ти (діал.) док. — чес.
ládovati
лаз ч. — вл. łaz (цілина); чес.
láz (просіка); слн. laz (розкорчоване місце); серб. лаз (стежка)
ла́ зня ч. — вл. łaźnja; чес. lázeň
ла́ зити недок. — вл. łazyć; чес.
laziti; слн. laziti; серб. лазити
ла́ зіння с. — вл. laženje; серб.
лазање
ла́ зня ж. — чес. lázně
лайдак (діал.) ч. — чес. lajdák
лайно́́ с. — чес. lejno; слн. lajno; серб. лаjно
ла́ комий — вл. łakomy; чес.
lakomý; слн. lakom; серб. лаком
ла́ комитися недок. — серб.
лакомити се
ла́ комство с. — вл. łakomost;
чес. lakomost; слн. lakomnost;
серб. лакомство
ла́ маний — вл. łamany; чес.
lámaný; слн. lomljen; серб. ломан
лама́ ння с. — чес. lámání;
слн. lamanje; серб. ламање
лама́ ти недок. — вл. łamać; чес.
lámati; слн. lamati; серб. ламати
ламки́ й — вл. łamity; чес. lámavý; слн. lomljiv; серб. ломак
лан ч. — вл. łan; чес. lán
лань ж. — вл. łanjo (олень);
чес. laň; серб. лане (сарна)
ла́ па ж. — вл. tlapa; чес.
tlapa; слн. lapa; серб. лапа
ла́ пати недок. — вл. łapać; чес.
lapati; слн. lapati; серб. лапити
ла́ ситися недок. — серб. ласити се
ла́ сиця ж. — чес. lasice; слн.
lasica; серб. ласица
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ла́ ска ж. — чес. laska (любов); слн. laskanje; серб. ласка
ласка́ вець ч. — серб. ласкавац
ласка́ вий — чес. laskavý; слн.
laskav (улесливий); серб. ласкав
ла́ стівка ж. — вл. łastojka;
чес. vlaštovka; слн. lastovka; серб.
ластовица
ла́ та, ла́ тва (жердка) ж. — вл.
łata; чес. lať; слн. lata, latva; серб.
летва
лата́ ти недок. — вл. płatać;
чес. látati
ла́ тка ж. — чес. látka (тканина); серб. латица
ла́ яння с. — чес. lání; серб.
лаjање
ла́ яти недок. — чес. láti; слн.
lajati; серб. лаjати
лебі́дка ж. — слн. labodka;
серб. лабудица
ле́ бідь ч. — чес. labuť; слн.
labod; серб. лабуд, лебед
лев ч. — вл. law; чес. lev; слн.
lev; серб. лав
лева́ да ж. — слн. livada;
серб. ливада
леви́ ця ж. — вл. lawica; чес.
lvice; слн. levinja; серб. лавица
ле́ вовий — вл. lawowy; чес.
lvový; слн. levov; серб. лавов
ле́ в’ячий — вл. lawjacy; слн.
levji; серб. лављи
легки́ й — вл. lochki; чес. lehký; слн. lehak, lahek; серб. лак,
лагак
ле́ гкість ж. — вл. lochkost;
чес. lehkost; слн. lahkost; серб.
лакост
легкова́ жний — чес. lehkovažný
легкові́рний — вл. lochkověriwy; чес. lehkověrný; слн.
lahkoveren; серб. лаковеран
легкоду́ хий — чес. lehkoduchý

ле́ гшати недок. — чес. lehčiti; слн. lajšati; серб. лакшати
ле́ гший — вл. lóši; чес. lehčí;
слн. lajši; серб. лакши
ле́ две присл. — вл. lĕdma; чес.
ledva; слн. jedva; серб. jедва
ледені́ти недок. — чес. ledovatěti; слн. ledeneti; серб. леденети
ле́ жа ж. — слн. leža; серб. лежа
лежа́ к ч. — вл. lěžak; чес. ležák; слн. ležak; серб. лежак
лежа́ нка ж. — чес. ležanka;
слн. ležanka; серб. лежанка
лежа́ ння с. — чес. ležení; серб.
лежање
лежа́ ти недок. — вл. ležeć; чес.
ležeti; слн. ležati; серб. лежати
лежня́ ж. — серб. лежња
леле! виг. — серб. леле!
леле́ ка ч. — чес. lelek; серб.
лелек
лелі́яти недок. — серб. лелиjати
Лель ч. — серб. Љељо
лемі́ш ч. — чес. lemeš; слн.
lemež; серб. лемеш
леп ч. — вл. lĕp; чес. lep; слн.
lep; серб. леп
лепета́ ти недок. — чес. lepetati; слн. lepetati; серб. лепетати
лести́ вий — вл. lesćiwy; чес.
lstivý; слн. lestiv; серб. ластив
лести́ ти недок. — вл. lesćić;
чес. lstíti; серб. ластити се
ле́ стощі мн. — вл. lesć; чес.
lest; слн. lest; серб. ласт
леті́ти недок. — вл. lećeć;
чес. letĕti; слн. leteti; серб. летети
лжа ж. — вл. łža; чес. lež; слн.
lež; серб. лаж
лиза́ ти недок. — вл. lizać; чес.
lízati; слн. lizati; серб. лизати
лизну́ ти док. — вл. liznyć;
чес. líznouti; слн. oblizniti; серб.
лизнути

лизу́ н ч. — слн. lizun; серб.
лизун
лик ч. — слн. lik; серб. лик
лика́ ти (діал.) недок. — чес. lykati, lkati; слн. likati; серб. локати
ликну́ ти (діал.) док. — чес.
lyknouti
ли́ ко с. — вл. łyko; чес. lýko;
слн. liko; серб. лико
ли́ ковий — вл. łykowy; чес.
lýkový; серб. ликов
ли́ лик (кажан, діал.) ч. — вл.
lilik (омелюх); чес. lilik (тс.);
серб. љиљак
лима́ н ч. — чес. liman; серб.
лиман
лин ч. — вл. lina; чес. lín; слн.
linj; серб. лињ
лину́ ти док. — вл. linyć; чес.
linouti; серб. линути
линя́ ти недок. — вл. linać;
чес. línati; слн. leniti se (міняти
шкіру); серб. лињати се
ли́ па ж. — вл. lipa; чес. lípa;
слн. lipa; серб. липа
ли́ пень ж. — чес. lipen; слн.
lipan; хорв. lipanj (червень)
ли́ пина ж. — вл. lipina; чес.
lipina
липки́ й — вл. lĕpity; чес.
lepký; слн. lepek; серб. лепак
ли́ пнути недок. — вл. lĕpić so;
чес. lípnouti; слн. lepeti; серб. липнути
липня́ к ч. — слн. lipnjak;
серб. липњак
ли́ повий — вл. lipowy; чес.
lipový; слн. lipov; серб. липов
лис ч. — чес. lišák; слн. lisjak;
серб. лис
ли́ сий — чес. lysý; серб. лис
ли́ сина ж. — чес. lysina; слн.
lisa (пляма); серб. лисина
лиси́ ця ж. — вл. liška; чес.
liška; слн. lisica; серб. лисица
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лиси́ чка (гриб) ж. — чес.
liška; слн. lisička; серб. лисица
лиск ч. — чес. lesk; слн. lesk
ли́ ска1 ж. — вл. łyska; чес.
lyska; слн. liska; серб. лиска
ли́ ска2 (корова) ж. — вл. łysa; чес. lyska; слн. liska
ли́ ска3 (птах) ж. — чес. lyska;
слн. liska; серб. лиска
лист ч. — вл. list; чес. list; слн.
list; серб. лист
листо́ к ч. — вл. lisćik; чес.
lístek; слн. listek; серб. листак,
листиħ
листоно́ ша ч. — вл. listonoš;
чес. listonoš; серб. листоноша
листопа́ д (місяць) ч. — чес.
listopad; слн. listopad; хорв. listopad (жовтень)
листопа́ д (опадання листя)
ч. — вл. listopad; чес. listopad;
слн. listopad; серб. листопад
ли́ стя с. — вл. lisćo; чес. listí;
слн. listje; серб. лишħе
листяни́ й — серб. листвен
ли́ сячий — вл. lišči; чес. liščí; слн. lisičji; серб. лисичjи
ли́ ти недок. — вл. leć; чес.
líti; слн. liti; серб. лити
ли́ тка ч. — чес. lýtka; слн. litka
лихва́ ж. — вл. lichwa; чес.
lichva; слн. lihva; серб. лихва
лихва́ р ч. — вл. lichowar; чес.
lichvář; слн. lihvar; серб. лихвар
лихий — вл. lichi; чес. lichý
(лукавий, непарний); слн. lih
(непарний); серб. лих (тс.)
лице́ с. — вл. lico; чес. líce;
слн. lice; серб. лице
лицемі́р ч. — слн. licemer;
серб. лицемер
лицемі́рити недок. — слн. licemeriti; серб. лицемерити
личи́ на ж. — слн. ličina;
серб. личина
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личи́ нка ж. — слн. ličinka;
серб. личинка
ли́ чити недок. — чес. líčiti;
слн. ličiti (прикрашати); серб.
личити
ли́ чко с. — вл. ličko; чес.
líčko
лиша́ й ч. — вл. lišawa; чес.
lišej; слн. lišaj; серб. лишаj
лише́ част. — серб. лише
лиши́ ти док. — чес. lišiti
(позбавити); слн. lišiti (тс.);
серб. лишити (тс.)
ли́ шній — серб. лишан
ліва́ к ч. — чес. levák; слн. levak; серб. левак
лі́вий — вл. lĕwy; чес. levý;
слн. lev; серб. леви
ліви́ ця ж. — вл. lěwica; чес.
levice; серб. левица
лі́гвище с. — чес. lehoviště
лі́гво с. — вл. lĕhwo (табір);
слн. leglo; серб. легло
лід ч. — вл. lód; чес. led; слн.
led; серб. лед
лі́жко с. — вл. łóžko; чес. lůžko; серб. лежиште
лі́жма присл. — чес. ležmo;
слн. leže
ліжни́ ця (діал.) ж. — чес. ložnice; слн. ložnica; серб. ложница
лі́зти недок. — вл. lĕzć; чес.
lezti; слн. lesti; хорв. lijesti
лій, ло́ ю ч. — вл. łój; чес. lůj;
слн. loj (сало); серб. лоj
лі́йка ж. — слн. lij; серб.
лиjак
лі́кар ч. — вл. lĕkar; чес.
líkař; слн. lekar; серб. лекар
лі́карка ж. — вл. lĕkarka;
чес. líkařka; слн. lekarka; серб.
лекарка
ліка́ рня ж. — вл. lĕkarnja (аптека); чес. lékárna (тс.); слн.
lekarna (тс.); серб. лекарна (тс.)

лі́карський — вл. lĕkarski;
чес. líkařský; серб. лекарски
лі́ки мн. — вл. lĕk; чес. léky,
lík; слн. lek; серб. лек
лі́коть ч. — вл. łochć; чес.
loket; слн. laket; серб. лакат
лікува́ ння с. — чес. lekování; серб. лековање
лікува́ ти недок. — вл. lĕkować; чес. lékovati; слн. lečiti;
серб. лечити
лі́лія ж. — вл. lilija; чес. lilje;
слн. lilija; серб. лиљан
ліни́ вець ч. — вл. lĕniwc; чес.
lenivec; слн. lenivec; серб. ленивац
ліни́ вий — вл. lĕni; чес.
lenivý; слн. leniv; серб. ленив
ліни́ вість ж. — чес. lenivost;
слн. lenivost; серб. ленивост
ліни́ вство с. — вл. lenistwo;
серб. ленивство
лі́ність ж. — вл. lěnosć; чес.
línost; слн. lenost; серб. леност
лі́нія ж. — вл. linija; чес.
linie; слн. linija; серб. линиjа
лінува́ тися недок. — вл.
lĕnikować; чес. leniti se; слн.
lenariti; серб. леновати се
лінь ж. — чес. leň; слн. len;
серб. лењ
ліню́ х ч. — вл. lĕnjoch; чес.
lenoch; слн. lenuh
ліпи́ ти недок. — вл. lĕpić; чес.
lepiti; слн. lepiti; серб. лепити
лі́плення с. — чес. lepení;
серб. леплење
ліпля́ нка ж. — чес. lepenka;
серб. лепенка
ліпни́ й — чес. lepný
лі́пшати недок. — чес. lepšiti;
слн. lepšati (прикрашати); серб.
лепшати
лі́пший — вл. lĕpši; чес. lepší;
слн. lepši; серб. љепши

лі́ра ж. — вл. lyra; чес. lyra;
слн. lira; серб. лира
ліс ч. — вл. lĕs; чес. les; слн.
les (дерево); серб. лес (тс.)
лі́са ж. — вл. lĕsa; чес. lísa;
слн. lesa; серб. леса
лі́ска (діал.) ж. — вл. lěska;
чес. líska; слн. leska; серб. леска
ліско́ вий (діал.) — вл. lěskowy; чес. lískový; серб. лесков
лісни́ к ч. — вл. lĕsnik; чес.
lesník
лісови́ й — чес. lesový
лісок ч. — чес. lesík; слн. lesek; серб. лесак
літ ч. — вл. lĕt; чес. let; слн.
let; серб. лет
літа́ ння с. — вл. lětanje; серб.
летање
літа́ ти недок. — вл. lĕtać; чес.
lítati; слн. letati; серб. летати
лі́тник ч. — чес. letník; слн.
letnik
лі́тній — вл. lĕtni; чес. letní;
слн. leten (річний); серб. летњи
лі́то с. — вл. lĕćo; чес. líto;
слн. leto (рік); серб. лето
літо́ пис ч. — вл. lĕtopis; чес.
letopis; слн. letopis; серб. летопис
літопи́ сець ч. — чес. letopisec;
слн. letopisec; серб. летописац
лі́торость (діал.) ж. — чес.
letorost; серб. љетораст
лі́тошній (діал.) — чес. letošní; слн. letešnji; серб. летошњи
лі́тувати недок. — чес. letovati; слн. letovati; серб. летовати
лічба́ ж. — вл. ličba
лічи́ ти недок. — вл. ličeć
ліщи́ на ж. — вл. lĕšćina; чес.
leština; слн. leščina; серб. леска
лляни́ й, льняни́ й — вл.
lany; чес. lnĕný; слн. lanen; серб.
ланен
лля́ ти недок. — серб. лиjати
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лоб ч. — чес. leb (череп); слн.
lob; серб. лобања (череп)
лоба́ нь ч. — чес. lebeň; слн.
lebanja
лобови́ й — чес. lbový
лобода́ ж. — вл. łoboda; чес.
lebeda; слн. loboda; серб. лобода
лов ч. — вл. łow; чес. lov; слн.
lov; серб. лов
лове́ ць ч. — чес. lovec; слн.
lovec; серб. ловац
лови́ тва ж. — слн. lovitev;
серб. ловитва
лови́ ти недок. — вл. łójić; чес.
loviti; слн. loviti; серб. ловити
ло́ вкий — чес. lovný; серб.
ловак
ло́ вчий — чес. lovčí; серб.
ловчjи
ло́ же с. — вл. łožo; чес. lože;
слн. lože; серб. ложе
ложи́ ти недок. — слн. ložiti;
серб. ложити
ло́ жка ж. — вл. łžica; чес.
lžíce, ležka; слн. žlica; серб. ложица
лоза́ ж. — чес. loza; слн. loza;
серб. лоза
лози́ на ж. — серб. лозина
лозня́ к ч. — серб. лозњак
лойови́ й — вл. łojowy; чес.
lojový; слн. lojev; серб. лоjан
локта́ ти (діал.) недок. — чес.
loktati
лом ч. — чес. lom; слн. lom;
серб. лом
лома́ ччя с. — серб. ломача
ломи́ камінь ч. — чес. lomikámen; слн. lomikamen
ломи́ ти недок. — чес. lomiti;
слн. lomiti; серб. ломити
ло́ но с. — вл. łono; чес. lůno;
слн. lono; серб. лоно
лопа́ та ж. — вл. łopata; чес.
lopata; слн. lopata; серб. лопата
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лопа́ тити недок. — слн. lopatiti; серб. лопатати
лопа́ тка ж. — вл. łopatka;
чес. lopatka; слн. lopatka; серб.
лопатка
лопа́ тний — вл. łopatny; чес.
lopatný; слн. lopaten; серб. лопатни
ло́ піт ч. — чес. lopot; слн.
lopot; серб. лопот
лопота́ ти недок. — чес. lopotati; слн. lopotati; серб. лопотати
лопу́ х ж. — чес. lopuch; слн.
lopuh; серб. лопух
лопухо́ вий — чес. lopuchový
лопуши́ на ж. — чес. lopušina; серб. лопушина
лопушня́ к ч. — серб. лопушњак
лопу́ шшя с. — чес. lopuší;
слн. lopušje
лоск ч. — чес. lesk; слн. lesk
ло́ скати (діал.) недок. — чес.
loskati; слн. loskati
ло́ скіт ч. — вл. łoskot; слн.
loskot
ло́ скітний — вл. łoskotny
лоскота́ ння с. — вл. łoskotanje
лоскота́ ти недок. — вл. łoskotać
лосо́ сь ч. — вл. łosos; чес.
losos; слн. losos; серб. лосос
лось ч. — вл. łós; чес. los;
слн. los; серб. лос
ло́ хнути недок. — слн. lohneti
луб ч. — вл. łub; чес. lub; слн.
lub; серб. луб
лубо́ к ч. — чес. loubek
лу́ б’я с. — чес. loubí; слн.
lubje
луг1 (речовина) ч. — вл. łuh;
чес. louh; слн. lug; серб. луг
луг2 (лука) ч. — вл. łuh; чес.
luh; слн. log (гай); серб. луг (тс.)
лугови́ й — вл. łuhowy; чес.
luhový

лу́ да (діал.) ж. — чес. louda;
слн. lud (дурний); серб. луд (тс.)
лу́ жити недок. — вл. łužić; чес.
loužiti; слн. lužiti; серб. лужити
лу́ жний — чес. lužný; слн.
lužen; серб. лужан
лужо́ к ч. — чес. loužek
луза́ ти недок. — слн. luzgati;
серб. лузати
лук1 ч. — вл. łuk; чес. luk;
слн. lok; серб. лук
лук2 (цибуля, заст.) ч. — чес.
luk; слн. luk; серб. лук
лу́ ка ж. — вл. łuka; чес. louka;
слн. loka; серб. лука
лука́ ж. — слн. luka; серб. лука
лука́ вий — слн. lokav; серб.
лукав
лука́ вити недок. — серб. лукавити
лу́ ковиця ж. — серб. луковица
лунь ч. — чес. luňák; слн.
lunj; серб. луњ
луп! виг. — чес. lup!; серб.
луп!
лупа́ ж. — вл. łupa; чес. lupy;
слн. lupina; серб. лупина
лу́ пати недок. — вл. łupać;
чес. loupati; слн. lupati; серб.
лупати
лупи́ ти недок. — чес. loupiti;
слн. lupiti; серб. лупити
лу́ пнути док. — вл. łupnyć;
чес. lupnouti; слн. lopniti; серб.
лупнути
луска́ ж. — вл. łuska; чес.
luska (стручок); слн. luska; серб.
љуска
лу́ скання с. — вл. łuskanje;
чес. luskání; слн. luskanje; серб.
лускање
лу́ скати недок. — вл. łuskać;
чес. louskati; слн. luskati; серб.
љускати

луска́ тий — вл. łuskaty; чес.
luskatý; слн. luskat; серб. љускаст
лу́ скіт ч. — чес. luskot
лу́ снути док. — вл. łusnyć;
чес. lusknouti; слн. luskniti; серб.
љуснути
лу́ тка ж. — чес. loutka
луча́ тися (діал.) недок. —
чес. loučeti; слн. lučati
лучи́ на ж. — вл. łučwo; чес.
louč, lučivo; слн. lučina; серб. луч
лучи́ ти недок. — чес. loučiti
(роз’єднувати); слн. ločiti (тс.);
серб. лучити (тс.)
лу́ чний — чес. lučný; серб.
лучан
лучни́ й — вл. łučny; чес.
louční; серб. лучни
лу́ чник ч. — чес. lučník
лушпа́ (діал.) ж. — серб. љуспа
лушпи́ на ж. — серб. љушпина
луща́ ти недок. — чес. louštěti; серб. љуштати
лущення с. — вл. łušćenje;
чес. luštění; слн. luščenje; серб.
љушћење
лу́ щити недок. — вл. łušćić;
чес. luštiti; слн. luščiti; серб.
љуштити
льодави́ ця (діал.) ж. — чес.
ledvice
льоди́ на ж. — вл. lódźina;
чес. ledina
льодни́ ця ж. — вл. lódnica;
чес. lednice; слн. lednica; серб.
ледница
льодови́ й — вл. lodowy; чес.
ledový; серб. ледовит
льодови́ тий — вл. lodojty;
чес. ledovitý; серб. ледовит
льодо́ вня ж. — вл. lodownja;
чес. ledoveň
льодо́ к ч. — вл. lódk; чес. ledek; серб. ледак
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льодяни́ й — вл. lodźany; слн.
leden; серб. леден
льон ч. — вл. len; чес. len;
слн. lan; серб. лан
льона́ р ч. — вл. lenař; чес.
lnář; серб. ланар
льони́ ще с. — слн. lanišče;
серб. ланиште
льоно́ к ч. — вл. leńk; серб.
ланак
лю́ бий — вл. luby; чес. libý;
слн. ljub; серб. љуб
люби́ ти недок. — вл. lubować; чес. líbiti (цілувати); слн.
ljubiti; серб. љубити
лю́ бка ж. — вл. lubka; чес.
líbka (поцілунок); слн. ljubica
любко́ ч. — вл. lubk; чес. lubek
лю́ бо присл. — вл. lubo; чес.
libo; серб. љупко
любо́ в ж. — вл. lubosć; чес.
libost (задоволення); слн. ljubav;
серб. љубав
любо́ вний — слн. ljboven;
серб. љубаван
любо́ вник ч. — слн. ljubavnik; серб. љубавник
любо́ вниця ж. — слн. ljubavnica; серб. љубавница
люб’я́ зний — вл. lubozny; чес.
líbezný; слн. ljubezniv; серб.
љубезан
люб’я́ зність ж. — слн. lubeznost; серб. љубезност
люд ч. — вл. lud; чес. lid; слн.
ljud; серб. људ
лю́ ди мн. — вл. ludźo; чес.
lidé; слн. ljudje; серб. људи
люди́ на ж. — вл. ludźina (населення); серб. људина
лю́ дний — вл. ludny; чес.
lidný; слн. ljuden; серб. људан
лю́ дність ж. — вл. ludnosć;
чес. lidnost; слн. ljudnost; серб.
људност
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людоже́ р, людоїд́ ч. — вл.
ludźižrawc; чес. lidojed; слн. ljudožer; серб. људождер
лю́ дство с. — чес. lidstvo;
слн. ljudstvo; серб. људство
лю́ дський ж. — вл. ludski;
чес. lidský; слн. ljudski; серб.
људски
лю́ лі! виг. — чес. luli!; серб.
љуљу!
лю́ ляти (дит.) недок. — вл.
lulać; чес. lulati; слн. lulati; серб.
љуљати
люну́ ти (діал.) док. — серб.
љунути
лю́ тий — чес. lítý; слн. ljut;
серб. љут
лю́ тити недок. — чес. lítiti
se; слн. ljutiti; серб. љутити
лю́ тня ж. — вл. lutnja; чес.
loutna; слн. lutnja
лютува́ ти недок. — вл. lutować (жаліти); чес. litovać (тс.)
лють ж. — чес. lut; серб. љут
люшня́ ж. — вл. lišnja; чес.
líšeň, lušňa
ляга́ ти недок. — вл. lĕhać; чес.
lehati; слн. legati; серб. легати
лягти́ док. — вл. lehnyć; чес.
léci, lehnouti; слн. leči; серб.
леħи
ля́ двенець ч. — вл. ledźbjenc;
чес. ledenec
ляк ч. — чес. lek
ляка́ ти недок. — чес. lekati;
серб. лекнути
ля́ пати недок. — серб. љапати
ляск ч. — чес. tlesk; слн. tlesk
ля́ скати недок. — чес. tleskati;
серб. љаскати
ля́ снути док. — чес. tlesknouti;
слн. tleskniti
лящ ч. — чес. dlešec; слн. lešč

Мм
ма́ занка ж. — слн. mazanka
ма́ зання с. — вл. mazanje; чес.
mazaní; слн. mazanje; серб. мазање
ма́ зати — вл. mazać; чес. mazati; слн. mazati; серб. мазати
мази́ ло с. — чес. mazidlo; слн.
mazilo; серб. мазило
мазну́ ти док. — вл. maznyć;
чес. maznouti; слн. mazniti; серб.
мазнути
мазу́ н ч. — серб. мазун
мазь ж. — вл. maz; чес. maz;
слн. maz; серб. маз
майда́ н ч. — чес. mejdan;
слн. mejdan; серб. маjдан
мак ч. — вл. mak; чес. mák;
слн. mak; серб. мак
ма́ ківка ж. — вл. makojca;
чес. makůvka; слн. makovka; серб.
маковица
маківни́ к ч. — чес. makovník;
слн. makovnik; серб. маковњача
макі́тра ж. — слн. makoter
(макогін)
макови́ ння с. — чес. makoviní
макови́ ще с. — вл. makowišćo; чес. makovištĕ; серб. маковиште
ма́ ковий — вл. makowy; чес.
makový; слн. makov; серб. маков
мали́ й — вл. mały; чес. malý;
слн. mali; серб. мали, мао
мали́ на ж. — вл. malena; чес.
malina; слн. malina; серб. малина
малині́вка (напій) ж. — вл.
malenowka; чес. malinovka; слн.
malinovec; серб. малиновац
мали́ нник ч. — вл. malenišćo;
чес. malinník; слн. malinjak; серб.
малињак
мали́ новий — вл. malenowy;
чес. malinový; слн. malinov; серб.
малинов

ма́ лість ж. — вл. małosć;
чес. malost; слн. malost; серб.
малост
малі́ти недок. — чес. maleti;
слн. maleti
ма́ ло присл. — вл. mało; чес.
málo; слн. malo; серб. мало
ма́ ло-пома́ лу присл. — серб.
мало-помало
малова́ жний — слн. malovažen
малоду́ шний ж. — чес. málodušný; слн. malodušen; серб. малодушан
малолі́тній — чес. máloletný;
серб. малолетан
малолю́ дний — вл. małoludny; чес. málolidný; слн. maloljuden; серб. малољудан
маломо́ вний — чес. málomluvný
малоро́ слий — чес. málorostlý; серб. малорастао
малюва́ ти недок. — вл. molować; чес. malovati; слн. malati;
серб. малати
ма́ ляр ч. — вл. moler; чес.
malíř; слн. malar; серб. малер
ма́ ма ж. — вл. mama; чес.
máma; слн. mama; серб. мама
ма́ мин — чес. mámin; слн.
mamin; серб. мамин
ма́ мка ж. — вл. mamka; чес.
mamka; слн. mamka; серб. мамка
мамляти (діал.) недок. — вл.
mamlić; чес. mamlati; серб. мамољити
маму́ ля ж. — чес. mamulka
мани́ ти недок. — чес. mámiti; слн. mamiti; серб. манити
мара́ ж. — вл. mara; чес. mára
маре́ на ж. — чес. mařena
ма́ рити недок. — чес. mařiti;
серб. марити
ма́ рмур ч. — вл. marmor; слн.
marmor
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ма́ рний — вл. marny; чес.
marný; слн. maren
марнотра́ т ч. — чес. marnotrat
масли́ на ж. — слн. maslina;
серб. маслина
ма́ слити недок. — чес. másliti; слн. masliti; серб. маслити
ма́ сло с. — вл. masło; чес.
máslo; слн. maslo; серб. масло
маслю́ к ч. — чес. máslák;
слн. maslenka
ма́ сляний — чес. máselný;
слн. maslen; серб. маслен
масни́ й — чес. mastný; слн.
masten; серб. мастан
масни́ чка, масни́ ця ж. — чес.
máselnice
масти́ ло с. — чес. mastidlo;
слн. mastilo; серб. мастило
масти́ ти недок. — чес. mastiti; слн. mastiti; серб. мастити
масть ж. — чес. mast (мазь);
слн. mast (жир); серб. маст
ма́ та ж. — вл. mata
матери́ зна ж. — вл. maćerizna; чес. mateřizna
ма́ терин — вл. maćerny; чес.
mateřin; слн. materin; серб. материн
материнка (рослина) ж. —
чес. mateřinka; серб. материнка
матери́ нство с. — вл. maćerstvo; чес. mateřství; слн. materinstvo; серб. материнство
матери́ нський — вл. maćersky; чес. mateřský; слн. materinski; серб. матерински
ма́ ти1 ж. — вл. mać; чес.
máti, mateř; слн. mati; серб. мати
ма́ ти2 недок. — вл. mĕć; чес.
míti; слн. imeti; серб. имати
ма́ тиця ж. — вл. maćica; чес.
matice; слн. matica; серб. матица
ма́ тінка ж. — чес. matinka
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ма́ тірка ж. — чес. mateřka;
серб. матерка
ма́ тка (у бджіл) ж. — вл. matka; чес. matka; слн. matka; серб.
матица
мах ч. — вл. mach; чес. mach;
слн. mah (удар); серб. мах (тс.)
маха́ ння с. — вл. machanje;
чес. machaní; слн. mahanje; серб.
махање
маха́ ти недок. — вл. machać;
чес. machati; слн. mahati; серб.
махати
махну́ ти док. — вл. machnyć;
чес. machnouti; слн. mahniti; серб.
махнути
ма́ хом присл. — чес. machem; слн. mahom; серб. махом
ма́ цати недок. — вл. masać;
чес. macati, makati
мацну́ ти док. — вл. masnyć;
чес. maknouti
мачо́ к ч. — чес. maček
ма́ чуха ж. — вл. macocha;
чес. macocha; слн. mačeha; серб.
маħуха
ма́ чушин — чес. macošin;
слн. mačehin; серб. маħухин
ма́ яти недок. — вл. mawać;
чес. mávati; слн. слн. majati
мед ч. — вл. mĕd; чес. med;
слн. med; серб. мед
медвя́ ний — серб. медвен
медівни́ к ч. — чес. medovník;
серб. медовњак
медо́ вий — вл. mjedowy; чес.
medový; слн. medovit, meden;
серб. медов
медо́ вий мі́сяць ч. — вл. mjedowy mĕsac; слн. medeni tedni;
серб. медени месец
медо́ к ч. — чес. medek; серб.
медак
меду́ нка ж. — чес. meduňka;
серб. медунка

медя́ ник ч. — слн. medenjak;
серб. медењак
межа́ ж. — вл. mjeza; чес.
mez; слн. meja; серб. међа
межигір’я с. — чес. mezihoří;
серб. међугорjе
межи́ очі присл. — вл. mjezwoči; чес. meziočí
межирі́ччя с. — чес. meziříčí; слн. medrečje; серб. међуречjе
межува́ ти недок. — вл. mjezować; чес. mezovati; слн. mejiti;
серб. међити се
ме́ кати недок. — чес. mekati;
слн. meketati; серб. мекати
ме́ ливо (діал.) с. — чес. melivo; слн. melivo; серб. меливо
ме́ льник ч. — чес. melník
мені́ займ. — вл. mni; чес.
mně; слн. meni; серб. мени
ме́ ншати недок. — вл. mjeńšeć; слн. manjšati
ме́ нший — вл. mjeńši; чес.
menší; слн. manjši; серб. мањи
менши́ на ж. — серб. мањшина
ме́ ншити недок. — чес. menšiti; слн. manjšiti; серб. мањити
меньо́ к ч. — вл. mjeńk; слн.
menek; серб. манак
ме́ рва (діал.) ж. — вл. mjerwa;
чес. mrva (гній); слн. mrva (сіно); серб. мрва (крихта)
ме́ рвити (діал.) недок. — вл.
mjerwić so (кишіти); чес. mrviti
(угноювати); слн. mrviti (кришити); серб. мрвити (тс.)
мере́ жа ж. — чес. mříže; слн.
mreža; серб. мрежа
мере́ жати недок. — чес. mřížovati; серб. мрежати
мере́ жити недок. — чес.
mřížiti; слн. mrežiti; серб. мрежити

мере́ жка ж. — чес. mřížka;
слн. mrežica; серб. мрешка
ме́ рзлий — чес. mrzlý; слн.
mrzel; серб. мрзао
мерзлота́ ж. — слн. mrzlota
мерзля́ к ч. — слн. mrzlak;
серб. мржљак
ме́ рзнути недок. — вл. mjerznyć; чес. mrznouti; слн. mrzniti;
серб. мрзнути
ме́ ркнути недок. — чес.
mrknouti; слн. mrkniti; серб.
мркнути
мертве́ ць ч. — чес. mrtvec;
слн. mrtvec; серб. мртвац
мертве́ цький — слн. mrtvaški; серб. мртвачки
мертвечи́ на ж. — слн. mrtvečina
ме́ ртвий — вл. mortwy; чес.
mrtvý; слн. mrtev; серб. мртав
мертви́ ти недок. — чес. mrtviti;
слн. mrtvičiti; серб. мртвити
мертві́ти недок. — чес. mrtvĕti;
слн. mrtveti
мертво́ та ж. — чес. mrtvota;
серб. мртвоћа
мертвя́ к ч. — слн. mrtvak;
серб. мртвак
ме́ рти недок. — вл. mrĕć; чес.
mříti, mrti; слн. mreti; серб. мрти
мести́ недок. — вл. mjesć; чес.
mésti; слн. mesti; серб. мести
мета́ ж. — чес. meta; серб. мета
мета́ ти недок. — вл. mjetać; чес.
metati; слн. metati; серб. метати
мете́ лик ч. — вл. mjetel; чес.
motýl; слн. metulj; серб. метуљ
метéлиця1 ж. — вл. mjećel;
чес. metelice; слн. metelica
мете́ лиця2 (вертіж) ж. — чес.
motylice; слн. metilj; серб. метиљ
метли́ ця ж. — вл. mjetlice;
чес. metlice; слн. metlika; серб.
метлица
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метля́ ти недок. — слн. metljati
метну́ ти док. — вл. mjetnyć;
чес. metnouti; серб. метнути
меч ч. — вл. mječ; чес. meč;
слн. meč; серб. мач
ме́ чик ч. — вл. mječik; чес.
mečík; серб. мачиħ
мечоно́ сець ч. — слн. mečenosec; серб. маченосац
ме́ шкати недок. — чес. meškati
мжи́ чити недок. — чес. mžíti
мжи́ чка ж. — чес. mžička,
mha; слн. meha
мзда ж. — вл. mzda; чес.
mzda; слн. mezda; серб. мазда
ми займ. — вл. my; чес. my;
слн. mi; серб. ми
миг ч — чес. mih; слн. mig;
серб. миг
мига́ ти недок. — чес. míhati;
слн. migati; серб. мигати
мигну́ ти док. — чес. mihnouti; слн. migniti; серб. мигнути
мигота́ ти недок. — чес. mihotati; слн. migotati
миготі́ння с. — чес. mihotaní;
слн. migotanje
миготли́ вий — чес. mihotavý
ми́ йниця ж. — вл. myjnica
ми́ кати ж. — вл. mikać (моргати); чес. mykati; слн. mikati;
серб. микати
ми́ лий — вл. miły; чес. milý;
слн. mil; серб. мио, мил
ми́ лити недок. — вл. mydlić;
чес. mydliti; слн. militi
мили́ тися — вл. mylić so; чес.
mýliti
ми́ лість ж. — вл. miłosć;
чес. milost; слн. milost; серб.
милост
ми́ ло с. — вл. mydło; чес. mydlo; слн. milo; серб. мило
милова́ р ч. — чес. mýdlovar;
слн. milovar
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милозвучний — чес. milozvučný; слн. milozvočen; серб.
миозвучан
милосе́ рдий — чес. milosrdný; слн. milosrčen; серб. милосрдан
милосе́ рдя с. — чес. milosrdí;
слн. milosrčje; серб. милосрђе
ми́ лостивий — вл. miłosćiwy;
чес. milostivý; слн. milostliv; серб.
милостив
ми́ лостиня ж. — вл. miłosć;
чес. milostina; слн. milostinja;
серб. милостиња
милува́ ння с. — чес. milování;
слн. milovanje; серб. миловање
ми́ лувати недок. — чес. milovati (любити); слн. milovati;
серб. миловати се
ми́ льний — вл. mydlny; чес.
mydelný; слн. milen
ми́ мо прийм. — вл. nimo; чес.
mimo; слн. mimo; серб. мимо
мимові́льний — вл. nimowólny; чес. mimovolný
мимохі́дь ч. — чес. mimochodem; серб. мимоходно
ми́ мрити недок. — чес. mrmlati; слн. mrmrati; серб. мрмљати
мину́ лий — чес. minulý; слн.
minuli; серб. минули
мину́ ти (про час) док. — вл.
minyć so; чес. minouti; слн.
miniti; серб. минути
минь, мень (діал.) — чес.
meň; серб. мањ
миньо́ к ч. — вл. mjenk; чес.
mník; слн. menek; серб. маниħ
мир ч. — вл. mĕr; чес. mír;
слн. mir; серб. мир
мири́ ти недок. — вл. mĕrnić;
чес. mířiti; слн. miriti; серб. мирити
ми́ рний — вл. mĕrny; чес.
mírný; слн. miren; серб. миран

миролю́ бний — слн. miroljuben; серб. мирољубив
миротво́ рець ч. — чес. mírotvorec; слн. mirotvorec; серб.
миротворац
ми́ ршавий — слн. mršav; серб.
мршав
ми́ ршавіти недок. — слн. mršaveti; серб. мршавити
ми́ са ж. — чес. mísa
ми́ ска ж. — чес. miska
ми́ слення с. — вл. myslenje;
чес. myšlení; слн. mišljenje;
серб. мишљење
мисли́ вець ч. — чес. mislivec
ми́ слити недок. — вл. myslić; чес.
mysliti; слн. misliti; серб. мислити
мисль ж. — вл. mysl; чес.
mysl; слн. misel; серб. мисао
ми́ сник ч. — чес. misník
ми́ ти недок. — вл. myć; чес.
myti; слн. miti; серб. мити
ми́ тник ч. — чес. mýtník; слн.
mitnik; серб. митник
ми́ тниця ж. — чес. mýtnice;
слн. mitnica; серб. митница
ми́ то с. — вл. myto; чес. mýto;
слн. mito (хабар); серб. мито
миття́ с. — вл. myće; чес. mytí
ми́ ша ж. — вл. myš; чес. myš;
слн. miš; серб. миш
миша́ стий — слн. mišast;
серб. мишаст
ми́ шачий — вл. myšacy
мишоло́ вка ж. — слн. mišolovka; серб. мишоловка
мишка ж. — вл. myška; чес.
myška; слн. miška; серб. мишица
мідний — вл. mjedźany; чес.
mĕdĕný; слн. meden; серб. медан
мідь ж. — вл. mjedź; чес.
mĕď; слн. med; серб. мед
між, ме́ жи прийм. — вл. mjez,
mjezy; чес. mez, mezi; слн. med;
серб. међ, међу

міжвоєнний — слн. medvojen
міздря ж. — чес. mazdra; слн.
mezdra; серб. мездра
мізи́ нець ч. — чес. mezenec;
слн. mezinec; серб. мезимац
мізкува́ ти недок. — слн. mozgati; серб. мозговати
мізкува́ тий — слн. mozgovit;
серб. мозговит
мій займ. — вл. mój; чес. můj;
слн. moj; серб. моj
мілина́ ж. — чес. mĕlina; слн.
melina
мілки́ й — чес. mĕlký
міль ж. — вл. mola; чес. mol;
слн. molj; серб. мољ
міна (обмін) ж. — чес. měna;
слн. mena; серб. мена
міни́ тися недок. — вл. měnić
so; чес. měniti se; серб. менити се
мінли́ вий — вл. mĕnlivy; чес.
mĕnlivý; слн. menljiv; серб.
менљив
міня́ ти недок. — вл. mĕnjeć;
чес. mĕniti; слн. menjati; серб.
мењати
мі́ра ж. — вл. mĕra; чес. míra; слн. mera; серб. мера
міри́ ло с. — вл. mĕridło; чес.
mĕřidlo; слн. merilo; серб. мерило
мі́рка ж. — вл. měrka; чес.
mĕrka, mírka; серб. мерка
мі́рний — чес. měrný; слн.
meren; серб. меран
мі́ряти недок. — вл. mĕrić;
чес. mĕřiti, mířiti; слн. meriti;
серб. мерити
мі́сиво с. — серб. месиво
міси́ ти недок. — вл. mĕsyć; чес.
mísiti; слн. mesiti; серб. месити
міст ч. — вл. móst; чес. most;
слн. most; серб. мост
місте́ чко с. — вл. mĕstačko;
чес. místečko; слн. mestece
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місти́ на ж. — вл. měsćina;
серб. местина
місти́ ти недок. — вл. mĕsćić;
чес. místiti; серб. местити се
мі́сто с. — вл. mĕsto; чес.
místo; слн. mesto; серб. место
місто́ к ч. — вл. mosćik; чес.
můstek; слн. mostek; серб. мостак
мі́сце с. — вл. mĕstno; чес.
mĕstce; слн. mestce; серб. месце
місця́ ми присл. — слн. mestoma; серб. местимице
міськи́ й — вл. mĕšćansky;
чес. mĕstský; слн. meški
місяце́ вий — чес. měsícový
мі́сяць1 (час) ч. — вл. mĕsac;
чес. mĕsíc; слн. mesec; серб.
месец
мі́сяць2 (супутник) ч. — вл.
mĕsačk; чес. mĕsíc; слн. mesec;
серб. месец
мі́сячний — вл. mĕsačny;
чес. mĕsíčný; слн. mesečen; серб.
месечан
мі́тка ж — чес. mětka
мітла́ ж. — вл. mjetło; чес.
metla; слн. metla; серб. метла
мітли́ ця ж. — вл. mjetlica
чес. metlice; слн. metlica; серб.
метлица
мітли́ ще с. — слн. metlišče
мітля́ р ч. — чес. metlář; слн.
metlar; серб. метлар
міх ч. — вл. mĕch; чес. mĕch;
слн. meh (у кузні); серб. мех
міхоно́ ша ч. — серб. мехоноша
міху́ р ж. — чес. mĕchýř; слн.
mehur; серб. мехур
міцни́ й — вл. mócny; чес.
mocný; слн. močen; серб. моħан
мі́цність ж. — чес. mocnost;
слн. močnost; серб. моħност
міць ж. — вл. móc; чес. moc;
слн. moč; серб. моħ
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мішани́ на ж. — вл. měšenina; чес. míšenina; слн. mešanica; серб. мешавина
мі́шанка ж — вл. měšanka;
слн. mešanka; серб. мешанка
міша́ ти недок. — вл. mĕšeć; чес.
měšati; слн. mešati; серб. мешати
мішо́ к ч. — вл. mĕšk; чес.
míšek; слн. mešek; серб. мешиħ
міщани́ н ч. — вл. mĕšćan; чес.
mĕšťan; слн. meščan; серб. мештанин
міща́ нка ч. — вл. mĕšćanka;
чес. mĕšťanka; слн. meščanka;
серб. мештанка
мла́ ка ж. — чес. mlaka; слн.
mlaka; серб. млака
мли́ во с. — вл. mlĕwo; чес.
mlivo; слн. mletev; серб. мливо
млин ч. — вл. młyn; чес. mlýn;
слн. mlin; серб. млин
млине́ ць ч. — слн. mlinec;
серб. млинац
мли́ нище с. — чес. mlýniště;
серб. млиниште
млість ж. — чес. mdlost; слн.
medlost
млі́ти недок. — чес. mdlíti;
слн. medleti
мля́ вий — чес. mdlý; слн. medel
мно́ гий — вл. mnohy; чес.
mnohý; слн. mnog; серб. многи
мно́ ження с. — вл. množenje;
слн. množenje; серб. множење
множина́ ж. — вл. mnohota;
чес. množina; слн. množina; серб.
множина
мно́ жити недок. — вл. množić;
чес. množiti; слн. množiti; серб.
множити
мо́ ва ж. — вл. mołwa; чес.
mluva; серб. мува
мо́ вити док. — вл. mołwić;
чес. mluviti; слн. molviti; серб.
мувити

мо́ вкнути недок. — вл. mjelknyć; чес. mlknouti; слн. obmolkniti; серб. мукнути
мовни́ й (діал.) — чес. mluvný
мовча́ ння с. — чес. mlčení;
слн. molčanje; серб. мучање
мовча́ ти недок. — вл. mjelčeć;
чес. mlčeti; слн. molčati; серб.
мучати
мо́ вчки присл. — чес. mlčky;
серб. мучки
мовчо́ к ч. — вл. mjelčak; слн.
molk; серб. мук
моги́ ла ж. — вл. mohila; чес.
mohyla; слн. gomila; серб. могила
моги́ льник ч.— чес. mohelník
могти́ недок. — вл. móc; чес.
moci; слн. moči; серб. моħи
могу́ тній — чес. mohutný;
слн. mogočen; серб. могућан
могутність ж — чес. mohutnost; слн. mogočnost; серб. могућност
мо́ жна присл. — вл. možno;
чес. možná; серб. можно
мо́ жний — вл. možny; чес.
možný; слн. možen; серб. можан
мо́ жність ж. — вл. móžnosć;
чес. možnosť; слн. možnost; серб.
можност
мо́ зок ч. — вл. mozh; чес.
mozek; слн. mozeg; серб. мозак
мозо́ ль ч. — вл. mozl; чес. mozol; слн. mozolj (прищ); серб.
мозуљ (тс.)
мозо́ лити недок. — чес. mozoliti
мозо́ льний — чес. mozolný;
серб. мозолан
мозоля́ стий — вл. mozlaty;
чес. mozolnatý; слн. mozoljast;
серб. мозуљичав
мозочок ч. — вл. mozyčki;
чес. mozeček

мо́ кнути недок. — вл. moknyć; чес. moknouti; слн. mokniti;
серб. мокнути
мокре́ ць ч. — mokrič; серб.
мокрица
мо́ крий — вл. mokry; чес.
mokrý; слн. moker; серб. мокар
мокри́ на (діал.) ж — вл. mokřina; чес. mokřina; слн. mokrina;
серб. мокрина
мокри́ ти недок. — чес. mokřiti; слн. mokriti; серб. мокрити
мокри́ ця ж. — вл. mokrica
(водорость); чес.mokřice; слн.
mokrica; серб. мокрица
мокрі́ти недок. — вл. mokrjeć; чес. mokřeti
мокрота́ ж. — вл. mokrota; чес.
mokrota; слн. mokrota; серб.
мокрота
моли́ тва ж. — вл. modlitwa;
чес. modlitva; слн. molitev; серб.
молитва
моли́ тися недок. — вл. modlić so; чес. modliti se; слн. moliti;
серб. молити
молито́ вний — вл. modlitny;
чес. modlitebný; слн. moliteven;
серб. молитвен
молодець ч. — чес. mladec;
слн. mladec; серб. младац
молоди́ й — вл. młody; чес.
mladý; слн. mlad; серб. млад
молоди́ к ч. — чес. mladík;
серб. младик
молоди́ ло с. — серб. младило
молоди́ ти недок. — вл. młodźić; чес. mladiti; слн. mladiti;
серб. младити
молоди́ ця ж. — вл. młodźica; чес. mladice; слн. mladica;
серб. младица
мо́ лодіж (молодіжний) ж. —
чес. mládež; слн. mladež; серб.
младеж
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мо́ лодість ж. — вл. młodosć;
чес. mladost; слн. mladost; серб.
младост
молоді́ти недок. — вл. młódnyć; чес. mládnouti; слн. mlajšati
se; серб. младити се
молоду́ ха (діал.) ж. — вл.
młoduša; чес. mladucha
моло́ дший — вл. młódši; чес.
mladší; слн. mlajši; серб. млађи
мо́ лодь ж. — вл. młódź; чес.
mlaď; слн. mlaj; серб. млађ
молодя́ та мн. — вл. młodźeća; чес. mladěta; слн. mladeta;
серб. младета
моло́ зиво с. — чес. mlezivo;
слн. mlezivo; серб. млезиво
молоко́ с. — вл. mloko; чес.
mléko; слн. mleko; серб. млеко
молокосо́ с ч. — чес. mlékosos; слн. mlekoses
мо́ лот ч. — чес. mlat; слн.
mlat; серб. млат
моло́ ти недок. — вл. mlĕć; чес.
mlíti; слн. mleti; серб. млети
молоти́ ти недок. — вл. młóćić; чес. mlátiti; слн. mlatiti;
серб. млатити
молотьба́ ж. — вл. młóćba;
чес. mlatba; слн. mlatev
молоча́ й ч. — вл. mločeń; чес.
mleč; слн. mleček; серб. млечика
моло́ чний — вл. mlóčny; чес.
mléčný; слн. mlečen; серб. млечан
мольба́ ж — чес. modlba;
слн. molba; серб. моба
мо́ мляти (діал.) недок. — вл.
mumlić; чес. mumlati; слн.
momljati; серб. мумлати
мор ч. — вл. mór; чес. mor;
слн. mor; серб. мор
мордува́ ти недок. — вл. mordować (убивати); чес. mordovati
мо́ ре с. — вл. morjo; чес.
moře; слн. morje; серб. море
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морепла́ вець ч. — вл. morjopławc; чес. mořeplavec; серб.
морепловац
мори́ ти недок. — вл. morić; чес.
mořiti; слн. moriti; серб. морити
мо́ рква ж. — вл. morchwje;
чес. mrkva; слн. mrkvica; серб.
мрква
морови́ й — чес. morový
моро́ з ч. — вл. mróz; чес. mráz;
слн. mraz (холод); серб. мраз
моро́ зити недок. — чес. mraziti; слн. mraziti; серб. мразити
моро́ зний ч. — вл. mrózny;
чес. mrazný; слн. mrazen; серб.
мразан
мо́ рок ч. — вл. mrok (хмара);
чес. mrak; слн. mrak; серб. мрак
моро́ ка ж. — чес. mráka; серб.
мрака
моро́ чити недок. — вл. mróčić;
чес. mračiti; слн. mračiti; серб.
мрачити
моро́ чливий — слн. mračljiv;
серб. мрачљив
мо́ рскати недок. — вл. morskać; чес. mrskati; серб. мрскати
мо́ рскнути док. — вл. morsknyć; чес. mrsknouti
морськи́ й — вл. morski; чес.
mořský; слн. morski; серб. морски
морщи́ на ж. — вл. moršćina;
серб. мрштина
мо́ рщити недок. — вл. moršćić; чес. mraštiti; слн. mrščiti;
серб. мрштити
моря́ к ч. — слн. morjak
мости́ на ж. — чес. mostina;
серб. мостина
мости́ ти недок. — вл. mosćić
so; чес. mostiti; слн. mostiti; серб.
мостити
мостови́ й — вл. mostowy;
чес. mostový; слн. mosten; серб.
мостовни

мотани́ на ж. — чес. motanina
мота́ ння с. — вл. motanje;
чес. motaní; слн. motanje; серб.
мотање
мота́ ти недок. — вл. motać; чес.
motati; слн. motati; серб. мотати
моти́ ка ж. — вл. motyka; чес.
motyka; слн. motika; серб. мотика
моти́ чка ж. — вл. motečka;
чес. motyčka; серб. мотичица
мотля́ ти недок. — слн. motljati; серб. мотљати
мотови́ ло с. — вл. motydło;
чес. motovidlo; слн. motovilo; серб.
мотовило
мото́ к ч. — вл. motk; чес.
moták; слн. motek; серб. мотак
мото́ рний — чес. motorný
мо́ туз ч. — чес. motouz; слн.
motvoz; серб. мотуз
мох ч. — вл. moch; чес. mech;
слн. mah; серб. мах
мохна́ тий — слн. mohnat
мохови́ й — вл. mochovy; чес.
mechový; слн. mahovit; серб.
маховит
моху́ нка (діал.) ж — серб.
мохуна
мо́ чар ч. — чес. močál; слн.
močvirje; серб. мочар
моча́ рний — чес. močárný;
слн. močaren; серб. мочаран
мочва́ (діал.) ж. — слн. močve; серб. мочва
мочи́ ло с. — чес. močidlo;
слн. močilo; серб. мочило
мочи́ ти недок. — вл. močić; чес.
močiti; слн. močiti; серб. мочити
мочі́ння с. — чес. močení;
слн. močenje; серб. мочење
мошо́ к ч. — вл. móšk; серб.
машак
мошо́ нка ж. — вл. móšeń
(гаманець); чес. mošna; слн.
mošnja; серб. мошња

мрець ч. — чес. umrlec; слн.
mrtvec; серб. мртвац
мру́ житися недок. — чес.
mroužiti se
мря́ ка ж. — чес. mraka; слн.
mrak; серб. мрака
мрячи́ ти недок. — вл. mróčić;
чес. mračiti; слн. mračiti; серб.
мрачити
мста ж. — чес. msta; слн.
maščevanje; серб. маст
мсти́ вий — чес. mstivý
мсти́ ти недок. — чес. mstíti;
слн. mestiti; серб. мастити
мудра́ к ч. — вл. mudrak; чес.
mudrák; слн. modrak; серб. мудрак
мудре́ ць ч. — вл. mudroch; чес.
mudřec; слн. modrec; серб. мудрац
му́ дрий — вл. mudry; чес.
moudrý; слн. moder; серб. мудар
мудри́ ти недок. — вл. mudrić; чес. moudřiti; слн. modriti;
серб. мудрити
му́ дрість ж. — вл. mudrosć;
чес. moudrosť; слн. modrost;
серб. мудрост
мудрі́ти недок.— чес. moudřeti; слн. modreti
мудрува́ ння с. — вл. mudrowanje; чес. mudrovaní; слн.
modrovanje; серб. мудрување
мудрува́ ти недок. — вл.
mudrować; чес. mudrovati; слн.
modrovati; серб. мудровати
муж ч. — вл. muž; чес. muž;
слн. mož; серб. муж
му́ жній — вл. mužny; чес. mužný; слн. možat; серб. мужеван
му́ жність ч. — вл. mužnosć;
чес. mužnost; слн. možatost; серб.
мужевност
мужні́ти недок. — чес. mužnĕti
му́ ка ж. — чес. muka; слн.
muka; серб. мука
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мука́ ж. — вл. muka; чес.
mouka; слн. moka; серб. мука
му́ кати недок. — чес. múkati;
слн. mukati; серб. мукати
му́ кнути док. — вл. muknyć;
чес. muknouti; слн. mukniti; серб.
мукнути
мул ч. — слн. mulj; серб. муљ
мулува́ тий — серб. муљевит
му́ ляр ч. — вл. murjer; чес.
murár
му́ ляти недок. — серб. муљати
(чавити)
мурава́ ж. — слн. murava;
серб. мурава
мураве́ ль (діал.) ч. — серб.
мраваљ
мура́ шка ж. — вл. mrowička; чес. mravenec; слн. mravljica; серб. мрав
мура́ шник ч. — вл. mrowišćo; чес. mraveništĕ; слн. mravljišče; серб. мравињак
му́ рий — слн. mur
му́ ркіт ч. — вл. morkot; слн.
mrkot; серб. мркот
муркота́ ти недок. — вл. morkotać; слн. mrkotati; серб. мркотати
мус ч. — чес. mus; серб. мус
му́ сити недок. — вл. musać;
чес. musiti
мути́ ти недок. — вл. mućić;
чес. moutiti; слн. motiti; серб.
мутити
мутни́ й — вл. mutny; чес.
mutný; слн. moten; серб. мутан
мутні́ти недок. — вл. mućić
so; чес. moutiti se; слн. motneti;
серб. мутити се
му́ ха ж. — вл. mucha; чес.
moucha; слн. muha; серб. муха
мухоло́ вка ж. — чес. mucholapka; слн. muholovka; серб.
мухоловка
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мухомо́ р ч. — чес. muchomůrka; слн. muhomor; серб. мухомор
му́ ченик ч. — чес. mučedník;
слн. mučenik; серб. мученик
му́ чениця ж. — чес. mučednice; слн. mučenica; серб. мученица
му́ чити недок. — вл. mučić; чес.
mučiti; слн. mučiti; серб. мучити
мучни́ й — вл. mučny; чес.
mouční; слн. močnat
муши́ ний — чес. muší; серб.
мушињи
му́ шка ж. — вл. muška; чес.
muška; слн. mušica; серб. мушица
му́ шля ж. — вл. mušla; чес.
mušle; серб. мушља
мча́ ти недок. — чес. mčeti
м’язга́ ж. — вл. mjeza; чес.
míza; слн. mezga; серб. мезга
м’яки́ й — вл. mjechki; чес.
mĕkký; слн. mehek; серб. мек
м’я́ кість ж. — вл. mjechkosć;
чес. mĕkkost; слн. mehkost; серб.
мекост
м’я́ кнути недок. — вл. mjaknyć; чес. mĕknouti; слн. mekniti
se; серб. мекнути
м’яку́ ш ч. — вл. mjechkuš;
чес. mĕkkýš (молюск); слн.
mehkužec (тс.); серб. мекуш
м’яку́ шка ч. — вл. mjechkuš;
чес. měkkýš; слн. mekuž; серб.
мекушац
м’я́ кшати недок. — вл mjehčeć; чес. mĕkčeti; слн. mehčati;
серб. мекшати
м’я́ кший — вл. mjechši; чес.
mĕkčí; слн. mehkeje; серб. мекши
м’якши́ ти недок. — вл mjekčić; чес. mĕkčiti; слн. mehčati;
серб. мекшати
м’я́ лиця ж — чес. mědlice
м’яло с. — слн. melo
м’яса́ р ч. — чес. masař; слн.
mesar; серб. месар

м’яси́ во с. — серб. месиво
м’ясни́ й — вл. mjasny; чес.
masný; слн. mesen; серб. месан
м’ясни́ к ч. — вл. mjasnik;
чес. masník; серб. месник
м’я́ со с. — вл. mjaso; чес.
maso; слн. meso; серб. месо
м’ясоже́ рець ч. — вл. mjasožračk; чес. masožravec; слн. mesožerec; серб. месождерац
м’ясце́ с. — чес. masíčko;
слн. mesce; серб. месце
м’ята ж. — вл. mjatvička;
чес. máta; слн. meta; серб. метва
м’я́ ти недок. — вл. mjasć; чес.
mnouti; слн. meti; серб. мети
м’яч ч. — вл. mječ; чес. míč;
слн. meč; серб. мач
Нн
на прийм. — вл. na; чес. na;
слн. na; серб. на
на́ ! виг. — чес. na!; слн. na!;
серб. на!
наба́ вити док. — слн. nabaviti; серб. набавити
набга́ ти док. — слн. nagubati
на́ бережний — чес. nábřežní;
слн. nabrežen
набива́ ти недок. — слн. nabivati; серб. набивати
набира́ ти недок. — вл. nabĕrać; чес. nabírati; слн. nabirati;
серб. набирати
наби́ ти док. — вл. nabić; чес.
nabíti; слн. nabiti; серб. набити
набі́ г ч. — вл. naběh; чес.
nábĕh
набі́гатися док. — вл. nabĕhać so; чес. nabíhati se; серб.
набежати се
на́ бік присл. — вл. nabok;
чес. na bok

набі́р ч. — чес. nábor; слн.
nabor; серб. набор (зморшки)
наблюва́ ти док. — чес. nablíti;
слн. nabljuvati; серб. набљувати
набо́ жний — вл. nabožny; чес.
nábožný; слн. nabožen; серб.
набожан
набо́ жність ж. — чес. naboženskost; слн. nabožnost; серб.
набожност
набра́ ти док. — вл. nabrać;
чес. nabráti; слн. nabrati; серб.
набрати
на́ бряк ч. — слн. nabreklina;
серб. набреклина
набряка́ ти недок. — слн.
nabrekati; серб. набрецати
набря́ клий — слн. nabrekel;
серб. набрекао
набря́ клість ж. — cлн. nabrekost; серб. набреклост
набря́ кнути док. — слн. nabrekniti; серб. набрекнути
набубня́ віти док. — вл. nabubnić; чес. nabobtnati; серб.
набубнути
набува́ ти недок. — вл. nabywać; чес. nabývati
набу́ ти док. — вл. nabyć; чес.
nabýti
набу́ ток ч. — вл. nabytk; чес.
nabytek
набу́ хлий — слн. nabuhel;
серб. набухао
набу́ хлість ж. — слн. nabuhlost; серб. набухлост
набу́ хнути док. — слн. nabuhniti; серб. набухнути
набуя́ ти док. — чес. rozbujeti; серб. набуjати
на́ ва (заст.) ч. — чес. náva;
слн. nav; серб. нав (рай)
нава́ бити док. — вл. nawabić; чес. navábiti; слн. navaditi;
серб. навабити
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нава́ жити док. — вл. nawažić; чес. navážiti
наважувати недок. — чес. navažovati; слн. navažati
нава́ ла ж. — вл. nawal; чес.
návala; слн. navala; серб. навала
навали́ ти док. — вл. nawalić;
чес. navaliti; слн. navaliti; серб.
навалити
нава́ льний — вл. nawalny;
чес. návalný; серб. навалан
нава́ р ч. — слн. navar
навари́ ти док. — вл. nawarić;
чес. navařiti; слн. navariti
навезти́ , навози́ ти док. — вл.
nawjezć; чес. navézti; слн. navesti;
серб. навести, навозити
наверга́ ти док. — вл. nawjerhać; чес. navrhati; серб. навргати
наверну́ ти док. — вл. nawjertnyć; слн. navrniti; серб. наврнути
наверста́ ти док. — серб. наврстати
наверта́ ти недок. — вл. nawjertować; чес. navraceti; слн. navrtati; серб. навртати
наверті́ти док. — вл. nawjerćeć; чес. navrtĕti; слн. navrteti;
серб. навртети
навесели́ тися док. — вл. nawjeselić so; чес. naveseliti se; слн.
naveseliti se; серб. навеселити се
навести́ док. — вл. nawjesć;
чес. navésti; слн. navesti; серб.
навести
на́ взнак присл. — вл. znak;
чес. naznak; слн. navznak; серб.
наузнак
навивати недок. — вл. nawiwać; чес. navíjeti; слн. navijati;
́серб. навиjати
на́ видіти (діал.) недок. —
чес. náviděti; серб. навидети
на́ вик ч — чес. návyk; слн.
navika; серб. навика
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навика́ ти недок. — чес. navykati; серб. навикавати
нави́ клий — чес. navyklý;
серб. навикао
нави́ кнути док. — вл. nawuknyć; чес. navyknouti; слн. navikniti; серб. навикнути
на́ вилок, нави́ льник ч. —
серб. навиљак
нави́ нути док. — вл. navić;
чес. navinouti; слн. naviti; серб.
навити
на́ від (заст.) ч. — чес. návod;
слн. navod; серб. навод
навід
́ ати док. — серб. наведати
навідни́ й — вл. nawodovy
(керівний); чес. návodný; слн.
navoden; серб. наводни
наві́й ч. — вл. nawijak; чес.
naviják; слн. navoj (гвинт); серб.
навоj
навік
́ и присл. — чес. na vĕky;
слн. navek; серб. навеки
наві́с ч. — чес. návĕs
наві́сити док. — вл. nawěsyć;
чес. navĕsiti; слн. navesiti; серб.
навесити
навісни́ й — чес. návěsný
навісти́ ти док. — слн. navestiti; серб. навестити
наві́тряний — вл. nawĕtrny;
чес. návĕtrný
наві́шати док. — чес. navĕšati; слн. navešati; серб. навешати
навіща́ ти недок. — слн. naveščati; серб. навештати
наві́яти док. — чес. navějati;
слн. navejati; серб. навеjати
навко́ ло присл. — слн. naokoli; серб. наоколо
навкру́ г присл. — слн. naokrog; серб. наокруг
наво́ дити недок. — вл. nawodźić; чес. navoditi; слн.
navoditi; серб. наводити

наводни́ ти док. — чес. navodniti; серб. наводнити
навози́ ти док. — вл. nawozyć; чес. navoziti; слн. navoziti;
серб. навозити
наволока́ ти недок. — чес.
navlékati; слн. navlačiti; серб.
навлачити
наволокти́ док. — вл. nawlec;
чес. navléci; слн. navleči; серб.
навуħи
на́ волочка ж — слн. navlaka; серб. навлачка
наворожи́ ти док. — слн. navražiti; серб. навражити
на́ ворот ч. — вл. nawrót; чес.
návrat; слн. navrat; серб. наврат
навощи́ ти,
навоскува́ ти
док. — вл. nawóskować; чес. navoskovati; слн. navoščiti; серб.
навоштити
навоюватися док. — вл. nawojować so; слн. navojevati se;
серб. навоjевати се
навпаки́ присл. — вл. nawopak; чес. naopak; слн. naopak;
серб. наопако
на́ впіл присл. — вл. napoł; чес.
napůl; слн. napol; серб. напол
навстіж присл. — слн. na stežaj
наву́ шник ч. — вл. nawušnik;
чес. náušník; слн. naušnik; серб.
наушник
на́ вхрест присл. — серб. наокрст
навча́ ння с. — вл. nawučenje;
чес. naučení; слн. učenje; серб.
научење
навча́ ти недок. — вл. nawučeć; слн. naučati; серб. научати
на́ вчений — вл. wučeny; чес.
naučený; слн. naučen; серб. научен
навчи́ ти док. — вл. nawučić;
чес. naučiti; слн. naučiti; серб.
научити

нав’яза́ ти док. — вл. nawjazać;
чес. navázati; слн. navezati; серб.
навезати
нав’я́ знути док. — вл. nawjaznyć; чес. navaznouti; слн. navezniti
нав’я́ зувати недок. — вл. nawjazować; чес. navazovati; слн.
navezovati; серб. навезивати
наганя́ ти недок. — вл. nahanjeć; чес. nahanĕti; слн. naganjati; серб. нагањати
нагати́ ти док. — слн. nagatiti
нагі́рний — чес. nahorní; слн.
nagoren
на́ глий — вл. nahly; чес. nahlý;
слн. nagel; серб. нагао (нагла
смрт)
на́ глити (діал.) недок. — вл.
nahlić; чес. nahliti; слн. nagliti;
серб. наглити
на́ глість ж — вл. nahlost;
чес. nahlost; слн. naglost; серб.
наглост
на́ гло присл. — вл. nahle; чес.
nahle; слн. naglo; серб. нагло
наглу́ хо присл. — серб. наглухо
на́ гляд ч. — вл. nahlad; чес.
náhled; слн. nagled; серб. наглед
нагляда́ ти недок. — вл. nahladać so; чес. nahledati se; слн.
nagledati se; серб. нагледати
нагляді́ти док. — чес. nahleděti
нагна́ ти док. — вл. nahnać; чес.
nahnáti; слн. nagnati; серб. нагнати
нагні́ватися док. — вл. nahnĕwac so; чес. nahnĕvati se;
серб. нагневити се
нагні́т ч. — чес. náhnět
нагніти́ ти док. — чес. nahnísti;
слн. nagnesti; серб. нагњести
нагної́тися док. — вл. nahnojić so; чес. nahnojiti se; слн. nagnojiti se; серб. нагноjити се
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нагну́ ти док. — вл. nahnuć;
чес. nahnouti; слн. nagniti; серб.
нагнути
наговори́ ти док. — чес. nahovořiti; слн. nagovoriti; серб. наговорити
нагово́ рювати недок. — чес.
nahovořívati; слн. nagovarjati;
серб. наговарати
наго́ да ж. — чес. náhoda; слн.
nagoda; серб. нагода (угода)
нагоди́ тися док. — чес. nahoditi se; слн. nagoditi se; серб. нагодити се
на́ голо присл. — чес. naholo;
серб. наголо
наголо́ вач ч. — серб. наглавач
наголоси́ ти док. — чес. nahlásati; слн. naglasiti; серб. нагласити
наголо́ шувати недок. — чес.
nahlašovati; слн. naglaševati; серб.
наглашавати
нагорну́ ти док. — чес. nahrnouti; слн. nagrniti; серб. нагрнути
нагоро́ да ж. — чес. nahrada;
слн. nagrada; серб. награда
нагороджувати недок. — чес.
nahrazovati; слн. nagrajevati;
серб. награђивати
нагороди́ ти док. — чес. nahraditi; слн. nagraditi; серб. наградити
наго́ ру присл. — чес. nahoru
нагострити док. — вл. nawotřeć; чес. naostřiti; слн. naostriti; серб. наоштрити
нагорну́ ти док. — чес. nahrnouti; слн. nagrniti; серб. нагрнути
награбува́ ти док. — чес.
nahrabati; слн. nagrabiti; серб.
награбити
на́ граний — чес. nahraný;
серб. наигран
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награ́ тися док. — вл. nahrać
sej; чес. nahráti se; слн. naigrati
se; серб. наиграти се
нагребти́ док. — вл. nahrabać;
слн. nagrebsti; серб. нагрепсти
нагри́ зти док. — вл. nahrymzać; чес. nahrýzti; слн. nagrizti;
серб. нагристи
нагріва́ ти недок. — чес. nahřívati; слн. ogrevati; серб. нагреjавати
нагрі́ти док. — вл. zahrěć; чес.
nahřáti; слн. nagreti; серб. нагреjати
нагро́ бний — чес. náhrobní;
слн. nagroben; серб. нагробан
нагрома́ дити док. — вл. nahromadźić; чес. nahromaditi;
слн. nagromaditi; серб. нагромадити
нагру́ дник ч. — серб. нагрудник
нагру́ дний — серб. нагрудни
над, на́ ді прийм. — вл. nad,
nade; чес. nad, nade; слн. nad;
серб. над, нада
надава́ ти недок. — вл. nadavać; чес. nadavati; слн. nadajati;
серб. надавати
нада́ лі присл. — вл. nadal;
чес. nadale; слн. nadalje; серб.
надаље
нада́ рмо присл. — вл. nadarmo; чес. nadarmo
надвечі́р’я с. — чес. navečer;
серб. навечерjе
надві́р присл. — вл. nadwór;
серб. надвор
надві́рний — вл. nadwórny;
чес. nadvorní; слн. nadvoren; серб.
надворан
надві́р’я с. — чес. nádvoří;
серб. надворjе
надво́ дний — вл. nadwodny;
слн. nadvoden; серб. надводни

надво́ є присл. — вл. nadwu;
чес. nadvé; слн. na dvoje; серб.
надвоjе
надгро́ бок ч. — чес. nadhrobek; серб. надгробник
надгро́ бний — чес. nadhrobní;
слн. nagroben; серб. надгробни
надзе́ мний — вл. nadzemski;
чес. nadzemní; слн. nadzemeljski; серб. надземни
надзьобатися док. — чес. naďobati se; слн. nazobati se; серб.
назобати се
надиви́ тися док. — чес. nadívati se; серб. надивити се
надима́ ти недок. — чес. nadýmati; слн. nadimati; серб. надимати
нади́ мити док. — вл. nadymić;
слн. nadimiti; серб. надимити
надихну́ ти док. — чес. nadchnouti; слн. nadahniti, navdihniti; серб. надахнути
нади́ хнутий — чес. nadchnutý; слн. nadahnjen; серб. надахнут
наді́б’я (діал.) с. — чес. nádobí
надіва́ ти недок. — чес. nadívati; слн. nadevati; серб. надевати
наді́йний — чес. nadĕjný;
серб. надеjан
наді́л ч. — слн. nadel; серб.
надео
наділи́ ти док. — вл. nadźĕlić;
чес. nadĕliti; слн. nadeliti; серб.
наделити
наді́ти док. — чес. nadíti; слн.
nadeti; серб. надети, наденути
наді́я ж. — вл. nadźija; чес.
nadĕje; слн. nadeja; серб. нада
наді́ятися недок. — вл. nadźijeć so; чес. nadíti se; слн. nadejati se; серб. надати се
надлюдський — чес. nadlidský; серб. надљудски
на́ дмір ч. — вл. nadmĕra; чес.
nadmíra

надмі́ру присл. — вл. nadmĕru; чес. nadmíru
надмі́рний — вл. nadmĕrny;
чес. nadmĕrný; слн. čezmeren
надо́ вго присл. — чес. nadlouho; слн. za dolgo; серб. надуго
надпи́ ти док. — чес. odpíti;
слн. odpiti; серб. натпити
надприро́ дний — вл. nadpřirodny; чес. nadpřirozený; слн.
nadpriroden; серб. натприродан
на́ дра мн. — вл. nadro (груди);
чес. ňadra; слн. nedro; серб. недра
надроби́ ти док. — вл. nadrjebić; чес. nadrobiti; слн. nadrobiti;
серб. надробити
на́ дто присл. — чес. nadto
надува́ ти недок. — вл. naduwać; чес. nadouvati; слн. nadovati;
серб. надувати
над усе присл. — чес. nade
vše; серб. надасве
наду́ ти док. — вл. naduć; чес.
nadmouti; слн. naduti; серб. надути
наду́ тий — вл. naduty; чес.
nadmutý; слн. nadut; серб. надут
на жаль присл. — вл. nažel;
чес. bohužel; слн. na žalost; серб.
на жао
нажа́ рити док. — слн. nažariti;
серб. нажарити
нажа́ ти (нажинати) док. — вл.
nažnjeć; чес. nažíti; слн. nažeti;
серб. нажети
наже́ брати док. — вл. nažebrać; чес. nažebrati se
наже́ ртися док. — вл. nažrać
so; чес. nažrati se; слн. nažreti se;
серб. нажрети се
нажи́ н ч. — серб. нажина
нажи́ тися док. — чес. nažiti se
нажлу́ ктитися док. — вл. nažlokać so
нажува́ ти док. — вл. nažwać;
чес. nažvati
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наза́ втра присл. — вл. nazajtra; чес. nazejtří
наза́ д присл. — вл. nazad; чес.
nazad; слн. nazaj; серб. назад
назбира́ ти док. — вл. nazbĕrać; чес. nasbírati; слн. nazbirati
на́ зва ж. — чес. název, názva;
слн. naziv; серб. назив
назва́ ти док. — чес. nazvati;
слн. nazvati; серб. назвати
на́ звище с. — чес. nazvisko
наздо́ вж присл. — слн. navzdolž
наздрі́ти (діал.) док. — чес.
nazříti; серб. назрети
назе́ мний — чес. názemní;
серб. наземни
назива́ ння с. — чес. nazvání;
слн. nazivanje; серб. називање
назива́ ти недок. — чес. nazývati; слн. nazivati; серб. називати
нази́ мок ч. — слн. nazimek;
серб. назимак
назира́ ти недок. — чес. nazírati; серб. назирати
назна́ ти док. — чес. naznati;
слн. naznati
назначи́ ти док. — чес. naznačiti; слн. naznačiti; серб. назначити
наї́житися док. — вл. najĕžić
so; чес. naježiti se; слн. naježiti
se; серб. наjежити се
наї́зд ч. — вл. najĕzd (приїзд);
чес. najezd; серб. наjезда
наї́зник ч. — чес. nájezdnik;
слн. najezdnik; серб. наjезник
наї́стися док. — вл. najĕsć so;
чес. najísti se; слн. najesti se; серб.
наjести се
наї́хати док. — вл. najeć; чес.
najechati; серб. наjахати
найбли́ жчий — чес. nejbližší;
слн. najbližji; серб. наjближи
найви́ щий — вл. najwyši;
чес. nejvyšší; слн. najvišji; серб.
наjвиши
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найгі́рший — вл. najhórši;
чес. nejhorší; серб. наjгори
найлі́пший — вл. najlĕpši;
чес. nejlepší; серб. наjлепши
найма́ ти недок. — вл. najimać; чес. najímati; слн. najemati
(найняти); серб. наимати
найма́ ч ч. — слн. najimač;
серб. наимач
найменува́ ти док. — чес. najmenovati; слн. naimenovati; серб.
наименовати
найме́ нший — вл. najmjeńši;
чес. nejmenši; слн. najmanši
на́ йми мн. — вл. najom; чес.
najem; слн. najem; серб. наjам
найня́ ти док. — вл. najeć; чес.
najmouti; слн. najeti; серб. наjети
найпа́ че присл. — серб. наjпаче
найпе́ рше присл. — чес. nejprve; слн. najprvo; серб. наjпрво
найперший — чес. nejprvnější; слн. najprvni; серб. наjпрви
найра́ дше присл. — слн. najrajši
найскоріше присл. — вл. najskeršo
найти́ док. — вл. nańć; чес.
najíti; слн. najti; серб. наићи
найчисті́ший — вл. najčisćiši;
чес. nejčistĕjší
нака́ з ч. — чес. nákaz
наказа́ ти док. — вл. nakazać;
чес. nakázati; слн. nakazati; серб.
наказати
нака́ зувати недок. — вл. nakazować; чес. nakazovati; слн.
nakazovati; серб. наказивати
накади́ ти док. — вл. nakadźić;
чес. nakaditi (насмородити); слн.
nakaditi; серб. накадити
нака́ пати док. — вл. nakapać;
чес. nakapati; слн. nakapati; серб.
накапати
наква́ сити док. — чес. nakvasiti; слн. nakvasiti; серб. наквасити

наки́ дати док. — вл. nakidać;
чес. nakydati; слн. nakidati; серб.
накидати
наки́ нути док. — чес. nakynouti; серб. накинути
на́ кип ч. — чес. nákyp; серб.
накип
накипі́ти док. — чес. nakypěti; слн. nakipeti; серб. накипети
накиса́ ти недок. — вл. nakisać;
чес. nakysati; слн. nakisati; серб.
накисивати
наки́ снути док. — вл. nakisnyć; чес. skysnouti; слн. nakisniti; серб. накиснути
накінець присл. — чес. nakonec; слн. na koncu
наклада́ ти недок. — вл. nakładować; чес. nakládati; слн. nakladati; серб. накладати
накла́ сти док. — вл. nakłasć;
чес. naklásti; слн. naklasti; серб.
накласти
накле́ їти док. — вл. naklijić;
чес. naklíti; слн. naklejiti
на́ клеп ч. — чес. klep; слн.
naklep (за́ мір); серб. наклапати
(набазікати)
наклепа́ ти док. — вл. naklepać; чес. naklepati; слн. naklepati;
серб. наклепати
наклюва́ ти док. — чес. naklouti; слн. nakljuvati; серб. накљувати
наклю́ катися док. — серб.
накљукати се
на́ ковань ж. — cлн. nakovalce; серб. наковањ
наколі́нник ч. — вл. nakoleńca; чес. nákolenek; слн. kolenka
наколо́ ти док. — вл. nakłóć;
чес. skláti; слн. naklati; серб.
наклати
наколоти́ ти док. — вл. nakłóćić; чес. naklátiti; слн. naklatiti;
серб. наклатити

накопа́ ти док. — вл. nakopać; чес. nakopati; слн. nakopati;
серб. накопати
накопи́ чити док. — слн. nakopičiti
накорми́ ти док. — вл. nakormić; чес. nakrmiti; слн. nakrmiti;
серб. накрмити
накоси́ ти док. — чес. nakositi;
слн. nakositi; серб. накосити
накра́ сти док. — чес. nakrásti; слн. nakrasti; серб. накрасти
накреса́ ти док. — вл. nakřesać; чес. nakřesati; слн. nakresati;
серб. накресати (накришити)
накрича́ тися док. — вл. nakřičeć
so; чес. nakřičeti se; слн. nakričati se
накро́ їти док. — чес. nakrojiti;
слн. nakrojiti; серб. накроjити
накрути́ ти док. — чес. nakroutiti
накува́ ти док. — вл. nakować; чес. nakovati; слн. nakovati;
серб. наковати
накупа́ тися док. — вл. nakupać so; чес. nakoupati se; слн.
nakopati se; серб. накупати се
накупи́ ти док. — вл. nakupić;
чес. nakoupiti; слн. nakupiti; серб.
накупити
накупува́ ти,
накупля́ ти
док. — вл. nakupować; чес.
nakupovati; слн. nakupovati;
серб. накуповати, накупљати
нала́ яти док. — слн. nalajati;
серб. налаjати
нале́ жати недок. — чес. naležeti
нале́ жатися док. — вл. naležeć so; чес. naležeti se; слн. naležati se; серб. належати се
нале́ жний — вл. naležny (наполегливий); слн. nadležen; серб.
надлежан
налеті́ти док. — чес. náletĕti;
слн. naleteti; серб. налетети
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нали́ в ч. — вл. naliw; слн.
naliv; серб. налив
налива́ ти недок. — вл. naliwać; чес. nalívati; слн. nalivati;
серб. налевати
нали́ вка ж. — вл. naliwk;
слн. nalivka
нализа́ тися док. — чес. nalízati se; слн. nalizati se; серб. нализати се
налика́ тися док. — чес. nalykati se
налипа́ ти недок. — чес. nalípati
нали́ пнути док. — чес. nalípnouti
нали́ ти док. — вл. naleć; чес.
nálíti; слн. naliti; серб. налити
налі́во присл. — вл. nalĕwo;
чес. nalevo; слн. na levo; серб.
налево
наліпи́ ти док. — вл. nalĕpić;
чес. nalepiti; слн. nalepiti; серб.
налепити
налі́т ч. — вл. nalĕt; чес.
nálet; слн. nalet; серб. налет
налі́татися док. — вл. nalĕtać
so; чес. nalétati se; слн. naletati
se; серб. налетати се
налови́ ти док. — вл. nałójić;
чес. naloviti; слн. naloviti; серб.
наловити
наломи́ ти док. — вл. nałamać; чес. nalomiti; слн. nalomiti;
серб. наломити
налу́ щити док. — вл. nałušćić;
чес. naluštiti; слн. naluščiti; серб.
наљуштити
наляга́ ти недок. — вл. nalěhać; чес. naléhati; слн. nalegati;
серб. налегати
налягти́ док. — чес. nalehnouti; слн. naleči; серб. налеħи
намага́ ння с. — чес. namáhání
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намага́ тися недок. — чес. namáhati se; серб. намагати се
нама́ зати док. — вл. namazać;
чес. namazati; слн. namazati; серб.
намазати
нама́ зувати недок. — вл. namazować; чес. namazovati; слн.
mazati; серб. мазати
намасти́ ти док. — чес. namastiti; слн. namastiti; серб. намастити
нама́ цати док. — вл. namasać;
чес. namacati
нама́ цувати недок. — вл. namasować; чес. namacovati
на́ мертво присл. — серб. намртво
намести́ док. — вл. namjesć;
чес. namésti; слн. namesti; серб.
намести
наме́ т (кучугура) ч. — чес.
namĕť; слн. namet; серб. намет
нами́ кати док. — чес. namykati; слн. namikati; серб. намицати
нами́ лити док. — вл. namydlić; чес. namydliti; слн. namiliti
намилуватися док. — чес.
umilovati se; серб. намиловати се
нами́ слити док. — вл. namyslić; чес. namysliti; слн. namisliti; серб. намислити
наміня́ ти док. — вл. namĕnjeć; чес. vymĕniti; слн. namenjati;
серб. намењати
на́ мір ч. — чес. namĕr; слн.
namera; серб. намер
намі́ритися док. — вл. namĕrjeć
so; чес. namĕřiti se; слн. nameriti se
(трапитися); серб. намерити се
намі́рюватися недок. — вл.
namĕrjować so; чес. naměřovati
se; слн. nameravati se; серб. намерати се
намісити док. — чес. zamísiti;
слн. namesiti; серб. намесити

намі́сник ч. — вл. namĕstnik;
чес. namĕstník; слн. namestnik;
серб. намесник
намі́сниця ж. — вл. namĕstnica; чес. namĕstnice; слн. namestnica; серб. намесница
наміша́ ти док. — вл. namĕšeć;
чес. namíchati; слн. namešati; серб.
намешати
намно́ жити док. — вл. namnožić; чес. namnožiti; слн. namnožiti; серб. намножити
намо́ вити док. — вл. namołwić; чес. namluviti
намовча́ тися док. — вл. mjelčeć; чес. namlčeti se; слн. namolčati se
намогти́ ся док. — чес. namoci se; серб. намоћи се
намо́ кнути док. — вл. namoknyć; чес. namoknouti
на́ молот ч. — слн. namlatek
намоло́ ти док. — вл. namlĕć; чес.
namlíti; слн. namleti; серб. намлети
намолоти́ ти док. — вл. namłóćić; чес. namlátiti; слн. namlatiti; серб. намлатити
намоло́ чений — чес. namlácený; слн. namlačen; серб. намлаħен
намори́ ти док. — вл. namorić;
чес. namořiti; слн. namoriti; серб.
наморити
намо́ рщити док.— вл. namoršćić; чес. namrštiti; слн.
namrščiti; серб. намрштити
намота́ ти док. — вл. namotać;
чес. namotati; слн. namotati; серб.
намотати
намо́ тувати недок. — чес. namotávati; слн. namotavati; серб.
намотавати
намочи́ ти док. — вл. namočić;
чес. namočiti; слн. namočiti; серб.
намочити

наму́ лити док. — слн. namuliti; серб. намулити
наму́ читися док. — чес. namučiti se; слн. namučiti se; серб.
намучити се
нам’я́ ти док. — чес. namnouti;
слн. nameti
нанести́ док. — вл. nanjesć;
чес. nanésti; слн. nanesti; серб.
нанети
наниза́ ти док. — слн. nanizati;
серб. нанизати
на́ ново присл. — вл. nanowo;
чес. nanovo; слн. nanovo; серб.
наново
нано́ с ч. — чес. nános; слн.
nanos; серб. нанос
наноси́ ти док. — вл. nanosyć;
чес. nanositi; слн. nanositi; серб.
наносити
наню́ хати док. — вл. nanuchać; слн. nanjuhati; серб. нањушити
на о́ ко присл. — чес. naoko;
серб. наоко
наора́ ти док. — вл. naworać;
чес. naorati; слн. naorati; серб.
наорати
нао́ сліп присл. — чес. na oslep,
naslepo; слн. na slepo; серб. наслепо
на́ пад ч. — вл. napad; чес.
nápad; слн. napad; серб. напад
напада́ ти недок. — вл. napadać; чес. napadati; слн. napadati;
серб. нападати
напа́ дник ч. — чес. nápadník;
слн. napadnik; серб. напасник
напа́ м’ять присл. — чес. napamĕť; слн. na pamet; серб. напамет
напа́ сник ч. — чес. nápastník;
слн. napastnik; серб. напасник
напа́ сти док. — вл. napadnyć;
чес. napadnouti; слн. napasti; серб.
напасти, нападнути
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напа́ стися док. — вл. napasć;
чес. napásti se; слн. napasti se;
серб. напасти се
на́ пасть ж. — чес. nápast;
слн. napast; серб. напаст
напе́ вно присл. — чес. napevno
напекти́ док. — вл. napjec; чес.
napéci; слн. napeči; серб. напеħи
напере́ д присл. — чес. napřed;
слн. napred; серб. напред
напе́ реді присл. — слн. naprej
напе́ рсток ч. — вл. naporstnik;
чес. náprstek; слн. naprstek; серб.
напрстак
наперстя́ нка ж. — вл. naporsty; чес. naprstník; слн. naprstec;
серб. напрстак
напе́ рти док. — чес. napříti;
слн. napreti; серб. напрети
напина́ ти недок. — вл. napinać;
чес. napínati; слн. napenjati; серб.
напињати
напира́ ти недок. — вл. napĕrać; чес. napírati; слн. napirati;
серб. напирати
на́ пис ч. — вл. napis; чес.
nápis; слн. napis; серб. напис
написа́ ти док. — вл. napisać;
чес. napsáti; слн. napisati; серб.
написати
напи́ тися док. — вл. napić
so; чес. napíti se; слн. napiti se;
серб. напити се
напиха́ ти недок. — чес. napíchati; слн. napihati
напі́й ч. — вл. napoj; чес.
nápoj; слн. napoj; серб. напоj
напі́р ч. — чес. nápor; слн.
napor; серб. напор
напла́ катися док. — чес. napłakać so; слн. naplakati se; серб.
наплакати се
наплести́ док. — вл. naplesć;
чес. naplésti; слн. naplesti; серб.
наплести
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напли́ в ч. — чес. náplyv; серб.
наплив
напліта́ ти недок. — вл. napletować; чес. naplétati; слн. napletati; серб. наплетати
наплі́чник ч. — чес. náplečník;
слн. naplečnik; серб. наплеħник
наплоди́ ти док. — вл. napłódnić; чес. naploditi; слн. naploditi;
серб. наплодити
наплюва́ ти док. — вл. napluwać; чес. naplíti; слн. napljuvati;
серб. напљувати
наплю́ скати док. — вл. napluskać; слн. napljuskati
напну́ ти, нап’ясти́ док. — вл.
napinyć; чес. napnouti; слн. napeti;
серб. напнути, напети
напо́ внити док. — вл. napjelnić; чес. naplniti; слн. napolniti;
серб. напунити
напо́ внювати недок. — вл.
napjelnjować; чес. naplnívati; слн.
napolnjevati; серб. напуњивати
напоїт́ и док. — вл. napojić;
чес. napojiti; слн. napojiti; серб.
напоjити
наполоха́ ти док. — вл. napłošić; слн. oplašiti; серб. наплашити
напо́ ристо присл. — серб. напорито
напо́ рожньо присл. — чес. naprázdno; серб. напразно
напороши́ ти док. — вл. napróšić; чес. naprášiti; слн. naprašiti;
серб. напрашити
напо́ тім присл. — чес. napotom
напо́ ювати недок. — вл. napojować; чес. napojovati; слн. napajati; серб. напаjати
напоїт́ и док. — вл. napojić;
чес. napojiti; слн. napojiti; серб.
напоjити
напо́ рскати док. — чес. naprskati; слн. naprskati

напра́ вду присл. — вл. woprawdu; чес. opravdu
напра́ вити док. — вл. naprawić (виправити); чес. napraviti;
слн. napraviti; серб. направити
направля́ ти недок. — вл. napravjeć (виправляти); чес. napravovati; слн. napravljati; серб. направљати
напра́ во присл. — вл. naprawo; чес. napravo
напра́ ти док. — чес. napráti;
слн. naprati; серб. напрати
напроси́ тися док. — вл. naprosyć so; чес. naprositi se; слн.
naprositi se; серб. напросити се
напро́ ти присл. — вл. napřeco;
чес. naproti; слн. naproti; серб.
напроти
напру́ жити док. — вл. pružić; чес. napružiti; слн. naprožiti;
серб. напрегнути
напру́ жувати недок. — чес.
napřahovati; слн. naprezati; серб.
напрезати
напряга́ ти недок. — вл. napřahać; чес. napřáhati; слн. napregati; серб. напрезати
напрягти́ док. — вл. napřahnyć; чес. napřahnouti; слн. napreči (запрягти); серб. напреħи
напряда́ ти недок. — чес. napřádati
напря́ сти док. — вл. napřasć;
чес. napřísti; слн. napresti; серб.
напрести
напу́ дити (діал.) док. — чес.
odpuditi; слн. napoditi; серб. напудити
на́ пуск ч. — слн. napušč
напусти́ ти док. — вл. napušćić; чес. napustiti; слн. napustiti;
серб. напуштити
напу́ тити док. — слн. napotiti; серб. напутити

напуха́ ти недок. — чес. napuchati; слн. napuhati; серб. напухати
напу́ хнути док. — чес. napuchnouti; слн. napuhniti; серб. напухнути
напха́ ти док. — слн. naphati
нап’ясти́ док. — слн. napeti;
серб. напети
нара́ з присл. — вл. naraz; чес.
naráz
нарази́ ти док. — чес. naraziti; слн. naraziti
нарва́ ти док. — слн. narvati;
серб. нарвати
нард ч. — чес. nard; слн.
narda; серб. нард
нари́ в ч. — слн. nariv; серб.
нарив
на́ рис ч. — вл. narys; чес. nárys
нари́ нути док. — чес. nařinouti; слн. nariniti; серб. наринути
нарисува́ ти док. — вл. narysować; чес. narýsovati; слн. narisati; серб. нарисати
нари́ ти док. — вл. naryć; чес.
narýti; слн. nariti
нарі́внювати недок. — вл. narunować; чес. narovnávati; слн.
naravnavati; серб. наравнавати
нарівня́ ти док. — вл. narunać;
чес. narovnati; слн. naravnati;
серб. наравнати
нарі́жник ч. — чес. nárožnik
нарі́жний — чес. narožní
нарі́зати док. — вл. narĕzać;
чес. nařezati; слн. narezati; серб.
нарезати
нарі́зувати недок. — вл.
narězować; чес. nařezovati; слн.
narezovati
наріка́ ння с. — чес. naříkaní
наріка́ ти недок. — чес. naříkati; слн. narekati; серб. нарицати
нарі́ччя с. — вл. narĕč; чес.
nářečí; слн. narečje; серб. наречjе
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наро́ д ч. — вл. narod; чес. národ; слн. narod; серб. народ
наро́ дження с. — вл. narodźenje; чес. narození; слн. rojenje;
серб. нарођење
народи́ тися док. — вл. narodźić so; чес. naroditi se; слн. roditi
se; серб. народити се
наро́ дний — вл. narodny; чес.
narodní; слн. naroden; серб. народан
нароста́ ти недок. — чес. narůstati; слн. narastati; серб. нарастати
нарости́ док. — вл. narosć; чес.
narůsti; слн. narasti; серб. нарасти
нарисува́ ти док. — вл. narysować; чес. narýsovati; слн. narisati; серб. нарисати
нарі́жний — чес. narožní
нарі́зати док. — вл. narězać;
чес. nařezati; слн. narezati; серб.
нарезати
наруба́ ти док. — вл. narubić;
чес. narubati
нару́ га ж. — серб. наруга
нарука́ вник ч. — вл. narukaw;
чес. nárukávník; слн. narokavnik
нару́ чний — вл. naručny; чес.
náruční; слн. naročen; серб. наручан (зручний)
нару́ ччя с. — чес. náručí;
слн. naročje; серб. наручjе
наря́ д ч. — серб. наред
наряди́ ти док. — слн. narediti;
серб. наредити
наса́ д (у возі) ч. — вл. nasada;
чес. násad; слн. nasad; серб. насад
насади́ ти док. — вл. nasadźić;
чес. nasaditi; слн. nasaditi; серб.
насадити
наса́ дження с. — вл. nasadźenje; чес. nasazení; слн. nasajenje; серб. насађење
наса́ джувати недок. — вл. nasadźeć; чес. nasazovati; слн. nasajati; серб. насађивати
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наса́ дка ж. — вл. nasadka;
чес. nasádka
насвари́ ти док. — вл. naswarić; чес. svářiti se; слн. nasvariti
насели́ ти док. — слн. naseliti;
серб. населити
на́ серед прийм. — вл. nasrjedźny (серединний); серб. насред
насиді́тися док. — чес. nasedĕti se; слн. nasedeti se; серб.
наседети се
насила́ ти недок. — серб. насилати
наси́ лля с. — вл. nasylnost; чес.
násilí; слн. nasilje; серб. насиље
наси́ лувати недок. — чес. násilniti; слн. nasilovati; серб. насиловати
наси́ льний — вл. nasylny;
чес. násilný; слн. nasilen; серб.
насилан
наси́ льник ч. — чес. násilník;
слн. nasilnik; серб. насилник
наси́ льство с. — слн. nasilstvo;
серб. насилство
на́ сип ч. — вл. nasyp; чес.
násyp; слн. nasip; серб. насип
наси́ пати док. — вл. nasypać;
чес. nasypati; слн. nasipati; серб.
насипати
на́ сипка ж. — чес. násypka
на́ сит ч. — серб. насит
наси́ тити док. — вл. nasyćić;
чес. nasytiti; слн. nasititi; серб.
наситити
наси́ чений — вл. nasyćeny;
чес. nasyčený; слн. nasičen; серб.
насиħен
наси́ чення с. — вл. nasyćenje;
чес. nasycení; слн. nasičenje; серб.
насићење
насіва́ ти недок. — чес. nasívati;
слн. nasevati; серб. насевати
насіда́ ти недок. — слн. nasedati; серб. наседати

насіка́ ти недок. — чес. nasekati; слн. nasekati; серб. насекати
насі́кти док. — вл. nasykać; чес.
naséči; слн. naseči; серб. насеħи
насі́сти док. — слн. nasesti;
серб. насести
насі́чка ж. — чес. nasečka
насі́яти док. — вл. nasyć; чес.
nasíti; слн. nasejati; серб. насеjати
наскака́ тися док. — вл. naskakać so; чес. naskákati se; слн. naskakati se; серб. наскакати се
на́ скок ч. — вл. naskok; чес.
náskok; слн. naskok; серб. наскок
наско́ чити док. — вл. naskočić; чес. naskočiti; слн. naskočiti;
серб. наскочити
на́ скрізь присл. — чес. naskrz;
серб. наскроз
наскубти́ док. — слн. naskubsti; серб. наскубсти
насла́ ти1 (насилати) док. — вл.
nasłać; чес. nasláti; слн. poslati;
серб. наслати
насла́ ти2 (настилати) док. — вл.
nasłać; чес. nastlati; слн. nastlati
насли́ нити док. — вл. naslinić;
чес. nasliniti; слн. nasliniti; серб.
наслинити
наслі́дити док. — вл. nasledźić
(успадкувати); чес. následiti;
слн. naslediti (успадкувати); серб.
наследити (тс.)
наслі́дник ч. — вл. naslĕdnik;
чес. následník; слн. naslednik; серб.
наследник
наслі́дниця ж. — вл. naslĕdnica; чес. následnice; слн. naslednica; серб. наследница
на́ слідок ч. — вл. naslĕdk; чес.
následek; слн. nasledek; серб.
наследак
наслі́дування с. — вл. naslĕdovanje; чес. nasledovaní; слн.
nasledovanje; серб. наследовање

наслі́дувати недок. — вл. naslĕdować; чес. následovati; слн. nasledovati; серб. наследовати
наслуха́ ти недок. — вл. nasłuchać; чес. naslouchati
насма́ ркати док. — чес. nasmrkati
насмикати док. — чес. nasmýkati; слн. nasmukati
насмітити док. — слн. nasmetiti
на́ сміх ч. — вл. nasměch; чес.
násměch; слн. nasmeh; хорв. nasmijeh
насміха́ тися недок. — слн.
nasmihati se; серб. насмехати се
насміши́ ти док. — серб. насмешити
на́ смішка ж. — слн. nasmešek; хорв. nasmiješka
насміш
́ ливий — вл. nasmĕšny; слн. nasmejan; серб. насмешљив
насміш
́ ник ч. — вл. nasmĕšnik;
чес. násmĕšník; серб. насмеjач
насмія́ тися док. — вл. nasmjeć
so; чес. nasmáti se; слн. nasmejati se; серб. насмеjати се
насмоли́ ти док. — вл. nasmolić; чес. nasmoliti; слн. nasmoliti;
серб. насмолити
насморо́ дити док. — чес. nasmraditi; слн. nasmraditi; серб.
насмрадити
наснува́ ти док. — вл. nasnovać; чес. nasnovati; слн. nasnovati; серб. насновати
насоли́ ти док. — вл. naselić;
чес. nasoliti; слн. nasoliti; серб.
насолити
насоло́ да ж. — слн. naslada;
серб. наслада
насоло́ джуватися недок. —
вл. słodźeć; чес. oslazovati se; слн.
naslajati se; серб. наслађивати се
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насолоди́ ти док. — чес. nasladiti; слн. nasladiti; серб. насладити
насо́ лювати недок. — чес.
nasolovati; слн. nasoljevati
на́ спа (діал.) ж. — чес. náspa;
серб. наспа
наспа́ тися док. — слн. naspati
se; серб. наспати се
на́ спів ч. — слн. napev; серб.
напев
наспіватися док. — вл. naspĕwać so; чес. nazpívat se; слн.
napet se; серб. напевати се
наспі́ти док. — серб. наспети
на́ спіх присл. — чес. naspĕch
настава́ ти недок. — вл. nastawać; чес. nastávati; слн. nastajati;
серб. наставати
наставля́ ти недок. — чес. nastavovati; слн. nastavljati; серб.
настављати
наста́ вник ч. — серб. наставник
наста́ ння с. — вл. nastaće; чес.
nastání; слн. nastajanje; серб.
настање
наста́ ти док. — вл. nastać;
чес. nastáti se; слн. nastati; серб.
настати
настеля́ ти недок. — вл. nasćełać; слн. nastlati
настерегти́ док. — чес. nastříci; слн. nastreči
насти́ гнути док. — чес. nastíhnouti; серб. настигнути
на́ стил ч. — слн. nastil; серб.
настиљ
настила́ ти недок. — слн. nastiljati; серб. настилати
на́ стій ч. — серб. настоj
настільний — чес. nástolní
насто́ яти док. — чес. nastáti;
серб. настоjати
настраши́ ти док. — чес. nastrašiti
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настрига́ ти недок. — чес. nastřihati; слн. nastrigati; серб. настризати
настри́ гти док. — чес. nastříhnouti; слн. nastriči; серб. настрићи
на́ стрій ч. — слн. nastroj;
серб. настроj
наструга́ ти док. — чес. nastrouhati; слн. nastrugati; серб.
настругати
на́ ступ ч. — вл. nastup; чес.
nástup; слн. nastop; серб. наступ
наступа́ ти недок. — вл. nastupać; чес. nastúpati; слн. nastopati; серб. наступати
наступи́ ти док. — вл. nastupić;
чес. nastoupiti; слн. nastopiti;
серб. наступити
насту́ пний — вл. nastupny;
чес. nástupný; слн. nastopen
(вступний); серб. наступан
насту́ пник ч. — вл. nastupnik; чес. nástupník; слн. nastopnik; серб. наступник
насту́ пниця ж. — вл. nastupnica; чес. nástupnice
насува́ ти недок. — вл. nasuwać; чес. nasouvati
насука́ ти док. — вл. nasukać;
чес. nasoukati; слн. nasukati;
серб. насукати
насу́ кувати недок. — серб.
насукивати
насу́ нути док. — вл. nasunyć;
чес. nasunouti; слн. nasuniti; серб.
насути
насу́ питися док. — чес. nasupiti se; серб. насупити се
на́ сухо присл. — чес. nasucho;
серб. насухо
насуши́ ти док. — вл. nasušić;
чес. nasušiti; слн. nasušiti; серб.
насушити
наський займ. — серб. нашки

натве́ рдо присл. — чес. natvrdo; серб. натврдо
натвори́ ти док. — вл. natworić; чес. natvořiti
натекти́ док. — вл. naćec; чес.
natéci; слн. nateči; серб. натећи
натереби́ ти док. — слн. natrebiti; серб. натребити
натерпі́тися док. — вл. wućerpjeć; чес. vytrpěti; слн. natrpeti se; серб. натрпети се
нате́ рти док. — вл. natrěć; чес.
natříti; слн. natreti; серб. натрти
натеса́ ти док. — чес. natesati;
слн. natesati; серб. натесати
нати́ кати, нати́ цяти (діал.)
док. — вл. natykać; чес. natýkati;
слн. natikati; серб. натицати
натирати недок. — чес. natírati; слн. natirati; серб. натирати
на́ тиск ч. — вл. naćisk; чес.
nátisk; слн. natisk; серб. натисак
натиска́ ти недок. — вл. naćiskać; чес. natiskati; слн. natiskati;
серб. натискати
нати́ снути док. — вл. naćisnyć; чес. natisknouti; слн. natisniti; серб. натиснути
натіка́ ти недок. — чес. natékati; слн. natekati
наті́пати док. — вл. naćepać;
чес. natepati; слн. natepsti; серб.
натепати
натішитися док. — чес. natěšiti se
натка́ ти док. — вл. natkać; чес.
natkáti; слн. natkati; серб. нaткати
наткну́ ти док. — вл. natyknyć;
чес. natknouti; слн. natakniti; серб.
натакнути, натаћи
натовкти́ док. — вл. natłučić;
чес. natlouci; слн. natolči; серб.
натуħи
натопи́ ти док. — чес. natopiti;
слн. natopiti; серб. натопити

наточи́ ти1 (загострити) док. —
вл. natočić; серб. наточити
наточи́ ти2 (налити) док. — вл.
natočić; чес. natočiti; слн. natočiti;
серб. наточити
натрі́пати док. — чес. natřepati; серб. натрепати
натро́ є присл. — серб. натроjе
натруби́ ти док. — вл. natrubic; чес. natroubiti; слн. natrobiti
натру́ джений — слн. utrujen;
серб. утруђен
натруди́ тися док. — чес. natruditi se; серб. натрудити се
натруси́ ти док. — вл. natrusyć; чес. natrousiti; слн. natrositi; серб. натрусити
натряса́ ти недок. — чес. natřasati; слн. natresati; серб. натресати
натрясти́ док. — вл. natřasć;
чес. natřásti; слн. natresti; серб.
натрести
нату́ га ж. — серб. натуга
натули́ ти док. — серб. натулити
на́ тхнений ж. — вл. nadychnjeny; чес. nadšený; слн. navdahnjen; серб. надахнут
натхне́ ння с. — вл. nadychnjenost; чес. nadšení; слн. navdihnjenje; серб. надахнуħе
на́ тще, натщесе́ рце присл. —
слн. na tešče; серб. наташте,
наштесрце
на́ тяг ч. — чес. nátah; слн. nateg; серб. натега
натяга́ ти недок. — вл. naćahać; чес. natáhati; слн. nategati;
серб. натезати
натяга́ ч ч. — слн. nategač;
серб. натегач
натягну́ ти док. — вл. naćahnyć; чес. natáhnouti; слн. nategniti; серб. натегнути
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натягти́ док. — серб. натећи
натя́ ти док. — чес. natíti
нау́ ка ж. — вл. nawuka; чес.
nauka; слн. nauk; серб. наука
нахвали́ тися док. — слн.
nahvaliti se; серб. нахвалити се
нахили́ ти док. — вл. nachilić;
чес. nachýliti; серб. нахилити се
на́ хід (діал.) ч. — чес. náchod; слн. nahod; серб. наход
нахлі́бник ч. — чес. náchlebník
нахму́ ритися док. — вл. nachmurić so; чес. zachmuřiti se;
серб. нахмурити се
находи́ тися док. — вл. nachodźić so; чес. nacházeti se; слн.
nahoditi se; серб. находити се
нахолоди́ ти док. — вл. nachłodźić; чес. nachladiti; слн. nahladiti; серб. нахладити
наху́ кати док. — чес. nachoukati; слн. nahukati; серб. нахукати
націди́ ти док. — вл. cydźić;
чес. nacediti; слн. nacediti; серб.
нацедити
нача́ дити док. — чес. načaditi; слн. načaditi; серб. начадити
нача́ ти док. — вл. načeć; чес.
načíti; слн. načeti; серб. начети
нача́ тий — вл. načaty; чес.
načatý; слн. načet; серб. начет
начека́ тися док. — вл. načakać so; чес. načekati se; слн. načakati se; серб. начекати се
начерпа́ ти док. — вл. načerpać; чес. načerpati; слн. načrpati;
серб. нацрпсти
начеса́ ти док. — вл. česać;
чес. načesati; слн. načesati; серб.
начешљати
наче́ тверо присл. — серб. начетверо
начи́ н (діал.) ч. — чес. náčin;
слн. način; серб. начин
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начини́ ти док. — вл. načinić;
слн. načiniti; серб. начинити
начи́ ння с. — чес. načiní;
серб. начиње
начи́ стити док. — чес. načistiti; слн. očistiti; серб. начистити
на́ чисто присл. — чес. načisto; серб. начисто
начи́ таний — чес. načitaný;
слн. načitan; серб. начитан
начита́ тися док. — чес. načítati se; слн. načitati se; серб. начитати се
начудува́ тися док. — слн. načuditi se; серб. начудити се
наш займ. — вл. naš; чес. náš;
слн. naš; серб. наш
на́ шепт ч. — чес. nášept
нашепта́ ти недок. — вл. našeptać; чес. našeptati; слн. našepetati; серб. нашаптати
нашива́ ти недок. — вл. našiwać; чес. našívati; слн. našivati;
серб. нашивати
наши́ вка ж. — вл. našivk;
чес. nášivek; слн. našivek
наши́ йник ч. — вл. našijnik;
чес. našijek
наши́ ти док. — вл. našić; чес.
našiti; слн. našiti; серб. нашити
наші́птувати недок. — чес.
našeptávati; слн. našepetavati
нашко́ дити док. — вл. naškodźeć; чес. naškoditi; слн. naškoditi; серб. нашкодити
нашкря́ бати док. — вл. naškrabać; чес. naškrabati; слн. naškrabati; серб. нашкрабати
нашоро́ шити док. — чес. nasršeti; слн. nasršiti se; серб. насршити
нащипа́ ти док. — вл. našćipać;
чес. naštípati; слн. naščipati; серб.
наштипати
на́ що присл. — чес. nač; серб.
нашто

нащу́ лити (вуха) док. — серб.
начулити
наяву́ присл. — чес. najevě;
серб. наjави
не част. — вл. nje; чес. ne,
není; слн. ne; серб. не
небага́ тий — вл. njebohi; чес.
nebohý; слн. nebogat; серб. небог
небеса́ мн. — вл. njebjesa; чес.
nebesa; слн. nebesa; серб. небеса
небе́ сний — вл. njebjeski;
чес. nebeský; слн. nebesen; серб.
небесан
небили́ ця ж. — чес. nebylice;
серб. небилица
не́ біж ч. — вл. njebožatko; чес.
nebohý; слн. nebog; серб. небог
небі́жка ж. — чес. nebožka
небі́жчик ч. — вл. njebohi; чес.
nebožtík
небі́й (діал.) ч. — чес. nebojsa;
слн. neboječ; серб. небоjаз
небі́лений — слн. nebeljen
не́ бо с. — вл. njebjo; чес. nebo;
слн. nebo; серб. небо
небо́ га ж. — чес. neboha
небожа́ с. — вл. njebožatko;
чес. nebožátko
небоязли́ вий — вл. nebojazlivy; чес. nebázlivý; слн. nebojazljiv; серб. небоjазан
небува́ лий — чес. nebyvalý
небуття́ с. — вл. njebyće; чес.
nebytí; слн. nebitje; серб. небиħе
нева́ жний — вл. njewažny;
чес. nevažný; слн. nevažen; серб.
неважан
невго́ дний — чес. neuhodný;
слн. neugoden; серб. неугодан
невдя́ чний — чес. nevdĕčný
невдя́ чність ж. — чес. nevdĕčnost
невели́ кий — вл. njewulki;
чес. nevelký; слн. nevelik; серб.
невелик

невесе́ лий — вл. njewjesoły;
чес. neveselý; слн. nevesel; серб.
невесео
невиго́ йний — вл. njewuhojomny
неви́ даний — чес. nevídáný;
серб. невиђен
неви́ димий — вл. njewidźomny; чес. neviditelný; слн. neviden;
серб. невидим
неви́ дний — вл. njewidźomny; чес. nevidný; слн. neviden;
серб. невидан
невимо́ вний — чес. nevýmluvný
неви́ нний, невинува́ тий —
вл. njewiny, njewinowaty; чес.
nevinný, nevinovatý; серб. невин
неви́ нність ж. — вл. njewinosć;
чес. nevinnost; серб. невиност
невисо́ кий — вл. njewysoki;
чес. nevysoký; слн. nevisok;
серб. невисок
неви́ спаний — вл. njewuspany; чес. nevyspaný
невиче́ рпний — чес. nevyčerpatelný; слн. neizčrpen; серб.
неисцрпљив
неві́глас ч. — чес. nevěhlas
не́ від ч. — чес. nevod; серб.
невод
невідкла́ дний — чес. neodkladný
невідмо́ вний — чес. neodmluvný
невідо́ мий — вл. njewědomy;
чес. nevědomý
невідпові́дний — чес. neodpovĕdný
невідпо́ рний — серб. неотпоран
невідсту́ пний — вл. njewotstupny; чес. neodstupný
неві́льний — вл. njewólny;
чес. nevolný; слн. nevoljen (не165

задоволений); серб. невољан
(нещасний)
неві́льник ч. — вл. njewólnik; чес. nevolník; серб. невољник (нещасний)
неві́льниця ж. — вл. njewólnica; чес. nevolnice; серб. невољница (нещасна)
неві́ра ж. — вл. njewĕra; чес.
nevĕra; слн. nevera; серб. невера
неві́рний — вл. njewĕrny;
чес. nevĕrný; слн. neveren; серб.
неверан
неві́рність ж. — вл. njewĕrnost (неправда); чес. nevĕrnost;
слн. nevernost; серб. неверност
неві́р’я с. — чес. nevĕrectví;
серб. неверjе
неві́ста ж. — вл. njewjesta;
чес. nevĕsta; слн. nevesta; серб.
невеста
невми́ сний — чес. neúmlsný
невмі́лий — чес. neumĕlý
невмі́ння с. — чес. neumění;
серб. неумење
нево́ лити недок. — слн. nevoljiti; серб. невољити
нево́ ля ж. — вл. njewola (незадоволення); чес. nevole; слн.
nevolja (досада); серб. невоља
(біда)
невті́шний — чес. neutĕšný;
слн. neutešen; серб. неутешан
невузьки́ й — вл. njewuski; чес.
neúzký; слн. neozek; серб. неузак
невча́ сний — чес. nevčasný
невче́ ний — вл. njewučeny;
чес. neučený; слн. neučen
нега́ шений — вл. njehašeny;
чес. nehašený; слн. negašen; серб.
негашен
негі́дний — вл. njehódny;
чес. nehodný; слн. negoden (недостиглий)
негі́дник ч. — слн. negodnik
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него́ да ж. — вл. njehoda (неприємність); чес. nehoda (тс.)
негости́ нний — чес. nehostiný; серб. негостољубив
него́ стрий — вл. njewótry;
чес. neostrý; слн. neoster; серб.
неоштар
негото́ вий — вл. njehotovy;
чес. nehotový; слн. nehotov;
серб. неготов
негусти́ й — вл. njehusty; чес.
nehustý; слн. negost; серб. негуст
неда́ вній — вл. njedawny; чес.
nedávný; слн. nedaven; серб. недавни
недале́ кий — вл. njedaloky;
чес. nedaleký; слн. nedaleč (недалеко); серб. недалек
неді́льний — вл. njedźelsky;
чес. nedĕlný; слн. nedeljski; серб.
недељни
неді́ля ж. — вл. njedźela; чес.
nedĕle; слн. nedelja; серб. недеља
недо́ биток ч. — чес. nedobitek
недобі́р ч. — чес. nedobĕrek
недо́ брий — вл. njedobry; чес.
nedobrý; слн. nedober; серб. недобар
недова́ рений — чес. nedovařený
недо́ вгий — вл. njedolhi; чес.
nedlouhý; слн. nedolg; серб. недуг
недове́ ршений — вл. njedowjeršeny; чес. nedovršený; слн.
nedovršen; серб. недовршен
недові́ра ж. — вл. njedowĕra;
чес. nedovĕra
недові́рливий — вл. njedovĕrlivy; чес. nedůvĕřivý
недовіря́ ти недок. — чес. nedůvĕrovati
недовче́ ний — чес. nedoučený; серб. недоучен
недозво́ лений — вл. njedovoleny; слн. nedovoljen; серб. недозвољен

недозрі́лий — вл. njedozravy;
чес. nedozrálý; слн. nedozorel;
серб. недозрео
недоно́ сок ч. — чес. nedonošený; слн. nedonošenec; серб.
недоношче, недоношак
недоно́ шений — чес. nedonošený; слн. nedonošen; серб.
недонесен
недороги́ й — вл. njedrohi; чес.
nedrahý; слн. nedrag; серб. недраг
недоспі́лий — чес. nedospĕlý; слн. nedospel; серб. недоспео
недоста́ тки мн. — вл. njedostatk; чес. nedostatek; слн. nedostatek; серб. недостатак
недоста́ тній — вл. njedostatkovy; чес. nedostatný; слн.
nedostaten; серб. недостатан
недосту́ пний — чес. nedostupný; слн. nedostopen; серб.
недоступан
недосі́л ч. — серб. недосол
недося́ жний — вл. njedosahacy (недостатній); чес. nedůsažný;
слн. nedosežen; серб. недосежан
недо́ ук ч. — вл. njedowuk; чес.
nedouk; серб. недоук
недо́ умок ч. — серб. недоумник
недо́ хват ч. — серб. недохват
не́ друг ч. — серб. недруг
неду́ га ж. — чес. neduh; серб.
недуг
неду́ жати недок. — чес. nedužeti
неду́ жний — чес. nedužný
неживи́ й — вл. nježivy; чес.
neživý; слн. neživ; серб. нежив
не́ жить ч. — чес. nežit (чиряк), серб. нежит
незабу́ тній — чес. nezabytný;
серб. незабитан
незадо́ вго присл. — чес. nezadlouho; серб. незадуго

незадово́ лений — слн. nezadovoljen; серб. незадовољан
незако́ нний — вл. njezakonski; чес. nezákonný; слн. nezakonit; серб. незакон
незамі́нний — чес. nezamĕnitelný; серб. незаменљив
незамо́ жний — вл. njezamožity; чес. nezámožný
незара́ зливий — серб. незаражљив
незасі́яний — серб. незасеjan
незаслу́ жений — слн. nezaslužen; серб. незаслужен
незастарі́лий — вл. njezastarski; чес. nezastaralý; слн. nezastarel; серб. незастарео
незату́ плений — чес. neztupený; серб. незатупљен
незви́ клий — вл. njezwučeny;
чес. neobvyklý; серб. несвикнут
незгра́ бний — серб. незграпан
незграбність ж. — серб. незграпност
незго́ да ж. — чес. neshoda;
слн. nezgoda (нещастя); серб.
незгода (тс.)
незго́ дний — чес. nezhodný;
слн. nezgoden; серб. незгодан
незда́ ра ч. — чес. nezdara
нездоро́ вий — вл. njestrowy;
чес. nezdravý; слн. nezdrav; серб.
нездрав
незі́браний — чес. nesebraný;
серб. несабран
незли́ й — чес. nezlý; серб.
незао
незло́ бний, незлобивий — вл.
njezłoboćiwy; чес. nezlobný; слн.
nezloben; серб. незлобан, незлобив
незмі́рний — вл. njezmĕrny;
чес. nezmĕrný; слн. nezmeren;
серб. неизмеран
незна́ йко ч. — серб. незнаjша
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незна́ ний — вл. njeznaty; чес.
neznaný; слн. neznan; серб. незнан
незнання́ с. — слн. neznanje;
серб. незнање
незна́ тний — чес. neznatelný;
слн. neznaten; серб. незнатан
незначни́ й — чес. neznačný;
слн. neznačajen (слабкий); серб.
незначаjан
незобов’я́ заний — слн. neobvezen (необов’язковий); серб.
необавезан
незо́ раний — слн. nezoran
незрівня́ нний — чес. nesrovnaný
незрі́лий — вл. njezrały; чес.
nezralý; слн. nezrel; серб. незрео
незрозумі́лий — вл. njezrozumlivy; слн. nerazumljiv; серб.
неразумљив
неїстівни́ й — вл. njejĕdny;
чес. nejedlý; серб. неjестивен
неква́ пний — чес. nekvapný
некори́ сний — чес. nekořistní; слн. nekoristen; серб. некористан
не́ лад ч. — чес. nelad
нела́ ска ж. — чес. neláska
нелю́ бий — вл. njeluby; чес.
nelibý; слн. neljub; серб. нељубак
нелюбов ж. — вл. njelubosć;
серб. нељубав
нелюб’язний — вл. njelubozny;
слн. neljubezniv; серб. нељубазан
не́ люд ч. — чес. nelida; серб.
нељуди
нелю́ дський — чес. nelidský;
серб. нељудски
нема́ присл. — серб. нема
немали́ й — чес. nemalý; серб.
немали
нема́ ло присл. — вл. njemało;
чес. nemálo; слн. nemalo; серб.
немало
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неми́ лий — вл. njemiły; чес.
nemilý; слн. nemil; серб. немио
немилість ж. — чес. nemilost;
слн. nemilost; серб. немилост
немилосе́ рдний — чес. nemilosrdný; слн. nemilosrčen; серб.
немилосрдан
немирний — вл. njemĕrny;
слн. nemiren; серб. немиран
не́ міч ж. — вл. njemóc; чес.
nemoc; слн. nemoč; серб. немоħ
не́ мічний — вл. njemócny;
чес. nemocný; слн. nemočen;
серб. немоħан
немовля́ с. — чес. nemluvnĕ
немовля́ тко с. — чес. nemluvňatko
немо́ вчний — серб. немучан
немо́ жний (заст.) — вл. njemóžny; чес. nemožný; слн. nemožen; серб. неможан
немолоди́ й — вл. njemłody;
чес. nemladý; слн. nemlad
нему́ дрий — вл. njemudry; чес.
nemoudrý; слн. nemuder; серб.
немудар
нена́ видіти недок. — чес. nenávidĕti; слн. nenavideti; серб.
ненавидети
нена́ висливий — чес. nenavistivý; серб. ненавистљив
нена́ висний — чес. nenávistný; слн. nenaviden; серб. ненавидан
нена́ висник ч. — чес. nenávistník; серб. ненависник
нена́ висть ж. — чес. nenávist;
серб. ненавист
ненале́ жний — чес. nenaležitý
ненаси́ тний — вл. njenasytný;
чес. nenasytný; слн. nenasiten;
серб. ненаситан
ненаситність ж. — вл. njenasytnost; чес. nenasytnost; слн. nenasitljivost; серб. ненаситност

нена́ сить ж. — чес. nenasyt;
слн. nenasit; серб. ненасит
не́ ня ж. — вл. nan (батько);
чес. nana (нянька); серб. нана
необме́ жений — вл. njewobmjezny; чес. neobmezený; слн.
neomejen; серб. неомеђен
неодна́ ковий — слн. neenak;
серб. неjеднак
неозо́ рий — чес. neobzírný;
слн. neobziren; серб. необзиран
неосла́ бний — слн. neoslaben;
серб. неослабан
неося́ жний — чес. neobsáhlý;
слн. neobsežen
неоте́ са ч. — чес. neotesa; слн.
neotesanec; серб. неотесанац
неоте́ саний — чес. neotesaný;
слн. neotesan; серб. неотесан
неохо́ та ж. — чес. neochota
неочі́куваний — вл. njewočakowany; чес. neočekávaný;
слн. nepričakovan; серб. неочекиван
непа́ м’ять ж. — чес. nepamĕt;
слн. nepamet; серб. непамет
непа́ рний. — слн. neparen;
серб. непаран
непе́ вний — чес. nepevný
неперемо́ жний — вл. njepřemožliwy; чес. nepřemožitelní; слн.
nepremožen
неперено́ сний — чес. nepřenosný; слн. neprenosen; серб.
непреношљив
неперехі́дний — чес. nepřechodný; слн. neprehoden
непи́ саний — вл. njepisany;
чес. nepsaný; слн. nepisan; серб.
неписан
непідко́ ваний — вл. njepodkowany; чес. neokovaný; слн.
nepodkovan; серб. непоткован
непідку́ пний — слн. nepodkupljiv; серб. непоткупан

неплі́дний — вл. njepłódny;
чес. neplodný; слн. neploden;
серб. неплодан
непови́ нний — чес. nepovinný; серб. неповинан
непо́ вний — вл. njepołny; чес.
neplný; слн. nepoln; серб. непун
неповоротни́ й — слн. nepovraten; серб. неповратан
непогі́дний — вл. njepohodny
(незручний); чес. nepohodný; слн.
nepogoden; серб. непогодан
непого́ да ж. — вл. njepohoda
(незручність); чес. nepohoda; слн.
nepogoda; серб. непогода
неподі́бний — вл. njepodobny; чес. nepodobný; слн. nespodoben; серб. неподобан
неподоба присл. — чес. nepodoba; слн. nepodoba; серб. неподоба
неподо́ бство с. — чес. nepodoba; слн. nespodobnost; серб.
неподопство
непокі́й ч. — чес. nepokoj;
слн. nepokoj; серб. непокоj
непокі́йний — чес. nepokojný;
слн. nepokojen; серб. непокоjан
непокі́рний — вл. njepokorny;
чес. nepokorný; слн. nepokoren;
серб. ннепокоран
непокі́рність ж. — вл. njepokornost; чес. nepokornost; слн.
nepokornost; серб. непокорност
непоко́ їти недок. — вл. nepokojić; чес. nepokojiti; серб. непокоjити
непоко́ ра ж. — вл. njepokora;
чес. nepokora; слн. nepokora;
серб. непокора
неполохливий — чес. neplachý; слн. neplašljiv; серб. неплашљив
непомі́рний — вл. njepomĕrny; чес. nepomĕrný
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непоря́ док ч. — вл. njeporjadk;
чес. nepořádek; серб. непоредак
непоря́ дний — вл. njeporjadni; чес. nepořádný; слн. neporeden; серб. непоредан
непосвя́ чений — вл. neposwjećeny; чес. neposvĕcený; слн.
neposvečen; серб. непосвеħен
непосида ч. — чес. neposeda
непо́ слух ч. — вл. neposłušny;
чес. neposlucha; слн. neposlušen;
серб. непослух
непо́ тріб ч. — чес. nepotřeba;
слн. nepotreba; серб. непотреба
непотрі́бний — вл. njetrĕbny;
чес. nepotřebný; слн. nepotreben;
серб. непотребан
непохи́ бний — чес. nepochybný
непоча́ тий — чес. nepočatý
непра́ вда ж. — вл. njeprawda;
чес. nepravda; слн. nepravda; серб.
неправда
неправди́ вий — чес. nepravdivý; слн. nepravden; серб. неправедан
неправдоподібний — вл. njeprawdźepodobny; чес. nepravdĕpodobný
непра́ вий — вл. njeprawy; чес.
nepravý; слн. nepravi; серб. неправ
непра́ вильний — чес. nepravidelný; слн. nepravilen; серб.
неправилан
неприє́мний — вл. njepřijomny; чес. nepříjemný
неприє́мність ж. — вл. njepřijomnost; чес. nepříjemnost
непримі́тний — серб. неприметан
неприро́ дний — вл. njepřirodny; чес. nepřírozený; слн. nepriroden; серб. неприродан
непристо́ йний — вл. njepřistojny; чес. nepřístojný; слн. nepristojen; серб. непристоjан
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непристойність ж. — вл. njepřistojnost; чес. nepřistojnost; слн. nepristojnost; серб. непристоjност
непристу́ пний — вл.́ njepřistupny; чес. nepřístupný; слн. nepristopen; серб. неприступан
непристу́ пність ж. — вл.
njepřistupnost; чес. nepřístupnost;
слн. nepristopnost; серб. неприступност
непрису́ тній — серб. неприсутан
неприто́ мний — вл. njepřitomny (відсутній); чес. nepřítomný (тс.)
неприто́ мність ж. — чес.
nepřítomnost (відсутність)
неприхи́ льний — вл. njepřichilny; чес. nepříchylný
неприче́ тний — чес. nepříčetný
непри́ язний — чес. nepříznivý; слн. neprijazen; серб. неприjазан
непри́ язнь ж. — чес. nepřízeň;
слн. neprijaznost; серб. неприjазност
непри́ ятель ч. — вл. njepřećel; чес. nepřítel; слн. neprijatelj; серб. неприjатељ
непри́ ятельський — вл. njepřećelski; чес. nepřijatelný; слн. neprijateljski; серб. неприjатељски
непрогля́ дний — чес. neprohledný
непрода́ жний — чес. neprodejný; слн. neprodajen
непрозорий — чес. neprozírný; слн. neprozoren; серб. непрозрив
непрола́ зний — серб. непролазан
непрости́ й — вл. neprosty;
чес. neprostý; слн. neprost (невільний); серб. непрост

непрохідни́ й — чес. neprochůdný; слн. neprehoden; серб.
непроходан
непрохід
́ ність ж. — слн. neprehodnost; серб. непроходност
непро́ шений — вл. njeprošeny; чес. neprošený; слн. neprošen
непружни́ й — вл. nepružny;
чес. nepružný; слн. neprožen
непрями́ й — чес. nepřímý;
слн. neprem
нерадий — вл. njerad; чес.
nerádný; слн. nerad; серб. нерад
нера́ дісний — вл. njeradostny; чес. neradostný; слн. neradosten; серб. нерадостан
нера́ до присл. — вл. njerade; чес.
nerádo; слн. nerad; серб. нерадо
не́ рест ч. — вл. njerk (ікра);
чес. neřest; слн. mrest; серб. мрест
нерести́ лище с. — вл. njerkanišćo; серб. мрестилиште
нере́ ститися недок. — вл. njerkać; слн. mrestiti se; серб. мрестити се
нері́вний — вл. njeruny; чес.
nerovný; слн. neraven; серб. нераван
нері́вність ж. — вл. njerunost;
чес. nerovnost; слн. neravnost;
серб. неравност
нерівномір
́ ний — чес. nerovnomĕrný; серб. неравномеран
нерівнопра́ вний — чес. nerovnoprávný; слн. neravnopraven; серб. неравноправан
нерівнопра́ вність — чес. nerovnoprávnost; слн. neravnopravnost; серб. неравноправност
нерівня ч. — чес. neroveň
нері́дко присл. — вл. njerĕdko;
чес. neřídko; слн. neredko; серб.
неретко
нері́дний — вл. njerodny (недбайливий); чес. nerodný (невро-

жайний); слн. nerodny (незграбний); серб. неродан (безплідний)
не́ рість (діал.) ж. — чес. nerost;
серб. нераст
нерозбі́рливий — чес. nerozborný; слн. nerazberljiv; серб. неразборан
нерозва́ жний — вл. njerozwažny; чес. nerozvážlivý
нерозв’я́ заний — слн. nerazvezan; серб. неразвезан
нерозді́льний — вл. njerozdźĕlny; чес. nerozdĕlný; слн. nerazdeljiv; серб. нераздељив
нерозлу́ чний — чес. nerozlučný; слн. nerazločen; серб. неразлучан
нерозріз́ аний — слн. nerazrezan
нерозсу́ дний — вл. njerozsudny; слн. nerazsoden; серб. нерасудан
нерозсу́ дність ж. — вл. njerozsudnost; слн. nerazsodnost;
серб. нерасудност
неро́ зум ч. — вл. njerozum; чес.
nerozum; слн. nerozum; серб. неразум
нерозу́ мний — вл. njerozumny; чес. nerozumný; слн. nerazumen; серб. неразуман
несвобо́ да ж. — слн. nesvoboda
неси́ ла присл. — чес. nesíla
неситий — вл. njesyty; чес.
nesytný; слн. nesit; серб. несит
нескладни́ й — чес. neskladný; слн. neskladen (несумісний);
серб. нескладан
неско́ ро присл. — чес. neskoro; слн. neskoraj
нескро́ мний — чес. neskromný; слн. neskromen; серб. нескроман
нескро́ мність — чес. neskromnost; слн. neskromnost; серб. нескромност
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несла́ ва ж. — чес. nesláva
несла́ вний — вл. njesławny;
чес. neslavný; слн. neslaven; серб.
неславан
не́ слух ч. — вл. nesłušk; чес.
neslucha; серб. неслух
несмерте́ льний — чес. nesmrtelný; слн. nesmrtonosen; серб.
несмртоносан
несмілий — чес. nesmĕlý; слн.
nesmel; серб. несмео
несоло́ ний — вл. njesłony; чес.
neslaný; слн. neslan; серб. неслан
неспання́ с. — чес. nespavost;
слн. nespanje; серб. неспавање
неспі́шний — вл. njespěšny;
чес. nespěchavý; слн. nespešen
неспо́ кій ч. — вл. njepokoj;
чес. nepokoj; слн. nepokoj; серб.
непокоj
неспокі́йний — вл. njepokojny; чес. nepokojný; слн. nepokojen; серб. непокоjан
несправедли́ вий — чес. nespravedlivý; слн. nepravičen;
серб. неправедљив
неспри́ тний — слн. nespreten;
серб. неспретан
неста́ лий — чес. nestalý; слн.
nestalen; серб. несталан
нести́ недок. — вл. njesć; чес.
nésti; слн. nesti; серб. нести
нести́ ся недок. — вл. njesć
so; чес. nésti se; слн. nesti se; серб.
нести се
нетвере́ зий — слн. netrezen;
серб. нетрезвен
нетерпели́ вий — вл. njesćerplivy; чес. netrpĕlivý; слн. nestrpen; серб. нетрпељив
нетерпели́ вість ж. — вл. njesćerplivosć; чес. netrpĕlivost; слн.
nestrpenost; серб. нетрпељивост
нете́ саний — вл. njećesany;
чес. netesaný; слн. netesan
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нете́ ча ж. — серб. нетеча
нетовари́ ський — вл. njetowaršny; слн. netovariški
нетопи́ р ч. — вл. njetopyr; чес.
netopýr; слн. netopir; серб. нетопир
нето́ чний — слн. netočen; серб.
неточан
нето́ чність ж. — слн. netočnost; серб. неточност
не́ ук ч. — вл. njewučenc; чес.
neuk; слн. neuk; серб. неук
неу́ спіх ч. — вл. newuspĕch;
чес. neúspĕch; слн. neuspeh; серб.
неуспех
неуспі́шний — вл. njewuspĕšny; чес. neúspĕšný; слн. neuspešen; серб. неуспешан
неухи́ льний — вл. njewuchilny; чес. neuchylný
неу́ часть ж. — чес. neúčast;
серб. неучешħе
неха́ й част. — вл. njech; чес.
nech; слн. naj; серб. нека, нехаj
не́ хотя присл. — чес. nechtĕ,
nechtic; слн. nehote; серб. нехоте, нехотеħи
не́ цьки (діал.) мн. — вл. mjecki (діжа); чес. necky; слн. nečke
(діжа)
нече́ сний — вл. nječestny; чес.
nečestný; слн. nečasten; серб. нечастан
нече́ сність ж. — вл. nječestnosć; чес. nečestnost; слн. nečastnost; серб. нечасност
не́ честь (заст.) ж. — вл. nječesć; чес. nečest; слн. nečast; серб.
нечаст
нечи́ нний — чес. nečinný; слн.
neučinkovit
нечи́ стий — вл. nječisty; чес.
nečistý; слн. nečist; серб. нечист
нечистота́ ж. — вл. nječistota; чес. nečistota; слн. nečistota;
серб. нечистота

нечу́ ваний — серб. нечуван
нечу́ вано присл. — серб. нечувано
нечу́ йний — серб. нечуjан
нечутли́ вий — вл. nječućivy;
слн. nečuten; серб. неħутљив
нечутли́ вість ж. — вл. nječućivosć; слн. nečutnost; серб. неħутљивост
нечу́ тний — слн. nečuten; серб.
нечуjан
неширо́ кий — чес. neširoký;
слн. neširok; серб. неширок
нешкідли́ вий — вл. nješkodny;
чес. neškodný; слн. neškodljiv;
серб. нешкодљив
неща́ дний — серб. нештедан
неща́ дно присл. — серб. нештедно
неща́ сний — чес. nešťastný
неща́ стя с. — чес. neštĕstí
неясни́ й — вл. njejasny; чес.
nejasný; слн. nejasen; серб. неjасан
ни́ ва ж. — вл. niwa; чес.
niva; слн. njiva; серб. њива
ни́ вка ж. — чес. nivka
ни́ жній — вл. nižny; чес. nižní;
слн. nižen
нижчи́ й — вл. niši; чес. nižší;
слн. nižji; серб. нишчи
низ ч. — чес. niz; слн. niz;
серб. низ
низа́ ння с. — слн. nizanje;
серб. низање
низа́ ти недок. — вл. nizać;
слн. nizati; серб. низати
низина́ ж. — вл. nižina; чес.
nížina; слн. nižina; серб. низина
ни́ зка ж. — слн. niz; серб.
ниска
низьки́ й — вл. niski; чес.
nizký; слн. nizek; серб. низак
ника́ ти недок. — слн. nikati;
серб. никати

ни́ кнути недок. — чес. niknouti; слн. nikniti; серб. никнути
ни́ ні — чес. nyní
ни́ пати (діал.) недок. — чес.
nípati
нирну́ ти док. — серб. нурнути
ниря́ ти недок. — вл. nurić so;
чес. nořiti; серб. норити
ни́ ти недок. — вл. nyć; чес. nýti
ни́ тка ж. — вл. nitka; чес.
nitka; слн. nitka; серб. нитка
нитко́ вий — вл. nitkowy
нить ж. — вл. nić; чес. nit;
слн. nit; серб. нит
ни́ тяний — чес. nitěný
ни́ ций — чес. nicí (похилений); слн. ničev (підлий)
ниць присл. — чес. nice; слн.
vnic (горілиць); серб. нице, нички
ни́ щення с. — вл. ničenje; чес.
ničení; слн. uničenje; серб. уништавање
ни́ щий (заст.) — серб. ништ
ни́ щити недок. — вл. ničić; чес.
ničiti; слн. ničiti; серб. ништити
ні част. — вл. nĕ; чес. ni; слн.
ni; серб. ни
ніготь ч. — вл. nochć; чес.
nehet; слн. noht; серб. нокат
нігтьови́ й — вл. nichćovy;
слн. nohten; серб. нокатни
ніде́ присл. — вл. nihdźe; чес.
nikde; слн. nigde; серб. нигде
ніж спол. — вл. njež; чес. než;
слн. nego; серб. него, неже
ніж, ножа́ ч. — вл. nóž; чес.
nůž; слн. nož; серб. нож
ніжитися недок. — чес. nĕžiti
se; слн. nežiti
ні́жка ж. — вл. nóžka; чес.
nožka; слн. nožka; серб. ножица
ні́жний — вл. nĕžny; чес.
nĕžný; слн. nežen; серб. нежан
ніж
́ ність ж. — вл. nĕžność; чес.
nĕžnost; слн. nežnost; серб. нежност
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ніза́ що присл. — серб. низашто
ні́здря ж. — вл. nózdro; чес.
nozdra; слн. nozdrv; серб. ноздра
ніко́ ли присл. — чес. nikoli;
слн. nikoli
нікотри́ й займ. — чес. nikterý
ніку́ ди присл. — чес. nikudy;
слн. nikod; серб. никуд
нікче́ ма ч. — чес. ničema;
слн. ničevost
нікче́ мний — вл. ničeven; чес.
ničemný; слн. ničeven
ні́мець ч. — вл. Nĕmc; чес.
Nĕmec; слн. Nemec; серб. Немац
німе́ цький — вл. němski; чес.
německý; слн. nemški; серб. немачки
німи́ й — вл. nĕmy; чес. nĕmý;
слн. nem; серб. нем
німіти недок. — вл. němjeć; чес.
nĕmĕti; слн. nemeti; серб. немети
німота́ ж. — вл. němota; чес.
němota; слн. nemota; серб. немота
німува́ ти недок. — слн. nemovati; серб. немовати
ніс, носа ч. — вл. nós; чес. nos;
слн. nos; серб. нос
ніхто́ займ. — вл. nichto; чес.
nikdo; слн. nikdo, nichče; серб.
нитко
ніч, но́ чі ж. — вл. nóc; чес.
noc; слн. noč; серб. ноħ
нічий займ. — вл. ničeji; чес.
ničí; слн. nečij; серб. ничиjи
ні́чка ж. — вл. nócka; слн.
nočka; серб. ноħца
нічлі́г ч. — вл. nóclĕh; чес.
nocleh
нічни́ й — вл. nócny; чес. noční;
слн. nočen; серб. ноħни
ніщо́ займ. — вл. ničo; чес. nic;
слн. nič; серб. ништа
ніяк присл. — чес. nijak
нія́ кий займ. — чес. nijaký
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нова́ к ч. — чес. novák; слн.
novak; серб. новак
новачо́ к ч. — вл. nowačk;
чес. nováček; серб. новачиħ
новизна́ ж. — вл. nowizna
нови́ й — вл. novy; чес. nový;
слн. nov; серб. нов
новина́ ж. — вл. nowina; чес.
novina; слн. novina; серб. новина
нови́ нка ж. — вл. nowinka;
чес. novinka; слн. novica; серб.
новица
нови́ ти недок. — вл. nowić;
чес. noviti; слн. noviti; серб. новити
новонаро́ джений — вл. nowonarodzeny; чес. novorozený; слн.
novorojenček; серб. новорођен
новорі́чний — чес. novoročný
новосе́ лець ч. — слн. novoselec; серб. новоселац
новосі́лля с. — чес. novosedlí
новоча́ сний — вл. nowočasny
нога́ ж. — вл. noha; чес. noha;
слн. noga; серб. нога
ногави́ ця (діал.) ж. — вл. nohajca (панчоха); чес. nohavice;
слн. nogavica (панчоха); серб.
ногавица
нога́ тий — вл. nohaty; чес.
nohatý; слн. nogat; серб. ногат
но́ жик ч. — чес. nožik; слн.
nožek; серб. ножиħ
но́ жиці мн. — вл. nožicy; чес.
nůžky; серб. ножице
но́ жички мн. — вл. nožički;
серб. ножичице
нора́ ж. — чес. nora; слн. nora
норе́ ць ч. — вл. norc; чес.
nořec; серб. норац
но́ рка ж. — вл. nórc; чес.
norek; слн. norka
но́ ров ч. — чес. mrav; слн.
narava, nrav; серб. нарав

носа́ тий — вл. nosaty; чес.
nosatý; слн. nosat; серб. носат
носа́ ч ч. — вл. nosač; чес.
nosáč; серб. носак
но́ сик ч. — вл. nosk; чес.
nůsek; слн. nosek; серб. носић
носи́ лки мн. — вл. nosydło; чес.
nosidlo; слн. nosila; серб. носила
носи́ льний — чес. nosidlný;
слн. nosilen
носи́ ти недок. — вл. nosyć; чес.
nositi; слн. nositi; серб. носити
носови́ й — вл. nosovy; чес.
nosový; слн. nosen; серб. носни
носо́ к ч. — вл. nósk; чес.
nósek; слн. nosek; серб. носак
носоріг ч. — вл. nosoroh; чес.
nosorožec; слн. nosorog; серб.
носорог
нося́ ра ч. — серб. носара
но́ чви мн. — слн. načve (діжа); серб. наħве (тс.)
ночі́ти недок. — серб. ноħати
ночува́ ти недок. — вл. nocować; чес. nocovati; слн. nočevati;
серб. ноħевати
но́ ша (діал.) ж. — чес. nůše;
слн. noša (одяг); серб. ношња
но́ ші мн. — чес. nůše; слн.
nosila; серб. ноша
ну част. — вл. no; чес. no,
nu; слн. no; серб. ну
нуда́ ж. — чес. nuda
ну́ дитися недок. — чес. nuditi se
нудни́ й — чес. nudný; серб.
нуjан (тужливий)
нудо́ та ж. — чес. nudota
нужда́ ж. — вл. nuza; чес.
nouze; слн. nuja; серб. нужда
ну́ жник ч. — вл. nuznik; серб.
нужник
ну́ кати недок. — серб. нукати
нутро́ c. — вл. nutriny; чес. nitro; слн. notranjost; серб. нутриња

ню́ няти (дит.) недок. — чес.
nynati; серб. њињати
нюх ч. — вл. nuch; чес. ňuch;
слн. njuh; серб. њух
ню́ хати недок. — вл. nuchać;
чес. ňuchati; слн. njuhati; серб.
њушити
нюхну́ ти док. — вл. nuchnyć;
слн. njuhniti; серб. њушнути
ню́ шити недок. — слн. njušiti;
серб. њушити
няв! виг. — чес. mňau!; слн.
mijav!; серб. мњау!
ня́ вкати — серб. њаукати;
слн. mijavkati
ня́ ня ж. — вл. nan (батько);
чес. nána; серб. нана
Оо
о! виг. — вл. о!; чес. o!; слн.
o!; серб. о!
о, об прийм. — вл. wo, wob;
чес. o, ob; слн. o, ob; серб. о, об
оба́ битися — серб. обабати се
оба́ піл ч. — чес. obapol; серб.
обапол
оббива́ ти недок. — вл. wobbiwać; чес. obívati; слн. obijati;
серб. обиjати
обби́ ти док. — вл. wobbić;
чес. obiti; слн. obiti; серб. обити
оббиття́ с. — чес. obití; слн.
obitje
оббі́гати док. — вл. wobĕhać;
чес. obĕhati
оббри́ зкати док. — вл. wobpryskać; чес. oprýskati; слн.
obrizgati; серб. обризгати
оббри́ ти док. — чес. obříti;
слн. obriti; серб. обрити
обвари́ ти док. — вл. wobwarić; чес. ovařiti; слн. obariti; серб.
обарити
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обва́ рювати недок. — вл.
wobwarować; чес. ovařívati; слн.
obarjati; серб. обаривати
обвезти́ док. — вл. wobwjezć;
чес. obvezti
обверті́ти док. — вл. wobwjerćeć
обвести́ док. — вл. wobwjesć;
чес. obvésti; серб. обвести
обвива́ ти недок. — вл. wobwiwać; чес. ovijeti; слн. ovijati; серб.
обвиjати
обвика́ ти недок. — чес. obvykati
обви́ кнути док. — чес. obvyknouti; серб. обвикнути
обвину́ ти док. — вл. obwinyć
so; чес. ovinouti; слн. oviniti
обвиса́ ти недок. — вл. wobwisać
обви́ снути док. — чес. obvisnouti; серб. обиснути
обви́ ти док. — вл. wobwić;
чес. ovíti; слн. oviti; серб. обвити
обвіва́ ти недок. — вл. wobwĕwać; чес. ovívati; слн. ovijati;
серб. обвивати
обвінча́ ти док. — слн. ovenčati; серб. обвенчати
обві́яти док. — вл. wobwĕć;
чес. ovíjeti; слн. ovijati; серб.
овеjати
обво́ дити недок. — вл. wobwodźić; чес. obvoditi; серб. обводити
обво́ зити недок. — чес. obvoziti
обволіка́ ти недок. — вл. woblěkać (одягати); чес. оblékati;
слн. oblekati; серб. облачити
обволокти́ док. — вл. woblec
(одягнути); чес. obvléci; слн.
obleči; серб. обвуħи
обв’яза́ ти док. — вл. wobwjazać; чес. obvázati; слн. obvezati;
серб. обвезати
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обв’я́ зувати недок. — вл. wobwjazować; чес. obvazovati; слн.
obvezovati; серб. обвезивати
обганя́ ти недок. — вл. wobhanjeć; чес. obhanĕti; серб. обгонити
обговори́ ти док. — чес. hovořiti; серб. обговорити
обго́ нити недок. — вл. wobhonić; серб. обгонити
обгорі́ти док. — чес. ohořeti;
слн. ogoreti; серб. огорети
обгорну́ ти док. — чес. ohrnouti; слн. ogrnuti; серб. огрнути
обгоро́ джувати недок. — вл.
wobhrodźeć; чес. ohrazovati; слн.
ograjati; серб. обграђивати
обгороди́ ти док. — чес. ohraditi; слн. ograditi; серб. обградити
обгорта́ ти недок. — слн. ogrtati; серб. огртати
обгоря́ ти недок. — чес. obhárati; серб. обгарати
обгри́ зати недок. — вл. wobhrymzować; чес. obhrýzati; слн.
obgrizati; серб. обгризати
обгри́ зти док. — вл. wobhrymzać; чес. obhrýzti; слн. obgrizti; серб. обгристи
обгріба́ ти недок. — слн. ogrebati; серб. огребати
обдарува́ ти док. — вл. wobdarjować; чес. obdarovati; слн.
obdarovati; серб. обдарити
обдава́ ти недок. — вл. wobdawać; чес. obdávati; серб. обдавати
обда́ ти док. — вл. wobdać; чес.
obdati; слн. obdati; серб. обдати
обде́ рти док. — чес. odříti; слн.
odreti; серб. одрети
обдира́ ти недок. — чес. obdírati; слн. odirati; серб. одирати
обділи́ ти док.— вл. wobdźelić;
чес. obděliti; слн. obdeliti; серб.
обделити

обдува́ ти недок. — вл. wobduwać; чес. odouvati; серб. одувавати
обду́ ти док. — вл. wobduć;
чес. odouti; серб. одувати
обезголо́ вити док. — чес.
obezhlaviti; слн. obglaviti; серб.
обезглавити
обезсме́ ртити док. — серб.
обесмртити
обезче́ стити док. — слн. onečastiti; серб. обешчастити
обере́ га ж. — слн. obrega
обере́ мок ч. — вл. brěmjo; серб.
бреме
оберну́ ти док. — вл. wobroćić; чес. obrnouti; слн. obrniti;
серб. обрнути
оберта́ ти недок. — вл. wobroćeć; чес. obvrtati; слн. ovrtati;
серб. обртати
об’єдна́ ти док. — вл. wobjednać so; чес. objednati
об’є́м ч. — вл. wobjim; чес.
obem; слн. objem; серб. обим, обjам
об’є́мний — вл. wobjimowy;
чес. objemný; серб. обиман
обжа́ рити док. — слн. ožariti;
серб. ожарити
обжа́ ти, обіжму́ док. — слн.
ožeti; серб. ожети
обжати, обіжну док. — чес.
obžíti, obežnouti; слн. obžeti;
серб. обжети
обже́ ра ч. — чес. obžera
обже́ рливий — чес. obžerlivý
обже́ ртися док. — чес. ožráti
se; слн. obžreti; серб. ождрети се
обжимати недок. — серб.
ожимати
обжи́ н ч. — чес. obžin
обжи́ нки мн. — чес. obžínky
обива́ тель ч. — чес. obyvatel
оби́ два, оби́ дві, обо́ є числ. —
вл. wobaj, wobĕ; чес. oba, obĕ,

oboje; слн. obadva, obedve; серб.
обадва, обадве, обоjе
оби́ день (діал.) присл. — чес.
obden; слн. obdan; серб. обдан
обира́ ти недок. — чес. obírati; слн. obirati; серб. обирати
обича́ й (заст.) ч. — чес. obyčej; слн. običaj; серб. обичаj
о́ біг ч. — чес. oběh
обігна́ ти док. — чес. obehnáti;
серб. обагнати
обігріва́ ти недок. — вл. wohrĕvać; чес. ohřívati; серб. огреjавати
обігрі́ти док. — вл. wohrĕć;
чес. ohřáti; серб. обгреjати
о́ бід ч. — вл. wobwod; чес.
obvod; слн. obod; серб. обод
обі́д ч. — вл. wobjed; чес.
obĕd; слн. obed; серб. обед
обі́дати недок. — вл. wobjedować; чес. obĕdvati; слн. obedovati; серб. обедовати
обі́дній — вл. wobjedovy; чес.
obĕdní; слн. obeden; серб. обедан
обідо́ к ч. — чес. obvodek; слн.
obodek
обіжра́ тися док. — чес. ožrati se; слн. obežrati se
обізва́ тися док. — чес. ozvati
se; слн. ozvati se; серб. озвати се
обі́знаний — чес. obeznalý
обійма́ ти недок. — вл. wobjimać; чес. objímati; слн. objemati; обjимати
обі́йми мн. — вл. wobjeće;
слн. objem
обійти́ док. — вл. wobeńć;
чес. obejíti; серб. обиħи
обікра́ сти док. — чес. okrásti;
слн. okrasti; серб. окрасти
обіли́ ти док. — вл. wobĕlić;
чес. obíliti; слн. obeliti; серб.
обелити
обім’я́ ти док. — чес. omnouti;
слн. ometi
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обіпра́ ти док. — слн. oprati;
серб. опрати
обіпря́ сти док. — чес. obepřísti;
серб. опрести
обіп’я́ сти, обп’ясти́ док. — вл.
wopjeć; слн. opeti; серб. обапети
обірва́ ти док. — чес. obervati;
серб. обрвати
обі́руч присл. — слн. oberoč;
серб. оберучке
обісрати док. — вл. wósrać;
чес. osrati, obesrati; слн. osrati;
серб. осрати, обасрати
обісця́ ти док. — вл. wóščeć; чес.
obscati; слн. oscati; серб. осцати
обі́тниця ж. — чес. oběť (жертва); слн. obet; серб. обећавање
обіця́ ти недок. — чес. obĕcati;
слн. obečati; серб. обеħати
об’їда́ ти недок. — чес. objídati; слн. objedati; серб. обjедати
об’ї́дки мн. — вл. wobjedki;
чес. objedek; слн. objedki
об’їжджа́ ти недок. — чес. objíždžěti
об’ї́зд ч. — вл. wobjĕzd; чес.
objižďka; слн. objezd
об’їз́ дити док. — вл. wobjĕzdźić; чес. objíždĕti; слн. objezditi;
серб. обjездити
об’їзни́ й — вл. wobjězdny; чес.
objezdný
об’їс́ ти док. — вл. wobjěsć; чес.
objísti; слн. objesti; серб. обjести
об’ї́стися док. — вл. wobjěsć
so; чес. přejísti se; слн. objesti se;
серб. преjести се
об’їхати док. — вл. wobjěć; чес.
objeti; слн. objahati; серб. обjахати
обкади́ ти док. — чес. okaditi;
слн. okaditi; серб. окадити
обкаля́ ти док. — слн. okaljati;
серб. окаљати
обки́ дати док. — чес. okydati;
слн. okidati
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обкладати недок. — вл. wobkładować; чес. obkládati; слн. obkladati; серб. опкладати
обкла́ дка ж. — чес. okladek;
слн. obkladek
обкла́ сти док. — вл. wobkłasć;
чес. obklásti; слн. obklasti; серб.
окласти
обклюва́ ти док. — чес. obklovati; слн. obkljuvati
обкопа́ ти док. — вл. wobkopać; чес. okopati; слн. okopati;
серб. опкопати
обко́ пувати недок. — вл. wobkopować; чес. obkopávati; слн.
okopavati; серб. опкопавати
обкоси́ ти док. — чес. kositi;
слн. obkositi; серб. окосити
обкрада́ ти недок. — чес. okrádati
обкра́ яти док. — вл. wobkrawać; чес. okrájeti; серб. окраjати
обкре́ слити док. — чес. obkresliti; слн. obkresliti
обкре́ слювати недок. — чес.
obkreslovati
обкуса́ ти док. — вл. wobkusać; чес. okousati
обкури́ ти док. — чес. okouřiti
обку́ сувати недок. — вл. wobkusować; чес. okousavati
обла́ годити док. — чес. oblahoditi; серб. олагодити
обла́ зити недок. — вл. wobłazyć; слн. oblaziti; серб. облазити
облама́ ти док. — вл. wobłamać;
чес. oblámati; слн. oblamati; серб.
обламати
обла́ мувати недок. — чес. oblamovati
обласка́ ти док. — серб. обласкати
обла́ яти док. — слн. oblajati;
серб. облаjати
обле́ гшення с. — чес. oblehčení; серб. облакшење

обле́ гшити док. — чес. oblehčiti; серб. облакшити
обледені́ти док. — слн. oledeneti; серб. обледењети
облетіти док. — вл. woblećeć; чес. obletĕti; слн. obletati;
серб. облетети
облива́ ння с. — чес. oblívaní;
слн. oblivanje; серб. обливање
облива́ ти недок. — чес. oblívati; слн. oblivati; серб. обливати
облиза́ ти док. — вл. woblizać;
чес. oblízati; слн. oblizati; серб.
облизати
облизну́ ти док. — вл. wobliznyć; чес. obliznouti; слн. oblizniti; серб. облизнути
обли́ зувати недок. — вл. woblizować; чес. oblizovati; серб.
облизивати
облипа́ ти недок. — чес. olípati
облисі́лий — чес. olysalý
облисі́ти док. — чес. oblysěti
обли́ ти док. — вл. obleć; чес.
oblíti; слн. obliti; серб. облити
обли́ ччя с. — вл. wobličo; чес.
obličej; слн. obličje; серб. обличjе
облі́г ч. — серб. облог
облі́злий — чес. oblezlý
облі́зти док. — вл. woblĕzć;
чес. oblézti; слн. oblesti
облінитися док. — серб. обленити се
обліпи́ ти док. — вл. woblĕpić;
чес. oblepiti; слн. oblepiti; серб.
облепити
облі́т ч. — чес. oblet; слн. oblet; серб. серб. облет
обліта́ ти недок — вл. woblětać;
чес. oblétati; слн. obletati; серб.
облетати
облічи́ ти док. — вл. wobličić
обло́ га ж. — чес. obloha;
слн. oblega; серб. облога (пов’язка)

обло́ м ч. — чес. oblom; слн.
oblom
обломи́ ти док. — чес. oblomiti;
слн. oblomiti; серб. обломити
обло́ мок ч. — серб. обломак
облу́ да ж. — вл. wobłud; чес.
obluda (примара)
облу́ дний — вл. wobłudnjeny
(божевільний); чес. obludný
облупа́ ти док. — чес. oloupati;
серб. олупати
облупи́ ти док. — чес. oloupiti; слн. olupiti; серб. олупити
облу́ щити док. — чес. olouštiti; слн. oluščiti; серб. ољуштити
облюбо́ ваний — вл. woblubowany; чес. oblíbovaný
облюбува́ ти — вл. woblubować; чес. oblíbovati
обляга́ ти недок. — вл. woblěhać; чес. obléhati; слн. oblegati;
серб. облегати
облягти́ док. — вл. woblehnyć;
чес. oblehnouti; слн. obleči (одягти); серб. облеħи
обма́ зати док. — вл. womazać;
чес. omazati; серб. обмазати
обма́ н ч. — серб. обмана
обману́ ти док. — серб. обманути
обма́ нювати недок. — серб.
обмањивати
обмасти́ ти док. — чес. omastiti; слн. omastiti; серб. омастити
обмаха́ ти док. — чес. obmáchati; слн. omahati; серб. омахати
обмахну́ ти док. — чес. obmáchnouti; слн. omahniti; серб. омахнути
обма́ цати док. — вл. wobmasać; чес. omacati
обма́ цувати недок. — вл.
wobmasować
обме́ жений — вл. wobmjezowany; чес. obmezený; слн. omejen; серб. омеђен
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обме́ женість ж. — вл. wobmjezowanost; чес. obmezenost; слн.
omejenost; серб. омеђеност
обме́ жити док. — чес. omeziti;
слн. omejiti; серб. омеђити
обме́ жувати недок. — вл. wobmjezować; чес. omezovati; слн.
omejevati; серб. омеђивати
обмере́ жити док. — чес. omřežiti; слн. omrežiti; серб. обмрежити
обме́ рзнути док. — вл. wobmjerznyć; чес. omrznouti; слн.
omrzniti; серб. омрзнути
обме́ рти док. — чес. omříti;
слн. omreti; серб. обамрети
обмести́ док. — вл. wobmjesć;
чес. omésti; слн. omesti; серб.
омести
обме́ т ч. — слн. omet; серб.
обамет
обмета́ ти док. — слн. ometati;
серб. обаметати
обме́ тиця ж. — слн. ometica;
серб. ометица
обмива́ ти недок. — чес. omývati; слн. omivati; серб. омивати
обми́ лити док. — слн. omiliti
обмили́ тися (діал.) док. — чес.
obmyliti se
обми́ слити док. — вл. wobmyslić; чес. omysliti; серб. обмислити
обми́ ти док. — вл. myć; чес.
obmýti; слн. omiti; серб. омити
обмі́жний — вл. wobmjezny;
слн. obmejen
о́ бмін ч. — вл. wuměna; чес. obměna; слн. zamena; серб. размена
обміни́ ти док. — чес. obměniti; слн. omeniti se; серб. обменити
обміня́ ти док. — вл. wuměnić;
чес. obměniti; слн. zamenjati; серб.
разменити
о́ бмір ч. — вл. wobměr; чес.
obměr; слн. obmer; серб. омер
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обмір
́ ити док. — чес. obměřiti;
слн. omeriti; серб. омерити
обміта́ ти недок. — вл. wobmjetać; чес. obmítati; слн. ometati; серб.
ометати
обміша́ ти док. — слн. omešati
обмо́ кнути док. — чес. obmoknouti
обмо́ ва ж. — чес. omluva
обмо́ вити док. — чес. omluviti
обмо́ витися док. — чес. omluviti se
обмовляти недок. — чес. obmlouvati
обмо́ кнути док. — чес. obmoknouti
обмоло́ т ч. — чес. omlat; слн.
omlat; серб. омлат
обмоло́ тини мн. — серб. омлатине
обмолоти́ ти док. — вл. womłócić; чес. omlátiti; слн. omlatiti;
серб. омлатити
обмоло́ чений — чес. omlacený; слн. omlačen; серб. омлаħен
обморо́ чити — чес. obmračiti;
слн. omračiti; серб. омрачити
обмота́ ти док. — чес. omotati;
слн. omotati; серб. обмотати
обмо́ тувати недок. — чес. omotávati; серб. обмотавати
обмочи́ ти док. — чес. omočiti;
слн. omočiti; серб. омочити
обмурува́ ти док. — вл. wobmurjować
обм’я́ кнути док. — вл. womjehknyć; чес. obměknouti; слн.
omekniti; серб. омекнути
обнаді́ювати недок. — серб. обнађивати
обнаро́ дувати недок. — серб.
обнародовати
обнести́ док. — вл. wobnjesć;
чес. obnésti; слн. obnesti; серб.
обнести

обниза́ ти док. — серб. обнизати
о́ бніж ч. — вл. wobnožka;
чес. obnůžka; слн. obnožina
обні́жок, обмі́жок ч. — серб.
обмеђак
обно́ ва ж. — чес. obnova; слн.
obnova; серб. обнова
обнови́ ти док. — вл. wobnowić; чес. obnoviti; слн. obnoviti;
серб. обновити
обновля́ ти недок. — вл. wobnowjeć; чес. obnovovati; серб.
обнављати
обно́ сити недок. — вл. wobnosyć; чес. obnositi; слн. ponositi;
серб. обносити
обню́ хати док. — серб. обњушити
обня́ ти док. — вл. wobjeć; чес.
objati; слн. objeti
обов’я́ заний — слн. obvezen;
серб. обавезан
обо́ в’язок ч. — слн. obveznost; серб. обавеза
обо́ жнювати недок. — чес.
božiti; слн. oboževati; серб. обожавати
о́ болок (заст.) ч. — вл. wobołk;
чес. oblak; слн. oblak; серб. облак
оболо́ на ж. — чес. blána; слн.
blana
обо́ ра ж. — вл. wobora; чес.
obora; слн. obor; серб. обор
обора́ ти док. — чес. oborati;
слн. oborati; серб. оборати
оборі́г ч. — чес. brah
оборо́ на ж. — вл. wobróna
(зброя); чес. obrana; слн. obrana;
серб. обрана
оборони́ ти док. — вл. wobrónić (озброїтися); чес. obrániti;
слн. obraniti; серб. обранити
обороня́ ти недок. — вл. wobrónjować (озброюватися); чес.
obraňovati; серб. обрањавати

оборо́ т ч. — вл. wobrot; чес.
obrat; слн. obrat; серб. обрат
обпали́ ти док. — вл. wopalić;
чес. opáliti; слн. opaliti; серб.
опалити
обпа́ рений — вл. woparny;
слн. oparen; серб. опаран
обпа́ рити док. — вл. woparić;
чес. opařiti; слн. opariti; серб.
опарити
обпекти́ док. — вл. wopjec;
слн. opeči; серб. опећи
обпина́ ти недок. — вл. wopinać; чес. opínati; серб. обапињати
обпіка́ ти недок. — слн. opekati
обплеска́ ти док. — чес. opleskati
обплести́ док. — вл. woplesć;
чес. oplésti; слн. oplesti; серб.
оплести
обпліта́ ти недок. — вл. wopletować; чес. oplétati; слн. opletati;
серб. oплетати
обплюва́ ти док. — вл. wobpluwać; чес. poplvati; слн. opljuvati; серб. опљувати
обполо́ ти док. — чес. opleti;
серб. опљети
обпо́ рскати док. — чес. oprskati; серб. опрскати
обпри́ скати док. — чес. oprýskati
обпри́ снути док. — чес. oprysknouti
обпряда́ ти недок. — чес. opřadati; слн. opredati; серб. опредати
обпря́ сти док. — вл. wopřasć;
чес. opřísti; слн. opresti; серб.
опрести
обр ч. — вл. hobr; чес. obr;
слн. ober
обра́ дувати док. — чес. obradovati; слн. obradovati; серб.
обрадовати
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о́ браз ч. — вл. wobraz (картина); чес. obraz; слн. obraz
(обличчя); серб. образ
обра́ зити док. — вл. wobrazyć
(пошкодити); чес. obraziti; слн.
obraziti
о́ бразний — вл. wobrazny; чес.
obrazný; слн. o brazen; серб. образан
о́ бразність ж. — вл. wobraznost; чес. obraznost; серб. образност
обра́ ння с. — чес. obrání; серб.
обрање
обра́ ти док. — чес. obráti; серб.
обрати
обри́ в ч. — слн. obriv
обрива́ ти недок. — серб. обривати
о́ брис ч. — вл. wobrys; чес.
obrys; слн. obris; серб. обрис
обрівня́ ти док. — чес. obrovnati; слн. obravnati; серб. обравнати
обрі́з ч. — вл. wobrěz; чес. ořez;
слн. obrez
обрі́зати док. — вл. wobrĕzać;
чес. obřezati; слн. obrezati; серб.
обрезати
обрізни́ й — вл. wobrjezny
обрі́зок ч. — вл. wobrězk; чес.
obřízek; слн. obrezek; серб. обрезак
обрі́зування с. — вл. wobrĕzanje; чес. obřezovaní; слн. obrezovanje; серб. обрезивање
обрі́зувати недок. — вл. wobrĕzować; чес. obřezovati; слн.
obrezovati; серб. обрезавати
обрі́к ч. — чес. obrok; слн.
obrok (пайка); серб. оброк
оброби́ ти док. — чес. obrobiti; слн. obrabiti; серб. обрабити
оброди́ тися док. — чес. obroditi se; слн. obroditi; серб. обродити се
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оброни́ ти док. — серб. обронити
оброси́ тися док. — чес. orositi se; слн. obrositi se; серб. обросити се
обро́ слий — вл. wobrosćeny;
чес. obrostlý; слн. obrasel; серб.
обрастао
оброста́ ти недок. — вл. wobrostować; чес. obrůstati; серб.
обрастати
обрости́ док. — вл. wobrosć; чес.
obrůsti; слн. obrasti; серб. обрасти
обро́ сть ж. — слн. obrast; серб.
обраст
обро́ ть ж. — чес. oprať
обру́ б ч. — вл. wobrub; чес.
obruba; слн. obrob; серб. обруб
обруба́ ти док. — вл. wobrubać;
чес. obrubati; слн. obrobiti; серб.
обрубити
обруби́ ти док. — вл. wobrubić;
чес. obroubiti; слн. obrobiti; серб.
порубити
обру́ бка ж. — вл. wobrubk;
чес. obrubka; слн. obrobek; серб.
орубка
обрублювати недок. — вл.
wobrubjećчес. obrubovati; слн.
obrobljati; серб. порубљивати
обру́ бувати недок. — вл. wobrubovać; чес. obrubovati; серб.
обрубљивати
обру́ с (діал.) ч. — чес. obrus;
слн. obrus; серб. обрус (рушник)
обру́ ч ч. — вл. wobruč; чес.
obruč; слн. obroč; серб. обруч
обруча́ ти недок. — слн. obročati; серб. обручати
обручи́ ти док. — чес. obručiti;
слн. obročiti; серб. обручити
обру́ чка ж. — вл. wobručka;
чес. obroučka; слн. obroček
обру́ чний — чес. obručný;
слн. obročen; серб. обручан

обру́ ччя с. — чес. obručí; серб.
обручjе
обру́ шити док. — слн. obrušiti; серб. обрушити
обря́ д ч. — вл. wobrjad; чес.
obřad; слн. obred; серб. обред
обряди́ ти док. — чес. ořáditi;
слн. obrediti; серб. обредити
обсади́ ти док. — вл. wobsadźić; чес. obsaditi; слн. obsaditi
обси́ діти док. — вл. wobsedźeć;
чес. obseděti; слн. obsedeti
обси́ пати док. — вл. wobsypać;
чес. osýpati; слн. obsipati; серб.
обасипати
обсипа́ ти недок. — вл. wobsypować; чес. osypávati; слн. obsipavati; серб. опсипати
обсиха́ ти недок. — чес. osychati; слн. osihati
обсі́в ч. — вл. wosyw; чес. osev
обсіва́ ти недок. — вл. wobsywać; чес. osívati
обсіда́ ти недок. — вл. wobsydać; чес. obsedati; слн. obsedati;
серб. опседати
обсікти́ док. — вл. wosyć;
чес. obséci; слн. obsekati; серб.
осећи
обсі́сти док. — вл. wobsydnyć;
чес. posednouti; слн. obsesti; серб.
опсести
обсі́яти док. — вл. wobsyć;
чес. osíti; слн. obsejati
обскака́ ти док. — вл. wobskakać; чес. oskákati; слн. oskakati; серб. опскакати
обскобли́ ти док. — слн. obskobljiti
обско́ чити док. — вл. wobskočić; чес. obskočiti; слн. obskočiti;
серб. опскочити
обску́ бати док. — вл. woskubać; чес. oškubati; слн. oskubsti;
серб. оскупсти

обску́ бти док. — чес. oskúbsti;
слн. oskubsti; серб. опскупсти
обсли́ знути док. — чес. osliznouti; слн. oslizniti
обсли́ нити док. — чес. osliniti;
слн. osliniti; серб. ослинити
обслони́ тися док. — слн. osloniti se; серб. ослонити се
обслу́ га ж. — вл. wobsłužba
(обслуговування); чес. obsluha;
серб. послуга
обслуго́ вувати недок. — вл.
wobsłužować; чес. obsluhovati;
серб. опслуживати
обслужи́ ти док. — чес. obsloužiti; серб. опслужити
обсма́ жити док. — чес. osmažiti
обсми́ кати док. — вл. wobsmykać; чес. osmýkati; слн. osmikati
обсо́ хнути док. — вл. wosochnyć; чес. oschnouti; слн. obsehniti; серб. осахнути
обсто́ яти док. — серб. опстоjати
обстрига́ ти недок. — вл. wobtřihać; чес. obstříhati; слн. ostrigati; серб. остризати
обстри́ гти док. — чес. obstříсi; слн. ostriči; серб. остриħи
о́ бстріл ч. — вл. wobtřĕł; чес.
obstřel; слн. obstreljevanje
обструга́ ти док. — вл. wottruhać; чес. ostrouhati; слн. obstrugati; серб. остругати
обступа́ ти недок. — вл. wobstupać; чес. obstoupati; слн. obstopati; серб. опступати
обступи́ ти док. — вл. wobstupiti; чес. obstoupiti; слн. obstopiti; серб. опступити
о́ бсяг ч. — вл. wobsah; чес. obsah; слн. obseg; серб. опсег
обтекти́ док. — чес. obtéci;
слн. obteči; серб. оптећи
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обте́ рти док. — вл. wótrĕć; чес.
otříti; слн. otreti; серб. оптрти
обтеса́ ти, отеса́ ти док. — вл.
woćesać; чес. obtesati; слн. obtesati; серб. оптесати
обти́ кати док. — вл. wobtykać; чес. otýkati; слн. obtikati;
серб. оптицати
обтина́ ти недок. — чес. obtínati
обтира́ ти недок. — вл. wótrěwać; чес. otírati; слн. otirati;
серб. отирати
обтиска́ ти недок. — вл. wobćiskać; слн. otiskati
обтіка́ ти недок. — чес. obtékati; слн. obtekati; серб. отекати
обті́пати док. — вл. woćepać;
чес. otepati; слн. otepati; серб.
отепати
обті́сувати недок. — вл. woćesować; чес. otesavati; серб. оптесавати
обтовкти́ док. — чес. otlouci;
слн. otolči; серб. отући
обтопи́ ти док. — слн. obtopiti;
серб. отопити
обто́ чувати недок. — чес. obtačeti; серб. опточавати
обтрі́пати док. — вл. wotřepać; чес. otřepati; слн. otrepati
обтруси́ ти док. — чес. otrousiti; слн. obtrusiti; серб. отрусити
обтрясти́ док. — вл. wutřasć; чес.
otřásti; слн. obtresti; серб. оптрести
обтяга́ ти недок. — вл. wobćahać; чес. otáhati
обтягну́ ти док. — вл. wobćahnyć; чес. obtáhnouti; слн. nategniti; серб. отегнути
обтя́ гувати недок. — вл. wobćahować; чес. obtahovati; слн.
nategovati; серб. натезати
обтя́ жити док. — вл. wobćežić; чес. obtížiti; слн. otežiti;
серб. отежати
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обтя́ жливий — вл. wobćežny;
чес. obtížný
обтя́ жувати недок. — вл. wobćežować; чес. obtěžovati; слн.
oteževati; серб. отежавати
обтя́ ти док. — чес. otíti; серб.
отети
обува́ ти недок. — вл. wobuwać;
чес. obouvati; слн. obuvati; серб.
обувати
обуди́ ти (заст.) док. — чес. obuditi; слн. obuditi; серб. обудити
обу́ ти док. — вл. wobuć; чес.
obouti; слн. obuti; серб. обути
обу́ х ч. — чес. obuch
обу́ шок ч. — чес. obušek
обхі́д ч — вл. wobchod (торгівля); чес. obchod (тс.); слн. obhod;
серб. опход
обхідни́ й — вл. wobchódny;
слн. obhoden
обхо́ дити недок. — вл. wobchodźić; чес. obchoditi; слн. obhoditi; серб. опходити
обчеса́ ти док. — чес. očesati;
слн. očesati; серб. очесати
обша́ рпати док. — чес. ošarpati
обшива́ ти недок. — вл. wobšiwać; чес. obšívati; слн. obšivati;
серб. опшивати
обши́ вка ж. — вл. wobšiwk; чес.
obšívka; слн. ošivek; серб. ошивци
о́ бшир ч. — вл. wobšĕr; чес.
obšírnost; слн. obšir; серб. опширност
обши́ рний — вл. wobšĕrny;
чес. obšírný; слн. obširen; серб.
опширан
обши́ ти док. — вл. wobšić; чес.
obšíti; слн. obšiti; серб. опшити
обшкря́ бати док. — чес. oškrabati; слн. oškrabati
общипа́ ти док. — вл. wobšćipać; чес. oštípati; слн. oščipati;
серб. оштипати

об’яснити док. — вл. wobjasnić; чес. objasniti; слн. objasniti;
серб. обjаснити
овва! виг. — чес. ova!
овдові́лий — чес. ovdovĕlý;
слн. ovdovel; серб. обудовео
овдові́ти док. — чес. ovdovĕti;
слн. ovdoveti; серб. обудовети
ове́ с ч. — вл. wows; чес. oves;
слн. oves; серб. овас
ове́ чий — вл. wowči; чес. ovčí;
слн. ovčji; серб. овчи
ове́ чка ж. — чес. ovečka; слн.
ovčka
овіва́ ти недок. — чес. ovívati;
серб. овеjавати
о́ від ч. — чес. ovád; слн. obad;
серб. обад
оволодіва́ ти недок. — чес.
ovládati; слн. obvladovati; серб.
овлађивати
оволоді́ти док. — чес. ovládati; слн. obvladati; серб. овладати
овочі мн. — чес. ovoce; слн.
ovočje; серб. воће
овчи́ на ж. — вл. wowčina; чес.
ovčina; слн. ovčina; серб. овчина
оганьби́ ти док. — вл. wohańbić; чес. zahanbiti
ога́ рок (діал.) ч. — чес. ohořek;
слн. ogorek; серб. огорак
оги́ да ж. — вл. wohida; чес.
ohyzda
оги́ дний — вл. wohidny; чес.
ohyzdný
оглу́ хлий — чес. ohluchlý; слн.
oglušel
оглу́ хнути док. — вл. wohłuchnyć; чес. ohluchnouti; слн. oglušeti; серб. оглухнути
оглуши́ ти док. — чес. ohlušiti;
слн. oglušiti; серб. оглушити
оглу́ шливий — чес. ohlušný;
слн. oglušljiv

оглу́ шувати недок. — чес. ohlušovati; слн. oglušivati; серб. оглушивати
о́ гляд ч. — вл. wobhlad; чес.
ohled; слн. ogled; серб. оглед
огляда́ ти недок. — вл. wobhladać; чес. ohlédati; слн. ogledati; серб. огледати
огляда́ тися недок. — вл. wobhladać so; чес. ohlédati se; слн.
ogledati se; серб. огледати се
огля́ дач ч. — чес. ohledač
огля́ дка ж. — вл. wohladka;
чес. ohlídka
огля́ нути док — вл. wobhladnyć; чес. ohlédnouti; слн.
ogledniti; серб. огледнути
огни́ во (заст.) с. — чес. ohnivo; слн. ognjivo; серб. огњиво
ого́ ! виг. — чес. oho!; слн.
oho!; серб. охо!
оголи́ ти док. — чес. oholiti;
слн. ogoliti; серб. оголити
оголоси́ ти док. — чес. ohlásati;
слн. oglasiti; серб. огласити
оголо́ шення с. — чес. ohlášení;
слн. oglas; серб. оглашење
оголо́ шувати недок. — чес.
ohlašovati; слн. oglaševati; серб.
оглашавати
огорну́ ти док. — чес. ohrnouti;
слн. ogrniti; серб. огрнути
огоро́ джений — вл. wohrodźeny; чес. ohrazený; слн. ohrajen;
серб. ограђен
огоро́ джувати недок. — вл.
wobhrodźeć; чес. ohrazovati;
слн. ograjevati; серб. ограђивати
огороди́ ти док. — вл. wobhrodźić; чес. ohraditi; слн. ograditi; серб. оградити
огоро́ жа ж. — вл. wobhroda;
чес. ohrada; слн. ograja, ograd;
серб. ограђа
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огорну́ ти док. — чес. ogrnouti;
слн. ogrniti se; серб. огрнути
огорта́ ти — чес. ohrnovati;
слн. ogrnjati se; серб. огртати
о́ гребки мн. — чес. ohrabek;
слн. ograbek; серб. ограбина
огребти́ док. — слн. ogrebsti;
серб. огрепсти
огриза́ ти недок. — чес. ohryzati; слн. obgrizovati; серб. огризати
огри́ зок ч. — вл. wohryzk; чес.
ohryzek; слн. ogrizek; серб. огризак
огри́ зти док. — чес. ohryznouti; слн. obgristi; серб. огристи
огрі́в ч. — чес. ohřev; слн.
ogrevanje; серб. огрев
огріва́ ння с. — чес. ohřívání;
слн. ogrevanje; серб. огревање
огрівати недок. — вл. wohrĕwać; чес. ohřívati; слн. ogrevati;
серб. огревати
огріва́ ч ч. — вл. wohriwak;
чес. ohřivač; слн. ogrivač
огрі́ти док. — вл. wohrĕć; чес.
ohřáti; слн. ogreti; серб. огреjати
огро́ м (діал.) ч. — чес. ohrom;
слн. ogromen (величезний); серб.
огроман (тс.)
огрубі́лий — чес. obhroublý;
серб. огрубео
огрубі́ти док. — чес. zhrubĕti;
серб. огрубети
огру́ бнути док. — чес. ohrubnouti
огу́ дити док. — серб. окудити
одві́рок ч. — вл. wobdwjerna
оде́ жа ж. — вл. wodźěw; чес.
oděv; слн. odeja; серб. одећа
одерев’яні́лий — слн. odrevenel; серб. одрвенео
одерев’яні́ти недок. — слн.
odreveneti; серб. одрвенети
оде́ ржати док. — чес. obdržeti; слн. obdržati; серб. одржати
186

оди́ н числ. — вл. jedyn; чес.
jeden; слн. eden; серб. jедан
одина́ дцятий числ. — вл. jědnaty; чес. jedenáctý; слн. enajsti;
серб. jеденаести
одина́ дцять числ. — вл. jednaće; чес. jedenáct; слн. enajst;
серб. jеденаест
одини́ ця ж. — вл. jednica; чес.
jednice; слн. edinica; серб. jединица
одіва́ тися недок. — вл. wodźewać so; чес. odívati se; слн. odevati se; серб. одевати се
оді́ти док. — вл. wodźĕć (накрити); чес. odíti; слн. odeti; серб. одети
одноголо́ сно присл. — вл. jednohłósno; чес. jednohlasně; серб.
jедногласно
одноо́ кий — чес. jednooký;
слн. enook; серб. jедноок
одноро́ гий — чес. jednorohý;
слн. enorog; серб. jеднорог
односта́ йний — чес. jednostejný; слн. ednostaven; серб.
jедноставан
одоля́ н (діал.) ч. — слн. odolin;
серб. одољан
одома́ шнити док. — чес. udomácnĕti; слн. odomačiti; серб.
одомаħити
одома́ шнювати недок. — чес.
udomácňovati; слн. odomačevati;
серб. одомаћивати
одури́ ти док. — чес. oduřiti;
слн. oduriti; серб. одурити
одурі́ти док. — слн. odureti
ожени́ ти док. — вл. woženić; чес.
oženiti; слн. oženiti; серб. оженити
ожени́ тися док. — вл. woženić so; чес. oženiti se; слн. oženiti se; серб. оженити се
ожереби́ тися док. — вл. wožrĕbić so; чес. ohřebiti se; слн. ožrebiti se; серб. ождребити се

ожива́ ння с. — вл. wožiwjenje; чес. oživĕní; слн. oživljenje; серб. оживљење
ожива́ ти недок. — чес. oživati;
серб. оживати
оживи́ ти док. — вл. wožiwić;
чес. oživiti; слн. oživiti; серб. оживити
оживля́ ти недок. — вл. wožiwjować; чес. oživovati; слн. oživljati; серб. оживљати
ожи́ ти док. — вл. wožić; чес.
ožiti; слн. ožiti; серб. ожити
о́ жог (тичка) ч. — чес. ožeh;
серб. ожег
оза́ ддя с. — слн. ozadje
оза́ док ч. — слн. ozadek
озвірі́ти док. — вл. wozwěrjeć; серб. озверети
озву́ чити док. — чес. ozvučiti;
слн. ozvočiti; серб. озвучити
оздо́ ба ж. — вл. wozdoba; чес.
ozdoba
оздо́ бити док. — вл. wozdebić;
чес. ozdobiti
оздо́ бний — вл. wozdobny; чес.
ozdobný
оздорови́ ти док. — чес. ozdraviti; слн. ozdraviti; серб. оздравити
оздорові́ти док. — чес. ozdravěti; слн. ozdraveti
озелени́ ти док. — вл. wozelenić; чес. ozeleniti; слн. ozeleniti;
серб. озеленити
озе́ рний — вл. jezorny; чес.
jezerní; слн. jezeren; серб. jезеран
о́ зеро с. — вл. jezor; чес. jezero;
слн. jezero; серб. jезеро
озе́ рце с. — чес. jezirko; слн.
jezerce; серб. jезерце
озива́ тися недок. — чес. ozývati; серб. озивати
ози́ мий — чес. ozimý; слн.
ozimen; серб. озими

озимина́ ж. — вл. wozymina;
чес. ozimina; слн. ozimina; серб.
озимина
ози́ мка ж. — чес. ozimka
озирання с. — серб. озирање
озира́ тися недок. — чес. obzírati
se; слн. ozirati se; серб. озирати се
озирну́ тися док. — чес. obzirnouti; серб. озирнути се
озли́ тися док. — чес. zliti se;
серб. озлити се
озлоби́ тися док. — чес. zlobiti
se; слн. ozlobiti; серб. озлобити се
озло́ блення с. — серб. озлобљење
ознайми́ ти док. — чес. oznámiti; слн. oznaniti; серб. ознанити
ознаймува́ ти недок. — чес.
oznamovati; слн. oznanjati; серб.
обзнањивати
озна́ ка ж. — чес. oznak; слн.
oznaka; серб. ознака
ознамено́ вувати недок. — вл.
woznamjenjować
ознаменува́ ти док. — вл. woznamjenić; слн. oznamenovati; серб.
ознаменовати
означа́ ти недок. — чес. označovati; слн. označevati; серб.
означавати
озна́ чення с. — серб. означење
озна́ чити док. — чес. označiti; слн. označiti; серб. означити
озолоти́ ти док. — вл. pozłoćeć; чес. ozlatiti; слн. ozlatiti;
серб. озлатити
ой! виг. — чес. oj!; слн. joj!;
серб. оj!
о́ йкати недок. — серб. оjкати
оказа́ ти (діал.) док. — чес. okázati; серб. оказати
окам’яні́лий — вл. wokamjenjely; чес. zkamenĕlý; слн. okamnel; серб. окамењен
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окам’яні́ти док. — вл. wokamjenjeć; чес. zkamenĕti; слн.
okamneti; серб. окаменити се
ока́ нь ч. — вл. wokač; чес.
okáč; слн. okan; серб. окан
о́ кап (діал.) ч. — чес. okap; слн.
okap
ока́ пини мн. — слн. okapina;
серб. окапина
ока́ тий — вл. wokaty; чес.
okatý; слн. okat; серб. окат
окі́л прийм. — вл. wokolo; чес.
okol; слн. okol; серб. окол
окі́п ч. — вл. zakop: чес. okop;
слн. okop; серб. окоп
окі́стя с. — чес. okostice; слн.
okostje (кістяк)
окі́т ч. — слн. kot; серб. кот
окла́ д ч. — вл. wobkład; чес.
obklad; слн. oklad; серб. оклад
окладни́ й — чес. okladní; слн.
obkladen; серб. окладан
окле́ панець ч. — вл. woklepanc
оклепа́ ти док. — вл. woklepać
(обмолотити); чес. oklepati; слн.
oklepati; серб. оклепати
окле́ пок (діал.) ч. — чес. oklepek
оклюва́ ти док. — чес. uklovati; слн. okljuvati; серб. окљувати
о́ ко, о́ чі с. — вл. woko, woči;
чес. oko, oči; слн. oko, oči; серб.
око, очи
око́ ви мн. — чес. okovy; слн.
okovi; серб. окови
око́ лиця ж. — вл. wokolina;
чес. okolice; слн. okolica; серб.
околицна
око́ лити док. — чес. okoliti;
слн. okoliti; серб. опколити
око́ личний — чес. okoličný;
слн. okoličen
око́ ло присл. — вл. wokoło;
чес. okolo; слн. okoli; серб. около
около́ т ч. — вл. woklep
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окопа́ ти док. — вл. wobkopać; чес. okopati; слн. okopati;
серб. окопати
око́ пувати недок. — вл. wobkopować; чес. okopávati; слн.
okopavati; серб. опкопавати
окоти́ тися док. — чес. okotiti
se; слн. okotiti se; серб. окотити се
окра́ єць ч. — чес. krajíc; слн.
okrajec; серб. окраjац
окра́ їна ж. — чес. okrajina;
серб. окраjина
о́ край (заст.) ч. — вл. wobkraj; чес. okraj; слн. okraj
окра́ йок ч. — чес. okrajek;
слн. krajček; серб. окраjак
окра́ са ж. — вл. wokrasa; чес.
okrasa; слн. okras
окраси́ ти док. — чес. okrásiti;
слн. okrasiti; серб. окрасити
окрива́ вити док. — чес. okrvaviti; слн. okrvaviti; серб. окрвавити
окрива́ ти недок. — вл. wobkrywać; чес. okrývati; слн. okrivati
окриві́ти док. — слн. okriveti;
серб. окривети
о́ крик ч. — вл. wukřik; чес. okřik
окри́ лений — чес. okřídlený;
слн. okriljen; серб. окриљен
окрили́ ти док. — чес. okřídliti;
слн. okriliti; серб. окрилити
окри́ ти док. — вл. wobkryć; чес.
okryti; слн. okriti; серб. опкрити
о́ крім прийм. — серб. окром
окрі́п ч. — вл. krop; чес. úkrop
(юшка); слн. krop; серб. укроп
окрі́пнути док. — слн. okrepniti
окропи́ ти док. — вл. wokrjepić; чес. pokropiti; слн. okropiti;
серб. окропити
окру́ г прийм. — слн. okrog
окру́ га ж. — вл. wokruh; чес.
okruh; слн. okrožje; серб. округ
окру́ глий — чес. okrouhlý;
слн. okrogel; серб. округао

округли́ ти док. — чес. okrouhliti; слн. okrogliti; серб. округлити
окру́ глість ж. — чес. okrouhlost; слн. okroglost; серб. округлост
окружни́ й — вл. wokružny;
чес. okrúžný; слн. okrožen; серб.
окружан
окру́ шина ж. — чес. okrušiny; слн. odkršek
окру́ шка (діал.) ж. — чес.
okrušek; слн. okrušek
окува́ ти док. — вл. wokować;
чес. okouvati; слн. okovati; серб.
оковати
о́ кунь ч. — чес. okoun; слн.
okun; серб. окун
оку́ ти док. — чес. okouti
оку́ тий, око́ ваний — чес.
okutý; слн. okovan; серб. окован
о́ лень ч. — вл. jeleń; чес.
jelen; слн. jelen; серб. jелен
олжа́ ж. — вл. lža; чес. lež;
слн. leža; серб. лажа
оли́ ва ж. — вл. oliwa; чес.
oliva; слн. oliva; серб. олива
оліве́ ць ч. — вл. wołojnik;
чес. olůvko; серб. оловка
олі́йник ч. — вл. wolenk; чес.
olejník; слн. oljar; серб. уљар
олі́я ж. — вл. wolij; чес. olej;
слн. olje; серб. олаj
о́ лово с. — вл. wołoj; чес.
olovo; слн. olovo; серб. олово
олов’я́ ний — вл. wołojany;
чес. olověný; серб. олован
ома́ ма (діал.) ж. — чес. omam;
слн. omama; серб. омама
ома́ н ч. — вл. woman; чес.
oman; слн. oman; серб. оман
ома́ на ж. — серб. обмана
ома́ нливий — серб. оманљив
ома́ ста (діал.) ж. — чес. omasta
о́ мах ч. — чес. omach; слн.
obmah

омела́ ж. — вл. jemjel; чес.
jmelí; слн. omela; серб. имела,
омела
омерзи́ тися (заст.) док. — слн.
omrziti se; серб. омрзити се
омертви́ ти док. — чес. omrtviti; слн. omrtviti; серб. омртвити
омертві́ти док. — чес. omrtvěti;
слн. omrtveti; серб. обамрети
омива́ ти недок. — чес. omývati;
слн. omivati
омити док. — чес. omýti; слн.
omiti
омлі́ти док. — чес. omdleti;
слн. omedleti; серб. омљети
омоло́ дження с. — вл. womłodźenje; чес. omlazení; слн. omlajevanje; серб. омлађивање
омолоджувати недок. — вл.
womłodźować; чес. omlazovati;
слн. omlajevati; серб. омлађувати
омолоди́ ти док. — вл. womłodźić; чес. omladiti; слн. omladiti; серб. омладити
омолоді́ти док. — вл. womłodźeć; чес. omladěti; серб. омладити се
о́ нде присл. — чес. onde; слн.
ondi; серб. онде
онімілий — вл. wonĕmjeły;
чес. onĕmĕlý; слн. onemel; серб.
онемео
онімі́ння с. — чес. oněmění;
серб. онемење
онімі́ти док. — вл. wonĕmić;
чес. onĕmĕti; слн. onemeti; серб.
онемети
онови́ ти док. — вл. wonowić;
чес. obnoviti; слн. obnoviti; серб.
обновити
оновляти недок. — вл. wonowjeć; чес. obnovovati; слн. obnavljati; серб. обнављати
ону́ ча ж. — чес. onuce; слн.
onuča
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ону́ чка ж. — чес. onučka
о́ пади мн. — вл. wopad; чес.
opad; слн. opad; серб. опад
опада́ ти недок. — вл. wopadać;
чес. opadati; слн. opadati; серб.
опадати
опа́ лення с. — чес. opálení;
серб. опалење
опа́ лий — вл. wopadły; чес.
spadlý; серб. опао
опали́ ти док. — вл. wopaleć; чес.
opáliti; слн. opaliti; серб. опалити
опа́ лка (діал.) — чес. opálka
опам’ята́ тися док. — слн. opametiti se; серб. опаметити се
о́ пар (діал.) ч. — вл. wopar
(ошпарення); чес. opar; слн. opara;
серб. опар
опа́ ска (заст.) ж. — серб.
опаска
опа́ сок (діал.) ч. — вл. wopask; чес. opasek; слн. opasek
опа́ сти док. — вл. wopadnyć;
чес. spadnouti; слн. odpasti; серб.
опасти
опачи́ на (заст.) ж. — чес. opačina
опекти́ док. — вл. wopjec; чес.
opéci; слн. opeči; серб. опећи
опе́ ньок ч. — чес. opeňka
опери́ тися док. — вл. wopjerić
so; чес. opeřiti se; слн. operiti se;
серб. опернатити
опе́ ртися док. — вл. prĕć so;
чес. opříti se; слн. opreti se;
серб. опрети се
опеча́ лити док. — серб. опечалити
опира́ тися недок. — вл. wopěrać so; слн. opirati se; серб.
опирати се
о́ пис ч. — вл. wopis; чес. opis;
слн. opis; серб. опис
описа́ ти док. — вл. wopisać; чес.
opsati; слн. opisati; серб. описати
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опи́ сувати недок. — вл. wopisować; чес. opisovati; слн. opisovati; серб. описивати
опита́ ти док. — слн. opitati;
серб. опитати
опівде́ нний — слн. opoldanski
опі́вдні присл. — слн. opoldne
опівні́чний — вл. wopołnócny;
чес. půlnoční; слн. polnočen; серб.
поноħни
опі́вночі присл. — вл. wopołnocy; слн. opolnoči
опізни́ тися док. — чес. pozditi
se; слн. opozniti se; серб. опознити се
опі́ка ж. — чес. opĕka
опі́лля с. — чес. opolí
о́ пір ч. — чес. odpor, opor;
слн. odpor, upor; серб. отпор
опі́шити док. — чес. opĕšati;
слн. opešati (знемогти)
опла́ кати док. — вл. wopłakać;
чес. oplakati; слн. oplakati; серб.
оплакати
опла́ кувати недок. — вл. wopłakować; чес. oplakovati; серб.
оплакивати
опла́ та ж. — чес. oplata
оплати́ ти док. — вл. wopłaćić;
чес. oplatiti
оплі́нь ч. — чес. oplín; слн.
oplen; серб. оплен
опліч
́ чя (діал.) с. — серб. оплеће
о́ повідь ж. — вл. wopowědź;
чес. opověď; серб. оповед
опога́ нити док. — серб. опоганити
опої́ти док. — вл. wopojić; чес.
opojiti; слн. opojiti; серб. oпоjити
опо́ ка ж. — чес. opoka; слн.
opoka
опо́ на ж. — чес. opona; слн.
opona; серб. опона
опо́ ра ж. — чес. opora; слн.
opora; серб. опора

опо́ рний — чес. oporný; слн.
oporen; серб. опоран
опорожни́ ти док. — чес. oprazdniti; серб. опразнити
опороси́ тися док. — чес. oprasiti se; слн. oprasiti se; серб. опрасити
опороши́ ти док. — чес. oprášiti;
слн. oprašiti; серб. опрашити
опо́ ювати недок. — вл. wopojować; чес. opojovati; слн. opijati; серб. oпиjати
опога́ нити док. — серб. опоганити
ополі́скувати недок. — вл. wopłokować; слн. oplakovati; серб.
оплакивати
ополові́ти док. — чес. oplávěti;
серб. оплавети
ополосну́ ти,
ополокну́ ти
(діал.) док. — вл. wopłoknyć;
чес. oplaknouti; слн. oplakniti;
серб. оплакнути
ополоска́ ти, ополока́ ти (діал.) док. — вл. wopłokać; чес.
oplakati; слн. oplakati; серб. оплакати
ополосну́ ти док — вл. wopłoknyć; слн. oplakniti; серб. оплакнути
опо́ на ж. — чес. opona; серб.
опона
ополока́ ти (діал.) док. — вл.
wopłokać; серб. опла́ кати
ополокну́ ти (діал.) док. — вл.
wopłoknyć; слн. oplakniti; серб.
оплакнути
ополо́ ти док. — вл. wuplĕć; чес.
vyplíti; слн. opleti; серб. опљети
опо́ ра ж. — чес. opora; слн.
opora
опо́ рний — чес. oporný; слн.
oporen
опорожни́ ти док. — вл. wuprózdnić; чес. vyprázdniti; слн.
izprazniti; серб. опразнити

опорожняти недок. — вл. wuprózdnjeć; чес. vyprazdňovati; слн.
izpraznjevati; серб. опражњивати
опра́ вданий — серб. оправдан
оправда́ ння с. — слн. opravičba; серб. оправдање
оправда́ ти док. — чес. opravdati; слн. opravičiti; серб. оправдати
опра́ вити док. — вл. woprawić; чес. opraviti; слн. opraviti;
серб. оправити
оправля́ ти недок. — вл. woprawjeć; слн. opravljati; серб.
оправљати
опусти́ ти док. — вл. wopušćić;
чес. spustiti; слн. opustiti; серб.
опустити
опусті́ти док. — вл. wopustnyć; чес. opustěti; слн. opusteti;
серб. опустети
опусті́лий — слн. opustel;
серб. опустео
о́ пух ч. — вл. wopuchlina; чес.
opuchlina; слн. opuhlost
опуха́ ти недок. — чес. opuchati; серб. опухати
опу́ хлий — вл. wopuchły; чес.
opuchlý; слн. opuhel; серб. опухао
опу́ хнути док. — вл. wopuchnyć; чес. opuchnouti; слн. opuhniti;
серб. опухнути
ора́ ло (заст.) с. — чес. oradlo;
слн. oralo; серб. орало
орани́ на (діал.) ж. — чес.
oranina
орани́ ця (заст.) ж. — вл. woranica; чес. oranica; слн. oranica;
серб. ораница
ора́ ння с. — вл. woranje; чес.
orání; слн. oranje; серб. орање
ора́ ти недок. — вл. worać;
чес. orati; слн. orati; серб. орати
ора́ ч ч. — вл. worar; чес. oráč;
слн. orač; серб. орач
191

орда́ ж. — чес. horda; слн.
horda; серб. хорда
оре́ л ч. — вл. worjoł; чес. orel;
слн. orel; серб. орао
о́ рлик ч. — чес. orlík
орли́ ця ж. — вл. wórlica; чес.
orlice; слн. orlica; серб. орлица
орло́ вий — вл. worłowy; чес.
orlový; слн. orlov; серб. орлов
орля́ с. — чес. orle; слн. orlič
о́ рний — вл. worny; чес. orný;
слн. oren; серб. орни
ороси́ ти док. — вл. rosyć; чес.
orositi; слн. orositi; серб. оросити
оро́ шувати недок. — чес. orosívati; серб. орошавати
о́ рчик — вл. worćik
оса́ ж. — вл. wosa; чес. vosa;
слн. osa; серб. оса
о́ сад ч. — чес.obsada
оса́ да ж. — вл. wobsadka; чес.
obsada; серб. опсада
осамі́тнення с. — вл. wosamoćenje; чес. osamocení; слн.
osamljenje; серб. oсамљење
осамотні́лий — вл. wosamoćeny; чес. osamotnĕlý; слн. osamel;
серб. осамљен
осві́ дчення с. — чес. osvĕdčení; серб. осведочење
освіжи́ ти док. — чес. osvĕžiti;
слн. osvežiti; серб. освежити
осві́жувати недок. — чес.
osvĕžovati; слн. osveževati; серб.
освеживати
освіну́ ти док. — чес. osvitnouti; слн. osvaniti; серб. осванути
освіт́ а ж. — вл. woswĕćenstwo; чес. osvĕta; слн. prosveta
освіти́ ти док. — вл. woswĕćić; чес. osvítiti; слн. osvetliti;
серб. осветлити
осві́тлення с. — вл. wobswĕtlenje; чес. osvĕtlení; слн.
osvetljenje; серб. осветљење
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освітли́ ти док. — вл. woswětlić; чес. osvětliti; слн. osvetliti; серб. осветлити
освіч
́ увати, осві́тлювати недок. — вл. woswĕtlować; чес.
osvĕcovati; слн. osvetljevati; серб.
освеħивати
осво́ єння с. — чес. osvojení; слн.
osvajanje (завоювання); серб.
освоjење
осво́ їти док. — вл. woswojić; чес.
osvojiti; слн. osvojiti; серб. освоjити
осво́ ювати недок. — чес. osvojovati; слн. osvajati; серб. осваjати
освяти́ ти док. — вл. woswjećić;
чес. osvětiti; слн. osvetiti; серб. осветити
освя́ чення с. — вл. woswjećenje; чес. osvěcení; слн. osvečenje; серб. освеħење
осе́ л ч. — вл. wosoł; чес. osel;
слн. osel; серб. осао
оселе́ дець ч. — чес. sleď; слн.
sled; серб. слеђ
осели́ тися док. — вл. wobsydlić so; чес. osidliti se; слн. obseliti se; серб. оселити се
осе́ ля ж. — чес. osedlí
осе́ рдя с. — вл. wosrjedźa; чес.
osrdí; слн. osrčje; серб. осрђе
осере́ док ч. — вл. wosrjedk
(смуга); чес. ostředek; слн. osredek; серб. осредак
осере́ ддя с. — чес. ostředí; слн.
osredje
осете́ р ч. — вл. jasotr; чес. jeseter; слн. jeseter; серб. jесетра
оси́ ка ж. — вл. wosyca; чес.
osyka; слн. jasika; серб. jасика
оси́ ковий — чес. osykový;
серб. jасиков
оси́ лити док. — чес. osiliti;
слн. obsiliti; серб. осилити
о́ сип ч. — вл. wosyp; чес. osyp;
слн. sipina; серб. осип

оси́ пати док. — чес. osypati;
слн. osipati; серб. осипати
осироти́ ти док. — вл. wosyroćić; чес. osirotiti; слн. osirotiti;
серб. осиротити
осиротіл
́ ий — чес. osiřelý; слн.
osirotel; серб. осиротео
осиротіт́ и док. — вл. wosyroćeć; чес. osirotĕti; слн. osiroteti;
серб. осиротети
оси́ чина ж. — вл. wosyčina;
чес. osyčí
осіда́ ти недок. — чес. osedati;
серб. оседати
осідла́ ти док. — вл. wosedłać;
чес. osedlati; слн. osedlati; серб.
оседлати
осі́лий — чес. obsedlý; серб.
одседео
осі́лість ж. — чес. osedlost
осіни́ ти док. — серб. осенити
осі́нній — чес. jesenní; слн.
jesenji; серб. jесењи
о́ сінь ж. — чес. jeseň; слн.
jesen; серб. jесен
оска́ лок ч. — слн. oskalek
оска́ рд ч. — вл. woškrot; чес.
oskrd; слн. oskrd
оска́ ржити док. — вл. woskoržić
оско́ лок ч. — чес. oskolek
оско́ ма ж. — вл. łoskominy;
woskobina; чес. oskoma (апетит); слн. oskomina; серб. оскомине
оскопи́ ти док. — слн. oskopiti
осла́ бити док. — вл. wosłabić;
чес. oslabiti; слн. oslabiti; серб.
ослабити
ослабі́ти док. — вл. wosłabjeć;
чес. oslaběti; слн. oslabeti; серб.
ослабети
осла́ блення с. — oslabenje;
серб. ослабљење
ослабля́ ти недок. — слн.
oslabljati; серб. ослабљати

осла́ бнути док. — вл. wosłabnyć; чес. oslábnouti; слн. oslabniti; серб. ослабети
осла́ ва ж. — чес. oslava; слн.
oslava
осла́ вити док. — вл. wosławić;
чес. oslaviti; слн. oslaviti; серб.
ославити
осла́ влювати недок. — вл.
wosławjeć; чес. oslavovati; слн.
oslavljati; серб. ослављивати
осли́ злий — чес. oslizlý; слн.
sluzav
о́ слик ч. — вл. woslik; чес. oslík
осли́ ця ж. — вл. wóslica;
чес. oslice; слн. oslica; серб. ослица
ослі́н ч. — слн. oslon; серб.
ослон (опора)
осліпи́ ти док. — вл. woslepić;
чес. oslepiti; слн. oslepiti; серб.
ослепити
ослі́плення с. — вл. woslepjenje; чес. oslepení; слн. oslepljenje; серб. осљепљење
ослі́плий — чес. osleplý; слн.
oslepljen; серб. ослепео
осліпля́ ти недок. — вл. woslepjować; чес. oslepovati; слн. oslepljati; серб. ослепљавати
ослі́пнути док. — вл. woslepjeć; чес. oslepnouti; слн. oslepeti;
серб. ослепети
осля́ с. — чес. osle; слн. osle
осля́ тко с. — вл. woslatko; чес.
oslatko
осля́ чий — вл. wóslacy; чес.
osličí; слн. oslov; серб. ослеħи
осмали́ ти док. — вл. wosmalić
осмі́литися док. — чес. osmĕliti se; слн. osmeliti se; серб.
осмелити се
о́ сміх ч. — серб. осмех
осміхну́ тися док. — серб. осмехнути се
193

осміши́ ти док. — слн. osmešiti; серб. осмешити
осмоли́ ти док. — вл. wosmolić;
чес. osmoliti; слн. osmoliti; серб.
осмолити
осно́ ва ж. — чес. osnova;
слн. osnova; серб. основа
основни́ й — чес. osnovný; слн.
osnoven; серб. основан
оснува́ ти док. — чес. osnovati;
слн. osnovati; серб. основати
осо́ ба ж. — вл. wosoba; чес.
osoba; слн. oseba; серб. особа
особи́ стий — вл. wosobity;
чес. osobitý; слн. oseben
особли́ вий — чес. osoblivý;
серб. особљив
особли́ во присл. — вл. wosebje; чес. osobnĕ; серб. особито
особо́ вий — вл. wosobowy;
чес. osobní; слн. oseben; серб.
особни
осо́ ння с. — чес. osluní; слн.
osonje
осоло́ да ж. — чес. oslada;
слн. oslada; серб. ослада
осолоди́ ти док. — вл. wosłódčić; чес. osladiti; слн. osladiti;
серб. осладити
осоло́ джувати недок. — вл.
wosłódčeć; чес. osladívati; серб.
ослађивати
осоро́ ма ж. — слн. osrama
осоро́ мити док. — слн. osramiti; серб. осрамити
осору́ жний — слн. osoren;
серб. осоран
осо́ т — вл. wóst; чес. oset;
слн. osat; серб. осат
осо́ товий — чес. osotový
осрібли́ ти док. — чес. ostříbřiti
оста́ нній — вл. wostatny; чес.
ostatní
оста́ нок ч. — вл. wostatk; чес.
ostatek; слн. ostanek; серб. остатак
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оста́ тися док. — вл. wostać; чес.
ostáti; слн. ostati; серб. остати
о́ стень ч. — чес. osten; слн.
ostanj; серб. остањ
остерегти́ док. — чес. ostříci
остеріга́ ти недок. — чес. ostříhati; слн. ostregati
ости́ гнути док. — ес. ostudnouti; серб. остинути
осторо́ га ж. — чес. ostraha
о́ страх ч. — чес. ostrach
острига́ ти недок. — чес. ostříhati; слн. striči; серб. остригати
остри́ гти док. — чес. ostřici;
слн. ostriči; серб. остриħи
остри́ ця (діал.) ж. — чес. ostřice; серб. оштрица
о́ стрів ч. — вл. wotrow; чес.
ostrov; слн. ostrov; серб. острво
остріве́ ць ч. — чес. ostrovec;
серб. острвац
острівни́ й — чес. ostrovný;
серб. острвски
острів’я́ нин ч. — чес. ostrovan; серб. островљанин
острі́шок ч. — чес. ostřešek;
слн. ostrešek
острі́шшя с. — чес. ostřeší; слн.
ostrešje
остро́ г ч. — чес. ostroh (укріплення); слн. ostrog (табір)
остро́ га ж. — вл. wotroha;
чес. ostroha; слн. ostroga; серб.
острога
оструга́ ти док. — вл. wottruhać; чес. ostrouhati; слн. ostrugati; серб. остругати
остру́ жини (діал.) мн. — вл.
wottružki; чес. ostružina; слн.
ostružina; серб. остружине
осту́ да (діал.) ж. — вл. wostuda; чес. ostuda
остуди́ ти док. — вл. wostudźić; чес. ostuditi; слн. ostuditi;
серб. остудити

ость ж. — вл. wosć; чес. ostí;
слн. ost; серб. ост
о́ суд ч. — вл. wosud (доля);
чес. osud (тс.); слн. osod; серб.
осуда
осуди́ ти док. — вл. wosudźić;
чес. osouditi; слн. osoditi; серб.
осудити
осуши́ ти док. — вл. wosušić;
чес. osušiti; слн. osušiti; серб.
осушити
осяга́ ти недок. — вл. wobsahać; чес. obsahati; слн. obsegati
осягну́ ти док.— вл. wobsahnyć; чес. obsáhnouti; слн. obsegniti; серб. осегнути
осягти́ док. — слн. obseči;
серб. осећи
ося́ жний — вл. wobsažny; чес.
obsažný; слн. obsežen; серб. опсежан
ота́ ва ж. — вл. wotawa; чес.
otava; слн. otava; серб. отава
отверді́лий — слн. otrdel;
серб. отврднуо
отверді́ти док. — чес. utvrditi;
слн. otrdeti; серб. отврднути
отверезі́ти док. — серб. отрезнити
о́ твір ч. — вл. wotwĕra; чес.
otvor; слн. otvor; серб. отвор
отели́ тися док. — вл. woćelić
so; чес. oteliti se; слн. oteliti se;
серб. отелити се
отемни́ ти док. — чес. ztemniti; слн. otemniti; серб. отамнити
отепли́ ти док. — вл. woćoplić;
чес. otepliti; слн. otopliti; серб.
отоплити
отепля́ ти недок. — вл. woćopleć; чес. oteplovati; серб. отопљавати
оте́ рпнути док. — вл. sćerpnyć; чес. otrnouti; слн. otrpniti;
серб. отрнути

отеса́ ти док. — вл. woćesać; чес.
otesati; слн. otesati; серб. oтесати
оте́ ць ч. — вл. wótc; чес. otec;
слн. otec; серб. отац
отіни́ ти док. — слн. oteniti
оті́сувати недок. — вл. woćesować; чес. otesávati; слн. tesati
оторопі́ти док. — чес. otrápiti
оторочи́ ти док. — серб. отрачити
оточи́ ти док. — чес. otočiti;
серб. оточити
отри́ мати док. — чес. otřímati
о́ трок (заст.) ч. — вл. wotročk;
чес. otrok; слн. otrok; серб. отрок
отруби́ (діал.) мн. — вл. wotruby; чес. otruby; слн. otrob
отру́ йний — чес. otravný;
слн. otroven; серб. отрован
отруїти док. — чес. otráviti,
otrouti; слн. otrovati, otruti; серб.
отровати, отрути
отру́ та ж. — чес. otrava; слн.
otrov; серб. отров
отрясти́ док. — вл. wotřasć; чес.
otřásti; слн. otresti; серб. отрести
отупі́лий — вл. wutupjeły; чес.
otupĕlý; слн. otopel; серб. отупео
отупілість ж. — вл. wutupjelost; чес. otupĕlost; слн. otopelost;
серб. отупелост
отупі́ти — вл. wutupjeć; чес.
otupĕti; слн. otopeti; серб. отупети
о́ тчий — чес. otčí; слн. očetov;
серб. отачки
отчи́ на (заст.) ж. — вл.
wótčina; чес. otčina; слн. očina;
серб. отчина
ох! виг. — чес. och!; слн. oh!;
серб. ох!
о́ хати недок. — чес. ochati:
слн. ohati
о́ хляп присл. — слн. ohlap
охоло́ да ж. — ohlada; серб.
охлада
195

охоло́ джений — чес. ochlazený; слн. ohlajen; серб. охлађен
охоло́ дження с. — чес. ochlazení; слн. ohlajenje; серб. охлађење
охоло́ джувати недок. — вл.
wochłódźeć; чес. ohlazovati; слн.
ohlajati se; серб. охлађивати
охолоди́ ти док. — вл. wochłódźić; чес. ochladiti; слн. ohladiti; серб. охладити
охоло́ нути док. — вл. wochłódnić; чес. ochladnouti; слн. ohladiti se; серб. охладнети
охоро́ на ж. — чес. ochrana;
слн. ohrana
охорони́ ти док. — чес. ochrániti; слн. ohraniti; серб. охранити
охоро́ нний — чес. ochranný
охороня́ ти недок. — чес. ochráněti; слн. ohranjati
охо́ та ж. — чес. ochota
охри́ пнути док. — слн. ohripeti; серб. охрапавити
о́ цет ч. — чес. ocet; слн. ocet;
серб. оцат
оцінка ж. — слн. ocena; серб.
оцена
оціни́ ти док. — чес. oceniti;
слн. oceniti; серб. оценити
оці́нювати недок. — чес. oceňovati; слн. ocenjevati; серб.
оцењивати
оці́нювач ч. — слн. ocenjevalec; серб. оцењивач
оціпені́ти док. — чес. ocepeněti
о́ цтовий — чес. octový
очарува́ ти док. — чес. očarovati; слн. očarati; серб. очарати
очеви́ дець ч. — чес. očividec;
слн. očividec; серб. очевидац
очеви́ дний — вл. wočividny;
чес. očividný; слн. očividen; серб.
очевидан
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очерви́ віти док. — серб. оцрвивети
очере́ т ч. — слн. čreta; серб.
чрет
очерстві́ти док. — чес. občerstvěti (посвіжити); слн. očrstveti (тс.)
о́ черт ч. — слн. očrt; серб. оцрт
очисни́ й — чес. očistný; слн.
očiščevalen; серб. очисни
очи́ стити док. — вл. wočisćić; чес. očistiti; слн. očistiti; серб.
очистити
очи́ ці мн. — вл. wočica; слн.
očice; серб. очице
очища́ ти недок. — вл. wočišćeć; чес. očistívati; слн. očiščati; серб. очишћати
очи́ щення с. — слн. očiščenje;
серб. очишħење
о́ чі мн. — вл. woči; чес. oči;
слн. oči; серб. очи
очі́кування с. — вл. wočakowanje; чес. očekávaní; слн.
čakanje; серб. очекивање
очі́кувати недок. — вл. wočakować; чес. dočkávati; слн.
čakati; серб. очекивати
очі́пок ч. — вл. čepc; чес. očepek; слн. čepec; серб. чепац
очі́с ч. — слн. očeski; серб.
очешка
о́ чко с. — вл. wočko; чес. očko;
слн. očesce; серб. окце, очце
очкува́ ти недок. — вл. wóčkować; чес. očkovati
о́ чний — вл. wóčny; чес. oční;
слн. očen; серб. очни
очни́ ця ж. — вл. wočnica; чес.
očnice; слн. očnica; серб. очница
очорни́ ти док. — вл. wočornić;
чес. očerniti; слн. očrniti; серб.
оцрнити
очути́ ти док. — вл. wocućić;
чес. ocítiti; слн. očutiti

о́ шва (діал.) ж. — слн. ošva;
серб. ошва
ошиба́ ти (діал.) недок. — слн.
ošibati; серб. ошибати
оши́ йник ч. — слн. ošijnik
ошкря́ бати док. — чес. oškrabati; слн. oškrabati
о́ шуст (діал.) ч. — вл. wošudźeć (обманювати); чес. ošust
оща́ дний — серб. оштедан
ощасли́ вити док. — чес. obšťastniti
ощени́ тися док. — вл. šćenić
so; чес. oštěniti se; слн. oščeniti se;
серб. оштенити се
о́ щеп (діал.) — чес. oštěp; слн.
oščep
ощи́ ритися док — вл. wošćĕrać so
Пп
па́ ва ж. — вл. paw; чес. pav;
слн. pav
пави́ ця ж. — чес. pávice;
слн. pavica; серб. пауница
па́ волока ж. — серб. павлака
паву́ к ч. — вл. pawk; чес.
pavouk; слн. pajek; серб. паук
паву́ лька ж. — серб. павуљак
павутина́ ж. — вл. pawčina;
чес. pavučina; слн. pajčevina; серб.
паучина
павучо́ к — чес. pavouček; серб.
паучак
па́ горб ч. — вл. pahrob; чес. pahrb
па́ горок ч. — вл. pahork; чес.
pahorek
пад ч. — вл. pad; чес. pád; слн.
pad; серб. пад
па́ далка, па́ далиця ж. — чес.
padavka; серб. падалица
па́ дання с. — вл. padanje; чес.
padání; слн. padanje; серб. падање

па́ дати недок. — вл. padać; чес.
padati; слн. padati; серб. падати
па́ діл ч. — чес. padol
паду́ ча, па́ давка ж. — вл.
padawa; чес. padoucí; слн. padavica; серб. падавица
па́ жить (заст.) ж. — чес. pažit
паз ч. — чес. paz
па́ здір (діал.) ч. — вл. pazdźer;
чес. pazdeří; слн. pazder; серб.
поздер
па́ зур ч. — вл. pazor; чес. pazour
па́ зуха ж. — вл. paža; чес.
pazucha; слн. pazduha; серб. пазух (пахва)
пак част. — вл. pak; чес. pak;
слн. pak; серб. пак
па́ кість, ка́ пость ж. — вл.
pakósć; чес. pakost; слн. pakost;
серб. пакост
па́ косний, ка́ посний — вл.
pakostny; серб. пакостан
па́ костити недок. — вл. pakosćić; серб. пакостити
пала́ ти (горіти) недок. — чес.
pálati
пала́ ш ч. — чес. palaš; серб.
палаш
палени́ ще с. — вл. palenišćo;
серб. палиште
пале́ нка (діал.) ж. — вл. palenc;
чес. pálenka; слн. paljenka
па́ лець ч. — вл. palc; чес.
palec; слн. palec; серб. палац
па́ ливо с. — вл. paliwo; чес.
palivo; серб. паливо
пали́ ти недок. — вл. palić; чес.
páliti; слн. paliti; серб. палити
па́ лиця ж. — чес. palice; слн.
palica; серб. палица
па́ личка ж. — чес. palička;
слн. palička; серб. паличица
палій
́ ч. — чес. palič; серб. палилац
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палі́ння с. — вл. palenje; чес.
pálení; серб. паљење
пальча́ стий — серб. палчаст
па́ льчик ч. — вл. palčik; чес.
palček; слн. palček; серб. палчић
па́ морока (діал.) ж. — серб.
памрак
пам’ята́ ти недок. — вл. pomjatkować; чес. pamatovati; слн. pametovati; серб. паметовати
па́ м’ятка ж. — вл. pomnjenka;
чес. památka
пам’ятли́ вий — вл. pomjatlivy;
чес. pamĕtlivý; серб. памтљив
па́ м’ятний — вл. pomjatny;
чес. pamĕtní; слн. pameten (розумний); серб. паметан (тс.)
па́ м’ятник ч. — вл. pomnik;
чес. památník; слн. spomenik; серб.
споменик
па́ м’ять ж. — вл. pomjatk;
чес. pamĕť; слн. pamet; серб. памет
пан ч. — вл. pan; чес. pan (hpan)
па́ ні ж. — чес. paní
па́ нна ж. — чес. panna
па́ нський — чес. panský
панува́ ти недок. — чес. panovati
па́ нцер ч. — вл. pancer; чес.
pancéř; серб. панцер
паня́ нка ж. — чес. panenka
па́ па (дит. хліб) ж. — чес. papati (дит. їсти); слн. papa (дит.
хліб); серб. папа (тс.)
па́ пороть ж. — вл. paproć;
чес. papraď; слн. praprot; серб.
папрат
па́ ра1 (газ) ж. — вл. para; чес.
pára; слн. para; серб. пара
па́ ра2 (два) ж. — вл. por; чес.
pár; слн. par; серб. пар
парильня ж. — слн. parilnica; серб. парионица
па́ рити недок. — вл. parić; чес.
pařiti; слн. pariti; серб. парити
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па́ рно присл. — чес. parno
па́ рний — вл. porowy; чес.
párový; слн. paren; серб. паран
парови́ й — вл. parny; чес.
parní; слн. paren; серб. парни
па́ рубок ч. — чес. parobek
парша́ ж. — вл. prašina; чес.
prašivina
парши́ вий — вл. prašiwy; чес.
prašivý
парува́ ти (об’єднувати) недок. — чес. parováti; слн. pariti;
серб. парити
пас ч. — вл. pas; чес. pás; слн.
pas; серб. пас
па́ сіка ж. — чес. paseka (лісосіка)
па́ смо с. — вл. pasmo; чес.
pásmo; серб. пасмо
пасови́ ще с. — вл. pastwišćo;
чес. pastviště; слн. pasіšče; серб.
пашњак
пасо́ к ч. — вл. pask; чес. pásek;
слн. pasek; серб. пасица
па́ сти недок. — вл. pasć; чес.
pásti; слн. pasti; серб. пасти
па́ стка ж. — вл. pasle; чес.
past; слн. past
пасту́ х ч. — вл. pastyr; чес. pastucha; слн. pastir; серб. пастир
пасту́ ший — вл. pastyrski; чес.
pastuší; слн. pastirski; серб. пастирски
па́ тока ж. — вл. patoki; чес.
patoky; серб. патока
пах (запах) ч. — чес. pach;
серб. пах
па́ хнути недок. — вл. pachnyć;
чес. pachnouti; серб. пахнути
пахо́ лок ч. — вл. pachol; чес.
pacholek
па́ цнути док. — чес. pácnouti;
серб. пацкати
па́ цькати (діал) недок. — чес.
packati; слн. packati

пацю́ к ч. — серб. пацов
паця ж. — слн. pacek
па́ чоси мн. — вл. pačosy; чес.
pačesy; слн. izčeski
па́ ша ж. — чес. pastviště;
слн. paša; слн. paša; серб. паша
паще́ ка ж. — чес. paštěka
пе́ вний — чес. pevný
пе́ вність ж. — чес. pevnost
пе́ кар ч. — вл. pjekar; чес.
pekař; слн. pekar; серб. пекар
пека́ рня ж. — вл. pjekarnja;
чес. pekárna; слн. pekarna; серб.
пекарна
пе́ карський — вл. pjekarski;
чес. pekařský; серб. пекарски
пеке́ льний — чес. pekelný;
слн. peklenski; серб. паклен
пе́ кло с. — вл. pjekło; чес.
peklo; слн. pekel; серб. пакао
пекти́ недок. — вл. pjec; чес.
péci; слн. peči; серб. пећи
пелена́ ж. — чес. plena; слн.
plenica; серб. пелена
пелю́ шка ж. — вл. pjeluška;
слн. plenica
пеньо́ к ч. — вл. pjeńk; чес.
peň; слн. panj; серб. пањ
пе́ нязь (заст.) ч. — вл. pjenjez;
чес. peníz; слн. penez; серб. пенези
первина́ ж. — чес. prvina;
слн. prvina; серб. првина
перга́ ж. — слн. prga (пісок);
серб. прга (соргове борошно)
перді́ти недок. — вл. pjerdźeć; чес. prděti; серб. прдети
пе́ рднути док. — вл. pjerdnyć;
чес. prdnouti; слн. prdniti; серб.
прднути
перебива́ ти недок. — вл. přebiwać; чес. přebívati; слн. pobijati; серб. пребиjати
перебира́ ння с. — вл. přeběranje; чес. přebíraní; слн. prebiranje; серб. пребирање

перебира́ ти недок. — вл. přebĕrać; чес. přebírati; слн. prebirati;
серб. пребирати
переби́ ти док. — вл. přebić;
чес. přebíti; слн. pobiti; серб.
пребити
пере́ біг ч. — вл. přebĕh; слн.
prebeg; серб. пребег
перебіга́ ти недок. — вл. přeběhać; чес. přebíhati; слн. prebegati; серб. пребегавати
перебі́гти док. — вл. přebĕhnyć; чес. přeběhnouti; слн. prebegniti; серб. пребећи
перебі́жчик ч. — вл. přebĕženc; чес. přeběhlík; слн. prebežnik; серб. пребег
перебіли́ ти док. — слн. prebeliti
переболі́ти док. — чес. přeboleti; слн. preboleti; серб. преболети
перебра́ ти док. — чес. přebráti; слн. prebrati; серб. пребрати
перебрести́ док. — чес. přebřísti; слн. prebresti
перебро́ джувати недок. — вл.
přebrózdźować; чес. přebrodívati; серб. преброђавати
перебро́ дити док. — вл. přebrodźić; чес. přebroditi; слн. prebroditi; серб. пребродити
перебува́ ння с. — вл. přebytk;
чес. přebyt; слн. prebivanje; серб.
пребивање
перебува́ ти недок. — вл. přebywać; чес. přebývati; слн. prebivati; серб. пребивати
перева́ га ж. — вл. přewaha;
чес. převaha; слн. prevaga; серб.
превага
перева́ жити док. — вл. přewažić; чес. převažiti; серб. превагнути
перева́ жувати недок. — вл.
přewažować; чес. převažovati;
серб. ппревагивати
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перева́ л ч. — слн. preval; серб.
превала
перевали́ ти док. — вл. přewalić; чес. převaliti; слн. prevaliti;
серб. превалити
перева́ лювати недок. — вл.
přewalować; чес. převalívati; слн.
prevaljevati; серб. преваљивати
перевари́ ти док. — вл. přewarić; чес. převařiti; слн. prevariti
перева́ рювати недок. — вл.
přewarjeć; чес. převařovati
перевезти́ док. — вл. přewezć;
чес. převézti; слн. prevoziti; серб.
превести
переверну́ ти док. — вл. přewróćić; чес. převrátiti; слн. prevrniti;
серб. преврнути, превратити
переверта́ ти недок. — вл. přewjertować; чес. provrtati (свердлити); слн. prevrtati (тс.); серб.
превртати
переверті́ти док. — вл. přewjerćeć; чес. převrtěti; слн. prevrteti
переве́ ршити док. — чес. převršiti; серб. превршити
переве́ сло с. — вл. powrjestło;
чес. povříslo; слн. povreslo; серб.
повриjесло
перевести́ док. — вл. přewjesć;
чес. převésti; слн. prevesti; серб.
превести
перевива́ ти недок. — вл. přewiwać; чес. převíjeti; слн. previjati; серб. превиjати
перевиса́ ти недок. — вл. přewisać; чес. převisívati
переви́ слий — чес. převislý
переви́ снути док. — чес. převisnouti
переви́ ти док. — вл. přewić;
чес. převíti; слн. previti; серб. превити
переви́ щити док. — вл. přewyšić; чес. převýšiti; серб. превисити
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переви́ щувати недок. — вл.
přewyšować; чес. převyšovati;
серб. превишавати
переві́з ч. — вл. přewoz; чес.
převoz; слн. prevoz; серб. превоз
переві́зник ч. — вл. přewoznik;
чес. převozník; слн. prevoznik;
серб. превозник
переві́рити док. — чес. prověříti; слн. preveriti; серб. проверити
перевіря́ ти недок. — чес. prověřívati; слн. preverjati; серб. проверавати
переві́сити док. — вл. přepowĕsnyć; чес. pševěsiti; слн. prevesiti; серб. превесити
переві́шувати недок. — вл.
přepowĕšować; чес. převěšovati
переві́яти док. — вл. přewěwać;
слн. prevejati; серб. провеjати
перево́ дити недок. — вл. přewodźić; чес. převoditi; слн. prevajati; серб. преводити
перево́ зити недок. — вл. přewozyć; чес. převoziti; слн. prevoziti; серб. превозити
переворо́ т ч. — вл. přewrót; чес.
převrat; слн. prevrat; серб. преврат
перевчи́ ти док. — вл. přewučić; чес. přeučiti; слн. preučiti;
серб. преучити
перев’яза́ ти док. — вл. přewjazać; чес. převázati; слн. prevezati;
серб. превезати
перев’я́ зувати недок. — вл.
přewjazować; чес. převazovati; слн.
prevezovati; серб. превезивати
переганя́ ти недок. — вл. přehanjeć; чес. přehánĕti; слн. preganjati
(переслідувати); серб. прегањати
перегина́ ти недок. — слн.
pregibati; серб. прегињати
пере́ гляд ч. — вл. přehlad; чес.
přehled; слн. pregled; серб. преглед

перегляда́ ти недок. — вл. přehladać; чес. přehlížeti; слн. pregledati; серб. прегледати
перегля́ дувати недок. — вл.
přehladować; чес. přehledávati; слн.
pregledovati; серб. прегледавати
перегля́ нути док. — вл. přehladnyć; чес. přehlednouti; слн.
pregledati; серб. прегледати
перегнати док. — вл. přehonić
(прогнати); чес. přehnáti; слн. pregnati (прогнати); серб. прегнати
перегни́ лий — чес. přehnilý
перегни́ ти док. — чес. přehniti; слн. pregniti
перегну́ ти док. — слн. preganiti; серб. прегнути
перегово́ ри мн. — серб. преговор
переговорити док. — чес. vyhořiti se; слн. porazgovoriti se;
серб. преговорити
перего́ нити недок. — вл. přehonić (прогнати); чес. předhoniti; серб. прегонити
перегорі́ти док. — чес. vyhořeti; слн. pregoreti; серб. прегорети
перегоро́ да ж. — чес. přehrada; слн. pregrada; серб. преграда
перегоро́ джувати недок. — чес.
přehrazovati; слн. pregrajevati;
серб. преграђавати
перегороди́ ти док. — чес. přehraditi; слн. pregraditi; серб.
преградити
перегоро́ дка ж. — слн. pregraja; серб. преградак
перегорну́ ти док. — чес. přehrnouti; слн. pregrniti; серб. прегрнути
перегра́ ти док. — вл. přehrać; чес. přehráti; слн. preigrati;
серб. преиграти
перегорта́ ти недок. — чес.
přehrnovati; серб. прегртати

перегребти́ док. — слн. pregrebsti; серб. прегрепсти
перегриза́ ти недок. — чес. přehryzati; слн. pregrizovati; серб.
прегризати
перегри́ зти док. — вл. přehrymzać; чес. přehryznouti; слн.
pregristi; серб. прегристи
перегримі́ти док. — вл. hrimać;
чес. přehřměti; слн. pregrmeti;
серб. прегрмети
перегрівати недок. — вл.
přehrĕwać; чес. přehřívati; слн.
pregrevati; серб. прегреjавати
перегрі́ти док. — вл. přehrĕć;
чес. přehřáti; слн. pregreti; серб.
прегреjати
пере́ д ч. — вл. předk; чес. předek
пе́ ред, переді прийм. — вл.
před, přede; чес. před, přede; слн.
pred; серб. пред, преда
передава́ ти недок. — вл. předać
(продати); чес. předávati; слн.
predavati; серб. предавати
переда́ ти док. — вл. předawać (продавати); чес. předáti;
слн. predati; серб. предати
передвечі́рній — чес. předvečerní; серб. предвечерњи
передвечі́р’я с. — вл. předwječor; чес. předvečeří; слн. predvečer
(переддень); серб. предвечерjе
передві́сник ч. — слн. predvestnik; серб. предвесник
передгі́р’я с. — вл. předhora;
чес. předhoří; слн. predgorje; серб.
предгорjе
переддве́ р’я с. — чес. předdveří; слн. preddverje
передде́ нь ч. — чес. předden
пере́ дих ч. — чес. oddech;
слн. predih; серб. предих
переде́ рти док. — вл. předrěć;
чес. rozdříti; слн. predreti; серб.
предрети
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передихну́ ти док. — вл. dychnyć; чес. oddýchnouti; слн. oddahniti si; серб. предахнути
переділи́ ти док. — вл. předźělić; чес. předěliti; слн. predeliti;
серб. пределити
переді́лювати недок. — чес.
předělívati; слн. predelovati
передмі́стя с. — вл. předmĕsto; чес. předměstí; слн. predmestje
передмова ж. — чес. předmluva
пере́ дній — вл. prĕdni; чес.
přední; слн. prednji; серб. предњи
передо́ к ч. — вл. prĕdk; чес.
předek; слн. spredek; серб. предак
передпла́ та ж. — вл. předpłatk (завдаток); чес. předplacení;
слн. predplačilo; серб. претплата
передплати́ ти док. — вл. předpłaćić; чес. předplatiti; серб. претплатити
передпла́ чувати недок. — вл.
předpłaćeć; чес. předplacovati;
серб. претплаћивати
передполудне́ вий — чес. předpolední; слн. dopoldanski; серб.
преподневни
передріма́ ти док. — вл. zadrěmnyć; чес. prodřímati se; слн.
predremati; серб. предремати
передроби́ ти док. — чес. podrobiti; слн. predrobiti; серб. дробити
пере́ дсвіт ч. — чес. předsvit
передсві́тній — серб. предсвитан
передсме́ ртний — вл. předsmjertny; чес. předsmrtní; слн.
predsmrten; серб. предсмртан
передча́ сний — вл. předčasny;
чес. předčasný; слн. predčasen
передчуття́ с. — вл. předčuće;
слн. predčutje
передусі́м, передовсі́м присл. — вл. předewšěm; чес. především; слн. predvsem
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пережива́ ти недок. — чес. přežívati; слн. preživljati
пережи́ ти док. — вл. přežiwić;
чес. přežíti; слн. prežiti; серб.
преживети
пережи́ тий — чес. přežitý
перезимува́ ти док. — вл. přezymować; чес. přezimovati; слн.
prezimovati; серб. прозимовати
перезріва́ ти недок. — вл. přezrawjeć; чес. přezrávati; слн.
prezorevati; серб. презревати
перезрі́ лий — вл. přezrały;
чес. přezrálý; слн. prezrel; серб.
презрео
перезрі́ти док. — вл. přezrawić;
чес. přezráti; слн. prezreti; серб.
презрети
перезува́ тися недок. — вл.
přezuwać so; чес. přezouvati se
перезу́ тися док. — вл. přezuć
so; чес. přezouti se; серб. презути се
переіна́ кшити док. — чес. přejinačiti; слн. preinačiti; серб.
преиначити
переіна́ кшувати недок. — чес.
přejinačovati; серб. преиначивати
переїда́ тися недок. — чес. přejídati se; серб. преjедати се
переїжджа́ ти недок. — вл. přejězdźować; чес. přeježděti; серб.
преjездити
переїз́ д ч. — вл. přejězd; чес.
přejezd
переїзний — вл. přejezdny;
чес. přejezdný
переїс́ тися док. — вл. přejěsć so;
чес. přejísti se; серб. преjести се
переїх́ ати док. — вл. přejĕchać; чес. přejechati; слн. prejahati; серб. преjахати
перейма́ ти недок. — вл. přejimać; чес. přejimati

перейменува́ ти док. — чес.
přejmenovati; слн. preimenovati;
серб. преименовати
перейти́ док. — вл. přeńć; чес.
přejíti; слн. preiti; серб. прећи
перекипа́ ти недок. — вл. překipjeć; чес. překypovati; слн. prekipevati
перекипі́ти док. — вл. překipić;
чес. překypěti; слн. prekipeti;
серб. прекипети
перекиса́ ти недок. — вл. překisać; чес. překysati; слн. prekisati
перекислий — чес. kyselý;
серб. прекисао
переки́ снути док. — вл. překisować; чес. překysnouti; слн.
skisati; серб. прекиснути
пере́ клад ч. — чес. překlad;
серб. преклад
переклада́ ти недок. — вл. překładować; чес. překládati; слн.
prekladati; серб. п
перекла́ сти док. — вл. překłasć; чес. překlásti
переклепа́ ти док. — вл. překlepać; чес. překlepati; слн. preklepati
переколо́ ти док. — вл. překłóć; чес. překláti; серб. преклати
переко́ п ч. — вл. překop; слн.
prekop (рів); серб. прекоп
перекопа́ ти док. — вл. překopać; чес. překopati; слн. prekopati; серб. прекопати
перекопувати недок. — вл.
překopować; чес. překopávati; слн.
prekopavati; серб. прекопавати
перекре́ слити док. — вл. překreslić; чес. překresliti
перекре́ слювати недок. — чес.
překreslovati
перекрива́ ти недок. — чес.
překrývati; слн. prekrivati; серб.
прекривати

перекри́ ти док. — чес. překrýti; слн. prekriti; серб. прекрити
перекриття́ с. — слн. prekritje
перекрича́ ти док. — чес. překřičeti; слн. prekričati
перекро́ їти док. — чес. překrojiti; слн. prekrojiti; серб. прекроjити
перекро́ ювати недок. — чес.
překrojovati; слн. prekrojevati;
серб. прекроjавати
перекувати док. —́ вл. překować; чес. překovati; слн. prekovati; серб. прековати
перекуня́ ти док. — серб. прекуњати
пере́ куп ч. — чес. překup; слн.
prekupčevanje; серб. прекуп
перекупи́ ти док. — чес. překoupiti; слн. prekupčiti; серб. прекупити
переку́ пник ч. — вл. překupc
(купець); чес. překupník; слн.
prekupčevalec; серб. прекупац
перекупо́ вувати недок. — чес.
překupovati; слн. prekupčevati;
серб. прекупљивати
перекупни́ й — серб. прекупни
перекуси́ ти док. — вл. překusnyć; чес. překusiti
переку́ шувати недок. — вл.
překusować; чес. překušovati
перела́ з ч. — слн. prelaz (перевал); серб. прелаз
перела́ зити недок. — чес. přelézati; слн. prelaziti; серб. прелазити (переходити)
перелама́ ти док. — вл. přełamać;
чес. přelamati; серб. преламати
перела́ мувати недок. — вл.
přełamować; чес. přelamovati;
слн. prelamljati
переле́ жати док. — чес. přeležeti; слн. preležati; серб. прележати
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перелеті́ти док. — вл. přelećeć; чес. přeletěti; слн. preleteti;
серб. прелетети
перелива́ ння с. — вл. přeliwanje; чес. přelévaní; слн. prelivanje; серб. преливање
перелива́ ти недок. — вл. přeliwać; чес. přelévati; слн. prelivati; серб. преливати
перели́ ти док. — вл. přelinyć;
чес. přelíti; слн. preliti; серб. прелити
перелі́г ч. — слн. prelog; серб.
прелог
перелі́зти док. — вл. přelězć;
чес. přelézti; слн. prelesti
перелі́т ч. — вл. přelět; чес.
přelet; слн. prelet; серб. прелет
переліта́ ти недок. — вл. přeletować; чес. přelétati; слн. preletati; серб. прелетати
перелі́тний — чес. přeletný
перелічи́ ти док. — вл. přeličić
перелі́чувати недок. — вл. přeličować
перелляти док. — вл. přeleć;
слн. p; серб. прелиjати
перело́ м ч. — вл. přełam; чес.
přelom; слн. prelom; серб. прелом
переломи́ ти док. — чес. přelomiti; слн. prelomiti; серб. преломити
перело́ мний — слн. prelomen;
серб. преломан
перелопа́ тити док. — слн. prelopatiti
пере́ люб ч. — серб. прељуб
перелю́ бник ч. — серб. прељубник
перелюбство с. — серб. прељупство
перемага́ ти недок. — чес. přemáhati; слн. premagati; серб.
премагати
перема́ зати док. — вл. přemazać; чес. přemazati; слн. premazati; серб. премазати
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перема́ зувати недок. — чес.
přemazovati; слн. premazovati;
серб. премазивати
перема́ цати док. — вл. přemasać; чес. přemačkati
перема́ цувати недок. — вл.
přemasować; чес. přemačkávati
переме́ лювати недок. — вл.
přemlĕwać; чес. přemlívati; слн.
premlevati; серб. премлети
переме́ рзлий — вл. přemjerznjeny; чес. přemrzlý; слн. premrzel; серб. премрзао
переме́ рзнути док. — вл. přemrěć чес. přemrznouti; слн. premrzniti se; серб. премрзнути
переметну́ ти док. — вл. přemjetać; чес. metati; слн. premetati; серб. преметнути
переми́ р’я с. — слн. premirje;
серб. примирjе
перемі́на ж. — вл. přemĕna;
чес. přeměna; слн. premena; серб.
премена
переміни́ ти док. — вл. přemĕnić; чес. přeměniti; слн. premeniti; серб. пременити
перемі́нливий — вл. přemĕnliwy; чес. proměnlivý; слн. premenljiv; серб. променљив
перемі́нювати недок. — вл.
přemĕnjować; чес. přeměňovati;
слн. premenjavati; серб. промењивати
переміня́ ти док. — вл. přemĕnjeć
перемі́рювати недок. — вл.
přeměrjeć; чес. přeměrovati; серб.
премеравати
перемі́ряти док. — вл. přemĕrić; чес. přeměřiti; слн. premeriti; серб. премерити
переміря́ ти недок. — вл. přemĕrjeć; чес. přeměřívati; слн.
premirjati; серб. премерати

переміси́ ти док. — слн. premesiti; серб. премесити
перемісти́ ти док. — вл. přemĕsćić; чес. přemístiti; слн. premestiti; серб. преместити
переміша́ ти док. — вл. přemĕšeć; чес. rozmichati; слн. premešati; серб. премешати
перемі́шувати недок. — чес.
promíchávati; слн. premešavati
переміща́ ння с. — чес. přemisťovaní; слн. premeščanje; серб.
премештавање
переміща́ ти недок. — вл. přemĕsćeć; чес. přemisťovati; слн.
premeščati; серб. премештати
перемі́щувати недок. — вл.
přemĕsćować; чес. přemísťovati;
серб. премештавати
перемо́ га ж. — слн. premaga;
серб. премагање
перемогти́ док. — вл. přemóc;
чес. přemoci; слн. premoči; серб.
премоћи
перемо́ жний — вл. přemóžny
перемо́ кнути док. — вл. přemoknyć; чес. promoknouti; слн.
premočiti se; серб. промочити се
перемоло́ ти док. — вл. přemlĕć; чес. přemlíti; слн. premleti;
серб. премлети
перемолоти́ ти док. — вл. přemłóćić; чес. vymlátiti; слн. premlatiti; серб. премлатити
перемота́ ти док. — вл. přemotać; чес. přemotati; слн. premotati;
серб. премотати
перемочи́ ти док. — вл. močić;
чес. promočiti; слн. premočiti;
серб. премочити
перенасе́ лений — слн. prenaseljen; серб. пренаселен
перенаси́ тити док. — вл. přenasyćić; чес. přesytiti; слн. prenasititi; серб. пренаситити

перенаси́ чений — слн. prenasičen; серб. пренасићен
перенести́ док. — вл. přenjesć;
чес. přenésti; слн. prenesti; серб.
пренести
перено́ с ч. — вл. přenos; чес.
přenos; слн. prenos; серб. пренос
перено́ сити недок. — вл. přenosyć; чес. přenositi; слн. prenašati; серб. преносити
перено́ сний — вл. přenošny;
чес. přenosný; слн. prenosen; серб.
преношљив
переночува́ ти док. — вл. přenocować; чес. přenocovati; слн.
prenočevati; серб. преноћити
переобу́ ти док. — вл. přewobuć; чес. přeobouti; слн. preobuti;
серб. преобути
переора́ ти док. — вл. přeworać; чес. přeorati; слн. preorati;
серб. преорати
перео́ рювати недок. — вл.
přeworować; чес. přeorávati; слн.
preoravati; серб. преоравати
пере́ пад ч. — вл. přepad; чес.
přepad; слн. prepad (обрив); серб.
препад (напад)
перепали́ ти док. — вл. přepalić; чес. přepáliti; серб. препалити
перепекти́ док. — чес. připéci; слн. prepeči; серб. препећи
перепели́ ця, перепілка ж. —
вл. přepjerka; чес. křepelka; слн.
prepelica; серб. препелица
перепели́ чка ж. — слн. prepelička; серб. препеличица
перепина́ ти недок. — вл. přepinać; чес. přepínati; серб. препињати
переписа́ ти док. — вл. přepisać; чес. přepsáti; слн. prepisati;
серб. преписати
перепи́ сування с. — чес. přepsaní; слн. prepisovanje; серб.
преписивање
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перепи́ сувати недок. — вл.
přepisować; чес. přepisovati; слн.
prepisovati; серб. преписивати
перепи́ ти док. — вл. přepić
(пропити); чес. přepíti; слн. prepiti
se; серб. препити
переплати́ ти док. — чес. přeplatiti; слн. preplačati; серб. преплатити
переплести́ док. — вл. přeplesć;
чес. přeplésti; слн. preplesti; серб.
преплести
переплива́ ти недок. — вл.
přepławjować; чес. přeplavati;
слн. preplavati; серб. препливати
перепливти́ док. — вл. přepluwać; чес. přeplouti; слн. prepluti;
серб. преплити
перепліта́ ти недок. — вл. přepletować; чес. přeplétati; слн.
prepletati; серб. преплетати
перепну́ ти, переп’ясти́ док. —
чес. přepnouti; серб. препети
переповива́ ти недок. — вл.
přepowiwać; чес. přepovijeti; слн.
prepovijati; серб. преповиjати
перепови́ ти док. — вл. přepowić; чес. přepovíti; слн. prepoviti; серб. преповити
переповіда́ ти недок. — вл. přepowĕdać; слн. prepovedati (забороняти)
перепо́ внений — вл. přepjelnjeny; чес. přeplněný; слн. prenapolnjen; серб. препунан
перепо́ внити док. — вл. přepjelnić; чес. přeplniti; слн. prepolniti; серб. препунити
перепо́ внювати недок. — вл.
přepjelnjować; чес. přeplňovati;
слн. prenapolnjevati; серб. препунивати
переповня́ ти недок. — вл.
přepjelnjeć; чес. přeplnívati; слн.
prenapolnjevati; серб. препуњати
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переполови́ нити док. — слн.
prepoloviti; серб. преполовити
переполокну́ ти (діал.) док. —
слн. preplakniti; серб. преплакнути
перепо́ на ж. — чес. přepona;
слн. prepona; серб. препона
переполо́ х ч. — чес. poplach;
слн. preplah
переполоши́ тися док. — чес.
splašiti se; слн. preplašiti se; серб.
преплашити се
перепоті́ти док. — вл. přepoćić so
перепра́ ва ж. — чес. přeprava
перепра́ ти док. — чес. přepráti;
серб. препрати
перепрацюва́ тися док. — чес.
přepracovati se
перепро́ даж ч. — чес. prodej;
слн. preprodaja; серб. препродаjа
перепрода́ ти док. — вл. předać;
чес. přeprodáti; слн. preprodati;
серб. препродати
перепро́ дувати недок. — вл.
předawać; чес. přeprodávati; слн.
preprodajati; серб. препродавати
перепроси́ ти док. — вл. přeprosyć (запросити); слн. preprositi
(переконати); серб. препросити
перепряга́ ти недок. — вл. přepřehać; чес. přepřahati; слн. prepregati; серб. препрезати
перепрягти́ док. — вл. přepřahnyć; чес. přepřahnouti; слн.
prepreči; серб. препрећи
перепу́ дити (діал.) док. — чес.
puditi; слн. prepoditi
перепуска́ ти недок. — чес. přepouštěti; слн. prepuščati; серб.
препуштати
перепусти́ ти док. — чес. přepustiti; слн. prepustiti (поступитися); серб. препустити (тс.)
пере́ пустка ж. — вл. přepustk; слн. prepustnica

перерва́ ти док. — чес. přerváti;
серб. прервати
перерива́ ти (риючи) недок. —
вл. přerywać; чес. přerývati; серб.
преривати
перери́ ти док. — вл. přeryć;
чес. přerýti; слн. preriti; серб. прерити
пере́ різ ч. — вл. přerĕz; слн.
prerez; серб. пререз
перері́зати док. — вл. přerĕzać; чес. přeřezati; слн. prerezati; серб. пререзати
перері́зувати недок. — вл.
přerĕzować; чес. přeřezovati; слн.
prerezovati; серб. пререзивати
переро́ джуватися недок. —
чес. přerozovati se; слн. prerajati se
переродитися док. — чес. přeroditi se; слн. preroditi se; серб.
преродити се
переро́ слий — чес. přerostlý;
слн. prerasel; серб. прерастао
перероста́ ти недок. — вл. přerostować; чес. přerůstati; слн.
preraščati; серб. прерастати
перерости́ док. — вл. přerosć;
чес. přerůsti; слн. prerasti; серб.
прерасти
переруба́ ти док. — вл. přerubać; чес. přerubati
переру́ бувати недок. — вл.
přerubować; чес. přerubávati
переса́ джувати недок. — вл.
přesadźować; чес. přesázeti; слн.
presajati; серб. пресађивати
пересади́ ти док. — вл. přesadźić; чес. přesaditi; слн. presaditi;
серб. пресадити
пересві́дчитися док. — вл.
přeswĕdčić so; чес. přesvědčiti se;
серб. пресведочити се
пересві́дчуватися недок. — вл.
přeswĕdčować so; чес. přesvědčovati se

переселе́ нець ч. — вл. přesydlenc; слн. preseljenec; серб. пресељеник
переселення с. — слн. preselitev; серб. пресељење
пересели́ тися док. — вл. přesydlić so; чес. přesídliti; слн.
preseliti se; серб. преселити се
пересе́ люватися недок. — вл.
přesydleć so; слн. preseljevati se;
серб. пресељивати се
переси́ діти док. — вл. přesedźeć; чес. přeseděti; слн. presedeti; серб. преседети
переси́ лити док. — чес. síliti;
слн. presiliti (втомити); серб.
пресилити
переси́ лювати недок. — чес.
vysilovati; серб. пресиљавати
переси́ пати док. — вл. přesypać; чес. přesypati; слн. presipati; серб. пресипати
пересипа́ ти недок. — вл. přesypować; чес. přesypávati; слн.
presipavati
переси́ титися док. — вл. přesyćić so; чес. přesytiti se; слн.
prenasititi se; серб. преситити се
пересиха́ ти недок. — чес. přesychati; слн. presihati; серб. пресахнивати
переси́ чений — чес. přesycený; слн. prenasičen; серб. пресићен
переси́ чуватися недок. — вл.
přesyćować so; чес. přesycovati
se; слн. prenasičevati se; серб.
пресићавати се
пересіва́ ти недок. — чес. přesívati; серб. пресеjавати
пересіда́ ти недок. — вл. přesydać; чес. přesedati; слн. presedati; серб. преседати
пересідлати док. — вл. přesedlać; чес. přesedlati; слн. presedlati; серб. преседлати
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пересіка́ ти недок. — вл. přesykać; чес. přesekati; слн. presekavati; серб. пресецати
пересікти́ док. — вл. přesyc;
чес. přeseknouti; слн. preseči;
серб. пресећи
пересіс́ ти док. — чес. odsednouti; слн. presesti; серб. пресести
пересі́чний — серб. просечан
пересі́яти док. — вл. přesyć;
чес. přesíti; слн. presejati; серб.
пресеjати
переска́ кувати недок. — вл. přeskakować; чес. přeskakovati; слн.
preskakovati; серб. прескакивати
переско́ чити док. — вл. přeskočić; чес. přeskočiti; слн. preskočiti; серб. прескочити
пересла́ ти (перестелити) док. —
чес. přestláti; слн. prestlati
переслу́ хати док. — вл. přesłyšeć; чес. přeslýchati; слн. preslišati
(недочути); серб. преслушати
переслухо́ вувати недок. — вл.
přesłyšować; чес. přeslýchávati;
серб. преслушавати
пересми́ кнути док. — вл. přesmyknyć; чес. přesmýknouti
пересми́ кувати недок. — вл.
přesmykować; чес. přesmykovati
пересоли́ ти док. — вл. přeselić; чес. přesoliti; слн. presoliti;
серб. пресолити
пересолоди́ ти док. — чес.
přesladiti; слн. presladiti; серб.
пресладити
пересоло́ джувати недок. — чес.
přeslazovati; серб. преслађивати
пересо́ лювати недок. — чес.
přesolovati; серб. пресољавати
пересо́ хлий — слн. presahel;
серб. пресахао
пересо́ хнути док. — вл. suchnyć; чес. přeschnouti; слн. presahniti; серб. пресахнути
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пере́ спа ж. — серб. преспа
переспа́ ти док. — вл. přespać
(проспати); чес. přespáti; слн. prespati (проспати); серб. преспати
переставати недок. — вл. přestawać; чес. přestávati
переста́ вити докон. — вл. přestajić; чес. přestaviti; слн. prestaviti; серб. преставити
переставля́ ти недок. — вл.
přestajeć; чес. přestavěti; слн.
prestavljati; серб. престављати
перестарі́лий — вл. přestarjeny; чес. přestarlý; слн. prestar;
серб. престарео
переста́ ріти док. — серб. престарети
переста́ ти док. — вл. přestać;
чес. přestáti; слн. prestati; серб.
престати
перестражда́ ти док. — вл. přetradać; чес. přestrádati; слн. prestradati
перестраши́ ти док. — чес. přestrašiti; слн. prestrašiti; серб. престрашити
перестріва́ ти недок. — слн.
srečavati; серб. пресретати
перестрі́ти док. — чес. střetnouti; слн. prestreči; серб. пресрести
переструга́ ти док. — чес. strouhati; серб. престругати
пере́ ступ ч. — вл. přestup; чес.
přestup; слн. prestop; серб. преступ
переступа́ ти недок. — вл. přestupować; чес. přestoupati; слн.
prestopati; серб. преступати
переступи́ ти док. — вл. přestupić; чес. přestoupiti; слн. prestopiti; серб. преступити
пересува́ ння с. — вл. přesuwanje; чес. přesunutí
пересува́ ти недок. — вл. přesuwać; чес. přesouvati

пересувни́ й — вл. přesuwny;
чес. přesuvný
пересука́ ти док. — вл. sukać;
чес. přesoukati; слн. presukati;
серб. пресукати
пересу́ кувати недок. — чес.
přesoukávati; серб. пресукивати
пересу́ нути док. — вл. přesunyć; чес. přesunouti
пересу́ шений — вл. wusušeny; чес. přesušený; слн. presušen;
серб. пресушен
пересуши́ ти док. — вл. wusušić; чес. přesušiti; слн. presušiti;
серб. пресушити
пересу́ шувати недок. — чес.
přesušovati; слн. presuševati; серб.
пресушивати
перетво́ рення с. — вл. přetworjenje; чес. přetvařování; слн.
pretvaranje; серб. претварање
перетвори́ ти док. — вл. přetworić; чес. přetvořiti; слн. pretvoriti; серб. претворити
перетво́ рювати недок. — вл.
přetworjować; чес. přetvořovati;
слн. pretvarjati; серб. претварати
перетекти́ док. — чес. přetéci;
слн. preteči; серб. претећи
перетерпі́ти док. — вл. přećerpjeć; чес. přetrpěti; слн. pretrpeti;
серб. претрпети
перете́ рти док. — чес. přetříti;
слн. pretreti; серб. претрти
перетина́ ти недок. — чес. přetínati
перетира́ ти недок. — чес. přetírati; серб. претирати
перети́ снути док. — вл. přećisnyć; чес. přetisknouti; слн.
pretisniti; серб. претиснути
перетіка́ ти недок. — чес. přetekati; слн. pretekati; серб. претицати
перетка́ ти док. — вл. tkać; чес.
protkáti; слн. pretkati; серб. преткати

перетлі́ти док. — вл. přetłać;
чес. stlíti; слн. pretleti
перетну́ ти док. — чес. přetnouti
перетовкти́ док. — чес. přetlouci; слн. pretolči; серб. претући
перетолочи́ ти док. — вл. přetłóčić (перетерти); чес. potlačiti;
слн. pretlačiti
перетопи́ ти док. — чес. přetopiti; слн. pretopiti; серб. претопити
переточи́ ти (перелити) док. —
чес. přetočiti; слн. pretočiti; серб.
преточити
перетрива́ ти док. — вл. přetrać; чес. přetrvati; слн. pretrajati;
серб. претраjати
перетрясти́ док. — вл. přetrasć; чес. přetřásti; слн. pretresti;
серб. претрести
перетужи́ ти док. — слн. tožiti;
серб. претужити
перетяга́ ти недок. — вл. přećahać; чес. přetahati; слн. pretegovati; серб. претезати
перетягну́ ти док. — вл. přećahnyć; чес. přetáhnouti; слн.
pretegniti; серб. претегнути
перетягти́ док. — серб. претећи
перетя́ гувати недок. — вл.
přećahować; чес. přetahovati
перетя́ ти док. — чес. přetíti
переу́ чувати недок. — чес.
přeučovati; слн. preučevati; серб.
преучавати
перехвали́ ти док. — чес. přechváliti; слн. prehvaliti; серб.
прехвалити
пере́ хід ч. — вл. přechod; чес.
přechod; слн. prehod; серб. преход
перехідни́ й — вл. přechodny;
чес. přechodný; слн. prehoden
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перехо́ дити недок. — вл. přechodźić; чес. přechoditi; слн.
prehoditi; серб. преходити
перехоло́ джений — чес. přechlazený; слн. prehlajen; серб.
прехлађен
перехоло́ дження с. — чес.
přechlazení; слн. prehlajenje; серб.
прехлађивање
перехоло́ джувати недок. — чес.
přechlazovati; слн. prehlajati;
серб. прехлађивати
перехолоди́ ти док. — чес. přechladiti; слн. prehladiti; серб. прехладити
перехоло́ нути док. — чес.
prochladnouti; слн. prehladiti se;
серб. прехладнети
перехрести́ ти док. — чес. překřtíti; слн. prekrstiti; серб. прекрстити
перецвісти́ док. — слн. precvesti; серб. прецвасти
перецвіта́ ти недок. — слн.
precveteti; серб. прецветати
переці́джувати недок. — вл.
přecydźeć; чес. procezovati; слн.
precejati; серб. прецеђивати
переціди́ ти док. — вл. přecydźić; чес. procediti; слн. precediti;
серб. прецедити
переціни́ ти док. — чес. přeceniti; слн. preceniti; серб. преценити
перечека́ ти док. — вл. přečakać; чес. přečekati; слн. počakati;
серб. пречекати (причекати)
перечеса́ ти док. — вл. česać;
чес. přečesati; слн. počesati; серб.
пречешљати
перечи́ стити док. — вл. počisćić; чес. přečistiti; слн. prečistiti; серб. пречистити
перечита́ ти док. — вл. přečitać; чес. přečísti; слн. prečitati;
серб. пречитати
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пере́ чити недок. — вл. prěčić;
чес. příčiti; серб. пречити
перечища́ ти недок. — чес. přečišťovati; слн. prečiščati; серб.
пречишћавати
перешива́ ти недок. — вл. přešiwać; чес. přešívati; слн. prešivati
переши́ ти док. — вл. přešić;
чес. přešíti; слн. prešiti
перешуміт́ и док. — чес. přešuměti; слн. prešumeti; серб. прешумети
пери́ на ж. — вл. pjerina (оперення); чес. peřina; слн. pernica;
серб. перина
пері́стий — чес. peřestý
пе́ рла ж. — вл. perla; чес. perla;
слн. perla; серб. перла
перна́ тий — чес. pernatý; слн.
pernat; серб. пернат
перо́ с. — вл. pjero; чес. pero;
слн. pero; серб. перо
пе́ рса мн. — чес. prsa; слн.
prsa; серб. прси
перст (заст.) ч. — вл. porst;
чес. prst; слн. prst; серб. прст
пе́ рстень ч. — чес. prsten;
слн. prstan; серб. прстен
персть (заст.) ж. — вл. pjeršć;
чес. prsť; слн. prst
Перу́ н ч. — чес. perun; серб.
Перун
пе́ рший числ. — чес. prvý;
слн. prvi; серб. први
пес, пса ч. — вл. pos, psa; чес.
pes; слн. pes; серб. пас
песи́ головець ч. — чес. psohlavec; слн. psoglavec; серб. пасоглавац
пе́ стити недок. — вл. pĕstować; чес. pĕstiti; слн. pestovati;
серб. пестовати
пе́ сячий — вл. psowi; слн. psičji;
серб. пасjи

петля́ ж. — чес. petlice; слн.
petlja; серб. петља
петля́ ти недок. — серб. петљати
печа́ лити недок. — серб. печалити
печа́ ль ж. — серб. печал
печа́ льний — серб. печалан
печа́ ть ж. — вл. pječat; чес.
pečeť; слн. pečat; серб. печат
пе́ чений — вл. pječeny; чес.
pečený; слн. pečen; серб. печен
пече́ ня ж. — вл. pječeń; чес.
pečenĕ; слн. pečenka; серб. печење
пече́ ра ж. — серб. пећина
печери́ ця ж. — чес. pečarka;
серб. печурка
пе́ чиво с. — вл. pječwo; чес.
pečivo; слн. pecivo; серб. пециво
пивни́ ця ж. — вл. piwnica;
чес. pivnice; слн. pivnica; серб.
пивница
пи́ во с. — вл. piwo; чес. pivo;
слн. pivo; серб. пиво
пивова́ р ч. — вл. piwarc; чес.
pivovar; слн. pivovar; серб. пивовар
пивова́ рня ж. — вл. piwarnja; чес. pivárna; слн. pivovarna;
серб. пивовара
пи́ жмо с. — вл. pižmo (мускус); чес. pižmo (тс.); слн.
pižem (тс.)
пил ч. — чес. pyl
пила́ ж. — вл. piła; чес. pila;
серб. пила
пи́ льний — вл. pilny; чес. pilný
пиля́ ти недок. — слн. piliti;
серб. пилати
пи́ ндик ч. — чес. pindík
пир ч. — слн. pir; серб. пир
пирі́г ч. — чес. piroh; слн. pirog; серб. пирог
пирі́й ч. — вл. pyr; чес. pýr;
слн. pirika; серб. пиревина
пи́ рскати недок. — серб. прскати

пирува́ ти недок. — слн. pirovati; серб. пировати
пи́ рхати недок. — чес. prchati;
слн. prhati; серб. прхати
пи́ рхнути док. — чес. prchnouti; слн. prhniti; серб. прхнути
пи́ сало с. — слн. pisalka; серб.
писаљка
пи́ саний — вл. pisany; чес.
psaný; слн. pisan; серб. писан
пи́ санка ж. — слн. pisanka;
серб. писаница
писа́ ння с. — чес. psaní; слн.
pisanje; серб. писање
пи́ сар ч. — вл. pisar; чес. písař;
слн. pisar; серб. писар
пи́ сарський — вл. pisarski;
чес. písařský; слн. pisarski; серб.
писарски
писа́ ти недок. — вл. pisać; чес.
psati; слн. pisati; серб. писати
писе́ ць ч. — слн. pisec; серб.
писац
писк ч. — чес. pisk; слн. pisk
(свист); серб. писак
пи́ скати недок. — вл. piskać;
чес. pískati; слн. piskati (свистати); серб. пискати
пискля́ с. — чес. pískle; серб.
пискаља
пи́ снути док. — вл. pisknyć;
чес. písknouti; слн. piskniti; серб.
писнути
пи́ сок (діал.) ч. — вл. pysk;
чес. pysk
письмена́ мн. — чес. písmena;
слн. pismenke; серб. писмена
письме́ нний — вл. pisomny;
чес. písmenný; слн. pismen; серб.
писмен
письмо́ с. — вл. pismo; чес.
písmo; слн. pismo; серб. писмо
письмо́ вий — вл. pismowy;
чес. pismový; слн. pismen; серб.
писмен
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пита́ ння с. — вл. pytanje; чес.
ptaní; серб. питање
пита́ тися недок. — вл. pytać;
чес. ptáti se; серб. питати
питво́ с. — чес. pitivo
пи́ ти недок. — вл. pić; чес.
piti; слн. piti; серб. пити
питни́ й — вл. pitny; чес.
pitný; слн. piten; серб. питни
пито́ мий — чес. pitomý;
серб. питом
пиття́ с. — вл. piće; чес. pití;
слн. pitje; серб. пиће
пиха́ ж. — вл. pycha (прикраса); чес. pýcha
пи́ шний — вл. pyšny; чес.
pyšný
пища́ лка ж. — вл. pišćałka;
чес. píšťalka; слн. piščalka (свисток); серб. пиштаљка
пища́ ти недок. — вл. pišćeć; чес.
pištěti; слн. piščati; серб. пиштати
пийну́ ти док. — серб. пиjнути
пия́ к ч. — чес. pijak; слн. pijanec; серб. пиjач
пияти́ ка ж. — чес. pijatika
пия́ чити недок. — слн. pijančevati; серб. пиjачити
пів числ. — вл. poł; чес. půl;
слн. pol; серб. по, пол
пі́вдень, по́ лудень ч. — вл.
połdnjo; чес. půlden; слн. poldan;
серб. подне
пів
́ ень ч. — слн. petelin; серб.
петао, певац
півко́ ло с. — вл. połkoło; чес.
půlkolo
півкру́ г ч. — вл. połkruh; чес.
polokruh; слн. polkrog; серб.
полукруг
півку́ ля ж. — вл. połkula;
чес. polokoule; серб. полукугла
півмі́сяць ч. — вл. połmĕsačk; чес. půlměsíc; слн. polmesec; серб. полумесец
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півмо́ рок ч. — слн. polmrak;
серб. полумрак
пі́вніч (час) ж. — вл. połnoć;
чес. půlnoc; слн. polnoč; серб.
полноћ
півні́чний — вл. połnócny;
чес. půlnoční; слн. polnočen;
серб. полноћни
піво́ стрів ч. — чес. poloostrov; серб. полуострво
піврічни́ й — чес. půlroční
півстоліт́ тя с. — чес. půlstoletí
півті́нь ж. — вл. połsćin; чес.
polostín; слн. polsenca; серб. полусенка
під, піді прийм. — вл. pod,
pode; чес. pod, pode; слн. pod;
серб. под, пода
під ч. — вл. poda (ґрунт); чес.
půda (тс.); слн. pod (долівка);
серб. под (тс.)
підбити док. — чес. podbíti;
серб. подбити
підбира́ ти недок. — чес. podbírati; слн. podbirati; серб. подбирати
підбіга́ ти недок. — вл. podběhować (закрадатися); чес.
podbíhati
підбі́гти док. — вл. podběhnyć
(закрастися); чес. podběhnouti
підбі́л ч. — чес. podbĕl; серб.
подбел
підборі́ддя с. — вл. podbroda;
чес. podbradí; слн. podbradek;
серб. подбрадак
підвезти́ док. — чес. odvézti;
серб. подвести
підверну́ ти док. — чес. podvrtnouti; серб. подврнути
підверта́ ти недок. — чес.
podvrtavati; серб. подвртати
підвести́ док. — вл. podwjesć;
чес. podvésti; слн. privesti; серб.
подвести

підвечі́рок ч. — серб. предвечерак
підвечір
́ ’я с., пі́двечір ч. — вл.
podwječor; чес. podvečeří; серб.
подвечерjе
підві́з ч. — серб. подвоз
підві́с ч. — слн. podves
підвізни́ й — серб. подвозан
підвіко́ ння с. — чес. podokenní; слн. podoknik
підво́ дити недок. — вл. podwodźeć; чес. podváděti; серб.
подводити
підво́ дний — вл. podwódny;
слн. podvoden; серб. подводан
підво́ зити недок. — вл. wozyć;
чес. voziti; слн. dovažati; серб.
подвозити
підволокти́ док. — чес. podvléci; слн. podvleči; серб. подвући
підволочи́ ти док. — чес. podvláčiti; серб. подвлачити
підв’яза́ ти док. — вл. podwjazać; чес. podvázati; слн. podvezati; серб. подвезати
підв’я́ зка ж. — вл. podwjaz;
чес. podvazek; слн. podveza; серб.
подвеза
підв’язувати недок. — вл. podwjazować; чес. podvazovati; слн.
podvezovati; серб. подвезивати
підганя́ ти недок. — чес. podhánĕti; слн. priganjati; серб. подгонити
підгі́рний — чес. podhorní
підгі́рський — вл. podhórski;
чес. podhorský; слн. podgorski;
серб. подгорски
підгі́р’я с. — вл. podhora; чес.
podhůří; слн. podgorje; серб. подгорjе
підговори́ ти док. — слн. pregovoriti; серб. подговорити
підголі́в’я с. — чес. podhlavec;
серб. подглавље

підгоріти док. — чес. podhořeti; слн. podgoreti; серб. под
горети
підго́ рля с. — серб. подгорље
підгорта́ ти недок. — серб. подгртати
підгорну́ ти док. — серб. подгрнути
підгостри́ ти док. — чес. přiostřiti; серб. подоштрити
підго́ стрювати недок. — чес.
přiostřovati; серб. подоштравати
підгребти́ док. — слн. podgrebsti
підгриза́ ти недок. — чес. podhryzati; серб. подгризати
підгри́ зти док. — чес. podhrýzti; серб. подгристи
піджа́ рити док. — серб. поджарити (розпекти)
підза́ мчя с. — чес. podzamčí
підземе́ лля с. — вл. podzemjo;
чес. podzemí; слн. podzemlje;
серб. подземље
підзе́ мний — вл. podzemski;
чес. podzemní; слн. podzemen;
серб. подземни
підзи́ м’я (діал.) с. — вл. podyma; чес. podzimek; серб. подзимак
підзо́ л ч. — слн. podzol; серб.
подзол
підзо́ листий — серб. подзоласт
підібра́ ти док. — чес. podebráti; серб. подабрати
підігна́ ти док. — чес. popohnáti; слн. prignati; серб. подагнати
підігріва́ ти недок. — чес. přihřívati; слн. pogrevati; серб. подгревати
підіткну́ ти док. — вл. podtyknyć; чес. podotknouti
під’їз́ д ч. — чес. podjezd
під’їс́ ти док. — вл. podjěsć;
чес. najísti; слн. podjesti; серб.
подjести
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підкаса́ ти док. — вл. podkasać; чес. podkasati; серб. поткасати
підка́ сувати недок. — вл. podkasować; чес. podkasovati; серб.
поткасивати
підкида́ ти недок. — чес. podkydati; серб. поткидати
підкі́вка ж. — чес. podkůvka;
серб. потковица
підкі́рний — серб. поткоран
підкла́ д, по́ клад ч. — вл. podkład; чес. podklad
підклада́ ти недок. — вл. podkładować; чес. podkládávati; слн.
podkladati; серб. поткладник
(поперечка)
підкла́ сти док. — вл. podkłasć;
чес. podklásti; слн. podklasti
підко́ ва ж. — вл. pódkowa; чес.
podkova; слн. podkova; серб.
поткова
підко́ ваний — вл. podkowany; чес. okovaný; слн. podkovan;
серб. поткован
підко́ вувати недок. — чес. okovávati; слн. kovati; серб. поткивати
підколі́нники мн. — вл. podkolenki; серб. потколенке
підколі́нок ч. — вл. podkoleno;
чес. podkolení; серб. потколеница
підколо́ ти док. — вл. podkłóć;
чес. podkláti
підко́ лювати док. — вл. podkałać; чес. podklávati
підко́ п ч. — вл. podkopk; чес.
podkop; слн. podkop; серб. поткоп
підкопа́ ти док. — вл. podkopać; чес. podkopati; слн. podkopati; серб. поткопати
підко́ пувати недок. — вл.
podkopować; чес. podkopávati;
слн. podkopovati; серб. поткопавати
214

підкороти́ ти док. — вл. skrótšić; чес. zkrátiti; слн. ukrotiti; серб.
поткратити
підкоро́ чувати недок. — вл.
skrótšować; чес. zkracovati; слн.
krajšati; серб. подкраћивати
підкоси́ ти док. — чес. podkositi; слн. podkositi; серб. поткосити
підкрада́ тися недок. — чес.
přikrádati se; слн. podkradati se;
серб. поткрадати се
підкра́ стися док. — чес. podkrásti se; слн. podkrasti se; серб.
поткрасти се
підкри́ лля с. — серб. поткриље
підкріпи́ ти док. — чес. podkřepiti; слн. podkrepiti; серб. поткрепити
підкрі́плення с. — слн. podkrepitev; серб. поткрепљење
підкрі́плювати недок. — слн.
podkrepljevati; серб. поткрепљивати
підкува́ ти док. — вл. podkować; чес. okovati; слн. podkovati;
серб. потковати
пі́дкуп ч. — чес. podkup; слн.
podkup
підкупи́ ти док. — чес. vkoupiti
se; слн. podkupiti; серб. поткупити
підку́ плений — чес. podkupný; слн. podkupljen; серб. поткупљен
підкупля́ ти недок. — слн.
podkupljati; серб. поткупљати
підлеті́ти
док.
—
вл.
podlećeć; чес. podletěti; слн.
prileteti; серб. подлетети
підлива́ ти недок. — чес. podlívati; слн. prilivati; серб. подливати
пі́длий — чес. podlý; слн. podel; серб. подао
підли́ ти док. — чес. podlíti;
слн. priliti; серб. подлити

підлі́зти док. — вл. podlĕzć;
чес. podlézti; слн. zlesti
підлі́сся с. — вл. podlĕsny
(підлі́сний); чес. podlesí
пі́длість ж. — чес. podlost;
слн. podlost; серб. подлост
підлі́т ч. — чес. podlet; серб.
подлет
підліта́ ти недок. — вл. podlětować; чес. přilétati; слн. leteti;
серб. подлетати
підло́ га ж. — вл. podłoha; чес.
podlaha; слн. podlaga (основа);
серб. подлога
підломи́ ти док. — чес. podlomiti; серб. подломити
підма́ зати док. — вл. mazać;
чес. podmazati; слн. podmazati;
серб. подмазати
підману́ ти док. — чес. podmaniti si (завоювати)
підміша́ ти док. — вл. podmĕšeć; чес. přimíchati; слн. podmešati; серб. подмесити
підмі́шувати недок. — вл. podmĕšować; чес. přimíchávati; слн.
primešavati; серб. подмешивати
підмока́ ти недок. — вл. podmokać; чес. podmokati; слн. podmakati
підмо́ клий — чес. podmoklý;
слн. zmočen
підмо́ кнути док. — вл. podmoknyć; чес. podmoknouti; слн.
zmočiti se
підмолоди́ ти док. — чес. omladiti; серб. подмладити
підмоло́ джувати недок. — чес.
omlazovati; серб. подмлађивати
підмурува́ ти док. — вл. podmurjować
піднайма́ ти недок. — вл. podnajimać; чес. podnajímati; серб.
поднаjмити

піднебе́ сний — вл. podnjebjeski; чес. podnebeský; слн. nebesen; серб. поднебесан
піднебе́ сся с. — чес. podnebesí; серб. поднебесjе
підніжжя с. — вл. podnoha; чес.
podnoží; слн. podnožje; серб. подножjе
підні́жка ж. — вл. podnóžka;
чес. podnožka; серб. подношка
підні́жний — слн. podnožen;
серб. подножан
підні́жок ч — чес. podnožník;
слн. podnožek; серб. подножак
піднови́ ти док. — слн. obnoviti; серб. подновити
підно́ с ч. — слн. podnos; серб.
поднос
підно́ сити недок. — чес. obnositi; серб. подносити
підня́ ти док. — чес. podejmouti; серб. поднети
підо́ зра ж. — чес. podezření;
серб. подозрење
підозріва́ ти недок. — чес. podezřívati; серб. подозревати
підозрі́лий — чес. podezřelý;
серб. подозрив
підозрі́ння с. — чес. podezření
підора́ ти док. — вл. worać; чес.
poorati; слн. podorati; серб. подорати
підосла́ ти (підстелити) док. —
вл. podsćelić; чес. podestlati; слн.
podstlati
підо́ шва ж. — вл. póduš; чес.
podešev
підпада́ ти недок. — слн. padati
pod; серб. потпадати
підпа́ л ч. — чес. podpal; серб.
потпала
підпали́ ти док. — вл. podpalić;
чес. podpáliti; серб. потпалити
підпа́ лювати недок. — вл.
podpalować; чес. podpalovati;
серб. потпаљивати
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підпа́ сти док. — слн. pasti
pod; серб. потпасти
підпекти док. — вл. připjec;
чес. připéci; слн. podpeči; серб.
потпећи
підпе́ рти док. — вл. podeprĕć;
чес. podepříti; слн. podpreti; серб.
подупрети
підпертя́ с. — чес. podepřítí;
слн. podprtje; серб. подупирач
підпира́ ти недок. — вл. podpĕrać; чес. podpírati; слн. podpirati; серб. подупирати
під
́ пис ч. — вл. podpis; чес.
podpis; слн. podpis; серб. потпис
підписа́ ти док. — вл. podpisać;
чес. podepsáti; слн. podpisati; серб.
потписати
підпи́ сувати недок. — вл. podpisować; чес. podpisovati; слн.
podpisovati; серб. потписивати
пі́дпічок ч. — слн. podpeček
підплати́ ти док. — вл. placić;
чес. podplatiti; серб. потплатити
підпла́ чувати недок. — чес.
podplacovati; слн. podplačevati;
серб. потплаћивати
підплести́ док. — вл. naplesć;
чес. naplésti; слн. podplesti; серб.
потплести
підпомага́ ти недок. — чес. pomáhati; слн. pomagati; серб. потпомагати
підпомогти́ док. — чес. pomoci; слн. pripomoči; серб. потпомоћи
підпо́ ра ж. — вл. podpĕra;
чес. podpora; слн. podpora; серб.
потпора
підпороши́ ти док. — вл. popróšić; чес. poprášiti; слн. zaprašiti; серб. потпрашити
підпоро́ шувати недок. — чес.
poprašovati; слн. zapraševati;
серб. потпрашивати
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підпру́ га, попру́ га ж. — чес.
popruh; слн. podproga; серб. потпруг
підпрягати док. — вл. připrahać; чес. zapřahati; слн. pripregati; серб. потпрегивати
підпрягти́ док. — вл. připrahnyć; чес. zapřáhnouti; слн. pripreči; серб. потпрећи
підпуска́ ти недок. — вл. připušćeć; чес. připouštěti; слн. puščati; серб. потпуштати
підпусти́ ти док. — вл. připušćić; чес. připustiti; слн. pustiti;
серб. потпустити
підребе́ рний — чес. podžeberní; слн. podrebrni
підребе́ р’я с. — слн. podrebrje
підрива́ ти недок. — вл. podrywać; чес. podrývati; серб. подривати
підри́ ти док. — вл. podryć; чес.
podrýti; слн. podriti; серб. подрити
підрі́зати док. — вл. podrĕzać;
чес. podřezati; слн. podrezati; серб.
подрезати
підрі́зувати недок. — вл. podrĕzować; чес. podřezovati; слн.
podrezovati; серб. подрезавати
підрости́ док. — вл. podrosć;
чес. podrůsti; слн. podrasti; серб.
подрасти
підро́ сток ч. — слн. podrastek;
серб. подраслић
підруба́ ти док. — вл. podrubać;
чес. podrubati; серб. подрубити
підру́ бувати недок. — вл. podrubować; чес. podrubávati
підру́ чний — слн. področen
(підвладний); серб. подручан (тс.)
підряджа́ ти недок. — вл. podrjadować; чес. podřizovati; слн.
podrejati; серб. подређивати
підряди́ ти док. — чес. podříditi; слн. podrediti; серб. подредити

підса́ джування с. — чес. podsazení; серб. подсађивање
підса́ джувати недок. — чес.
podsazeti; слн. dosajati; серб.
подсађивати
підсади́ ти док. — вл. podsadźić; чес. podsaditi; слн. dosaditi; серб. подсадити
підса́ дка ж. — чес. podsádka
підси́ пати док. — вл. podsypać; чес. podsypati; слн. dosipati;
серб. подсипати (долити)
підсіва́ ти недок. — чес. podsívati; слн. sejati; серб. подсеjавати
підсіда́ ти недок. — чес. přisedati; серб. подседати
підсіка́ ти недок. — чес. podsekati; слн. podsekavati; серб.
подсецати
підсікти́ док. — чес. podseknouti; слн. podsekati; серб. подсећи
підсі́сти док. — чес. přisednouti; слн. prisesti; серб. подсести
підсі́яти док. — чес. podsíti;
слн. dosejati; серб. подсеjати
підска́ кування с. — чес. podskakovaní; слн. poskakovanje;
серб. подскакивање
підска́ кувати недок. — вл.
podskakować; чес. podskakovati;
слн. poskakovati; серб. подскакивати
підске́ льний — вл. podskalny
підскі́к — чес. poskok; слн.
poskok; серб. подскок
підско́ чити док. — вл. podskočić; чес. podskočiti; слн. poskočiti; серб. подскочити
підслу́ хувати недок. — чес.
naslouchávati; слн. prisluškovati;
серб. подслушкивати
підсміхну́ тися док. — серб.
подсмехнути се

підсмі́хуватися недок. — слн.
podsmehovati se; серб. подсмехивати се
підсмі́юватися недок. — серб.
подсмеjавати се
підсні́жний — вл. podsnĕžny;
чес. podsněžný; podsnežen
підсніж
́ ник ч. — чес. podsnĕžka
підсо́ бити недок. — чес. působiti
підста́ ва ж. — вл. podstawa;
слн. podstava; серб. подставак
підста́ вити док. — вл. podstajić; чес. podstaviti; слн. podstaviti; серб. подставити
підста́ вка ж. — вл. podstawk;
чес. podstavec; слн. podstavek;
серб. подставак
підставля́ ти недок. — вл. podstajować; чес. podstavěti; слн.
podstavljati; серб. подстављати
підстели́ ти док. — вл. podsćělić; чес. podestláti; слн. podstlati
підстила́ ти недок. — вл. podsćĕłać; чес. podstýlati; слн. podstiljati
під
́ стілка ж. — чес. podestylka; слн. stelja
підстрига́ ти недок. — чес.
ostřihovati; слн. striči; серб. подстризати
підстри́ гти док. — чес. ostříhati; слн. podstriči; серб. подстрићи
підстрі́лити док. — вл. potřelić; чес. podstřeliti; слн. obstreliti
підступи́ ти док. — вл. podstupić (зійти вниз); слн. podstopiti;
серб. подступити
підсува́ ти недок. — вл. podsuwać; чес. podsouvati
підсу́ нути док. — вл. podsunyć;
чес. podsunouti
підсука́ ти док. — серб. подсукати
підсу́ кувати недок. — серб.
подсукавати
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підтве́ рдження с. — чес. potvrzení; слн. potrditev; серб. потврђење
підтве́ рджувати недок. — вл.
potwjerdźować; чес. potvrzovati;
серб. потврђивати
підтве́ рдити док. — вл. potwjerdźić; чес. potvrditi; слн.
potrditi; серб. потврдити
підтика́ ти недок. — вл. podtykać; чес. podtýkati; серб. потицати
підтя́ ти док. — чес. podtĕti
підтя́ тий — чес. podťatý
підучи́ ти док. — вл. powučić;
чес. poučiti; слн. podučiti; серб.
подучити
піду́ чувати недок. — вл. powučować; чес. poučovati; слн.
podučevati; серб. подучавати
підхі́д ч. — чес. podhod
підхолоди́ ти док. — вл. podchłódźić; чес. ochladiti; слн. ohladiti; серб. потхладити
підшива́ ти недок. — вл. podšiwać; чес. podšívati; серб. подшивати
пі́дшивка ж. — вл. podšiwk;
чес. podšívka; слн. podšiv; серб.
подшавак
підши́ ти док. — вл. podšić;
чес. podšíti; слн. podšiti; серб.
подшити
підши́ тий — вл. podšity; чес.
podšitý; серб. подшивен
пізнава́ ти недок. — вл. poznawać; чес. poznávati; слн. poznavati; серб. познавати
пізна́ ння с. — чес. poznání;
слн. spoznanje; серб. познање
пізна́ ти док. — вл. poznać;
чес. poznati; слн. poznati (знати); серб. познати
піз́ ній — вл. pózdni; чес. pozdní; слн. pozen; серб. позан
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пізні́ший — чес. pozdnější;
слн. poznejši; серб. позниjи
пі́зно присл. — чес. pozdě;
слн. pozno; серб. позно
пійло с. — слн. pojilo; серб.
поjило
пін
́ а ж. — вл. pĕna; чес. pĕna;
слн. pena; серб. пена
пін
́ итися недок. — вл. pĕnić;
чес. pĕniti se; слн. peniti se; серб.
пенити се
пі́нка ж. — чес. pĕnka; серб.
пеница
пі́нний, пі́ нистий — вл. pěnaty;
чес. pěnný; слн. penast; серб. пенен
пір
́ ник (діал.) ч. — чес. perník
пір
́ це с. — вл. pjerko; чес. pérce;
слн. perce; серб. перце
пі́р’я с. — вл. pjerjo; чес. peří;
слн. perje; серб. перjе
пі́р’ячко с. — вл. pjerko; чес.
pírečko; слн. peresce
пі́сенька ж. — вл. pĕsnička;
чес. písenka; слн. pesmica; серб.
песмица
пі́сля прийм. — слн. poslej;
серб. после
пісни́ й — вл. postny; чес.
postní; слн. posten; серб. постан
пі́сня ж. — вл. pĕseń; чес.
píseň; слн. pesem; серб. песма
пісня́ р ч. — вл. pĕsnjer; слн.
pesmar; серб. песмар
пісо́ к ч. — вл. pĕsk; чес. písek;
слн. pesek; серб. песак
піст ч. — вл. post; чес. půst;
слн. post; серб. пост
піс́ яти недок. — серб. пишати
піт ч. — вл. pot; чес. pot; слн.
pot; серб. пот
пі́ти недок. — чес. pěti; слн.
peti; серб. пети
піти́ док. — слн. poiti; серб. поћи
пітни́ й — вл. pótny; чес. potný;
слн. poten; серб. потан

пі́хва ж. — чес. pochva
піхо́ та ж. — чес. pĕchota; слн.
pehota
піч ж. — вл. pĕс; чес. pec;
слн. peč; серб. пећ
пі́чка ж. — слн. pečka; серб.
пећка
пічку́ р (риба) ч. — слн. piškur;
серб. пишкур
пічни́ й — вл. pĕcny; слн. pečen; серб. пећни
піша́ к ч. — вл. pěšk; чес.
pěšák; слн. pešak; серб. пешак
пі́ший — вл. pěši; чес. pěší;
слн. peš
пі́шки присл. — вл. pĕši; чес.
pĕšky; слн. peški; серб. пешке
піща́ ний — чес. písčitý; слн.
peščen; серб. пешчан
піща́ ник ч. — слн. peščenec;
серб. пешчаник
піщи́ на ж. — серб. пешчина
пла́ вання с. — вл. płuwanje;
чес. plavení; слн. plavanje; серб.
пливање
пла́ вати недок. — вл. płuwać;
чес. plávati; слн. plavati; серб. плавати, пливати
плавба́ ж. — вл. pławba; чес.
plavba; слн. plovba; серб. пловба
плаве́ ць ч. — вл. płuwar; чес.
plavec; слн. plovec; серб. пливач
пла́ вити недок. — вл. pławić;
чес. plaviti; слн. plaviti; серб. плавити
пла́ вний — чес. plavný
плазува́ ти — чес. plaziti; слн.
plezati; серб. плазити
пла́ кати недок. — вл. płakać;
чес. plakati; слн. plakati; серб. плакати
пласт ч. — вл. płast (стільник); чес. plást; слн. plast; серб.
пласт
плат ч. — чес. plát; серб. плата

пла́ та ж. — вл. płata; чес.
plat; слн. plača; серб. плата
плати́ ти недок. — вл. plaćić;
чес. platiti; слн. plačati; серб. платити
пла́ тний — вл. płaćomny; чес.
platný; слн. plačan; серб. платни
пла́ хта ж. — вл. płachta
(простінь); чес. plachta (вітрило); слн. plahta; серб. плахта
плач ч. — вл. płač; чес. pláč;
слн. plač; серб. плач
плаче́ вний — серб. плачеван
плащ ч. — вл. płašć; чес.
plášť; слн. plašč; серб. плашт
пла́ щик ч. — вл. płašćik; чес.
pláštík; слн. plašček
пле́ м’я с. — чес. plemĕ; слн.
pleme; серб. племе
плеска́ ти недок. — вл. pleskać; чес. pleskati; слн. ploskati;
серб. пљескати
плеска́ тий — чес. pleskatý;
слн. ploskat; серб. плоснат
пле́ сно с. — слн. plesno
пле́ со с. — чес. pleso (гірське
озеро)
плести́ недок. — вл. plesć; чес.
plésti; слн. plesti; серб. плести
плетени́ ця ж. — вл. plećeńca;
чес. pletenice; слн. pletenica; серб.
плетеница
пле́ тиво с. — вл. pletwo; чес.
pletivo; слн. pletivo; серб. плетиво
плеті́нка ж. — чес. pletenka;
слн. pletenka; серб. плетенка
плетін
́ ня с. — вл. plećenina; чес.
pletení; слн. pletenje; серб. плетење
плече́ с. — вл. pleco (окіст);
чес. plece; слн. pleče; серб. плеће
пливти недок. — чес. plouti;
слн. pluti; серб. пливати, плити
пли́ нути недок. — вл. płunyć;
чес. plynouti; серб. плинути
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пли́ ска ж. — вл. pliška; серб.
плиска
плитки́ й (діал.) — чес. plytký; слн. plitek; серб. плитак
плід ч. — вл. płód; чес. plod;
слн. plod; серб. плод
плі́дний — вл. płódny; чес.
plodný; слн. ploden; серб. плодан
плі́сень ж. — вл. plĕseń; чес.
plíseň; слн. plesen; серб. плесан
плі́снявий — вл. plěsniwy;
чес. plísnivý; слн. plesnjav; серб.
плеснив
плі́снявість ж. — вл. plěsniwost; чес. plísnivost; слн. plesnivost; серб. плеснивост
плісня́ віти недок. — вл. plĕsniwić; чес. plísnívati; слн. plesneti;
серб. плеснивити
пліт ч. — вл. płót; чес. plot;
слн. plot; серб. плот
плі́тка1 (риба) ж. — вл. płoćica; чес. plotice; серб. плотица
плі́тка2 (поговір) ж. — слн.
spletka; серб. плетка
плітка́ р ч. — слн. spletkar;
серб. плеткар
пліш ж. — вл. plěch; чес.
pleš; слн. pleša; серб. плеш
пліши́ вий — вл. plěšiwy; чес.
plešatý; слн. plešiv; серб. плешив
пліши́ вість ж. — вл. plěšiwost; чес. plešatost; слн. plešivost;
серб. плешивост
пліши́ віти недок. — чес. plešateti; слн. plešiveti; серб. плешивити
пліши́ на ж. — вл. plěšina; слн.
pleša; серб. плешина
плоди́ ти недок. — вл. płodźić;
чес. ploditi; слн. ploditi; серб.
плодити
плодо́ вий — вл. płodowy; чес.
plodný; слн. ploden; серб. плодов
плодови́ тий — чес. plodivý;
слн. plodovit; серб. плодовит
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плодоно́ сний — чес. plodonosný; слн. plodonosen; серб.
плодоносан
пло́ ский — чес. ploský; слн.
plosk; серб. плосан
пло́ скість ж. — чес. ploskost;
слн. ploskost; серб. плоснина
плоть ж. — чес. pleť (шкіра);
слн. polt; серб. пут
плохи́ й — слн. plah; серб. плах
(боязкий)
пло́ ща ж. — слн. plošča
площа́ дка ж. — слн. ploščadka
площина́ ж. — слн. ploščina
плуг ч. — вл. płuh; чес. pluh;
слн. plug; серб. плуг
плу́ жити недок. — слн. plužiti;
серб. плужити
плу́ жний — вл. płužny; чес.
plužní; слн. plužen; серб. плужни
плюва́ ння с. — слн. pljuvanje; серб. пљување
плюва́ ти недок. — вл. pluwać;
чес. plivati; слн. pljuvati; серб.
пљувати
плю́ нути док. — вл. plunyć;
чес. plivnouti; слн. pljuniti; серб.
пљунути
плю́ скіт ч. — вл. plusk; чес.
pluskot; слн. pljuskot; серб. пљусак (злива)
плю́ скати недок. — вл. pluskać; слн. pljuskati; серб. пљускати
плюскота́ ння с. — вл. pluskotanje; слн. pljuskanje; серб. пљускање
плюскота́ ти недок. — вл. pluskotać; чес. pluskotati
плю́ снути док. — вл. plusknyć;
слн. pljuskniti; серб. пљуснути
плюсь! виг. — серб. пљус!
плющ ч. — вл. blušč; слн.
bljušč; серб. пљушт
плюща́ ти недок. — серб.
пљуштати

плющиця (діал.) ж. — чес.
ploštice
пля́ ма ж. — чес. pláma
пну́ тися недок. — вл. pjeć so;
чес. pnouti se; слн. peti se; серб.
пети се
по прийм. — вл. po; чес. pо;
слн. po; серб. по
побере́ жжя с. — вл. pobrjoh;
чес. pobřeží; слн. pobrežje; серб.
побрежjе (узгір’я)
побере́ жний — вл. pobrjožny;
чес. pobřežní; слн. pobrežen
побере́ жник ч. — вл. pobrjóžnik; слн. pobrežnik
поби́ ти док. — вл. pobić; чес.
pobíti; слн. pobiti; серб. побити
побі́гти док. — вл. pobĕhać;
чес. poběžeti; слн. pobegniti; серб.
побећи
побіли́ ти док. — вл. pobĕlić; чес.
obíliti; слн. pobeliti; серб. побелити
побілі́ти док. — чес. zbělati;
серб. побелити се
побіснува́ тися док. — чес. rozběsniti se; слн. pobesneti; серб.
побеснити се
побі́чний — вл. pobóčny; чес.
poboční; слн. pobočen; серб. побочан
побли́ зу присл. — чес. poblízku; слн. pobliže; серб. поблизу
поблі́днути док. — вл. poblědnyć; чес. poblednouti; слн. pobledeti; серб. побледети
поблюва́ ти док. — чес. blíti;
слн. pobljuvati; серб. побљувати
побо́ жний — вл. pobožny; чес.
pobožný; слн. pobožen; серб. побожан
побо́ жність ж. — вл. pobožnost; чес. pobožnost; слн. pobožnost; серб. побожност
побо́ рник ч. — слн. pobornik;
серб. поборник

побрата́ тися док. — вл. bratřić so; чес. pobratřiti se; слн. pobratiti se; серб. побратати се
побрати́ м ч. — чес. pobratim;
слн. pobratim; серб. побратим
побрати́ мство с. — чес. pobratimstvo; слн. pobratimstvo; серб.
побратимство
побри́ зкати док. — чес. oprýskati; слн. pobrizgati; серб. побризгати
побри́ ти док. — слн. pobriti;
серб. побриjати
поброди́ ти док. — вл. brodźić;
чес. broditi; слн. pobroditi
побува́ ти док. — чес. pobývati; слн. bivati
по́ бут ч. — вл. pobyt (перебування); чес. pobyt (тс.)
побу́ ти док. — вл. pobyć; чес.
pobýti; серб. побити
пова́ бити док. — вл. powabić;
чес. povábiti; слн. povabiti (запросити); серб. повабити
пова́ га ж. — вл. powaha (характер); чес. povaha
поважа́ ти недок. — вл. powažować; чес. považovati
пова́ жний — вл. powažny; чес.
považný
повали́ ти док. — вл. powalić;
чес. povaliti; слн. povaliti; серб.
повалити
поваля́ ти док. — чес. uváleti;
слн. povaljati; серб. поваљати
повари́ ти док. — чес. povařiti;
серб. поварити
повезти́ док. — вл. powjezć;
чес. povézti; серб. повести
повелича́ ти док. — слн. poveličati
поверну́ ти док. — вл. powróćić; чес. převrátiti; слн. povrniti;
серб. поврнути
поверта́ ти недок. — вл. powró221

ćeć; чес. povrtati; слн. povrtati;
серб. повртати
поверті́ти док. — вл. powjerćeć; чес. povrtěti; слн. povrteti;
серб. повртети
пове́ рх прийм. — слн. povrh;
серб. поврх
пове́ рхність ж. — вл. powjerch;
чес. povrchnost; слн. površnost;
серб. површност
пове́ рхня ж. — вл. powjerch;
чес. povrchně; чес. povrch; слн.
površina; серб. површина
поверхо́ вий — чес. povrchový;
слн. površen; серб. површан
пове́ рху присл. — чес. na povrchu; слн. povrhu; серб. поврху
повесели́ ти док. — вл. powjeselić; чес. zveseliti; слн. poveseliti;
серб. повеселити
повести́ док. — чес. povésti;
слн. povesti; серб. повести
повече́ ряти док. — вл. powječerjeć; чес. povečeřeti; слн. povečerjati; серб. повечерати
повечірній — вл. powječorny
(вечірній); слн. povečeren
повечі́р’я с. — вл. powječorny;
слн. povečerje; серб. повечерjе
по́ взати недок. — чес. plzký
(слизький); слн. polzeti; серб. пузати
повзти́ недок. — слн. plaziti
se; серб. пусти
повива́ ти недок. — вл. powiwać; чес. povývati; слн. povijati;
серб. повиjати
пови́ дло с. — чес. povidla
пови́ нний — чес. povinen
пови́ нність ж. — чес. povinnost
пови́ ти док. — вл. powić; чес.
povíti; слн. poviti; серб. повити
пови́ щувати недок. — вл. powyšować; чес. povyšovati; слн.
poviševati; серб. повишовати
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по́ вів ч. — вл. powĕw; слн. povev
повіва́ ти недок. — чес. povívati; слн. povevati
пові́дати док. — вл. powĕdać;
чес. pověděti; слн. povedati; серб.
поведати
по́ від ч. — слн. povod; серб.
повод
повід
́ ка ж. — вл. povědančko;
чес. povídka
повідкида́ ти док. — чес. odkydati; серб. пооткидати
повідкрива́ ти док. — вл. wotkrywać; чес. poodkrývati; серб.
пооткривати
повідо́ к ч. — слн. povodec;
серб. поводац
повідо́ мити док. — вл. powĕdomić; чес. uvědomiti
повідпада́ ти док. — вл. wotpadować; чес. opadati; слн. odpadati; серб. поотпадати
повідпуска́ ти док. — вл. wotpušćeć; слн. odpuščati; серб. поодпуштати
по́ відь ж., по́ вінь ж., пово́ день (діал.) ч. — чес. povodeň;
слн. povodenj; серб. поводањ
по́ віз ч. — вл. powóz; чес. povoz; серб. повоз
повінча́ ти док. — чес. ověnčiti; серб. повенчати
пові́ка ж. — вл. powĕko; слн.
veka
пові́рити док. — вл. powěrić;
чес. pověřiti; слн. poveriti; серб.
поверити
пові́сити док. — вл. powĕsyć;
чес. pověsiti; слн. povesiti; серб.
повесити
пові́смо с. — слн. povesmo;
серб. повесмо
по́ вість ж. — вл. powěsć (звістка); чес. pověst (розповідь);
слн. povest; серб. повест (історія)

повіта́ ння с. — вл. powitanje
повітати док. — вл. powitać;
чес. vítati
пові́тря с. — вл. powĕtr; чес.
povětří; слн. povetrje (вітерець)
повітряний — вл. powĕtrny;
чес. povětrný
пові́шати док. — вл. powěšeć; чес. pověšeti; слн. povešati;
серб. повешати
повмива́ ти док. — вл. powumywać; чес. poumývati; слн. umivati; серб. поумивати
повмира́ ти док. — вл. wumrěć;
чес. umříti; слн. izumreti; серб.
поумирати
по́ вний — вл. połny; чес.
plný; слн. poln; серб. пун
по́ внити недок. — вл. pjelnić;
чес. plniti; слн. polniti; серб. пунити
повнолі́тній — вл. połnolĕtny;
чес. plnoletý; слн. polnoleten;
серб. пунолетан
повнота́ ж. — слн. polnota;
серб. пуноћа
пово́ дження с. — серб. повођење
поводи́ ти док. — чес. povoditi;
серб. поводити
пово́ дитися недок. — серб. поводити се
повози́ ти док. — вл. powozyć;
чес. povoziti; слн. povoziti (переїхати); серб. повозити
поволо́ ка ж. — чес. povlaka;
серб. повлака (плівка)
поволокти́ док. — вл. powlec;
чес. povléci; слн. povleči; серб.
повући
поволочи́ ти док. — вл. powłóčić; чес. povláčeti; слн. povlačiti;
серб. повлачити
по́ вороз ч. — серб. повраз
поворо́ т ч. — слн. povrat; серб.
поврат

повощи́ ти док. — вл. powóskować; чес. navoskovati; слн. povoščiti
повста́ ння с. — чес. povstání
повста́ ти док. — чес. povstati
повсть ж. — вл. pjelsć; чес.
plst; слн. polst; серб. пуст
повстя́ ний — вл. pjelsćowy;
чес. plstní; слн. polsten; серб.
пустен
повсю́ ди присл. — слн. povsod;
серб. посвуда
повсю́ дний — слн. povsodni;
серб. посвудан
повсякде́ нний — вл. wšědny;
чес. všednodenní; слн. vsakodneven; серб. посведневни
повтори́ ти док. — серб. повторити
повто́ рний — серб. повторни
повто́ рювати недок. — серб.
повторавати
пову́ дити (покоптити) док. —
чес. prouditi; слн. povoditi
повх (діал.) ч. — чес. plch; слн.
polh; серб. пух
повча́ ння с. — вл. powučenje;
чес. poučení; слн. poučevanje;
серб. поучање
повча́ ти недок. — вл. powučeć;
чес. poučovati; слн. poučevati;
серб. поучавати
повчи́ ти док. — вл. powučić;
чес. poučiti; слн. poučiti; серб. поучити
пов’яза́ ти док. — чес. povázati; слн. povezati; серб. повезати
пов’я́ зувати недок. — чес. povazovati; слн. povezovati; серб.
повезивати
по́ в’язь ж. — вл. powjaz;
серб. повез
пов’я́ лий — слн. uvel; серб.
повео
погада́ нка ж. — чес. pohádka; слн. pohajanje (переговори)
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пога́ нець ч. — серб. поганац
пога́ ний — серб. поган
пога́ нити
(присоромити)
док. — вл. pohanić; серб. поганити
поганьби́ ти док. — вл. pohańbić; чес. zhanbiti
поганя́ ти недок. — вл. pohonjeć; чес. pohánĕti; слн. poganjati;
серб. погонити
погаси́ ти док. — вл. zhasyć;
чес. uhasiti; слн. pogasiti; серб.
погасити
пога́ снути док. — вл. wuhasnyć; чес. pohasnouti; слн. pogasniti; серб. угасити се
поги́ бель ж. — слн. pogibel;
серб. погибао
поги́ нулий — чес. pohynulý;
слн. poginul; серб. погинуо
поги́ нути док. — чес. pohynouti; слн. poginiti; серб. погинути
погі́рдний — чес. pohrdavý;
серб. погрдан
погі́ршати док. — вл. pohóršeć; чес. pohoršívati se; слн. pogoršati se
погі́ршення с. — чес. pohoršení; слн. pogoršanje
погі́ршити док. — вл. pohóršić; чес. pohoršiti
погі́ршувати недок. — вл. pohóršować; чес. pohoršovati
погла́ дити док. — вл. pohładźic; чес. pohladiti; слн. pogladiti;
серб. погладити
погли́ бити док. — вл. pohłubšić; чес. prohloubiti; слн. poglobiti
погли́ бшувати недок. — вл.
pohłubšować; чес. prohlubovati;
слн. poglabljati
поглода́ ти док. — чес. nahlodati; слн. poglodati
по́ гляд ч. — вл. pohlad; чес.
pohled; слн. pogled; серб. поглед
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погляда́ ти недок. — вл. pohladać; чес. pohledati; слн. pogledati; серб. погледати
погля́ дувати недок. — вл. pohladować; чес. pohledávati; слн.
pogledovati; серб. погледивати
погля́ нути док. — вл. pohladnyć; чес. pohlednouti; серб. погледнути
погна́ ти док. — чес. pohnáti;
слн. pognati; серб. погнати
погної́ти док. — чес. pohnojiti;
слн. pognojiti (внести гній);
серб. погноjити (тс.)
погни́ ти док. — вл. pohniti;
чес. pohníti; слн. pogniti; серб. погњити
погну́ ти док. — серб. погнути
поговори́ ти док. — чес. pohovořiti; слн. pogovoriti; серб.
поговорити
пого́ да ж. — чес. pohoda;
серб. погода
поголодні́ти док. — чес.
vyhladnouti; серб. погладњети
пого́ нич ч. — вл. pohonč; чес.
pohonič; слн. pogonič; серб. погонич
пого́ ня ж. — вл. pohon (тяга); чес. pohon (тс.); слн. pogon
(тс.); серб. погоња
пого́ рда ж. — чес. pohrd;
серб. погрда
пого́ рджувати недок. — чес.
pohrdati; серб. погрђивати
погорди́ ти док. — чес. pohrdnouti; серб. погордити
погорі́лець ч. — слн. pogorelec; серб. погорелац
погорі́лий — чес. pohořelý;
слн. pogorel; серб. погорео
погорі́лля с. — серб. погорелина
погорі́ти док. — чес. pohořeti;
слн. pogoreti; серб. погорети

погости́ ти док. — вл. pohosćić; чес. pohostiti; слн. pogostiti;
серб. погостити
погостри́ ти док. — вл. nawótřeć; чес. naostřiti; слн. poostriti;
серб. пооштрити
поготі́в присл. — серб. поготову
погра́ бати (діал.) док. — вл. pohrabać; чес. pohrabati; слн. zgrabiti; серб. пограбљати
пограбува́ ти док. — серб. пограбити
пограничний (заст.) — чес.
pohraniční; серб. пограничан
пограни́ ччя (заст.) с. — чес.
pohraničí; серб. пограничjе
погра́ ти док. — вл. pohrać; чес.
pohráti; слн. poigrati; серб. поиграти
по́ греб (заст.) ч. — вл. pohrjeb;
чес. pohřeb; слн. pogreb; серб.
погреб
погреба́ ти (заст.) недок. —
вл. pohrjebać; чес. pohřbíti; серб.
погребати
погребти́ (заст.) док. — серб.
погрепсти
погри́ зти док. — чес. pohrýzti;
слн. pogristi
погримі́ти док. — вл. pohrimać;
чес. pohřměti; слн. pogrmeti; серб.
погрмети
погрі́ти док. — вл. pohrěć; чес.
ohřáti; слн. pogreti; серб. погреjати
погріши́ ти док. — чес. pohřešiti; слн. pogrešiti (помилитися);
серб. погрешити (тс.)
погрі́шність ж. — чес. pohřešek; слн. pogrešnost; серб. погрешност
погро́ жувати недок. — чес.
pohrožovati; слн. groziti
погро́ за ж. — вл. pohroza; чес.
pohrůžka; слн. grožnja

погрози́ ти док. — вл. pohrozyć;
чес. pohroziti
погро́ зливий — вл. pohrožliwy
погро́ м ч. — чес. pohrom; слн.
pogrom; серб. погром
погу́ ба ж. — слн. poguba; серб.
погуба
погуби́ ти док. — чес. pohubiti; слн. pogubiti; серб. погубити
погубля́ ти недок. — чес. pohubovati; слн. pogubljati
погру́ знути док. — чес. pohrouziti se; слн. pogrezniti; серб. погрезнути
погуби́ ти док. — чес. zahubiti;
слн. pogubiti; серб. погубити
подава́ ти недок. — вл. podawać; чес. podávati; слн. podajati;
серб. подавати
подави́ ти док. — чес. podáviti;
слн. podaviti; серб. подавити
пода́ лі присл. — чес. podál;
серб. подаље
пода́ льший — чес. podálný;
слн. podaljši; серб. подаљи
подання́ с. — чес. podání
подарува́ ти док. — чес. podarovati; слн. podariti; серб. подаровати
подару́ нок ч. — вл. podark;
чес. podarunek; слн. podaritev;
серб. подарак
пода́ ти док. — вл. podać; чес.
podati; слн. podati; серб. подати
пода́ тливий — серб. податљив
пода́ тливість ж. — серб. податљивост
по́ двиг ч. — чес. podvih; слн.
podvig; серб. подвиг
подви́ жник ч. — серб. подвижник
подві́йний — вл. podwójny;
чес. podvojný; серб. подвоjен
подві́р’я с. — серб. подворjе
подво́ їти док. — вл. podwojić;
слн. podvojiti; серб. подвоjити
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поде́ ржати недок. — чес. podržeti; слн. podržati; серб. подржати
поде́ рти док. — чес. rozedříti;
слн. podreti; серб. подерати, подрети
подзвони́ ти док. — вл. zwonić;
чес. zazvoniti; слн. pozvoniti; серб.
позвонити
подзвя́ кування с. — серб. позвекивање
подзвя́ кувати недок. — серб.
позвекивати
подзьо́ бати док. — чес. pozobati; слн. pozobati; серб. позобати
по́ див ч. — вл. spodźiw; чес.
podiv; серб. удив
поді́бний — вл. podobny; чес.
podobný; слн. podoben; серб. подобан
поді́бність ж. — вл. podobnost;
чес. podobnost; слн. podobnost;
серб. подобност
подіва́ ти недок. — чес. podívati se; серб. подевати
по́ діл ч. — вл. podźĕl; чес.
podíl; серб. подела
поді́л ч. — чес. podolek
поділи́ ти док. — вл. podźĕlić;
чес. poděliti; серб. поделити
поді́лля с. — вл. podólny (низинний); чес. podolí; слн. podolje; серб. подоље
поді́ти док. — слн. deti; cерб.
подети
поді́тися док. — чес. podíti se;
слн. deti se
подо́ ба ж. — вл. podoba; чес.
podoba; слн. podoba; серб. подоба
подо́ батися недок. — чес. podobati se; серб. подобати се
подоби́ зна ж. — вл. podobizna;
чес. podobizna
подовгува́ тий — вл. podołhostny; чес. podlouhlý; слн. podolgovat; серб. подугољаст
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подо́ вжити док. — вл. podlěšić; чес. podloužiti; серб. подужити
подо́ вжувати недок. — вл. podlěšeć; чес. podlužovati; серб. подуживати
подоро́ жній — вл. podróžny
подорожува́ ти недок. — вл. podrožować
подощи́ ти док. — вл. podešćować so; чес. deštiti; серб. подаждити
подріма́ ти док. — вл. podrĕmać; чес. prodřímati; слн. podremati; серб. подремати
подроби́ ти док. — вл. podrjebić; чес. podrobiti; слн. podrobiti;
серб. подробити
по́ друга ж. — слн. podruga
по-дру́ ге присл. — чес. podruhé;
слн. drugič; серб. друго
подря́ пати док. — чес. podrápati; слн. podrapati; серб. подрапати (пошматувати)
подуши́ ти док. — вл. podušyć;
чес. podusiti; слн. podušiti; серб.
подушити
по́ душка ж. — чес. poduška;
серб. духња (перина)
пожада́ ння с. — вл. požada;
чес. požadavek
пожада́ ти док. — вл. požadać;
чес. požádati
пожа́ дливий — вл. požadliwy
пожа́ дний — вл. požadny
пожадува́ ти недок. — вл. požadować; чес. požadovati
пожаліт́ и док. — серб. пожалити
пожа́ р ч. — чес. požár; слн. požar; серб. пожар
пожари́ ще с. — чес. požariště;
слн. požarišče; серб. пожариште
пожа́ рний — чес. požarný; слн.
požaren; серб. пожарни
пожа́ рник ч. — серб. пожарник

пожа́ ти док. — вл. požnjeć; чес.
požíti; слн. požeti; серб. пожети
поженити док. — вл. ženić;
чес. poženiti; слн. poženiti; серб.
поженити
поже́ ртвувати док. — слн. požrtvovalen; серб. пожртвовати
поже́ рти док. — вл. požrĕć; чес.
požráti; слн. požreti; серб. пождрети
пожи́ ва ж. — чес. poživa
поживати недок. — вл. požiwać (споживати); чес. požívati
пожи́ вний — вл. požiwny; чес.
požívný; слн. poživljajoč (живильний)
пожира́ ти недок. — вл. požĕrać; чес. požírati; слн. požirati;
серб. пождирати
пожити док. — вл. požić (спожити); чес. požíti; серб. поживети
пожи́ ток ч. — вл. požitk; чес.
požitek
пожи́ точний — вл. požitny;
чес. požitkový
пожни́ вний — вл. požnjenc
(вересень); серб. пожњевен
пожовти́ ти док. — вл. požołćić; чес. ožlutiti; серб. пожутити
пожовті́ти док. — вл. požołtnyć; чес. zežloutnouti; слн. požolteti; серб. пожутети
по́ за прийм. — чес. poza;
серб. поза
позабува́ ти док. — вл. pozabywać; чес. pozabývati
позабу́ ти док. — вл. pozabyć;
чес. zabýti; слн. pozabiti; серб.
позабити
позаволока́ ти док. — чес.
pozavláčeti; серб. позавлачити
позавчорашній — чес. předvčerejší; слн. predvčerajšnji
позав’я́ зувати док. — чес. pozavazovati; серб. позавезивати

поза́ ддя с. — вл. pozadk; чес.
pozadí; серб. позађе
поза́ ду присл. — чес. pozadu;
серб. позад
позамика́ ти док. — чес. pozamykati
позбира́ ти док. — чес. posbírati; слн. zbirati; серб. сабрати
позбутися док. — вл. pozbyć;
чес. pozbýti se
позва́ ти док. — чес. pozváti;
слн. pozvati; серб. позвати
поздовжній — вл. podołžny;
слн. podolžen; серб. уздужан
поздоро́ вити док. — вл. postrowić; чес. pozdraviti; слн. pozdraviti; серб. поздравити
поздоро́ влення с. — вл. postrow; чес. pozdravení; слн. pozdravljenje; серб. поздрављење
поздоровля́ ти недок. — вл. postrowjeć; чес. pozdravovati; слн.
pozdravljati; серб. поздрављати
поздоро́ вний — вл. postrowny; чес. pozdravný; слн. pozdraven; серб. поздравни
позелени́ ти док. — вл. pozelenić; слн. pozeleniti; серб. позеленити
позелені́ти док. — вл. pozelenić
so; чес. pozeleněti; слн. pozeleneti; серб. позеленети
по́ зив ч. — чес. pozev; слн.
poziv; серб. позив (поклик)
позивни́ й — серб. позивни
позира́ ти недок. — чес. pozírati; серб. позирати
пози́ ркувати недок. — чес.
pozírávati; серб. позиркивати
позирну́ ти док. — чес. pozříti; серб. позирнути
позіва́ ти док. — вл. zywać;
слн. zevati; серб. позевати
по́ зір (діал.) ч. — чес. pozor;
слн. pozor
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позіха́ ти недок. — слн. zehati;
серб. зиjехати
позли́ ти док. — чес. pozlobiti;
серб. позлити
позлі́тка ж. — чес. pozlátko;
слн. pozlatitev
позніма́ ти док. — чес. posnímati; слн. posnemati; серб. поснимати
позоло́ та ж. — вл. pozłotk;
слн. pozlata; серб. позлата
позолоти́ ти док. — вл. pozłoćić; чес. pozlatiti; слн. pozlatiti;
серб. позлатити
позоло́ чений — вл. pozłoćany;
чес. pozlácený; слн. pozlačen; серб.
позлаћен
позоло́ чувати недок. — вл.
pozłoćeć; чес. pozlacovati; слн.
pozlačevati; серб. позлачивати
поіржа́ вілий — вл. zerzawy;
чес. rezavý; слн. porjavel; серб.
порђао
поіржа́ віти док. — вл. zerzawić; чес. rezavěti; слн. porjaveti;
серб. порђати
поїда́ ти недок. — вл. pojědować; чес. pojídati; слн. pojedati;
серб. jести
по́ їзд (валка) ч. — слн. pojezd
пої́здити док. — чес. pojížděti;
слн. pojezditi; серб. поjездити
пої́здка ж. — чес. pojížďka;
слн. pojezd (прогулянка верхи)
пої́лка ж. — серб. поjилица
пої́сти док. — вл. pojesć; чес.
pojísti; слн. pojesti; серб. поjести
пої́ти недок. — чес. pojiti; слн.
pojiti; серб. поjити
поїх́ ати док. — вл. pojeć; чес.
pojechati; слн. pojahati; серб.
поjахати
по́ каз ч. — вл. pokaz; чес.
pokaz; слн. pokaz;
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показа́ ти док. — вл. pokazać;
чес. pokázati; слн. pokazati; серб.
показати
пока́ зувати недок. — вл. pokazować; чес. pokazávati; слн.
pokazovati; серб. показувати
пока́ кати (дит.) док. — чес.
pokakati; слн. pokakati; серб.
покакити се
пока́ пати док. — чес. pokapati; слн. pokapati; серб. покапати
пока́ ра ж. — чес. pokara; слн.
pokarati (вилаяти); серб. покарање
покара́ ти док. — чес. pokárati;
слн. pokarati (вилаяти); серб. покарати
пока́ шлювати недок. — чес.
pokašlovati; слн. pokašljevati;
серб. покашљивати
пока́ шляти док. — чес. pokašlati; слн. pokašljati; серб. покашљати
покая́ ння с. — чес. pokání;
серб. покаjање
пока́ ятися док. — чес. pokáti
se; серб. покаjати се
по́ ки присл. — серб. покле
покива́ ти док. — вл. pokiwać;
чес. pokývati; слн. pokimati; серб.
покимати
поки́ дати док. — вл. pokidać;
чес. nakydati; слн. pokidati; серб.
покидати
покипі́ти док. — чес. kypěti;
слн. pokipeti; серб. покипети
по́ кій (заст.) — вл. pokoj; чес.
pokoj; слн. pokoj; серб. покоj
покі́йний — слн. pokojen;
серб. покоjни
покі́йник ч. — слн. pokojnik;
серб. покоjник
покі́йниця ж. — слн. pokojnica; серб. покоjница
покі́рний — вл. pokorny; чес.
pokorný; слн. pokoren; серб. покоран

покі́рність ж. — вл. pokornost;
чес. pokornost; слн. pokornost;
серб. покорност
покі́с ч. — чес. pokos; серб.
покосак
поклада́ ти недок. — вл. pokladować; чес. pokládati; слн. pokladati
по́ клади мн. — вл. pokład; чес.
poklad (скарб); серб. поклад
покла́ сти док. — вл. pokłasć;
чес. poklásti.
поклепа́ ти док. — вл. poklepać (поплескати); чес. poklepati;
слн. poklepati; серб. поклепати
по́ клик ч. — серб. поклик
покли́ кнути док. — серб. покликнути
поклі́н ч. — вл. poklon; чес.
poklon; слн. poklon; серб. поклон
поклони́ тися док. — вл. pokłonić so; чес. pokloniti se; слн. pokloniti se; серб. поклонити се
покло́ нник ч. — серб. поклоник
покло́ нниця ж. — серб. поклоница
поклюва́ ти док. — вл. kluwać; чес. poklovati; слн. pokljuvati; серб. покљувати
покляка́ ти док. — вл. poklakować so; чес. poklekati; серб. поклећи
покля́ кнути док. — вл. poklaknyć so; чес. pokleknouti; слн.
poklekniti; серб. поклекнути
поколі́ння с. — чес. pokolení;
слн. pokolenje; серб. поколење
поколо́ ти док. — чес. skláti;
слн. poklati; серб. поклати
покопа́ ти док. — вл. pokopać;
чес. pokopati; слн. pokopati; серб.
покопати (закопати)
поко́ ра ж. — вл. pokora; чес.
pokora; слн. pokora; серб. покора
покори́ ти док. — вл. pokorić;

чес. pokořiti; слн. pokoriti; серб.
покорити
покорми́ ти док. — вл. pokormić; чес. pokrmiti; слн. pokrmiti
покороти́ ти док. — вл. krótšic;
чес. ukrátiti; слн. skrajšati; серб.
пократити
покоря́ ти недок. — вл. pokorjeć; чес. pokořovati; слн. pokoravati; серб. покоравати
покоси́ ти док. — чес. pokositi;
слн. pokositi; серб. покосити
покра́ жа ж. — слн. kraja;
серб. покрађа
покра́ й прийм. — чес. pokraj;
слн. pokraj; серб. покраj
покра́ пати док. — чес. pokrápati; слн. pokapati; серб. покапати
покраси́ ти (заст.) док. — вл.
pokrasnić; чес. okrášliti слн. okrasiti; серб. покрасити
покра́ сти док. — вл. pokradnyć; чес. pokrasti; слн. pоkrasti;
серб. покрасти
по́ крив ч. — вл. pokryw; чес. pokryv; слн. pokritje; серб. покрив
покрива́ ло с. — вл. pokrywadło; чес. pokryvadlo; слн.
pokrivalo; серб. покривало
покрива́ ти недок. — вл. pokrywać; чес. pokrývati; слн. pokrivati; серб. покривати
покриви́ ти док. — чес. pokřiviti; слн. skriviti; серб. покривити
покри́ вка ж. — вл. pokrywka;
чес. pokrývka; слн. pokrovka;
серб. покривка
по́ крик ч — чес. pokřik
покри́ кувати недок. — чес. pokřikovati
покри́ ти док. — вл. pokryć; чес.
pokrýti; слн. pokriti; серб. покрити
покриття́ с. — вл. pokryw;
чес. pokrytí; слн. pokritje; серб.
покриће
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покро́ в ч. — чес. pokrov; слн.
pokrov (покришка); серб. покров
покро́ їти док. — чес. pokrojeti;
слн. pokrojiti; серб. покроjити
покропи́ ти док. — вл. pokrjepić; чес. pokropiti; слн. pokropiti;
серб. покропити
покува́ ти док. — вл. pokować; чес. okovati; слн. pokovati;
серб. поковати
поку́ митися док. — серб. покумити се
покуня́ ти док. — серб. покуњати
покупи́ ти док. — вл. pokupić;
чес. pokoupiti; слн. pokupiti; серб.
покупити
покупува́ ти док. — вл. pokupować; чес. pokupovati; слн.
pokupovati; серб. покуповати
покуса́ ти док. — чес. pokousati; слн. pokusati; серб. покусати
поку́ та ж. — вл. pokuta; чес.
pokuta
пола́ ж. — слн. pola; серб. пола
полако́ митися док. — слн. polakomniti se; серб. полакомити се
полама́ ти док. — вл. połamać;
чес. polamati; слн. polomiti; серб.
поламати
по́ ле с. — вл. polo; чес. pole;
слн. polje; серб. поље
полежати док. — вл. poležeć;
чес. poležeti; слн. poležati; серб.
полежати
полеті́ти док. — чес. poletěti;
слн. poleteti; серб. полетети
поли́ в ч. — вл. poliw; слн. poliv;
серб. поливање
поли́ ва ж. — вл. poliw; чес.
poleva
полива́ ння с. — слн. polivanje; серб. полевање
полива́ ти недок. — вл. poliwać;
чес. polívati; слн. polivati; серб.
полевати
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по́ ливка (діал.) ж. — вл. poliwka; чес. polévka; слн. polivka;
серб. полевка
полиза́ ти док. — чес. polizati;
слн. polizati; серб. полизати
поли́ н ч. — вл. połon; чес. peluň; слн. pelin; серб. пелин
полино́ вий — вл. połonowy;
чес. peluňkový; слн. pelinov; серб.
пелинов
поли́ ти док. — вл. poleć; чес.
políti; слн. politi; серб. полити
поли́ ця ж. — вл. połca; чес.
police; слн. polica; серб. полица
поли́ чка ж. — вл. połčka; чес.
polička; слн. polička; серб. поличица
поли́ чник (діал.) ч. — чес. políček
полиши́ ти док. — серб. полишити
полі́зти док. — чес. polézti;
слн. polesti
полі́й ч. — серб. полоj
полі́но с. — вл. polĕń (перекладинка); чес. poleno; слн. poleno; серб. полено
полін
́ це с. — чес. polínko; слн.
polence
поліпи́ ти док. — чес. polepiti;
слн. polepiti; серб. полепити
поліп
́ шити док. — вл. polĕpšić;
чес. polepšiti; слн. polepšati; серб.
полепшати
поліп
́ шувати недок. — вл. polĕpšować; чес. polepšovati; слн.
polepšavati; серб. полепшавати
полі́сся с. — чес. polesí
політ́ ч. — вл. polĕt; чес. polet;
слн. polet; серб. полет
політа́ ти док. — вл. polĕtać;
чес. polétati; серб. полетати
полк ч. — вл. połk; чес. pluk;
слн. polk; серб. пук (народ)
поло́ ва ж. — чес. pleva; слн.
pleva; серб. плева

поло́ вий — вл. płowy; чес.
plavý; слн. plav; серб. плав
полови́ на ж. — вл. polojca;
чес. polovina; слн. polovina; серб.
половина
полови́ ти док. — чес. vyloviti;
слн. poloviti; серб. половити
половіт́ и недок. — вл. płowić;
чес. plavĕti; серб. плавети
поло́ ження с. — вл. połoženje; чес. položení; слн. položaj;
серб. положаj
положи́ ти док. — вл. połožić;
чес. položiti; слн. položiti; серб.
положити
по́ лоз ч. — чес. plaz; слн. plaz;
серб. плаз
поломи́ ти док. — чес. polomiti;
слн. polomiti; серб. поломити
поло́ н ч. — чес. plen; слн.
plen (здобич); серб. плен (тс.)
полони́ на ж. — вл. płonina
(рівнина); чес. planina; слн. planina; серб. планина
полони́ ти док. — чес. pleniti;
слн. pleniti (пограбувати); серб.
пленити (тс.)
полоска́ ння, полокання (діал.) с. — вл. płokanje; чес. plaskaní; слн. splakovanje; серб. плакање
полоска́ ти, полокати (діал.)
недок. — вл. płokać; чес. plaskati; слн. izplakovati; серб. плакати
полоскота́ ти док. — вл. połoskotać
поло́ ти недок. — вл. plĕć; чес.
plíti; слн. pleti; серб. пљети
полотно́ с. — вл. płatno (сукно); чес. plátno; слн. platno; серб.
платно
полотня́ ний — вл. płatny (суконний); слн. platnen; серб. платнен
поло́ хати, полоши́ ти недок. —
вл. płóšić; чес. plašiti; слн. plašiti; серб. плашити

полохли́ вий — чес. plachý;
слн. plašljiv; серб. плашљив
по́ лудень ч. — чес. poledne;
слн. poldne; серб. подне
по́ лум’я с. — вл. płomjo; чес.
plamen; слн. plamen; серб. пламен
полум’яні́ ти недок. — вл. płomjenić; чес. plamĕniti; слн. plameneti; серб. пламити се
польови́ й — вл. polowy; чес.
polní; слн. poljski; серб. пољски
полюбити док. — вл. polubić
(пообіцяти); чес. oblíbiti; слн.
vzljubiti; серб. узљубити
по-лю́ дськи присл. — чес.
polidsku
поляга́ ти док. — чес. polehati;
слн. polegati; серб. полегати
полягти́ док. — чес. polehnouti; слн. poleči; серб. полећи
поля́ каний — чес. polekaný
поляка́ ти док. — чес. poléknouti
поля́ на ж. — чес. polana; слн.
poljana; серб. пољана
помага́ ти недок. — вл. pomhać; чес. pomahati; слн. pomagati;
серб. помагати
помага́ ч ч. — чес. pomahač;
слн. pomagač; серб. помагач
пома́ зати док. — вл. pomazać;
чес. pomazati; слн. pomazati; серб.
помазати
пома́ лу присл. — вл. pomału;
чес. pomalu; слн. pomalo; серб.
помало
помалюва́ ти — вл. pomolować; чес. pomalovati
помасти́ ти док. — чес. pomastiti; слн. pomastiti; серб. умастити
помаха́ ти док. — чес. máchati;
слн. pomahati
помахну́ ти док. — чес. máchnouti; слн. pomahniti
пома́ цати док. — вл. pomasać;
чес. pomakati
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помело́ с. — чес. omelo; слн.
omelo; серб. омело
поме́ ншити док. — вл. pomjeńšić; чес. zmenšiti; слн. pomanjšati
поме́ ншувати недок. — вл.
pomjeńšować; чес. zmenšovati;
слн. pomanjšovati
поме́ рзлий — чес. pomrzlý;
слн. pomrzel; серб. помрзао
поме́ рзнути док. — вл. pomjerznyć; чес. pomrznouti; слн. pomrzniti; серб. помрзнути
поме́ ркнути док. — чес. pomrknouti; слн. pomrkniti; серб. помркнути
поме́ рти док. — вл. pomrěć; чес.
umříti; слн. pomreti; серб. помрети
помести́ док. — вл. mjesć; чес.
umésti; слн. pomesti; серб. помести
помета́ ти док. — вл. pomjetać;
чес. pometati; слн. pometati; серб.
пометати
помига́ ти док. — чес. pomíhati;
слн. pomigati; серб. намигивати
поми́ ї мн. — вл. pomyje; чес.
pomyje; слн. pomije; серб. помиjе
поми́ йниця ж. — слн. pomijnik
помика́ ти недок. — чес. pomykati; слн. pomikati (посувати);
серб. помицати (тс.)
поми́ лувати док. — чес. pomilovati; слн. pomilovati; серб.
помиловати
помина́ ти недок. — вл. pominać; чес. vzpominati; слн. spominjati se; серб. поменовати
помина́ тися (діал.) недок. — вл.
pominać; чес. upomenouti; серб.
помињати
помину́ ти док. — вл. pominyć
so; чес. pominouti; слн. pominiti
помирати недок. — чес. pomírati; слн. pomirati; серб. помирати
помири́ ти док. — чес. smířiti;
слн. pomiriti; серб. помирити
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по́ мисел ч. — вл. pomysl; чес.
pomysl; слн. pomisel; серб. помисао
поми́ слити док. — вл. pomyslić; чес. pomysliti; слн. pomisliti;
серб. помислити
поми́ ти док. — вл. pomyć; чес.
pomýti; слн. pomiti; серб. умити
помишля́ ти недок. — вл. pomysleć; чес. pomýšleti; слн. pomisliti; серб. помишљати
поміня́ ти док. — вл. zaměnić;
чес. zaměniti; слн. zamenjati; серб.
помењати
помі́рний — вл. pomĕrny;
чес. pomĕrný
помі́ряти док. — вл. poměrić;
чес. vyměřiti; слн. pomerjati; серб.
померати
помі́сний — серб. помесни
помі́ст ч. — серб. помост
помісти́ ти док. — вл. wuměsćić; чес. umístiti; слн. namestiti;
серб. поместити
по́ міч ж. — вл. pomoc; чес.
pomoc; слн. pomoč; серб. помоћ
помічни́ й — вл. pomocny;
чес. pomocný; серб. помоћан
помічни́ к ч. — вл. pomocnik;
чес. pomocník; слн. pomočnik;
серб. помоћник
помічни́ ця ж. — вл. pomocnica; чес. pomocnice; слн. pomočnica; серб. помоћница
поміша́ ти док. — слн. pomešati; серб. помешати
поміща́ ти — вл. wuměsćeć;
чес. umísťovati; слн. nameščati;
серб. помештати
помно́ жити док. — вл. pomnožić; чес. zmnožiti; слн. pomnožiti; серб. помножити
помо́ вчати док. — чес. pomlčeti; слн. pomolčati; серб. попомућати

помогти́ док. — чес.pomoci;
слн. pomoči; серб. помоћи
помолитися док. — вл. pomodlić so; чес. pomodliti se; слн.
pomoliti; серб. помолити се
помолоди́ ти док. — вл. womłodźić; чес. omladiti; слн. pomladiti;
серб. помладити
помолоді́ти док. — вл. womłódźeć; чес. omladnouti; слн.
pomladeti; серб. помладити се
помоло́ ти док. — вл. zemlěć; чес.
umlíti; слн. pomleti; серб. помлети
помолоти́ ти док. — вл. pomłóćić; чес. pomlátiti; слн. pomlatiti; серб. помлатити
помори́ ти док. — вл. pomorić;
чес. vymořiti; слн. pomoriti; серб.
поморити
помо́ рський — вл. pomórski;
чес. pomořský; слн. pomorski; серб.
поморски
помо́ р’я с. — вл. pomorjo; чес.
pomoří; слн. pomorje; серб. поморjе
помости́ ти док. — чес. mostiti;
серб. помостити
помочи́ ти док. — чес. smočiti;
слн. pomočiti; серб. помочити
по́ мста ж. — чес. pomsta
пому́ чити док. — чес. pomučiti;
слн. pomučiti; серб. помучити
помути́ ти док. — вл. pomućić;
чес. moutiti; серб. помутити
пом’яну́ ти док. — чес. vzpomenouti; слн. pomeniti; серб. поменути
пом’я́ ти док. — вл. mjasć; чес.
pomnouti; слн. pometi
понагина́ тися док. — серб. понагињати се
по́ над прийм. — чес. ponad;
серб. понад
понаді́ятися док. — вл.
nadźeć so; чес. nadíti se; серб.
понадати се

по-на́ ськи присл. — серб.
понашки
понеді́лок ч. — вл. póndźela;
чес. pondĕlek; слн. ponedeljek;
серб. понедељак
понести́ док. — вл. ponjesć;
чес. ponésti; слн. ponesti; серб.
понети
пони́ жувати недок. — вл.
ponižować; чес. ponižovati; слн.
ponižavati; серб. понижавати
пони́ зити док. — вл. ponižić;
чес. ponížiti; слн. znižati; серб. понизити
поника́ ти недок. — чес. zanikavati; слн. ponikati
пони́ кнути док. — чес. niknouti; слн. ponikniti; серб. поникнути
пони́ щити док. — слн. uničiti;
серб. поништити
поні́жити док. — чес. něžiti;
слн. ponežiti
понови́ ти док. — вл. ponowić;
слн. ponoviti; серб. поновити
поновля́ ти недок. — вл. ponowjeć; слн. ponavljati; серб. понављати
по́ ночі присл. — вл. ponócny
(нічний); чес. ponocný (тс.);
слн. ponoči; серб. поноће
поночі́ти недок. — серб. сноћити се
пону́ ка ж. — серб. понука
понука́ ти недок. — серб. понукати
пону́ кувати недок. — серб.
понукивати
пону́ рити док. — вл. ponurić;
серб. понурити
поню́ хати док. — вл. ponuchać; слн. ponjuhati; серб. поњушкати
поня́ ття с. — чес. ponĕtí;
слн. pojem; серб. поjам, поњаће
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пообі́дати док. — вл. powobjedować; чес. poobědvati; слн. poobedovati; серб. пообедовати
поора́ ти док. — вл. worać; чес.
poorati; слн. poorati; серб. поорати
попа́ дати док. — чес. popadati; слн. popadati; серб. попадати
по́ пасом присл. — серб. пасом
попали́ ти док. — вл. popalić;
чес. popáliti; слн. popaliti; серб.
попалити
попа́ рити док. — вл. poparić;
чес. opařiti; слн. popariti; серб.
попарити
по́ пас ч. — серб. попас
попаса́ ти недок. — чес. napásávati; серб. попасивати
попа́ сти1 (худобу) док. — вл.
popasti; чес. popásti; слн. popasti;
серб. попасти
попа́ сти2 (потрапити) док. —
вл. popadnyć (запопасти); чес. popadnouti (тс.); слн. popasti (тс.);
серб. попасти
попекти́ док. — вл. popjec; чес.
opéci; слн. popeči; серб. попећи
попели́ ця ж. — серб. пепељак, пепелница
попели́ ще с. — вл. popjelnišćo; чес. popelištĕ; слн. pepelišče; серб. пепелиште
по́ пеловий — вл. popjełowy;
чес. popelový; слн. pepelnat
попелю́ шка ж. — вл. popjelawa; чес. popelka; слн. pepelčica; серб. пепелница
попеля́ стий — вл. popjelawy;
чес. popelavý; слн. pepelast; серб.
пепељаст
попере́ дній — чес. popřední;
слн. poprednji
попе́ реду присл. — вл. prědku;
чес. popředí; слн.popred; серб.
попред
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попере́ к присл. — слн. poprek;
серб. попреко
попере́ чний — слн. poprečen;
серб. попречан
пописа́ ти док. — вл. popisać;
чес. popsáti; слн. popisati; серб.
пописати
попи́ сувати недок. — вл. popisować; чес. popisovati; серб.
пописивати
попита́ ти док. — серб. попитати
попи́ ти док. — вл. wotpić; чес.
odpiti; слн. popiti; серб. попити
по́ піл ч. — вл. popjeł; чес.
popel; слн. pepel; серб. пепео
попіле́ ць ч. — чес. popelec
попільни́ ця ж. — вл. popjelnik; чес. popelnice; слн. pepelnica
попі́сяти док. — серб. попишати
поплаво́ к ч. — чес. poplavek
поплазува́ ти док. — чес. proplaziti; слн. poplezati; серб. поплазити
попла́ кати док. — чес. poplakati; серб. поплакати
поплати́ ти док. — чес. poplatiti; серб. поплатити
поплеска́ ти док. — вл. popleskać; чес. popleskati; слн. poploskati; серб. попљескати
попле́ скувати недок. — чес.
popleskovati; серб. попљескивати
поплести́ док. — вл. poplesć;
чес. poplésti; слн. poplesti; серб.
поплести
попли́ нути док. — вл. popłunyć; чес. odplynouti; слн. odplavati; серб. поплинути
поплі́снявіти док. — чес. poplísnívati; серб. поплеснавити
поплюва́ ти док. — вл. popluwać; чес. poplivati; слн. popljuvati; серб. попљувати

поплю́ скати док. — вл. popluskać; слн. pljuskati; серб.
попљускати
попо́ внення с. — слн. dopolnitev; серб. попуна
попо́ внити док. — чес. vyplniti; слн. dopolniti; серб. попунити
попо́ внювати недок. — чес.
vyplnívati; слн. dopolnjevati; серб.
попуњивати
попоїз́ дити док. — чес. popojížděti
пополові́ти док. — чес. plavěti;
серб. поплавети
пополоти док. — вл. wuplěć;
чес. vyplíti; слн. popleti; серб. поплевити
пополо́ хати док. — вл. spłóšić;
чес. splašiti; слн. poplašiti; серб.
поплашити
пополудні присл. — вл. popołdnjo; чес. popolední; слн. popoldne; серб. пополдне
попо́ на ж. — чес. popona
попоро́ ти док. — слн. poparati; серб. попарати, попорити
попороши́ ти док. — вл. poprošić; чес. poprašiti; слн. poprašiti; серб. попрашити
попо́ рскати док. — вл. porskać
(чхати); чес. prskati; серб. попрскати
попочека́ ти док. — вл. počakać; чес. počekati; слн. počakati;
серб. попочекати
попра́ вді присл. — чес. popravdĕ; серб. по правди
попра́ вити док. — вл. poprawić; чес. popraviti; слн. popraviti;
серб. поправити
попра́ вка ж. — вл. poprawa;
чес. poprava; слн. poprava; серб.
поправка
поправля́ ти недок. — вл. poprawjeć; чес. poprávěti; слн. popravljati; серб. поправљати

попра́ ти док. — чес. popráti;
слн. oprati; серб. попрати
поприйма́ ти док. — вл. popřimać; чес. popřijímati; слн. sprejemati; серб. попримати
по́ прище с. — слн. poprišče;
серб. поприште
попри́ щити док. — серб. поприштити се
попродава́ ти док. — чес. rozpodávati; слн. razprodajati; серб.
попродавати
попро́ дати док. — чес. rozprodáti; слн. razprodati; серб. попродати
попроси́ ти док. — вл. poprosić; чес. poprositi; слн. poprositi
(запитати); серб. попросити
попру́ га ж. — чес. popruh;
серб. попруг
попря́ сти док. — вл. popřasć;
чес. upřísti; слн. popresti; серб.
попрести
попу́ дити (діал.) недок. — чес.
popuditi; слн. poditi; серб. попудити
попуска́ ти недок. — вл. popušćeć; чес. popouštěti; слн.
popuščati; серб. попуштати
по́ пуст ч. — слн. popust; серб.
попуст
попусти́ ти док. — вл. popušćić; чес. popustiti; слн. popustiti;
серб. попустити
попу́ тати док. — вл. poputać;
серб. попутати
попу́ тник ч. — слн. popotnik
попу́ тниця ж. — слн. popotnica
попу́ тній — слн. popoten (дорожній); серб. попутни
по-п’я́ те присл. — чес. po páté;
слр. petič
пора́ да ж. — вл. porada; чес.
porada
пора́ дити док. — вл. poradźić; чес. poraditi
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пора́ дник ч. — вл. poradnik;
чес. poradce
пора́ дуватися док. — чес. zaradovati se; серб. порадовати се
поража́ ти недок. — вл. poražeć; чес. poražeti; слн. poražati;
серб. поражавати
порази́ ти док. — вл. porazyć;
чес. poraziti; слн. poraziti; серб.
поразити
пора́ зка ж. — вл. poražka; чес.
poražka; слн. poraz; серб. пораз
пора́ нений — вл. ranjeny; чес.
raněný; слн. ranjen; серб. рањен
пора́ ну присл. — чес. poránu;
серб. порано
по́ ратися недок. — вл. porać so;
чес. párati se
поре́ брина ж. — слн. porebrnica (плевра); серб. поребрина
пори́ в ч. — чес. poryv; слн.
poriv; серб. порив
пори́ нути док. — слн. poriniti; серб. поринути
пори́ ти док. — вл. poryć; чес.
zrýti; слн. poriti; серб. порити
порівняти док. — чес. porovnati;
слн. poravnati; серб. поравнати
порі́г ч. — вл. próh; чес. práh;
слн. prag; серб. праг
порі́зати док. — вл. rězać; чес.
pořezati; слн. porezati; серб. порезати
порі́ччя с. — чес. poříčí; слн.
porečje; серб. поречjе
породи́ ти док. — вл. porodźić;
чес. poroditi; слн. poroditi; серб.
породити
породі́лля ж. — вл. porodnica; слн. porodnica; серб. породиља
порожни́ на ж. — вл. prózdnina; чес. prazdnota; слн. praznina;
серб. празнина
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порожни́ ти недок. — вл. prózdnić; чес. prazdniti; слн. prazniti;
серб. празнити
поро́ жній — вл. prózdny; чес.
prazdný; слн. prazen; серб. празан
пороздава́ ти док. — чес. porozdávati; слн. razdati; серб. пораздавати
порозкида́ ти док. — чес. rozkydati; серб. пораскидати
порозпада́ тися док. — вл. rozpadać; чес. rozpadati se; слн. razpadati; серб. пораспадати се
порозумі́ння с. — чес. porozumĕní; слн. sporazum; серб. поразумење
порозумі́тися док. — вл. dorozumić so; чес. porozuměti se; слн.
porazumeti se; серб. поразумети се
поро́ м ч. — чес. prám; серб.
прам
пороси́ нець ч. — чес. prasetník
пороси́ ти док. — чес. porositi;
слн. porositi; серб. поросити
пороси́ тися (про свиню) недок. — вл. prosyć so; чес. prasiti
se; слн. prasiti se; серб. прасити се
поро́ сна (свиня) ж. — чес.
prasná
порости́ док. — вл. porosć;
чес. porůsti; слн. porasti; серб.
порасти
порося́ с. — вл. proso; чес.
prase (свиня); слн. prase; серб.
прасе
порося́ тина ж. — чес. prasečina (свинина); слн. prasetina
(тс.); серб. прасетина
порося́ тко с. — чес. prasátko;
слн. prašiček; серб. прасенце
порося́ чий — вл. prosacy;
чес. prasečí; слн. prašičji (свинячий); серб. прасећи
поро́ ти недок. — вл. próć; чес.
parati; слн. parati; серб. парати

по́ рох ч. — вл. proch; чес.
prach; слн. prah; серб. прах
порохня́ вий — вл. prochnawy;
чес. práchnivý
порохня́ віти недок. — вл.
prochnawić; чес. práchnivěti
пороши́ на ж. — серб. прашина
пороши́ ти недок. — вл. próšić; чес. prášiti; слн. prašiti; серб.
прашити
порошо́ к ч. — вл. próšk; чес.
prášek; слн. prašek; серб. прашак
по́ рпатися, ко́ рпатися недок. — чес. krpati; слн. krpati;
серб. прпати се
по́ рскавка (діал.) ж. — чес.
prskavka; серб. прскалица
по́ рскати недок. — вл. porskotać (чхати); чес. prskati; слн.
prskati; серб. прскати
по́ рснути док. — вл. porsknyć (чхнути); чес. prsknoti; слн.
prskniti; серб. прснути
порт (вид полотна) ч. — слн.
prt; серб. прт
поруба́ ти док. — вл. porubać;
чес. porubati
пору́ га ж. — серб. поруга
пору́ ка ж. — чес. poruka; слн.
poroka (вінчання); серб. порук
порум’я́ нити док.— чес. zruměniti; слн. porumeniti; серб. поруменити
порум’яні́ти док. — чес. zruměněti; слн. porumeneti (пожовтіти); серб. поруменети
поруча́ ти недок. — вл. poručeć; чес. poroučeti; слн. poročati
(повідомляти); серб. поручати
поручи́ ти док. — вл. poručić;
чес. poručiti; слн. poročiti (вінчати); серб. поручити
пору́ чення с. — вл. poručenje; чес. poručenství; слн. poro-

čanje (повідомлення); серб. поручивање
пору́ шення с. — чес. porušení;
слн. porušenje
пору́ шити док. — чес. porušiti; слн. porušiti; серб. порушити
пору́ шувати недок. — чес. porušovati; серб. порушавати
по́ рхавка ж. — вл. porchawa;
серб. прхавица
по́ ряд прийм. — чес. pořad;
серб. поред
поря́ дний — вл. porjadny; чес.
pořádný; серб. поредан
поря́ док ч. — вл. porjadk; чес.
pořádek; серб. поредак
посади́ ти док. — вл. posadźić;
чес. posaditi; слн. posaditi; серб.
посадити
посвари́ ти док. — вл. poswarić; чес. svařiti; слн. posvariti
посві́дчити док. — вл. swědčić;
чес. dosvědčiti; серб. посведочити
посвіти́ ти док. — вл. poswĕćić; чес. posvítiti; слн. posvetiti;
серб. посветити
посвя́ та ж. — чес. posvěta;
слн. posvetitev; серб. посвета
посвяти́ ти док. — вл. poswjećić; чес. posvětiti; слн. posvetiti;
серб. посветити
посвя́ чений — вл. poswjećeny;
чес. posvěcený; слн. posvečen;
серб. посвећен
посвя́ чення с. — вл. poswjećenje; чес. posvícení; слн. posvečenje; серб. посвећење
посвя́ чувати недок. — вл. poswjećić; чес. posvěcovati; слн.
posvečati; серб. посвећивати
посели́ ти док. — слн. poseliti;
серб. поселити
посере́ д прийм. — вл. wosrjedź;
чес. uprostřed; слн. posred; серб.
посред
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посере́ дник ч. — вл. posrĕdnik;
слн. posrednik; серб. посредник
посере́ дниця ж. — вл. posrědnica; слн. posrednica; серб. посредница
посере́ дній — вл. posrědni;
слн. posreden; серб. посредан
по́ сестра ж. — чес. posestryně; слн. posestrima; серб. посестра
посе́ стритися док. — слн. posestriti se; серб. посестрити се
посе́ стриця ж. — чес. posestrica; серб. посестрица
поси́ вілий — чес. posivělý;
слн. posivel; серб. посивео
поси́ віти док. — чес. posivěti;
слн. posiveti; серб. посивети
поси́ діти док. — вл. posedźeć;
чес. poseděti; слн. posedeti; серб.
попоседети
посила́ ти недок. — чес. posílati; слн. pošiljati; слн. pošiljati;
серб. пошиљати
поси́ лити док. — вл. posylnić;
чес. posiliti; серб. посилити
поси́ лка ж. — вл. posyłka; чес.
posílka; слн. pošiljka; серб. пошиљка
поси́ ніти док. — чес. zesiněti;
слн. posinjeti; серб. посињети
поси́ нілий — чес. zesinalý;
серб. посињео
посинови́ ти док. — слн. posinoviti; серб. посинити
поси́ люватися недок. — чес.
posílovati se; серб. посиљивати се
поси́ пати док. — вл. posypać;
чес. posypati; слн. posipati; серб.
посипати
посироті́ти док. — вл. wosyroćić; чес. osirotěti; слн. osiroteti;
серб. посиротети
посі́в ч. — вл. wysyw; чес.
zásev; слн. posev; серб. посев
посіва́ ти недок. — чес. posívati
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посіда́ ти недок. — чес. posedati; слн. posedati; серб. поседати
посі́сти док. — чес. posednouti; серб. посести
посікти́ док. — вл. wusykać
(покосити); чес. posekati; слн.
poseči; серб. посећи
посі́яти док. — вл. posyć; чес.
posíti; слн. posejati; серб. посиjати
поскака́ ти док. — вл. poskakać; чес. poskákati; слн. poskakati; серб. поскакати
поска́ кувати недок. — вл. poskakować; чес. poskakovati; слн.
poskakovati; серб. поскакивати
поскида́ ти док. — чес. kydati;
серб. поскидати
поскли́ ти док. — слн. zastekliti; серб. постаклити
поско́ чити (діал.) док. — вл. poskočić; чес. poskočiti; слн. poskočiti; серб. поскочити
поскри́ пувати недок. — вл.
křipotać; чес. skřípávati; слн. poškripavati; серб. пошкрипивати
поскупі́ ти док. — серб. поскупети
посла́ бити док. — вл. posłabić;
чес. oslabiti; серб. послабити
послабля́ ти недок. — вл. posłabjeć; чес. oslabovati; серб. слабити
посла́ бшати док. — слн. poslabšati
послане́ ць ч. — вл. pósłanc;
чес. poslanec; слн. poslanec
посла́ нка ж. — вл. pósłanka;
чес. poslankyně; слн. poslanka
посла́ ння с. — вл. posłanje;
чес. poslání; слн. poslanica; серб.
послање
посла́ ти1 док. — вл. pósłać; чес.
posláti; слн. poslati; серб. послати
посла́ ти2 (постелити) док. —
чес. postláti; слн. postlati
послизну́ тися, посклизнутися
(діал.) док. — серб. посклизнути се

посли́ нити док. — чес. posliniti; слн. posliniti
по́ слід ч. — вл. poslednje
послідо́ вник ч. — серб. последник
по́ слуга ж. — чес. posluha;
слн. usluga; серб. послуга
послужи́ ти док. — вл. posłužić; чес. posloužiti; слн. poslužiti;
серб. послужити
по́ слух ч. — чес. poslech; слн.
posluh (слух); серб. послух
послу́ хати док. — вл. posłuchać;
чес. poslouchati; слн. poslušati;
серб. послухнути
послуха́ ч ч. — вл. posłuchar;
чес. posluchač; слн. poslušalec
послу́ шний (заст.) — вл. posłušny; чес. poslušný; слн. poslušen; серб. послушан
послу́ шник ч. — чес. poslušník;
серб. послушник
посме́ ртний — вл. posmjertny;
чес. posmrtný; слн. posmrten; серб.
посмртни
по́ сміх ч. — вл. posmĕch; чес.
posměch; слн. posmeh; серб. посмех
посміха́ тися недок. — вл. posměwać so; чес. posmívati se; слн.
posmihati se; серб. посмехивати се
посміхну́ тися док. — вл. posmějkotać so; слн. posmehniti se;
серб. посмехнути се
по́ смішка ж. — чес. posmíšek; серб. посмешак
посмі́юватися недок. — чес.
posmívati se; слн. posmehovati se
посмія́ тися док. — вл. posmjeć
so; чес. posmáti se; хорв. posmijati se
посмоли́ ти док. — вл. zasmolić; чес. usmoliti; слн. posmoliti;
серб. посмолити
посмутнілий — чес. posmutnělý

посні́дати док. — вл. posnĕdać
поснува́ ти док. — вл. posnować; чес. usnovati; слн. snovati;
серб. посновати
посо́ л ч. — вл. posoł; чес. posel
посоли́ ти — вл. poselić; чес.
posoliti; слн. posoliti; серб. посолити
посолоди́ ти док. — вл. posłodźić; чес. osladiti; слн. posladiti
посо́ льство с. — вл. poselstwo
(послання); слн. poslaništvo; серб.
послаништво
посо́ хлий — чес. poschlý;
серб. посахнуо
посо́ хнути док. — чес. poschnouti; слн. posahniti; серб. посахнути
поспа́ лювати док. — чес. pospálívati; серб. поспаљивати
поспа́ ти док. — вл. pospać;
чес. pospáti; слн. pospati; серб.
поспати
по́ спіх ч. — вл. pospĕch; чес.
pospěch; серб. поспех
поспіша́ ти недок. — вл. pospĕšeć; чес. pospíchati; слн. pospeševati; серб. поспешивати
поспіши́ ти док. — вл. pospĕšić; чес. pospíšiti; слн. pospešiti;
серб. поспешити
поспі́шний — вл. pospĕšny; чес.
pospěšný; слн. pospešen; серб. поспешан
посра́ ти док. — вл. srać; чес.
nasráti; слн. posrati; серб. посрати се
посрі́блити док. — вл. poslěbornić; чес. postříbřiti; слн. posrebriti; серб. посребрити
посса́ ти док. — чес. possáti;
слн. posesati; серб. попосати
поста́ ва ж. — вл. postawa; чес.
postava; слн. postava; серб. постава
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поста́ вити док. — вл. postajić;
чес. postaviti; слн. postaviti; серб.
поставити
поста́ рити док. — вл. zestarjeć;
серб. постарити
постаріт́ и док. — вл. zestarjeć;
чес. zestarnouti; слн. postarati se;
серб. постарети
поста́ ти док. — чес. postáti;
слн. postati; серб. постати
по́ стать (постава) ж. — чес.
postať
по́ стать (смуга) ж. — чес. postať; слн. postat; серб. постат
постели́ ти док. — чес. postláti;
слн. postlati
постеля́ ти недок. — вл. posćĕłać; чес. postlavati; слн. postiljati
по́ стити недок. — вл. posćić;
чес. postiti se; слн. postiti se; серб.
постити
пості́й ч. — вл. postoj; чес.
postoj; слн. postoj
пості́йний — серб. постоjан
по́ стіль, посте́ ля ж. — чес.
postel; слн. postilj, postelja; серб.
постељ, постеља
постільга́ ж. — вл. pustołka;
чес. poštolka; слн. postovka; серб.
постоловка
пості́льний — чес. postelní;
слн. posteljen; серб. постељни
постоли́ мн. — чес. postola;
серб. постол
постоля́ р ч. — серб. постолар
посторо́ нній — вл. postronski;
чес. postranní; слн. postranski
посторо́ нок ч. — вл. postronk;
чес. postranek
посто́ яти док. — вл. postać;
чес. postáti; слн. postati; серб.
постоjати
постражда́ ти док. — чес.
postrádati; серб. пострадати
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по́ страх ч. — вл. postrach; чес.
postrach
постраши́ ти док. — вл. strašić; чес. postrašiti; слн. postrašiti
постри́ гти док. — чес. postříhati; слн. postriči; серб. пострићи
постріля́ ти док. — вл. třěleć;
чес. postříleti; слн. postreljati; серб.
пострељати
поструга́ ти док. — чес. postrouhati; слн. postrugati; серб.
постругати
по́ ступ ч. — вл. postup; чес.
postup; серб. поступ
по́ суд ч. — слн. posodje; серб.
посуђе
посу́ дина ж. — слн. posoda;
серб. посуда
посука́ ти док. — вл. sukać;
чес. posoukati; слн. posukati; серб.
посукати
посу́ нути док. — вл. posunyć;
чес. posunouti; серб. посунути
посу́ шений — чес. usušený;
слн. posušen
посуши́ ти док. — чес. usušiti;
слн. posušiti; серб. посушити
посця́ ти док. — чес. poscáti;
слн. poscati
посьо́ рбати док. — чес. posrkati; слн. posrebati; серб. посркати
посяга́ ння с. — слн. poseganje
посяга́ ти недок. — вл. posahać; чес. zasahati; слн. posegati;
серб. посезати
посягну́ ти док. — вл. sahnyć;
чес. obsáhnouti; слн. poseči; серб.
посегнути
потаї́ти док. — вл. potajić; чес.
zatajiti; слн. potajiti se; серб. потаjити
по́ тай присл. — чес. potají
потайни́ й — вл. potajny; чес.
potajemný; слн. potajen; серб.
потаjан

потве́ рдити док. — вл. potwjerdźić; чес. potvrditi; слн.
potrditi; серб. потврдити
потве́ рдження с. — чес. potvrzení; слн. potrditev; серб. потврђење
потверджувати недок. — вл.
potwjerdźować; чес. potvrzovati;
серб. потврђивати
потво́ ра ж. — вл. potwora; чес.
potvora
потво́ рний — вл. potworny;
чес. potvorný
потво́ рність ж. — вл. potwornost; чес. potvornost
потекти́ док. — чес. potéci; слн.
poteči; серб. потећи
потемні́лий — чес. potemnělý; слн. potemnel; серб. потамнео
потемни́ ти док. — вл. zaćěmnić; чес. zatemniti; слн. potemniti;
серб. потамнити
потемні́ння с. — чес. potemnění; слн. potemnitev; серб. потамњење
потемні́ти док. — чес. potemněti; слн. potemneti; серб. потамнети
потерпі́ти док. — вл. poćerpjeć; чес. potrpěti; слн. potrpeti;
серб. потрпети
потерти док. — вл. potrěć; чес.
potříti; слн. potreti; серб. потрти
поти́ ху присл. — чес. potichu;
слн. potihoma; серб. потихо
потика́ тися недок. — слн. potikati se
поти́ лиця ж. — серб. потиљак
потира́ ти недок. — чес. potírati;
слн. otirati; серб. потирати
по́ тиск ч. — вл. poćisk; слн.
stisk; серб. стисак
поти́ снути док. — чес. potisknouti; слн. potisniti; серб. потиснути

поти́ ху присл. — чес. potichu;
слн. potiho
поті́к ч. — чес. potok; слн.
potok; серб. поток
по́ тім присл. — вл. potom; чес.
potom; слн. potem; серб. потом
поті́ння с. — чес. pocení; слн.
potenje
поті́пати док. — чес. potepati;
серб. потепати
потісни́ ти док. — чес. utěsniti;
слн. stisniti; серб. потеснити
поті́ти недок. — вл. poćić so;
чес. potiti se; слн. potiti se; серб.
потити се
поті́чок ч. — чес. potůček; слн.
potoček; серб. поточак
поті́шити док. — чес. potěšiti;
слн. potešiti; серб. потешити
потовкти́ док. — вл. potłóčić;
чес. potlouci; слн. potolči; серб.
потући
пото́ мок ч. — вл. potomc; чес.
potomek; слн. potomec; серб. потомак
пото́ мство с. — вл. potomnistwo; чес. potomstvo; слн. potomstvo; серб. потомство
потоло́ чений — вл. potłóčeny;
чес. potlačený; слн. potlačen (пригнічений); серб. потлачен
потолочи́ ти док. — вл. potłóčić; чес. potlačiti; слн. potlačiti;
серб. потлачити
потону́ ти док. — чес. utonouti;
слн. potoniti; серб. потонути
пото́ п ч. — чес. potop; слн. potop; серб. потоп
потопи́ ти док. — чес. potopiti;
слн. potopiti; серб. потопити
пото́ пленик ч. — чес. utopenec;
слн. utopljenec; серб. потопљеник
потопля́ ти недок. — чес. potopívati; слн. potapljati; серб. потапљати
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потопта́ ти, подоптати (діал.)
док. — вл. poteptać; чес. podeptati; слн. poteptati; серб. потоптати
пото́ ргати док. — вл. potorhać;
чес. potrhati; слн. potrgati; серб.
потргати
поторгува́ ти док. — слн. trgovati; серб. поторговати
потра́ ва ж. — чес. potrava;
серб. потра
потра́ та ж. — слн. potrata
потра́ тити док. — чес. potratiti; слн. potratiti; серб. потратити
потреба ж. — вл. potrjeba; чес.
potřeba; слн. potreba; серб. потреба
потребува́ ти недок. — вл. potrjebować; чес. potřebovati; слн.
potrebovati; серб. потребовати
потрива́ ти док. — вл. trać;
чес. potrvati; слн. trajati; серб.
потраjати
потрі́бний — вл. potrĕbny; чес.
potřebný; слн. potreben; серб.
потребан
потрі́пати док. — чес. otřepati;
слн. potrepati
потро́ їти док. — вл. potrojić;
чес. potrojiti; слн. potrojiti
потруби́ ти док. — вл. zatrubić;
чес. zatroubiti; слн. potrobiti; серб.
трубити
потруди́ тися док. — чес. potruditi se; слн. potruditi se; серб.
потрудити се
потруї́ти док. — чес. trouti,
truji; слн. potrovati, potrujem;
серб. потровати, потруjем
потруси́ ти док. — вл. potrušeć; чес. roztrousiti; слн. potrositi;
серб. потрусити
потряса́ ти недок. — чес. potřásati; слн. potresati; серб. потресати
потрясі́ння с. — чес. potřesení;
слн. pretres; серб. потрес
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потрясти́ док. — вл. potřasć;
чес. potřásti; слн. potresti; серб.
потрести
потури́ ти док. — серб. потурити
по́ тяг ч. — вл. poćah; чес. potah; слн. poteg; серб. потег
потяга́ ти — вл. poćahać; чес.
potahati; слн. potegovati
потягну́ ти, потягти́ док. — вл.
poćahnyć; чес. potahnouti; слн.
potegniti; серб. потегнути, потећи
потягувати недок. — вл. poćahować; чес. potahovati; слн.
potegovati; серб. потезати
потя́ ти док. — чес. potíti
поха́ бний — слн. pohabljen;
серб. похабан
похвала́ ж. — вл. pochwalba;
чес. pochvala; слн. pohvala; серб.
похвала
похвали́ ти док. — вл. pochwalić; чес. pochváliti; слн. pohvaliti;
серб. похвалити
похва́ льний — вл. pochwalny;
чес. pochvalný; слн. pohvalen;
серб. похвалан
по́ хибка ж. — чес. pochybka
похили́ тися док. — вл. pochilić so; чес. pochýliti se
похі́д ч. — вл. pochod; чес.
pochod; слн. pohod; серб. поход
похі́дний — вл. pochodowy;
чес. pochodový; слн. pohoden;
серб. походни
похітли́ вий — чес. pochotný
(приємний); слн. pohoten; серб.
похотљив
похітли́ вість ж. — чес. pochotnost (приємність); слн. pohotnost; серб. похотљивост
по́ хіть ж. — слн. pohot; серб.
похот
похму́ рий — вл. pochmurjeny;
чес. pochmurný

похму́ ритися недок. — вл.
pochmurić so; чес. pochmuřiti se
похова́ ти док. — вл. pochować;
чес. pochovati
походжа́ ти недок. — чес. pocházeti; слн. pohajati; серб. похађати
походи́ ти док. — вл. pochodźić; чес. pochoditi; слн. pohoditi
(розходити); серб. походити
поцюри́ ти док. — серб. поцурити
почади́ ти док. — чес. očaditi;
серб. почадити
почастува́ ти док. — вл. počesćić; чес. počastovati; слн. počastiti;
серб. почастити
поча́ ти док. — вл. počeć; чес.
počíti; слн. početi; серб. почети
початко́ вий — вл. spočatny;
чес. počáteční; слн. začeten; серб.
почетни
початкі́вець ч. — вл. spočatnik;
чес. počátečník; слн. začetnik;
серб. почетник
поча́ ток ч. — вл. počatk; чес. počátek; слн. početek; серб. почетак
почека́ ти док. — вл. počakać;
чес. počekati; слн. počakati; серб.
почекати
почервоні́ти доќ. — вл. počerwjenić; чес. zčerveniti; серб. поцрвенети
почеса́ ти док. — вл. počesać;
чес. učesati; слн. počesati; серб.
почешати, почешљати
поче́ сний — вл. počestny; чес.
počestný; слн. časten; серб. почасни
по́ честь ж. — вл. počesćovanje;
чес. počest; слн. počast; серб. почаст
почива́ ти недок. — слн. počivati; серб. почивати
по́ чин ч. — вл. počinanje; чес.
počin
почина́ ти недок. — вл. počinać; чес. počínati; слн. začenjati

почи́ нок ч. — вл. počink (вчинок); чес. počinek (початок); слн.
počitek (спочинок); серб. починак (тс.)
почи́ стити док. — вл. počisćić; чес. očistiti; слн. počistiti; серб.
почистити
почи́ ти док. — вл. wotpočować;
чес. odpočinouti; слн. počivati;
серб. почивати
почорни́ ти док. — вл. počornić; чес. začerniti; слн. počrniti;
серб. поцрнити
почорні́ти док. — вл. počornjeć;
чес. zčernati; слн. počrneti; серб.
поцрнети
почу́ ти док. — серб. почути
почуття́ с. — слн. počutje
пошепта́ ти док. — вл. pošeptać;
чес. pošeptati; слн. pošepetati; серб.
пошаптати
по́ шесть ж. — серб. пошаст
пошива́ ти недок. — серб. пошивати
поши́ рити док. — вл. rozšěrić;
чес. rozšířiti; слн. razširiti; серб.
поширити
поши́ рювати недок. — вл.
rozšěrjować; чес. rozšiřovati;
слн. razširjevati; серб. поширивати
поши́ ти док. — вл. pošić; чес.
pošiti; слн. pošiti; серб. пошити
пошко́ дження с. — чес. poškození; слн. poškodba
пошко́ дити док. — вл. poškodźić; чес. poškoditi; слн. poškodovati
пошкодува́ ти док. — вл. škodować; чес. škodovati; слн. poškodovati
пошкря́ бати док. — вл. poškrabać; чес. poškrábati
по-шо́ сте присл. — чес. pošesté; слн. šestič
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пощади́ ти док. — слн. štedeti;
серб. поштедети
пощипа́ ти док. — чес. poštípati; слн. poščipati; серб. поштипати
пощи́ пувати недок. — чес.
poštipovati; слн. ščipati; серб.
поштипавати
пощу́ лити док. — серб. поћулити
поя́ ва ж. — слн. pojava; серб.
поjава
появи́ тися док. — чес. objeviti
se; слн. pojaviti se; серб. поjавити се
появля́ тися недк. — чес. objevovati se; слн. pojavljati se;
серб. поjављати се
по́ яс ч. — вл. pas; чес. pás; слн.
pas; серб. поjас
поясни́ ти док. — вл. wobjasnić; чес. ujasniti; слн. pojasniti;
серб. поjаснити
поя́ снювати недок. — вл. wobjasnjować; чес. ujasňovati; слн.
pojasnjevati; серб. обjашњавати
праба́ ба ж. — чес. prababa;
слн. prababica; серб. прабаба
пра́ вда ж. — вл. prawda; чес.
pravda; слн. pravda (право); серб.
правда
правди́ вий — вл. prawdźiwy;
чес. pravdivý
правдолю́ б ч. — серб. правдољубац
правдоподі́бний — вл. prawdźepodobny; чес. pravděpodobný
пра́ ведний — слн. pravičen;
серб. праведан
пра́ ведник ч. — слн. pravičnik;
серб. праведник
праве́ ць (діал.) ч. — слн. pravec
пра́ вий — вл. prawy; чес. pravý; слн. pravi; серб. прав (рівний)
пра́ вило с. — вл. prawidło; чес.
pravidlo; слн. pravilo; серб. правило
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пра́ вильний — вл. prawidłowny; чес. pravidelný; слн. pravilen;
серб. правилан
пра́ вити (розповідати) недок. — вл. prajić; чес. praviti; слн.
praviti; серб. правити (справляти)
прави́ ця ж. — вл. prawica; чес.
pravice
пра́ вік — вл. prawĕk; чес. pravěk; слн. pravek; серб. правек
пра́ внук ч. — вл. prawnuk; чес.
pravnuk; слн. pravnuk; серб. праунук
пра́ внучка ж. — вл. prawnučka; чес. pravnučka; слн.
pravnukinja; серб. праунука
пра́ во с. — вл. prawo; чес.
právo; слн. pravo; серб. право
правосла́ вний — вл. prawosławny; чес. pravoslavný; слн.
pravoslaven; серб. православан
правосу́ ддя с. — слн. pravosodje; серб. правосуђе
правота́ ж. — вл. prawota;
чес. pravota
пра́ гнути недок. — вл. prahnyć;
чес. prahnouti; серб. прегнути
прадавнина́ ж. — чес. od pradavna; слн. pradavnina; серб.
прадавнина
прадавній — чес. pradavný;
слн. pradaven; серб. прадавни
пра́ дід ч. — вл. pradźĕd; чес.
praděd; слн. praded; серб. прадед
пра́ дідівський — слн. pradedov; серб. прадедовски
пра́ жити недок. — вл. pražić
(смажити); чес. pražiti; слн. pražiti; серб. пражити (палити)
пра́ зник ч. — слн. praznik;
серб. празник
празничний — слн. prazničen;
серб. празничан
празнува́ ти недок. — слн. praznovati; серб. празновати

пра́ ліс ч. — вл. pralĕs; чес. prales
пра́ льня ж. — слн. pralnica;
серб. праона
пра́ ля ж. — серб. праља
прама́ ти ж. — чес. pramáti; слн.
pramati; серб. прамати
прання́ с. — чес. praní; слн.
pranje; серб. прање
праоте́ ць ч. — вл. prawótc;
чес. praotec; слн. praoče; серб.
праотац
пра́ пор ч. — чес. prapor; слн.
prapor; серб. прапор
прапоре́ ць ч. — чес. praporec;
слн. praporec; серб. прапорац
(тронка)
праро́ дич ч. — чес. prarodiče;
серб. прародитељ
прастари́ й — вл. prastary; чес.
prastarý; слн. prastar; серб. прастар
пра́ ти недок. — чес. práti; слн.
prati; серб. прати
працьови́ тий — вл. prócowaty;
чес. pracovitý
працюва́ ти недок. — вл. procować so (старатися); чес. pracovati
пра́ ця ж. — вл. próca; чес. prace
прач ч. — вл. prač; слн. perača;
серб. пралица
пра́ ща ж. — вл. prok; чес.
prak; слн. prača; серб. праћа
пребага́ тий — вл. přebohaty;
чес. přebohatý; слн. prebogat; серб.
пребогат
пребі́дний — чес. přebídný;
слн. prebeden
превели́ кий — чес. převeliký;
слн. prevelik; серб. превелик
предале́ кий — вл. předaloki;
чес. předaleký; слн. predaljni;
серб. предалек
предме́ т ч. — вл. předmjet;
чес. předmet; слн. predmet; серб.
предмет

предо́ брий — вл. předobry; чес.
předobrý; слн. predobr; серб. предобар
предо́ вгий — вл. předołhy;
чес. předlouhý; серб. предуг
пре́ док ч. — вл. prjedownik;
чес. předek; слн. prednik; серб.
предак
презира́ ти недок. — чес. přezírati; слн. prezirati; серб. презирати
прекра́ сний — вл. překrasny;
чес. překrasný; слн. prekrasen;
серб. прекрасан
прему́ дрий — вл. přemudry;
чес. přemoudřelý; серб. премудар
препи́ шний — вл. přepyšny;
чес. přepyšný
пресві́тлий — вл. přeswĕtły;
слн. presvetel; серб. пресветао
престрашни́ й — слн. prestrašen; серб. престрашан
при прийм. — вл. při; чес. při;
слн. pri; серб. при
прибере́ жжя с. — вл. přibrjóh;
слн. pobrežje; серб. прибрежjе
прибере́ жний — вл. přibrjožny; чес. příbřežný; слн. pribrežen;
серб. прибрежан
прибива́ ти недок. — вл. přibiwać; чес. přibívati; слн. pribijati
серб. прибиjати
прибира́ ти недок. — чес. přibírati; серб. прибирати
приби́ ти док. — вл. přibić; чес.
přibíti; слн. pribiti; серб. прибити
прибі́й ч. — чес. příboj; серб.
прибоj
прибі́гти док. — вл. přibĕhnyć;
чес. přiběhnouti; слн. pribežati;
серб. прибећи
прибли́ жуватися недок. — вл.
přibližować so; чес. přibližovati se;
слн. približevati se; серб. приближавати се
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прибли́ зитися док. — вл. přibližić so; чес. přiblížiti se; слн.
približati se; серб. приближити се
прибли́ зний — вл. přibližny;
чес. přibližný; слн. približen; серб.
приближан
прибо́ р ч. — чес. příbor; слн.
pribor; серб. прибор
при́ браний — вл. přibrany;
чес. přibráný; серб. прибран
прибра́ ти док. — вл. přibrać;
чес. přibráti; серб. прибрати
прибува́ ти недок. — вл. přibywać; чес. přibývati; серб. прибивати (перебувати)
прибу́ лий — чес. přibylý
прибу́ ти док. — вл. přibyć; чес.
přibýti; слн. pribiti; серб. прибити
прибу́ ток ч. — вл. přibytk; чес.
příbytek; слн. pribitek (доплата)
прива́ бити док. — вл. přiwabić;
чес. přivábiti; слн. privabiti; серб.
привабити
прива́ блювати недок. — вл.
přiwabjować; чес. přivabovati;
слн. privabljati
прива́ бний — вл. přiwabny;
чес. vábný; серб. вабљив
прива́ да ж. — слн. privada
прива́ дити док. — слн. privaditi
прива́ жити док. — вл. přiwažić; чес. dovážiti; серб. привага
(доважок)
прива́ жувати недок — вл. přiwažować; чес. dovažovati
привали́ ти док. — чес. přivaliti; слн. privaliti; серб. привалити
привари́ ти док. — вл. přiwarić;
чес. vařiti; слн. privariti; серб. приварити
привезти́ док. — вл. přiwjezć;
чес. přivézti; серб. привести
приверну́ ти док. — вл. přiwjertnyć (прикрутити); чес.
přivrtnouti; серб. приврнути
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приверта́ ти недок. — вл.
přiwjerćować (прикручувати);
чес. přivrtati; серб. привртати
привести́ док. — вл. přiwjesć;
чес. přivésti; слн. privesti; серб.
привести
при́ вид ч. — слн. privid; серб.
привид
приви́ джуватися недок. —
серб. привиђавати се
приви́ дітися док. — серб. привидити се
привика́ ти недок. — чес. přivykati
приви́ кнути док. — чес. přivyknouti; серб. привикнути
приви́ чка ж. — серб. привика
при́ від ч. — слн. povod; серб.
повод
привідкри́ ти док. — вл. wotkryć; чес. přiodkryti; слн. odkriti;
серб. приоткрити
приві́з ч — вл. přiwoz; чес.
přívoz; слн. privoz; серб. привоз
привізни́ й — вл. přiwózny;
слн. dovožen; серб. привозни
приві́сити док. — вл. přiwěšyć; чес. přivěsiti; слн. privesiti;
серб. привесити
приві́сок ч. — вл. přiwěšk;
чес. přivěsek; слн. privesek; серб.
привесак
привіта́ ти док. — вл. přiwitać;
чес. přivítati
приво́ дити недок. — вл. přiwodźić; чес. přivoditi; слн. voditi;
серб. приводити
приво́ зити недок. — вл. přiwozyć; чес. přivoziti; слн. privoziti;
серб. привозити
приволіка́ ти недок. — чес.
přivlačovati; слн. privlačevati
приволокти́ док. — вл. přiwlec; чес. přivléci; слн. privleči;
серб. привући

приволочи́ ти док. — чес. povláčiti; слн. privlačiti; серб. привлачити
при́ вчений — вл. přiwučeny;
чес. přiučený; слн. priučen; серб.
приучен
привчи́ ти док. — вл. přiwučić;
чес. přiučiti; слн. priučiti; серб.
приучити
прив’я́ заний — вл. přiwjazany; чес. přivázaný; слн. privezan;
серб. привезан
прив’яза́ ти док. — вл. přiwjazać; чес. přivázati; слн. privezati;
серб. привезати
прив’я́ зувати недок. — вл.
přiwjazować; чес. přivazovati;
слн. privezovati; серб. привезивати
при́ в’язь ж. — вл. přiwjazk;
слн. privez; серб. привеза
приганя́ ти недок. — вл. přihnawać; чес. přihánĕti; слн. priganjati; серб. пригонити
пригина́ ти недок. — вл. přihnuwać; серб. пригињати
пригірклий — чес. přihořklý;
серб. пригорак
пригла́ джувати недок. — чес.
přihlazovati; серб. приглађивати
пригла́ дити док. — чес. přihladiti; слн. prigladiti; серб. пригладити
приглу́ шений — вл. př; чес.
přihlušený; слн. zaglušen; серб.
пригушен
приглуши́ ти док. — чес. přihlušiti; слн. zaglušiti; серб. пригушити
приглу́ шувати недок. — вл.
hłušić; чес. zahlušovati; слн. glušiti; серб. пригушивати
пригляда́ тися недок. — вл.
přihladować; чес. přihledati; слн.
nagledati se; серб. пригледати

пригля́ нутися док. — вл. přihladnyć so; чес. přihlížeti; слн.
nagledati se; серб. пригледнути
пригна́ ти док. — вл. přihnać;
чес. přihnáti; слн. prignati; серб.
пригнати
пригніти́ ти док. — чес. uhnísti; серб. пригњечити
пригнічувати недок. — серб.
пригњетавати
пригну́ ти док. — вл. přihnuć;
серб. пригнути
приго́ да ж. — вл. přihoda;
чес. příhoda; слн. prigoda; серб.
пригода
пригоди́ тися док. — вл. přihodźić so; чес. přihoditi se; слн.
prigoditi se; серб. пригодити се
приго́ жий — вл. přihódny; чес.
přihodný; слн. prigoden; серб.
пригодан
приго́ нити недок. — вл. přihonić; чес. přihoniti; серб. пригонити
пригоріти док. — чес. hořeti;
серб. пригорети
пригороди́ ти док. — чес. hraditi; слн. dograditi; серб. приградити
пригорну́ ти док. — чес. přihrnouti; слн. prigrniti; серб. пригрнути
пригорта́ ти недок. — серб.
пригртати
при́ горща ж. — вл. horšć; чес.
hrst; слн. prgišče; серб. прегршт
приготува́ ти док. — вл. přihotować; чес. přihotoviti; слн. prigotoviti; серб. приготовити
пригріва́ ти недок. — вл. přihrěwać; чес. přihřívati; слн. segrevati; серб. пригревати
пригрі́ти док. — вл. přihrĕć;
чес. přihřáti; слн. prigreti; серб.
пригреjати
пригу́ слий — чес. přihoustlý
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придава́ ти недок. — вл. přidawać; чес. přidávati; слн. pridejati; серб. придавати
придави́ ти док. — чес. udáviti; серб. придавити
прида́ влювати недок. — чес.
udávívati; серб. придављивати
прида́ ти док. — вл. přidać; чес.
přidáti; слн. pridati; серб. придати
прида́ ток ч. — вл. přidawk;
чес. přídavek; серб. придатак
приде́ ржати док. — вл. přidźeržeć; чес. přidržeti; слн. pridržati;
серб. придржати
приде́ ржувати недок. — вл. přidźeržować; чес. přidržovati; серб.
придржавати
при́ дих ч. — вл. přidych; чес.
přídech; слн. pridih
приділи́ ти док. — вл. přidźĕlić;
чес. přiděliti; слн. prideliti; серб.
приделити
приділя́ ти недок. — вл. přidźěłować; чес. přidíleti; слн. pridelovati; серб. придељивати
придоро́ жний — вл. přidróžny
придуши́ ти док. — вл. dusyć;
чес. přidusiti; слн. zadušiti; серб.
придушити
приду́ шувати недок. — чес.
přidušovati; серб. придушивати
приє́мний — вл. přijomny;
чес. příjemný; слн. prijeten; серб.
приjатан
приє́мність ж. — вл. přijomnost; чес. příjemnost; слн. prijetnost; серб. приjатност
прижа́ ти док. — слн. prižeti;
серб. прижети
прижму́ рити док. — слн. žmeriti (моргати); серб. прижмурити
призачини́ ти док. — вл. přizačinić
призва́ ти док. — чес. přizváti;
слн. pozvati; серб. призвати
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при́ звук ч. — вл. přizwuk чес.
přízvuk; слн. prizvok; серб. призвук
приземли́ тися док. — вл. přizemić; серб. приземљити се
призе́ мний — вл. přizemski;
чес. přízemní; серб. приземан
призе́ мок ч. — чес. přízemek
призива́ ти недок. — чес. přizývati; слн. pozivati; серб. призивати
признава́ тися недок. — вл.
přiznawać so; чес. přiznávati se;
слн. priznavati se; серб. признавати се
призна́ ка ж. — чес. příznak;
серб. признак
призна́ ння с. — вл. přiznaće;
чес. přiznání; слн. priznanje; серб.
признање
призна́ тися док. — вл. přiznać
so; чес. přiznáti se; слн. priznati;
серб. признати се
приїжджа́ ти недок. — вл.
přijězdźować; чес. přijížděti; слн.
prijezditi
приї́зд ч. — вл. přijĕzd; чес.
přijezd
приї́хати док. — вл. přijĕchać;
чес. přijeti; слн. prijahati; серб.
приjахати
прийма́ ти недок. — вл. přijimać; чес. přijímati; слн. prijemati; серб. примати
прийми́ ти (діал.) док. — чес.
přijmouti; серб. примити
прийо́ м ч. — вл. přijeće; чес.
příjem; слн. sprejem; серб. приjам
прийти́ док. — вл. přińć; чес.
přijíti; слн. priti; серб. прићи
при́ клад ч. — вл. přikład; чес.
příklad
приклада́ ти недок. — вл.
přikładować; чес. přikládávati;
слн. prikladati
прикла́ сти док. — вл. přikłasć; чес. přiklásti; слн. priklasti

прикле́ їти док. — слн. priklejiti
приклепа́ ти док. — вл. přiklepać; чес. přiklepati
прикле́ пувати недок. — вл.
přiklepować; чес. přiklepávati
приклони́ ти док. — вл. přikłonić (завоювати); чес. přikloniti;
слн. prikloniti; серб. приклонити
приклоня́ ти недок. — вл.
přikłonjeć (завойовувати); чес.
přiklonívati; слн. priklanjati
приключи́ тися док. — слн.
naključiti se
при́ ключка ж. — слн. naključje
приклякну́ ти док. — вл. klečeć; чес. přikleknouti; слн. priklekniti; серб. приклекнути
прико́ вувати недок. — вл. přikowować; чес. přikovávati
приколо́ ти док. — вл. kłóć;
чес. zakláti; серб. приклати
прикопа́ ти док. — вл. zakopać;
чес. přikopati; слн. prikopati; серб.
закопати
прикороти́ ти док. — вл. přikrotšić; чес. přikrátiti; слн. prikratiti; серб. прикратити
прикоро́ чувати недок. — вл.
přikrotšować; чес. přikracovati;
слн. krajšati; серб. прикраћивати
прикрада́ тися недок. — вл.
kradnyć so; чес. přikrádávati se;
серб. прикрадати се
прикра́ са ж. — чес. příkrasa;
слн. okras; серб. украс
прикраси́ ти док. — вл. wukrasnić; чес. přikrašliti; слн. okrasiti;
серб. украсити
прикра́ стися док. — чес. přikrásti se; слн. prikrasti se; серб.
прикрасти се
прикрашати недок. — вл. wukrasnjeć; чес. přikrašlovati; слн.
okraševati; серб. украшавати

прикрива́ ти недок. — вл. přikrywać; чес. přikrývati; слн.
prikrivati; серб. прикривати
при́ крий — чес. příkrý
прикри́ кувати недок. — чес.
nakřičívati; серб. прикричивати
прикри́ ти док. — вл. přikryć; чес.
přikrýti; слн. prikriti; серб. прикрити
прикриття́ с. — слн. prikritje;
серб. прикривање
при́ кро присл. — чес. příkře
прикува́ ти док. — вл. přikować; чес. přikovati; слн. prikovati;
серб. приковати
при́ куп ч. — чес. přikup; серб.
прикупљање
прикупи́ ти док. — вл. přikupić; чес. přikoupiti; слн. prikupiti;
серб. прикупити
прикупля́ ти недок. — вл. přikupować; чес. přikupovati; слн.
prikupljati; серб. прикупљивати
прикуси́ ти док. — вл. přikusnyć; чес. přikusiti
прила́ годженість ж. — серб.
прилагођеност
прила́ годжувати недок. — вл.
złahodźeć; чес. ulahodívati; слн. prilagojevati; серб. прилагођивати
прила́ годити док. — вл. złahodźić; чес. ulahoditi; слн. prilagoditi; серб. прилагодити
прила́ зити недок. — вл. łazyć;
слн. laziti; серб. прилазити (приходити)
приле́ глий — вл. přiležny; чес.
přilehlý; серб. прилегао
прилеті́ти док. — вл. přilećeć;
чес. přiletěti; слн. prileteti; серб.
прилетети
прили́ в ч. — вл. přiliw; чес.
přiliv; слн. priliv; серб. прилив
прилива́ ти недок. — вл. přiliwać; чес. přilévati; слн. prilivati; серб. приливати
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прилиза́ ти док. — вл. přilizać;
чес. ulízati; слн. polizati; серб.
прилизати
прили́ зувати недок. — вл. přilizować; чес. ulizovati; слн. oblizovati; серб. прилизивати
прилипливий — слн. prilepljiv;
серб. прилепљив
прили́ ти док. — вл. přileć; чес.
přilíti; слн. priliti; серб. прилити
прилі́зти док. — вл. přilĕzć; чес.
přilézti; слн. prilesti
приліпи́ ти док. — вл. přilĕpić;
чес. přilepiti; слн. prilepiti; серб.
прилепити
прилі́плювати недок. — вл.
přilěpjować; чес. přilepovati; слн.
prilepljati; серб. прилепљивати
прилі́т ч. — вл. přilĕt; чес. přílet; слн. prilet
приліта́ ти недок. — вл. přilětować; чес. přilétati; слн. priletavati; серб. прилетати
приляга́ ти недок. — вл. přilĕhać; чес. přilehati; слн. prilegati se;
серб. прилежати
прилягти́ док. — вл. přilehnyć; чес. přilehnouti; слн. prileči
se; серб. прилећи
примерза́ ти недок. — вл. přimjerzować; чес. přimrzati; слн.
primrzovati; серб. примрзавати
приме́ рзлий — чес. přimrzlý;
серб. примрзнуо
приме́ рзнути док. — вл. přimjerznyć; чес. přimrznouti; слн.
primrzniti; серб. примрзнути
приме́ ркнути док. — вл. směrkać; чес. smrknouti; слн. primrkniti; серб. примркнути
примика́ ти недок. — вл. přimikać; слн. primikati se
примири́ ти док. — чес. zmírniti; слн. pomiriti; серб. примирити
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примі́ряти док. — вл. přimĕrić; чес. přiměřiti; слн. primeriti;
серб. примерити
приміря́ ти недок. — вл. přiměrjeć; чес. přiměřovati; слн. primerjati; серб. примеравати
приміси́ ти док. — вл. přiměsyć; чес. přimísiti; слн. primesiti;
серб. примесити
приміт́ ити док. — серб. приметити
примі́тливий — серб. приметљив
примі́тний — вл. přimjetny;
серб. приметан
примічувати недок. — серб.
примећивати
приміша́ ти док. — вл. přiměšeć; чес. přimichati; слн. primešati; серб. примешати
примі́шувати недок. — вл.
přiměšować; чес. přimíchávati; слн.
primešavati; серб. примешавати
примкну́ ти док. — вл. přimiknyć (моргнути); чес. přimknouti;
слн. primakniti se; серб. примакнути
примно́ жити док. — чес. přimnožiti; слн. primnožiti; серб.
премножити
примовля́ ти недок. — чес. přimlouvati; серб. примовати
примо́ рець ч. — чес. přimořec;
слн. primorec; серб. приморац
примо́ рський — вл. přimorski;
чес. přimořský; слн. primorski;
серб. приморски
примо́ р’я с. — вл. přimorjo;
чес. přimoří; слн. primorje; серб.
приморjе
примочи́ ти док. — чес. omočiti; слн. primočiti
принести́ док. — вл. přinjesć;
чес. přinésti; слн. prinesti; серб.
принести

прини́ жувати недок. — вл.
ponižeć; чес. ponížovati; слн. poniževati; серб. принизивати
прини́ зити док. — вл. ponižić;
чес. ponížiti; слн. ponižati; серб.
принизити
прини́ кнути док. — чес. niknouti; серб. приникнути
прино́ с ч. — вл. přinos; чес.
přínos; слн. prinos; серб. принос
прино́ сити недок. — вл. přinošeć; чес. přinášeti; слн. prinašati; серб. приносити
прину́ кати недок. — вл. přinućeć; серб. принукати
приню́ хатися док. — вл. nuchać;
слн. njuhati; серб. прињушити
приню́ хуватися недок. — серб.
прињушкивати
приора́ ти док. — вл. zaworać;
чес. zaorati; слн. priorati; серб.
приорати
прио́ рювати недок. — вл. zaworować; чес. zaorávati; слн. prioravati; серб. приоравати
припада́ ти недок. — вл. připadać; чес. připadati; слн. pripadati; серб. припадати
припали́ ти док. — вл. připalić;
чес. připáliti; слн. pripaliti; серб.
припалити
припа́ лювати недок. — вл.
připalować; чес. připalovati; серб.
припаљивати
припа́ сти док. — вл. připadnyć; чес. připadnouti; слн. pripasti;
серб. припасти
припекти́ док. — вл. připjec;
чес. připéci; слн. pripeči; серб.
припећи
припе́ рти док. — вл. připrěć;
чес. podepříti; слн. pripreti; серб.
припрети
припина́ ти недок. — вл. připinać; чес. připínati; серб. припињати

приписа́ ти док. — вл. připisać;
чес. připsáti; слн. pripisati; серб.
приписати
припи́ сувати недок. — вл. připisować; чес. připsávati; слн. pripisovati; серб. приписувати
припита́ ти док. — серб. припитати
припи́ тувати недок. — серб.
припитовати
припіка́ ти недок. — вл. připjekować; чес. připíkati; слн. pripekati; серб. припецивати
при́ пічок ч. — серб. припећак
приплати́ ти док. — вл. připlaćić; чес. připlatiti; слн. doplačati
приплести́ док. — вл. připlesć;
чес. připlésti; слн. priplesti
припливти́ док. — вл. připłuwać; чес. připlouti; слн. pripluti
приплід ч. — серб. приплод
приплі́дний — серб. приплодни
припліта́ ти недок. — вл. připletować; чес. připlétati; слн. pripletati
припну́ ти, прип’ясти док. —
чес. připnouti; слн. pripeti; серб.
припеті
припові́дка ж. — слн. pripovedka; слн. pripovidka; серб. приповедка
припо́ н ч. — серб. припон
припоручи́ ти док. — вл. poručić; чес. doporučiti; слн. priporočiti
припра́ вити док. — вл. připrawić; чес. připraviti; слн. pripraviti;
серб. приправити
припроси́ ти док. — вл. připrosyć; чес. prositi; слн. priprositi
при́ пряг ч. — чес. připřež; слн.
priprega
припряга́ ти недок. — вл. připřahać; чес. připřahati; слн.
pripregati; серб. припрезати
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припрягти́ док. — вл. připřahnyć; чес. připřáhnouti; слн. pripreči;
серб. припрећи, припрегнути
припря́ сти док. — вл. připřasć;
чес. připřísti; слн. pripresti; серб.
припрести
припу́ дити (діал.) док. — чес.
připuditi; слн. pripoditi
припуска́ ти недок. — вл. připušćeć; чес. připouštěti; слн. pripuščati;
припусти́ ти док. — вл. připušćić; чес. připustiti; слн. pripustiti
прирівня́ ти док. — вл. přirunać; чес. přirovnati; слн. zravnati;
серб. изравнати
прирі́зати док. — вл. přirězać;
чес. přiřezati; слн. prirezati; серб.
прирезати
прирі́зувати недок. — вл. přirězować; чес. přiřezovati; слн.
prirezovati; серб. прирезивати
при́ ріст ч. — вл. přirost; чес.
přírůstek; слн. prirastek; серб.
прираст
прирі́ччя с. — серб. приречjе
приро́ да ж. — вл. přiroda; чес.
přiroda; слн. priroda; серб. природа
приро́ джений — чес. přirozený; слн. prirojen; серб. прирођен
приро́ дний — вл. přirodny; чес.
přirodní; слн. priroden; серб. природан
приро́ слий — вл. přirosćeny;
чес. přirostlý; слн. prirasel; серб.
прирасао
прирости́ док. — вл. přirosć;
чес. přirůsti; слн. prirasti; серб.
прирасти
приро́ щувати недок. — серб.
прирашћивати
присвіти́ ти док. — вл. wuswětlić; чес. osvítiti; слн. prisvetiti;
серб. присветлити
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присвітлювати недок. — вл.
wuswětleć; чес. osvětlovati; слн.
prisvetljevati; серб. присветљавати
присво́ їти док. — вл. přiswojić sej; чес. přisvojiti; слн. prisvojiti si; серб. присвоjити
присво́ ювати недок. — вл.
přiswojować sej; чес. přisvojovati;
слн. prisvajati; серб. присвоjавати
приси́ лувати док. — слн. prisiliti; серб. присилити
приси́ пати док. — вл. přisypać;
чес. přisypati; слн. prisipati; серб.
присипати
присипа́ ти недок. — вл. přisypować; чес. přisýpati; слн. prisipati
присиха́ ти недок. — чес. přisychati
присі́сти док. — вл. přisydnyć
so; чес. přisednouti; слн. prisesti;
серб. присести
присі́яти док. — вл. přisyć; чес.
posíti; слн. posejati; серб. присеjати
прискака́ ти док. — вл. přiskakać; чес. přiskákati; слн. priskakati; серб. прискакати
приска́ кувати недок. — вл.
přisakować; чес. přiskakovati; слн.
priskakovati; серб. прискакивати
приско́ рити док. — серб. ускорити
приско́ чити док. — вл. přiskočić; чес. přiskočiti; слн. priskočiti;
серб. прискочити
присла́ ти док. — вл. pósłać;
чес. přisláti; слн. poslati; серб.
прислати
прислі́в’я с. — вл. přisłowo;
чес. přísloví; слн. prislovica
присло́ н ч. — серб. прислон
прислони́ ти док. — вл. zasłoniti; чес. zasloniti; слн. prisloniti;
серб. прислонити

присло́ нювати недок. — вл.
zasłonjować; чес. zasláněti; слн.
prislanjati
прислу́ га ж. — чес. přisluha;
слн. prisluga; серб. прислуга
прислуго́ вувати, прислужувати недок. — вл. wobsłužować;
чес. přisluhovati; серб. прислуживати
прислужи́ ти док. — чес. přisloužiti; серб. прислужити
присмага́ ти недок. — чес.
přismahati
присма́ глий — чес. přismahlý
присма́ гнути док. — чес. přismahnouti
присмоли́ ти док. — вл. přismolić; чес. zasmoliti; слн. prismoliti; серб. присмолити
присни́ тися док. — чес. sníti
se; слн. sanjati se; серб. приснити се
присоли́ ти док. — вл. přiselić;
чес. přisoliti; слн. prisoliti; серб.
посолити
присолювати недок. — чес.
přisolívati
присо́ сок ч. — слн. prisesek
присо́ хлий — чес. přischlý
присо́ хнути док. — чес. přischnouti
приспати док. — чес. přispáti;
слн. uspavati; серб. успавати
при́ спів ч. — слн. pripev;
серб. припев
приспі́ти док. — чес. přispěti;
слн. prispeti; серб. приспети
приспіши́ ти док. — чес. přispíšiti
пристава́ ти недок. — вл. přistojeć; чес. přistávati; слн. pristajati; серб. пристаjати
приста́ вити док. — вл. přistajić; чес. přistaviti; слн. pristaviti;
серб. приставити

приставля́ ти недок. — вл.
přistajec; чес. přistavěti; слн. pristavljati; серб. пристављати
приста́ нище с. — вл. přistawnišćo (порт); чес. přistaviště; слн.
pristanišče (пристань); серб. пристаниште (тс.)
при́ стань ж. — вл. přistaw; чес.
přístav; слн. pristan; серб. пристан
приста́ ти док. — вл. přistać; чес.
přistáti; слн. pristati; серб. пристати
при́ стінок ч. — чес. přistěnek; слн. pristenek
присто́ йний — вл. přistojny;
чес. přístojný; слн. pristojen (обізнаний); серб. пристоjан
при́ страсний — слн. pristranski; серб. пристрастан
при́ стрій ч. — чес. přistroj;
слн. pristroj
при́ ступ ч. — вл. přistup; чес.
přistup; слн. pristop; серб. приступ
приступа́ ти недок. — вл. přistupać; чес. přistoupati; слн. pristopati; серб. приступати
приступи́ ти док. — вл. přistupić; чес. přistoupiti; слн. pristopiti;
серб. приступити
присту́ пний — вл. přistupny;
чес. přístupný; слн. pristopen;
серб. приступан
при́ суд ч. — вл. přisud; слн.
prisodba; серб. пресуда
прису́ джувати недок. — вл.
přisudzować; чес. přisuzovati; слн.
prisojati; серб. пресуђивати
присуди́ ти док. — вл. přisudźić; чес. přisouditi; слн. prisoditi;
серб. пресудити
прису́ нути док. — вл. přisunyć; чес. přisunouti; слн. prisuniti; серб. присунути
присусі́дитися док. — вл. susodować; чес. sousediti; серб. присуседити
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прису́ тній — слн. prisoten;
серб. присутан
прису́ тність ж. — слн. prisotnost; серб. присутност
присуши́ тися док. — вл. přisušić so; чес. osušiti se; слн. prisušiti se; серб. присушити
прися́ га ж. — вл. přisaha; чес.
přisaha; слн. prisega; серб. присега
присяга́ ти недок. — вл. přisahać; чес. přisahati; слн. prisegati;
серб. присезати
присягти́ док. — чес. přisáhnoti; слн. priseči; серб. присегнути, присећи
прита́ єний — слн. pritajen;
серб. притаjан
притаїт́ и док. — вл. zatajić;
чес. zatajiti; слн. pritajiti; серб.
притаjити
прита́ ювати недок. — вл. zatajować; чес. zatajovati; серб. притаjивати
притекти́ док. — чес. přitéci;
слн. priteči; серб. притећи
притерпітися док. — вл.
přećerpjeć; чес. přetrpěti; серб.
притрпети се
притерплюватися недок. —
чес. přetrpovati; серб. притрпљивати се
прити́ ка ж. — вл. přitykowak;
слн. pritika; серб. притка
притика́ ти недок. — слн. pritikati
при́ тиск ч. — чес. přítisk; слн.
pritisk; серб. притисак
притиска́ ти недок. — чес. přitiskati; слн. pritiskati; серб. притискати
прити́ скувати недок. — вл.
přićišćować; чес. přitiskovati; слн.
pritiskati; серб. притискивати
прити́ снути док. — вл. přićišćeć; чес. přitisknouti; слн. pritisniti; серб. притиснути
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притиха́ ти недок. — чес. utichati; слн. potihovati; серб. притишати се
прити́ хлий — чес. poutichlý;
серб. притихао
прити́ хнути док. — чес. poutichnouti; слн. potihniti; серб.
притихнути
притікати недок. — чес. přitékati; слн. pritekati; серб. притицати
притісни́ ти док. — чес. přitísniti; слн. utesniti; серб. притеснити
приткну́ ти, притакови́ ти (діал.) док. — вл. přityknyć; чес.
podotknouti; слн. pritakniti; серб.
притакнути
притовкти́ док. — вл. přitłóčic; чес. přitlouci; слн. pritolči;
серб. притући
прито́ ка ж. — вл. přitok; чес.
přítok; слн. pritok; серб. притока
притолочи́ ти док. — вл. přitłóčić; чес. přitlačiti; серб. притлачити
прито́ мний — вл. přitomny;
чес. přítomný
приточи́ ти док. — чес. přitočiti (долити); слн. pritočiti (тс.);
серб. приточити (тс.)
прито́ му спол. — чес. přitom
притрусити док. — вл. přitrusyć; чес. roztrousiti; слн. pritresti;
серб. притрусити
приту́ га ж. — серб. притуга
приту́ лок ч. — чес. přítulek
притули́ тися док. — вл. přitulić so; чес. přituliti se; серб. притулити се
притуля́ тися недок. — вл. přituleć so; чес. přitulovati se
притупи́ ти док. — вл. wutupić;
чес. stupiti; слн. otopiti; серб.
притупити
при́ тча ж. — слн. priča; серб.
прича

притяга́ ти недок. — вл. přićahać; чес. přitahati; серб. притезати
притягну́ ти док. — вл. přićahnyć; чес. přitáhnouti; слн. pritegniti; серб. притегнути
притя́ гувати недок. — вл.
přićahować; чес. přitahovati; слн.
pritegovati; серб. притезивати
прихили́ ти док. — вл. přichilić;
чес. přichýliti
прихи́ льний — вл. přichilny;
чес. příchylný
прихиля́ ти недок. — вл. přichileć; чес. přichylovati
прихі́д ч. — вл. přichad; чес.
příchod; слн. prihod; серб. приход
прихо́ дити недок. — вл. přichadźeć; чес. přichoditi; слн. prihajati; серб. приходити
причарува́ ти док. — чес. přičarovati; слн. pričarati
причасти́ тися док. — серб.
причестити се
прича́ стя с. — серб. причешће
причека́ ти док. — вл. přičakać; чес. počekati; слн. pričakati;
серб. причекати
причепи́ тися док. — серб. причепити се
причеса́ ти док. — вл. česać; чес.
přičesati; слн. pričesati; серб. причесљати
причи́ на ж. — вл. pričina; чес.
příčina
причини́ ти док. — вл. přičinić
(додати); чес. přičiniti; серб. причинити (зумовити)
причино́ вий — вл. přičinowy;
чес. přičinný
причі́кувати недок. — чес.
očekavati; слн. pričakovati; серб.
причекивати
причу́ тися док. — серб. причути се

пришива́ ння с. — слн. prišitje;
серб. пришивање
пришива́ ти недок. — вл. přišiwać; чес. přišívati; слн. prišivati;
серб. пришивати
приши́ вка ж. — чес. příšivek;
серб. пришивка
приши́ ти док. — вл. přišić; чес.
přišíti; слн. prišiti; серб. пришити
прищ ч. — слн. prišč; серб.
пришт
прища́ вий — слн. priščav; серб.
приштав
прищемити док. — слн. priščeniti; серб. приштинути
прищипну́ ти док. — вл. přišćipnyć; чес. přištípnouti; слн. priščipniti; серб. приштинути
при́ щити недок. — серб. приштити
прищу́ лити (вуха) док. — серб.
причуљити
прищу́ литися док. — серб.
прићулити се
при́ язний — слн. prijazen;
серб. приjазан
при́ язнь ж. — чес. přízeň; слн.
prijaznost; серб. приjазан
при́ ятель ч. — вл. přećel; чес.
přítel; слн. prijatelj; серб. приjатељ
при́ ятелька ж. — вл. přećelka;
чес. přítelka; слн. prijateljica; серб.
приjатељка
при́ ятельство с. — вл. přećelstwo; чес. přátelstvo; слн. prijateljstvo; серб. приjатељство
при́ ятельський — вл. přećelski; чес. přátelský; слн. prijateljski;
серб. приjатељски
прі́звисько с. — чес. přezvisko
прі́рва ж. — чес. průrva
прі́сний — чес. přesný; слн.
presen; серб. пресан
про прийм. — чес. pro; серб.
про
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пробива́ ти недок. — вл. přebiwać; чес. probívati; слн. prebijati; серб. пробиjати
проби́ ти док. — вл. přebić; чес.
probíti; слн. prebiti; серб. пробити
про́ бі! виг. — чес. probůh!
пробі́г ч. — чес. průběh; слн.
prebeg
пробій ч. — слн. proboj (прорив); серб. пробоj
пробира́ ти недок. — чес. probírati; слн. prebirati; серб. пробирати
про́ блиск ч. — слн. preblisk;
серб. проблесак
пробли́ скувати недок. — чес.
probleskovati; слн. bliskati se; серб.
проблескивати
пробли́ снути док. — чес. problesknouti; слн. zabliskati; серб.
проблеснути
пробо́ їна ж. — слн. preboj;
серб. пробоjина
проболі́ти док. — вл. boleć;
чес. přeboleti; слн. preboleti; серб.
проболети
пробра́ ти док. — вл. probrać;
чес. probráti; слн. prebrati; серб.
пробрати
про́ бувати недок. — вл. probować; слн. probati; серб. пробати
пробу́ дження с. — чес. probuzení; слн. probujenje; серб.
пробуђење
пробу́ джуватися недок. — чес.
probuzovati se; слн. prebujati se;
серб. пробуђивати се
пробуди́ тися док. — чес. probuditi se; слн. probuditi se; серб.
пробудити се
пробу́ ти док. — чес. probýti;
слн. prebiti; серб. пробити
прова́ лина ж. — серб. провалина (руїна)
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провали́ ти док. — вл. walić;
чес. provaliti se; серб. провалити
прова́ лля с. — серб. провалиjа
провари́ ти док. — чес. provařiti; серб. проварити
прова́ рювати недок. — чес.
provařovati
провезти́ док. — вл. prowjezć;
чес. provézti; серб. провести
провереща́ ти док. — вл. wrjeskać; чес. zavřískati; слн. provriskati; серб. провриштати
проверті́ти док. — вл. prowjerćeć; чес. provrtěti; слн. prevrtati;
серб. провртети
провести́ док. — вл. prowjesć;
чес. provésti; серб. провести
про́ від ч. — чес. průvod; слн.
vod; серб. провод
провідни́ й — чес. provodní;
серб. проводни
провідни́ к ч. — вл. přewodnik;
чес. průvodčí; слн. sprevodnik;
серб. проводник
прові́з ч. — чес. průvoz; серб.
провоз
провікува́ ти док. — серб. провековати
прові́рити док. — чес. prověřiti; серб. проверити
прові́сник ч. — слн. predvestnik; серб. предвесник
прові́трити док. — вл. přewĕtrić; чес. provětrati; слн. prevetriti; серб. проветрити
провіт́ рювати недок. — вл. přewĕtrować; чес. provětrávati; слн.
prevetrovati; серб. проветривати
прові́ювати недок. — слн. vejati, prevevati; серб. провеjавати
прові́яти док. — чес. prováti;
слн. prevejati; серб. провеjати
про́ води мн. — чес. provod;
серб. провод

прово́ дити недок. — вл. wodźić; чес. provoditi; серб. проводити
прово́ зити недок. — вл. přewožować; чес. provoziti; слн.
prevažati; серб. провозити
проволочи́ ти, проволокти́
док. — вл. prowłóčić; чес. povláčeti, provléci; слн. prevleči; серб.
провлачити, провући
провчи́ ти док. — вл. powučić;
чес. poučiti; слн. proučiti; серб.
проучити
прога́ лина ж. — серб. прогалина
проганя́ ти недок. — чес. proháněti; слн. preganjati; серб. прогањати
прогі́н ч. — серб. прогон
прогляда́ ти недок. — вл. přehladać; чес. prohledati; слн. pregledovati; серб. прогледовати
прогля́ нути док. — вл. přehladnyć; чес. prohlednouti; слн.
pregledati; серб. прогледати
прогна́ ти док. — чес. prohnati;
слн. pregnati; серб. прогнати
прогнива́ ти недок. — чес. prohnívati; слн. gniti; серб. прогњити
прогни́ лий — чес. prohnilý
прогни́ ти док. — чес. prohniti;
серб. прогњити
прогніви́ ти док. — чес. pohněvati; серб. прогневити
прогну́ ти док. — чес. prohnuti; слн. upogniti; серб. прогнути
проговори́ ти док. — чес. prohovořiti; слн. spregovoriti; серб.
проговорити
прогово́ рювати недок. — чес.
prohovořovati; слн. govoriti; серб.
проговарати
проголоси́ ти док. — чес. prohlasiti; слн. proglasiti; серб. прогласити

проголо́ шений — чес. prohlašený; слн. proglašen; серб. проглашен
проголо́ шувати недок. — чес.
prohlašovati; слн. proglašati; серб.
проглашивати
прого́ нити недок. — вл. prohonić; чес. prohoniti; слн. pregoniti; серб. прогонити
прогорі́ти док. — чес. prohořeti; слн. pregoreti; серб. прогорети
прогоря́ ти недок. — чес. prohořívati; слн. pregorevati; серб.
прогарати
прогостюва́ ти недок. — вл.
hosćować; чес. zahosťovati se;
серб. прогостити
програва́ ти недок. — чес. prohrávati; слн. preigravati; серб.
проигравати
програ́ ти док. — вл. prohrać;
чес. prohráti; слн. preigrati; серб.
проиграти
прогриза́ ти недок. — чес. prohryzati; слн. pregrizovati; серб.
прогризати
прогри́ зти док. — вл. prohrymzać; чес. prohrýzti; слн. pregristi;
серб. прогристи
прогримі́ти док. — вл. hrimać;
чес. zahřměti; слн. zagrmeti; серб.
прогрмети
прогріва́ ти недок. — чес. prohřívati; слн. pregrevati; серб. прогреjавати
прогрі́ти док. — чес. prohřáti;
слн. pregreti; серб. прогреjати
прогруза́ ти (грузнути) недок. —
чес. hrouziti; слн. pogrezati; серб.
прогрезати
прогру́ знути док. — чес. pohrouziti; слн. pogrezniti; серб.
прогрезнути
прогуді́ти док. — вл. hudźić
(грати на музичному інструменті);
чес. hudati (тс.); серб. прогудети
257

продава́ ти недок. — вл. předawać; чес. prodávati; слн. prodajati;
серб. продавати
продаве́ ць ч. — вл. předawar;
чес. prodavač; слн. prodajalec;
серб. продавац
про́ даж ч. — вл. рředań; чес.
prodej; слн. prodaj; серб. продаjа
прода́ жний — вл. předawanski; чес. prodejný; слн. prodajen;
серб. продаjни
про́ даний — чес. prodaný; слн.
prodan; серб. продан
прода́ ти док. — вл. předać; чес.
prodáti; слн. prodati; серб. продати
проде́ рти док. — вл. předrěć;
чес. prodráti; слн. prodreti; серб.
продерати
продзвони́ ти док. — вл. wotzwonić; чес. odzvoniti; слн. prozvoniti; серб. прозвонити
продівува́ ти док. — серб. продевовати
про́ діль ч. — чес. předěl; хорв.
prodijelj
продовба́ ти док. — чес. prodloubati; слн. predolbsti; серб.
продупсти
продо́ вбувати недок. — чес.
prodloubávati; слн. dolbsti; серб.
продубљивати
продовжений — чес. prodloužený; серб. продужен
продовження с. — чес. prodloužení; серб. продужење
продо́ вжити док. — чес. prodloužiti; серб. продужити
продо́ вжувати недок. — чес.
prodloužívati; серб. продуживати
продріма́ ти док. — вл. prodrěmać; чес. prodřímati; слн. predremati; серб. продремати
продува́ ти недок. — серб.
продувати
продувни́ й — серб. продувни
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прожина́ ти док. — чес. prožínati
прожи́ ти док. — вл. přežiwić;
чес. prožíti; слн. prožiti; серб.
проживети
прожи́ ток ч. — чес. prožitek
прожовклий — чес. prožloutlý; серб. прожутео
проз (діал.) прийм. — вл. přez;
серб. проз
прозва́ ти док. — чес. přezváti;
серб. прозвати
прозвуча́ ти недок. — чес. přezvučeti; серб. прозвучати
прозива́ ти недок. — чес. přezývati; серб. прозивати
прозира́ ти недок. — чес. vyzírati; серб. прозирати
прозіва́ ти док. — чес. prozívati; серб. прозевати
прозо́ рий — чес. průzračný;
слн. prozoren; серб. прозрачан
прозріва́ ти недок. — чес. prozřívati; слн. zreti; серб. прозревати
прозрі́ти док. — чес. prozříti;
слн. prozreti; серб. прозрети
проіржа́ віти док. — вл. zezerzawić; чес. zrezavěti; слн. prerjaveti; серб. прорђати
проїда́ ти недок. — чес. projídati; серб. проjедати
проїжджа́ ти недок. — чес.
projížděti; серб. проjежђивати
прої́зд ч. — вл. přejězd; чес. průjezd
прої́здити док. — вл. projězdźić; чес. projezditi; слн. jezditi;
серб. проjездити
прої́сти — чес. projísti; серб.
проjести
прої́хати док. — вл. projěchać;
чес. projechati; слн. jahati; серб.
проjехати
пройти́ док. — вл. hić; чес.
projíti; слн. proiti; серб. проћи

прокаже́ ний — серб. прокажен
прока́ за ж. — серб. проказа
прока́ шлятися док. — вл. wotkašlować; чес. odkašlati si; слн.
izkašljati se; серб. прокашљати се
проки́ слий — вл. skisaly; чес.
kyselý; слн. kisel; серб. прокисао
проки́ снути док. — вл. kisać;
чес. zkysnouti; слн. skisati se; серб.
прокиснути
проклада́ ти недок. — чес. prokládati
прокла́ сти док. — чес. proklásti
проклина́ ти недок. — чес.
proklínati; слн. preklinjati; серб.
проклињати
прокльо́ вуватися недок. —
чес. proklovávati se; серб. прокљувавати се
проклюва́ тися док. — вл. prokluwać; чес. proklovati se; слн.
prekljuvati se; серб. прокљувати се
проклясти́ док. — вл. pokleć;
чес. proklíti, proklnouti; слн. prekleti; серб. проклети
про́ клятий — вл. poklaty; чес.
proklatý; слн. preklet; серб. проклет
прокля́ ття с. — вл. pokleće;
чес. prokletí; слн. prekletje; серб.
проклетство
проколо́ ти док. — чес. prokláti; слн. preklati
проко́ п ч. — чес. průkop; слн.
prekop; cерб. прокоп
прокопа́ ти док. — чес. prokopati; слн. prekopati; серб. прокопати
прокорми́ ти док. — вл. nakormić; чес. nakrmiti; слн. prekrmiti;
серб. прекрмити
прокоси́ ти док. — чес. prokositi; слн. kositi; серб. прокосити
прокрада́ тися недок. — чес.
prokrádati se; слн. krasti se; серб.
прокрадати се

прокра́ стися док. — чес. prokrásti se; слн. prikrasti se; серб.
прокрасти се
прокува́ ти док. — вл. kować;
чес. prokovati; слн. prokovati; серб.
проковати
прокуса́ ти док. — чес. prokousati
прокуня́ ти док. — серб. прокуњати
прокукурі́кати док. — слн. prokukurikati; серб. прокукурекати
проку́ шувати недок. — чес.
prokusovati
пролама́ ти док. — вл. prołamać; чес. prolamati; слн. prelamljati; серб. проламати
прола́ яти — чес. láti; слн. zalajati; серб. пролаjати
проле́ жати док. — вл. proležeć; чес. proležeti; слн. preležati;
серб. пролежати
про́ лежень ч. — чес. proleženina; слн. prelaženina
пролеті́ти док. — чес. proletěti; слн. preleteti; серб. пролетети
пролива́ ти недок. — чес. prolívati; слн. prelivati; серб. проливати
про́ ливень ч. — серб. пролив
проливни́ й — серб. проливни
проли́ зина ж. — серб. пролизине
проли́ сина ж. — серб. пролисина
проли́ ти док. — вл. proleć;
чес. prolíti; слн. preliti; серб.
пролити
пролі́т ч. — вл. prolět; чес.
přelet; слн. prelet; серб. пролет
проліта́ ти недок. — вл. prolětać; чес. přelétati; слн. preleteti;
серб. пролетати
проло́ м ч. — чес. průlom; серб.
пролом
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проло́ мина ж. — серб. проломина
проломи́ ти док. — чес. prolomiti;
слн. prelomiti; серб. проломити
промаха́ ти док. — вл. machać;
чес. pomáchati; слн. premahati;
серб. промахати
промені́ти недок. — вл. promjenić; чес. proměniti; серб. прамињати
промере́ жити док. — чес. přemřížiti; серб. промрежити
проме́ рзлий — чес. promrzlý; слн. premrznjen; серб. промрзнуо
проме́ рзнути док. — чес. promrznouti; слн. premrzniti; серб.
промрзнути
промину́ ти док. — вл. minyć;
чес. pominouti; слн. preminiti; серб.
проминути
промізкува́ ти док. — слн. premozgati; серб. промозговати
промі́ння с. — вл. promjenja;
серб. прамење
про́ мінь ч. — вл. promjo; чес.
promyk; слн. pramen (пасмо);
серб. прамен (тс.)
промі́р ч. — вл. přeměr (діаметр); чес. proměrek; слн. premerjenje; серб. промер
промі́рювати недок. — вл.
přeměrjeć; чес. proměřovati; слн.
premerjati; серб. промеравати
промі́ряти док. — вл. přeměrić;
чес. proměřiti; слн. premeriti; серб.
промерати
проміси́ ти док. — вл. promjesyć; чес. promísiti; слн. premesiti;
серб. промесити
промкну́ тися док — серб. промакнути се
промо́ ва ж. — чес. promluva
промовити док. — чес. promluviti
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промовля́ ти недок. — чес. promlouvati
промо́ вчати док. — чес. promlčeti; слн. premolčati; серб.
премучати
промо́ вчувати недок. — чес.
promlčovati; слн. molčati; серб.
мучати
промо́ клий — вл. přemokły;
чес. promoklý; слн. premokel; серб.
промочен
промо́ кнути док. — вл. přemokać; чес. promoknouti; слн.
premočiti se; серб. промочити се
промоло́ ти док. — вл. přemlěć;
чес. přemlíti; слн. zmleti; серб.
промлети
промолоти́ ти док. — вл. přemłóćić; чес. omlátiti; слн. omlatiti;
серб. промлатити
промочи́ ти док. — вл. přemočić; чес. promočiti; слн. premočiti;
серб. промочити
промути́ ти док. — вл. zmućić;
чес. moutiti; слн. premotiti; серб.
промутити
прому́ читися док. — чес. promučiti se; слн. zmučiti se; серб.
промучити се
пронести́ док. — вл. přenjesć;
чес. pronésti; слн. prenesti; серб.
пронети
проника́ ти недок. — чес. pronikati; слн. pronikati; серб. проницати
прони́ кливий — чес. pronikavý; слн. pronicljiv; серб. проницлив
прони́ кнути док. — чес. proniknouti; слн. pronikniti; серб.
проникнути
проно́ сити недок. — вл. přenošeć; чес. odnositi; слн. prenositi;
серб. проносити
проню́ хати док. — вл. nuchać;
слн. prenjuhati; серб. проњушити

проора́ ти док. — вл. přeworać;
чес. proorati; слн. preorati; серб.
проорати
пропада́ ти недок. — чес. propadati; слн. propadati; серб. пропадати
пропали́ ти док. — чес. propáliti; серб. пропалити
пропа́ лювати недок. — чес.
propálívati
пропа́ рити док. — вл. parić;
чес. opařiti; слн. prepariti; серб.
пропарити
пропа́ сти док. — чес. propadnouti; слн. propasti; серб. пропасти
пропекти́ док. — чес. propéci;
слн. prepeči; серб. пропећи
прописа́ ти док. — вл. připisać;
чес. připsáti; слн. prepisati; серб.
прописати
пропи́ сувати недок. — вл. připisować; чес. připsávati; слн.
prepisovati; серб. прописивати
пропи́ ти док. — чес. propiti;
слн. zapiti; серб. пропити
пропища́ ти док. — вл. pišćeć;
чес. pištěti; слн. piščalka (свисток); серб. пропиштати
пропіка́ ти недок. — чес. propíkati; слн. prepeči
пропла́ кати док. — чес. proplakati; серб. проплакати
проплести́ док. — чес. proplésti; слн. preplesti; серб. проплести
пропливати недок. — чес. proplouvati; слн. plavati; серб. пропливати
пропливти́ док. — чес. proplouti; слн. preplavati серб. пропловити
пропліта́ ти недок. — чес. proplétati; серб. проплетати
проплюва́ ти док. — вл. zapluwać; чес. zaplivati; слн. prepljuvati;
серб. пропљувати

проповзти́ док. — чес. proplaziti; слн. priplaziti se; серб. пропузити
пропові́дувати недок. — вл.
přepowědać (переповідати); чес.
propověděti; серб. проповедати
пропові́дник ч. — серб. проповедник
пропові́дниця ж. — серб. проповедница
про́ повідь ж. — чес. propověď;
слн. propoved; серб. проповед
пропороши́ ти док. — вл. popróšić; чес. proprášiti; слн. zaprašiti; серб. пропрашити
пропо́ рскати док. — вл. porskotać; чес. poprskati; слн. proprskati; серб. пропрскати
пропра́ ти док. — чес. propráti;
слн. oprati; серб. пропрати
пропрацюва́ ти док. — чес. propracovati
пропу́ рхати док. — чес. přeprchati; слн. preprhati; серб. пропрхати
пропуска́ ти недок. — вл. přepušćać; чес. propouštěti; слн.
prepuščati; серб. пропуштати
пропусти́ ти док. — вл. přepušćić; чес. propustiti; слн. prepustiti;
серб. пропустити
прорва́ ти док. — вл. rwać;
чес. prorváti; серб. прорвати
прорешети́ ти док. — слн. prerešetati; серб. прорешетати
проржаві́лий — чес. prorezavělý; слн. prerjavel; серб. прорђао
прорива́ ти недок. — вл. ryć;
чес. prorývati; слн. prerivati; серб.
проривавати
прори́ нути док. — чес. řinouti;
слн. preriniti; серб. проринути
прори́ ти док. — вл. přeryć;
чес. prorýti; слн. preriti; серб.
прорити
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прорідження с. — чес. prořizovaní; слн. redčenje; серб. проређивање
прорі́джувати недок. — вл. rědšić; чес. prořizovati; слн. redčiti;
серб. проређивати
проріди́ ти док. — вл. prorědšić;
чес. prořiditi; слн. razredčiti; серб.
проредити
прорі́длий — чес. prořidlý;
серб. проређен
про́ рідь ж. — серб. прорeд
про́ різ ч. — вл. přerěz; чес.
průřez; слн. prerez; серб. прорез
прорі́зати док. — вл. přerězać;
чес. prořezati; слн. prerezati; серб.
прорезати
прорі́зувати недок. — вл. přerězować; чес. prořezovati; слн.
prerezovati; серб. прорезивати
про́ ріст ч. — серб. прораст
про́ рість ж. — серб. прорашће
проро́ к ч. — чес. prorok; слн.
prerok; серб. пророк
пророкува́ ти недок. — чес.
prorokovati; слн. prorokovati; серб.
пророковати
проро́ слий — чес. prorostlý;
серб. прорастао
пророста́ ння с. — чес. prorostaní; серб. прорастање
пророста́ ти недок. — чес. prorostati; слн. rasti; серб. прорастати
прорости́ док. — вл. porosć; чес.
prorůsti; слн. zrasti; серб. прорасти
проро́ цтво с. — чес. proroctví;
слн. prerokovanje; серб. пророштво
проро́ чиця ж. — чес. prokyně;
слн. prorokinja; серб. пророчица
проро́ щувати недок. — чес.
rostiti; серб. прорашћивати
проса́ джувати недок. — чес.
prosazovati
просвердли́ ти док. — серб. просврдлати
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просве́ рдлювати недок. —
серб. просврдлавати
просвіжи́ ти док. — чес. osvěžiti; слн. osvežiti; серб. просвежити
просві́жувати недок. — чес.
osvěžovati; слн. osveževati; серб.
просвежавати
про́ світ ч. — чес. prosvit
просві́та ж. — слн. prosveta;
серб. просвета
просвіти́ ти док. — вл. přeswěćić; чес. prosvítiti; слн. prosvetiti;
серб. просветити
просвітли́ ти док. — вл. přeswĕtlić; чес. prosvětliti; серб.
просветлити
просві́тлювати недок. — вл.
přeswětlować; чес. prosvětlovati;
серб. просветљавати
просві́тній — чес. prosvitný;
слн. prosveten; серб. просветни
просві́чувати недок. — вл. přeswěćeć; чес. prosvěcovati; серб.
просвећивати
про́ синець (заст. “січень”) ч. —
чес. prosinec (грудень); слн.
prosinec (січень); серб. просинац (грудень)
проси́ пати док. — чес. prosypati; серб. просипати
просипа́ тися недок. — серб.
просипати се
проси́ ти недок. — вл. prosyć;
чес. prositi; слн. prositi; серб.
просити
просиха́ ти недок. — чес. prosychati
просіва́ ти недок. — чес. prosívati; слн. presevati; серб. просеjавати
просі́ка ж. — вл. přesyk; чес.
průsek; слн. preseka; серб. просека
просі́сти док. — чес. ssednouti; слн. posesti; серб. просести

просі́яти док. — чес. prosíti;
слн. presejati; серб. просеjати
проскака́ ти док. — вл. skakać; чес. proskakati; слн. preskakati; серб. проскакати
проска́ кувати недок. — чес.
proskakovati; слн. preskakovati
проско́ чити док. — чес. proskočiti; слн. preskočiti
проскрипі́ти док. — вл. zakřipić; чес. zaskřipěti; слн. zaškripati;
серб. прошкрипити
просла́ ва ж. — чес. proslava;
слн. proslava; серб. прослава
просла́ вити док. — чес. proslaviti; слн. proslaviti; серб. прославити
прославля́ ти недок. — вл. sławić; чес. proslavovati; слн. proslavljati; серб. прослављати
прослі́джувати недок. — вл.
přeslědźować; чес. proslídívati; слн.
zasledovati; серб. прослеђивати
просліди́ ти док. — вл. přeslědźić; чес. proslíditi; слн. zaslediti;
серб. проследити
просльози́ тися док. — вл. sylzować; чес. proslzeti se; слн. solziti
se; серб. просузити
просну́ тися док. — серб. проснути се
про́ со с. — вл. proso; чес. proso;
слн. proso; серб. просо
просо́ хнути док. — чес. proschnouti
проспа́ ти док. — вл. prospać;
чес. prospáti; слн. prespati; серб.
проспати
проспіва́ ти док. — вл. přespěwać; чес. prozpívati; слн. prepeti;
серб. пропевати
проста́ к ч. — чес. prosták; слн.
prostak; серб. простак
проста́ цтво с. — слн. prostaštvo; серб. просташтво

просте́ рти док. — чес. prostříti;
слн. prostreti; серб. прострети
простига́ ти недок. — чес. prostydati
прости́ гнути док. — чес. prostydnouti
про́ стий — вл. prostny; чес.
prostý; слн. prost (вільний); серб.
прост
простира́ ло с. — вл. přesćěradło; чес. prostěradlo; слн. prestiralo
простира́ ти недок. — чес. prostírati; слн. prostirati; серб. простирати
прости́ ти док. — чес. prostiti;
слн. oprostiti; серб. простити
прості́нок ч. — слн. prestenek
про́ стір ч. — чес. prostor; слн.
prostor; серб. простор
про́ сто присл. — чес. prosto;
слн. preprosto; серб. просто
простоволо́ сий — чес. prostovlasý; слн. prostolas
простоду́ шний — вл. prostodušny; чес. prostodušný; слн. prostodušen; серб. простодушан
простоду́ шність ж. — вл.
prostodušnost; чес. prostodušnost;
слн. prostodušnost; серб. простодушност
просто́ рий — чес. prostorný;
слн. prostoren; серб. просторан
простосерде́ чний — чес. prostosrdečný; серб. простосрдачан
простота́ ж. — вл. prostota;
чес. prostota; слн. prostost (воля);
серб. простота
просто́ яти док. — вл. stać; чес.
prostáti; слн. prestati; серб. простоjати
про́ стріл ч. — серб. прострел
прострі́лити док. — вл. přestřělić; чес. prostřeliti; слн. prestreliti;
серб. престрелити
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прострі́лювати недок. — вл.
přestřěleć; чес. prostřelovati; слн.
prestreljevati; серб. прострељивати
просту́ пок ч. — вл. přestupjenje; чес. přestupek; слн. prestupek; серб. преступак
просу́ джувати недок. — вл.
přesudźować; чес. prosuzovati;
слн. presojati; серб. просуђивати
просуди́ ти док. — вл. přesudźić; чес. prosouditi; слн. presoditi;
серб. просудити
просу́ нути док. — вл. přesunyć; чес. přesunouti; слн. presuniti
(пронизати); серб. просунути (тс.)
просуши́ ти док. — вл. přesušić; чес. usušiti; слн. presušiti; серб.
просушити
про́ сьба ж. — вл. próstwa; чес.
prosba; слн. prošnja; серб. прозба
просяка́ ти недок. — вл. přesakać; чес. prosákati
прося́ клий — вл. přesaknjeny;
чес. prosáklý
прося́ кнути док. — вл. přesaknić; чес. prosáknouti
просяни́ ця (діал.) ж. — серб.
просеница
проте́ спол. — вл. přeto; чес.
proto
протекти́ док. — вл. ćec; чес.
přetéci; слн. preteči; серб. протећи
проте́ рти док. — вл. wótrěć; чес.
protříti; слн. otreti; серб. протрти
про́ ти прийм. — вл. přećiwo;
чес. proti; слн. proti; серб. против,
проти
протива́ га ж. — чес. protiváha
проти́ витися недок. — вл.
přećiwić so; чес. protiviti se; слн.
protiviti se; серб. противити се
проти́ вний — вл. přećiwny; чес.
protivný; слн. protiven; серб. противан
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проти́ вник ч. — вл. přećiwnik;
чес. protivník; серб. противник
проти́ вниця ж. — вл. přećiwnica; чес. protivnice; серб. противница
протика́ ти недок. — вл. přetykować; чес. protýkati; серб. протицати
протина́ ти недок. — чес. protínati; серб. протињати
протиотру́ та ж. — серб. противотров
протира́ ти недок. — вл. wótrěwać; чес. protírávati; слн. otirati;
серб. протирати
протиска́ ти недок. — вл. přećišćeć; чес. protiskati; слн. potiskati; серб. протискати
проти́ скувати недок. — вл.
přećišćować; чес. protískovati;
слн. potiskovati; серб. протискивати
проти́ снути док. — вл. přećisnyć; чес. protisknouti; слн. potisniti; серб. протиснути
протиста́ вити док. — серб. противставити
протиставля́ ти недок. — серб.
противстављати
протистоя́ ти недок. — серб.
противстаjати
протіка́ ти недок. — вл. ćec;
чес. protékati; слн. potekati; серб.
протицати
протка́ ти док. — вл. přetkać;
чес. protkáti; слн. pretkati; серб.
проткати
проткну́ ти док. — вл. přetyknyć; чес. protknouti; серб. протакнути
протлума́ чити док. — вл. přetołmačić; чес. protlumačiti; слн.
pretolmačiti; серб. протумачити
прото́ чний — слн. pretočen;
серб. проточан

протрясти́ док. — вл. přetřasć; чес. protřásti; слн. pretresti;
серб. протрести
проту́ рити док. — серб. протурити
про́ тяг ч. — чес. průtah; серб.
протег (протяжність)
протяга́ ти недок. — чес. protahati; слн. iztegovati; серб. протезати
протя́ глий, протя́ жний — чес.
protáhlý; слн. zategnjen; серб. протегнут
протягну́ ти, протягти́ док. —
чес. protáhnouti; слн. raztegniti;
серб. протегнути, протећи
протя́ гувати недок. — чес.
protahovati; слн. raztegovati
протя́ жність ж. — чес. protáhlost; слн. zategnjenost; серб. протежност
протя́ ти док. — чес. protíti
прохі́д ч. — чес. průchod;
серб. проход
прохідни́ й — чес. průchodný;
слн. prehoden; серб. проходан
проходжа́ ти недок. — чес.
prochozeti; слн. sprehajati; серб.
прохађати
прохо́ дити недок. — вл. přechodźić; чес. prochoditi; слн.
prehoditi; серб. проходити
прохоло́ да ж. — чес. prochlada; серб. прохлада
прохоло́ джувати недок. — вл.
wochłódźować; чес. prochlazovati;
слн. ohlajevati; серб. прохлађивати
прохолоди́ ти док. — вл. wochłódźić; чес. prochladiti; слн.
ohladiti; серб. прохладити
прохоло́ дний — вл. prochłódny; чес. prochladný; слн. hladen;
серб. прохладан
процвірчати док. — чес. za-

cvrčeti; слн. cvrčati; серб. процврчати
процвісти́ док. — слн. razcvesti se; серб. процвести
про́ цвіт ч. — слн. razcvet;
серб. процват
процвіта́ ти недок. — слн.
razcvetati se; серб. процветати
проціди́ ти док. — вл. přecydźić; чес. procediti; слн. precediti; серб. процедити
прочеса́ ти док. — вл. česać;
чес. pročesati; слн. prečesati;
серб. прочешати
проче́ сувати недок. — чес.
pročesávati; слн. pročesavati; серб.
прочешљавати
прочи́ стити док. — вл. počisćić; чес. pročistiti; слн. prečistiti;
серб. прочистити
прочита́ ти док. — вл. přečitać;
чес. dočitati; слн. prečitati; серб.
прочитати
прочи́ щувати, прочищати
недок. — вл. čisćić; чес. pročisťovati; слн. prečiščati; серб. прочишћавати
прочі́л, прочо́ лок ч. — слн.
pročelje; серб. прочеље
прочу́ ти док. — вл. přečuć;
серб. прочути
проша́ к (діал.) ч. — слн. prosjak; серб. просjак
про́ шва ж. — серб. прошва
прошепоті́ти док. — чес. pošeptávati; слн. zašepetati; серб.
прошапутати
прошепта́ ти док. — вл. pošeptać; чес. pošeptati; слн. šepniti;
серб. прошаптати
прошива́ ти недок. — вл. přešivać; чес. prošívati; слн. prešivati;
серб. прошивати
проши́ ти док. — вл. přešić; чес.
prošíti; слн. prešiti; серб. прошити
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прошумі́ти док. — вл. šumić;
чес. prošuměti; слн. prešumeti; серб.
прошумети
проща́ ти недок. — чес. oprošťovati; слн. opraščati; серб. праштати
проще́ ння с. — серб. проштење
про́ яв ч. — чес. projev
прояви́ ти док. — чес. projeviti; серб. проjавити
проявля́ ти недок. — чес. projevovati; серб. проjављивати
проясни́ тися док. — чес. projasniti; слн. razjasniti se; серб.
проjаснити се
проя́ снюватися недок. — чес.
projasňovati; слн. razjasnjevati se
пруг ч. — вл. pruha (смуга);
чес. pruh (тс.); слн. proga; серб.
пруга
пруд (діал.) ч. — вл. prud (течія); чес. proud (тс.); слн. prod
(обмілина); серб. пруд (тс.)
прудки́ й — чес. prudký
пружи́ на ж. — вл. pružina; чес.
pružina; слн. prožilo; серб. пружина
пру́ жити недок. — вл. pružić;
чес. pružiti; слн. prožiti (простягнути); серб. пружити
пру́ жний — вл. pružny; чес.
pružný; слн. prožen; серб. пружан
пру́ жність ж. — вл. pružnost;
чес. pružnost; слн. prožnost; серб.
пружност
прут ч. — вл. prut; чес. prut;
слн. prot; серб. прут
прутик ч. — чес. proutek; серб.
прутац
пру́ ття с. — вл. pruć; чес.
proutí; слн. protje; серб. пруће
пруча́ тися недок. — серб.
пруцати се
пря́ диво с. — вл. přadło; чес.
předivo; слн. predivo; серб. предиво
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пряди́ льниця, пря́ ля ж. — вл.
přelca; чес. přadlena; слн. predica;
серб. предиља, преља
пряді́ння с. — чес. předení;
слн. predenje; серб. предење
пря́ дка ж. — вл. přadownik
пря́ жа ж. — вл. přaza; чес.
příze; слн. preja; серб. пређа
прями́ й — чес. přímý; слн. prem
пря́ слиця ж. — вл. přaslica;
чес. přeslice; слн. preslica; серб.
преслица
пря́ сло с. — вл. přasleń; чес.
přeslen; серб. пресло
пря́ сти недок. — вл. přasć; чес.
přísti; слн. presti; серб. прести
псар ч. — вл. psar; чес. psař;
слн. psar; серб. псар
пса́ рня ж. — вл. psarnja; чес.
psírna; слн. psarna; серб. псарница
пси́ на ж. — чес. psina; слн.
psina; серб. псина
пструг ч. — вл. pstruha; чес.
pstruh; слн. postrv; серб. пастрма
пся́ чий — вл. psyči; слн.
psičji; серб. псећи
пта́ ство с. — чес. ptactvo
птах ч. — вл. ptak; чес. pták
пташа́ с. — вл. ptačo; чес. ptáče
пташа́ тко с. — вл. ptačatko;
чес. ptáčátko
пташина́ ж. — вл. ptačina
пти́ ця ж. — слн. ptica; серб.
птица
пти́ чий — вл. ptačny; чес.
ptačí; слн. ptičji; серб. птичjи
пу́ дити (діал.) недок. — чес.
puditi; слн. poditi; серб. пудити
пу́ кавка ж. — чес. pukačka
пу́ кати недок. — вл. pukać; чес.
pukati; слн. pokati; серб. пуктати
пу́ кнути док. — вл. puknyć;
чес. puknouti; слн. pokniti; серб.
пукнути

пуп ч. — вл. pup; чес. pupek;
слн. popek; серб. пуп
пупови́ на ж. — вл. pupownica; чес. pupečník; слн. popkovina;
серб. пупковина
пупо́ к ч. — чес. pupeček; слн.
popek; серб. пупак
пупоріз́ ка ж. — серб. пупкореза
пу́ п’янок ч. — вл. pupk; чес. pupinek; слн. popje; серб. пупољак
пу́ рхати недок. — вл. pjerchać;
чес. prchati (утікати); слн. prhati;
серб. прхати
пу́ рхнути док. — вл. pjerchnyć; чес. prchnouti (утекти); слн.
prhniti; серб. прхнути
пуска́ ти недок. — вл. pušćeć;
чес. pouštěti; слн. puščati
пусти́ й — вл. pusty; чес. pustý;
слн. pust; серб. пуст
пусти́ ня ж. — вл. pusćina; чес.
pustina; слн. pustinja; серб. пустиња
пусти́ ти док. — вл. pušćić; чес.
pustiti; слн. pustiti; серб. пустити
пусті́ти недок. — вл. pustnyć;
чес. pustnouti; серб. пустети
пу́ стка ж. — чес. poustka
пустоголо́ вий — серб. пустоглав
пусто́ паш ж. — серб. пустопаш
пустота́ ж. — вл. pustota; чес.
pustota; слн. pustota; серб. пустота
пусто́ шення с. — чес. pustošení; слн. pustošenje; серб. пустошење
пусто́ шити недок. — чес. pustošiti; слн. pustošiti; серб. пустошити
пу́ та мн. — вл. puta; чес. pouto;
серб. путо
пу́ тати недок. — вл. putać; чес.
poutati
путь ж. — вл. puć; чес. pout;
слн. pot; серб. пут

пух ч. — вл. puch (м’яч); чес.
puch; слн. puh
пухи́ р ч. — вл. pucher; чес.
puchyř
пу́ хкати недок. — вл. puchać;
слн. puhati; серб. пухати
пухки́ й — слн. puhek
пухли́ на ж. — вл. wopuchlina;
чес. opuchlina; слн. opuhlina
пу́ хнути недок. — чес. puchnouti
пуць! виг. — чес. puc!;
серб. пуц!
пучи́ на ж. — серб. пучина
пу́ ща ж. — вл. pusta; чес.
poušť; слн. pušča; серб. пуста
пха́ ти недок. — чес. píchati;
слн. phati
пхну́ ти док. — чес. píchnouti;
слн. pahniti
пшени́ ця ж. — вл. pšeńca;
чес. pšenice; слн. pšenica; серб.
пшеница
пшени́ чка ж. — чес. pšenička;
слн. pšenička; серб. пшеничица
пшени́ чний — вл. pšeńčny;
чес. pšeničný; слн. pšeničen;
серб. пшенични
пшени́ чнище с. — вл. pšeńčnišćo; чес. pšeničniště; серб. пшеничиште
пшоно́ с. — чес. pšeno; слн.
pšeno; серб. пшена
п’я́ вка ж. — вл. pijelca; чес.
pijavka; слн. pijavka; серб. пиjавица
п’ядь ж. — вл. pjedź; чес. píď;
слн. ped; серб. пед
п’я́ ний — вл. pjany; слн. pijan;
серб. пиjан
п’янити недок. — слн. pijaniti; серб. пjанити
п’яніти недок. — слн. pijaniti
se; серб. пjанити се
п’яни́ ця ч. — вл. pjanak; чес.
piják; слн. pijanec; серб. пиjаница
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п’я́ сти недок. — вл. pjeć; чес.
pnouti; слн. peti; серб. пети
п’ясту́ к ч. — вл. pjasć; чес.
pĕst; слн. pest; серб. пест
п’ята́ ж. — вл. pjata; чес. pata;
слн. peta; серб. пета
п’ятдеся́ т числ. — вл. pjećdźesat; чес. padesát; слн. petdeset;
серб. педесет
п’я́ теро числ. — чес. patero;
слн. petero; серб. петеро
п’ятдеся́ тий числ. — вл. pjećdźesaty; чес. padesátý; слн. petdeseti; серб. педесети
п’я́ тий числ. — вл. pjaty; чес.
pátý; слн. peti; серб. пети
п’ятна́ дцятий числ. — вл.
pjatnaty; чес. patnáctý; слн. petnajsti; серб. петнаести
п’ятна́ дцять числ. — вл. pjatnaće; чес. patnáct; слн. petnajst;
серб. петнаест
п’я́ тниця ж. — вл. pjatk; чес.
pátek; слн. petek; серб. петак
п’я́ тничний — вл. pjatkowny;
чес. páteční
п’ятсо́ т числ. — вл. pjeć stow;
чес. pĕt set; слн. petsto; серб.
петсто
п’ятисо́ тий числ. — вл. pjećstoty; чес. pĕtistý ́ ; слн. petstoti;
серб. петстоти
п’ять числ. — вл. pjeć; чес.
pĕt; слн. pet; серб. пет
Рр
раб ч. — вл. rob; чес. rob, rab;
слн. rob; серб. роб, раб
раба́ ж. — серб. раба
раби́ ня ж. — чес. robině; слн.
robinja; серб. робиња
ра́ бство с. — чес. robstvo;
слн. robstvo; серб. ропство
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ра́ бський — чес. rabský; слн.
robski; серб. ропски
ра́ да ж. — вл. rada; чес. rada
ра́ ди прийм. — слн. radi; серб.
ради
радий — вл. rady; чес. rád; слн.
rad; серб. рад
ра́ дити недок. — вл. radźić;
чес. raditi
ра́ дісний — вл. radostny; чес.
radostny; слн. radosten; серб.
радостан
радісно присл. — вл. radostno;
чес. radostno; слн. radostno; серб.
радосно
ра́ дість ж. — вл. radosć; чес.
radost; слн. radost; серб. радост
ра́ до присл. — вл. rady; чес.
rádo; слн. rad; серб. радо
ра́ дувати недок. — вл. radować; чес. radovati; слн. radovati;
серб. радовати
ра́ дше присл. — вл. radšo;
чес. radši; слн. raje; серб. рађе
раз ч. — вл. raz; чес. ráz
рази́ ти недок. — вл. razyć
(чеканити); чес. raziti; слн. raziti
(дряпати); серб. разити
рай ч. — вл. raj; чес. ráj; слн.
raj; серб. раj
ра́ йський — вл. rajski; чес.
rajský; слн. rajski; серб. раjски
рак ч. — вл. rak; чес. rak; слн.
rak; серб. рак
ра́ ка ж. — чес. rakev; слн.
rakev; серб. рака
ра́ ковий — чес. rakový; слн.
rakov; серб. раков
ра́ лити (діал.) недок. — слн.
raliti; серб. ралити
ра́ ло с. — вл. radło; чес. radlo;
слн. ralo; серб. рало
ра́ льце с. — серб. раоце
ра́ ма ж. — чес. rám; серб.
рама

раме́ но с. — вл. ramjo; чес.
rameno; слн. rame; серб. раме
ра́ мка ж. — вл. ramik; чес.
ramec
ра́ на ж. — вл. rana; чес. rána;
слн. rana; серб. рана
ра́ нений — вл. ranjeny; чес.
raněný; слн. ranjen; серб. рањен
ра́ нити док. — вл. raniti; чес.
raniti; слн. raniti; серб. ранити
ра́ нішній — вл. rańši
ра́ нник ч. — слн. ranjenik;
серб. раник
ра́ нній — вл. rany; чес. ranní;
слн. ran; серб. ран
ра́ ння с. — вл. ranje; чес. raní;
слн. ranje
ра́ но присл. — вл. rano; чес.
ráno; слн. rano; серб. рано
ра́ нок ч. — вл. ranje; чес. ráno
рарі́г (діал.) ч. — вл. raroh; слн.
rarog
рата́ й (заст.) ч. — вл. ratar;
чес. rataj; слн. rataj; серб. ратаj
ра́ тиця ж. — чес. ratice
ра́ тище (заст.) с. — чес. ratiště; слн. ratišče; серб. ратиште
(бойовище)
ра́ тник ч. — серб. ратник
ра́ тувати недок. — серб. ратовати
рать ж. — чес. rať; серб. рат
ра́ чити (заст.) недок. — чес.
ráčiti; слн. račiti; серб. рачити
рачо́ к ч. — вл. račk; чес.
ráček; слн. raček; серб. рачић
рва́ ти недок. — чес. rváti; слн.
ruvati; серб. рвати се (боротися)
рвач ч. — чес. rvač; серб. рвач
ребе́ рний — вл. rjebłowy; чес.
žeberní; слн. rebrn; серб. ребрни
ребе́ рце с. — вл. rjebleško;
чес. žeberko; слн. rebrce
ребра́ стий — вл. rjebłaty; чес.
žebrovatý; слн. rebrast; серб. ребраст

ребро́ с. — вл. rjebło; чес. žebro; слн. rebro; серб. ребро
рев ч. — чес. řev; слн. rjovenje;
серб. рика
ре́ вінь ч. — вл. rjewjeń; чес.
reveň; серб. ревед
реві́ти недок. — вл. ruć; чес.
řváti; слн. rjoveti, rjuti; серб. ревати
ревни́ вий — чес. řevný; серб.
ревњив
ре́ вно присл. — чес. řevně;
серб. ревно, ревњиво
ревнува́ ти недок. — чес. řevniti
ре́ гіт ч. — вл. rjehot; чес. řehot;
серб. ргет (крекіт)
регоніти (діал.) недок. — чес.
řehoniti
регота́ ти недок. — вл. rjehotać;
чес. řehotati se
ре́ дька ж. — чес. ředkev; слн.
redkev; серб. ротква
ректи́ док. — вл. rjec; чес. říci;
слн. reči; серб. рећи
ремесло́ с. — вл. rjemjesło; чес.
řemeslo
реміне́ ць ч. — вл. rjemjenk;
чес. řemínek; слн. jermenček; серб.
ременчић
ремі́нний — вл. rjemjentny;
чес. řemenný; слн. jermenji; серб.
ременски
ре́ мінь ч. — вл. rjemjeń; чес.
řemen; слн. jermen; серб. ремен
ремісни́ к ч. — вл. rjemjeslnik;
чес. řemeslník
реп’я́ х ч — вл. řepik; чес.
řepík; серб. репух
ре́ тязь ч. — вл. rjećaz; чес. řetěz
ре́ чник ч. — вл. rěčnik; чес.
řečník
решета́ р ч. — чес. řešetář;
слн. rešetar; серб. решетар
ре́ шето с. — чес. řešeto; слн.
rešeto; серб. решето
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реші́тка ж. — слн. rešetka;
серб. решетка
решітце́ , реші́тко с. — чес.
řešítko; слн. rešetce
ри́ ба ж. — вл. ryba; чес. ryba;
слн. riba; серб. риба
риба́ к, риба́ лка ч. — вл. rybak;
чес. rybák
риба́ лити недок. — вл. rybakować; чес. rybařiti; слн. ribariti;
серб. рибарити
риба́ льство с. — вл. rybarstwo; чес. rybařství; слн. ribarstvo;
серб. рибарство
риба́ р (діал.) ч. — вл. rybar;
чес. rybář; слн. ribar; серб. рибар
риба́ чити недок. — вл. rybačić; серб. рибарити
ри́ бка ж. — вл. rybička; чес.
rybka; слн. ribica; серб. рибица
ри́ бний — вл. rybny; чес. rybný; слн. riben; серб. рибљи
ри́ бник ч. — вл. rybnik; чес.
rybník; слн. ribnik; серб. рибњак
риболо́ вля ж. — чес. rybolov;
слн. ribolov; серб. риболов
ри́ б’ячий — вл. rybjacy; чес.
rybí; слн. ribji; серб. рибљи
рига́ ти недок. — вл. rihać; чес.
říhati; слн. rigati se; серб. ригати
ригну́ ти док. — серб. ригнути
рида́ ти недок. — чес. rydati;
серб. ридати
рижий — вл. ryzy; чес. ryzí;
серб. риђ
ри́ за ж. — чес. říza; серб. риза
рик ч. — чес. ryk; слн. rik;
серб. рик
ри́ кати недок. — вл. rykać;
чес. ryčeti; слн. rikati; серб. рикати
ри́ кнути док. — чес. ryknouti;
слн. rikniti; серб. рикнути
ри́ ло с. — вл. rydło; чес. rydlo;
слн. rilec; серб. рило
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ри́ льце с. — чес. rydélko; слн.
rilce; серб. риоце
ри́ нути док. — чес. řinouti se;
слн. riniti (просуватися); серб.
ринути
ри́ са ж. — вл. rys; слн. ris
рисува́ ння с. — вл. rysowanje;
чес. rýsování; слн. risanje; серб.
рисање
рисува́ ти недок. — вл. rysować; чес. rýsovati; слн. risati;
серб. рисати
рись ж. — вл. rys; чес. rys;
слн. ris; серб. рис
ри́ ти недок. — вл. ryć; чес.
rýti; слн. riti; серб. рити
ри́ тьми, ритю (діал.) присл. —
вл. rić (зад); чес. řiť (тс.); слн.
rit (тс.); серб. рит (тс.)
рича́ ти недок. — чес. ryčeti;
слн. rjuti; серб. рикати
рів ч. — вл. row (могила); чес.
rov (тс.); слн. rov; серб. ров
рі́вень ч. — чес. roveň; слн. raven; серь. раван
рі́вний — вл. runy; чес. rovný;
слн. raven; серб. раван
рівни́ на ж. — вл. runina; чес.
rovina; слн. ravnina; серб. равнина
рі́вність ж. — вл. runost; чес.
rovnost; слн. ravnost; серб. равност
рі́вно присл. — вл. runo; чес.
rovno; слн. ravno; серб. равно
рівнобі́чний — вл. runobóčny
рівнова́ га ж. — вл. runowaha;
чес. rovnovaha
рівноде́ нний — чес. rovnodenný; серб. равнодневички
рівноде́ ння с. — чес. rovnodennost; серб. равнодневица
рівнозна́ чний — чес. rovnoznačný
рівномі́рний — вл. runoměrny;
чес. rovnoměrný; серб. равномеран

рівнопра́ вний — вл. runoprawny; чес. rovnopravný; серб.
равноправан
рі́вня ч., ж. — вл. runja; чес.
rovně; слн. ravnja
рівня́ ння с. — вл. runanje;
чес. rovnání; слн. ravnanje; серб.
равнање
рівня́ ти недок. — вл. runać;
чес. rovnati; слн. ravnati; серб.
равњати
ріг ч. — вл. róh; чес. roh; слн.
rog; серб. рог
рід ч. — вл. ród; чес. rod; слн.
rod; серб. род
рідки́ й — вл. rědki; чес. řídký;
слн. redek; серб. редак
рі́дкість ж. — вл. rědkost; чес.
řídkost; слн. redkost; серб. реткост
рі́дко присл. — вл. rědko; чес.
řídko; слн. redko; серб. ретко
рі́дний — вл. rodny; чес.
rodný; слн. roden; серб. родни
рі́дшати недок. — вл. rědnyć;
чес. řidnouti; слн. redčiti; серб.
ређати
рі́дший — вл. rědši; чес. ředší;
слн. redkejši; серб. ређи
ріжо́ к — вл. róžk; чес. rožek;
слн. rožic; серб. рожић
різа́ к ч. — вл. rězak; чес. řezák;
слн. rezač; серб. резаљка
рі́заний — чес. řezný; слн.
rezan; серб. резан
рі́зання с. — чес. řezání; слн.
rezanje; серб. резање
рі́́зати недок. — вл. rězać; чес.
řezati; слн. rezati; серб. резати
рі́зка ж. — чес. růzha; слн.
rozga; серб. розга
різки́ й — слн. rezek; серб. резак
рі́зкість ж. — слн. rezkost;
серб. рескост
рі́зко присл. — слн. rezko;
серб. реско

рі́зний — вл. rozno (різно);
чес. různý; слн. razen; серб. разни
різни́ к ч. — вл. rěznik; чес.
řezník
різни́ тися недок. — чес. různiti se
різни́ ця1 ж. — вл. róznica; чес.
různice; серб. разница
різни́ ця2 (бойня) ж. — вл. rěznica
різноба́ рвний — чес. různobarvý; слн. raznobarven
різно́ вид ч. — серб. разновидност
різноголо́ сий — чес. různohlasý; серб. разногласан
різноголо́ сся с. — чес. různohlas; слн. raznoglasje; серб. разногласjе
різноли́ кий — чес. různolící;
слн. raznolik; серб. разнолик
різнорі́дний — чес. různorodý;
слн. raznoroden; серб. разнородан
різну́ ти док. — вл. rěznyć; чес.
říznouti; слн. urezati; серб. резнути
різьба́ ж. — вл. rězba; чес.
řezba; слн. rezba; серб. резба
різьби́ ти недок. — вл. rězbować; слн. rezbariti; серб. резбарити
різьбя́ р ч. — вл. rězbar; чес.
řezbář; слн. rezbar; серб. резбар
різьбя́ рство с. — вл. rězbarstwo; чес. řezbářství; слн. rezbarstvo;
серб. резбарство
різьбя́ рський — вл. rězbarski;
чес. řezbářský; слн. rezbarski; серб.
резбарски
рій ч. — вл. rój; чес. roj; слн.
roj; серб. роj
рік ч. — чес. rok; слн. rok (термін); серб. рок (тс.)
ріка́ ж. — вл. rěka; чес. řeka;
слн. reka; серб. река
рілля́ ж. — вл. rola; чес. rolí;
слн. oralje; серб. оралиjа
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рільни́ й — вл. rólny; чес.
rolný; слн. ralen; серб. раљан
рільни́ к ч. — вл. rólnik; чес.
rolník
рільни́ цтво с. — вл. rólnistwo;
чес. rolnictvo
рільни́ цький — вл. rólniski;
чес. rolnický
рінь ж. — серб. рина
рі́па ж. — вл. rěpa; чес. řípa;
слн. repa; серб. репа
рі́пка ж. — вл. rěpka; чес. řepka
рі́пиця ж. — вл. rjepik (черешок); слн. rep (хвіст); серб.
реп (тс.)
рі́повий — вл. rěpowy (буряковий); чес. řepový; серб. репин
ріст ч. — вл. róst; чес. růst; слн.
rast; серб. раст
річ1 (мова) ж. — вл. rěč; чес.
řeč; серб. реч
річ2 (предмет) ж. — слн. reč
рі́чечка ж. — чес. řečička;
слн. rečica; серб. речица
рі́чище с. — вл. rěčišćo; чес. řečiště; слн. rečišče; серб. речиште
рі́чка ж. — вл. rěčka; чес. říčka;
слн. rečka; серб. речица
річкови́ й — вл. rěčny; чес.
říční; слн. rečen; серб. речни
річни́ й — вл. róčny; че́ с. roční
річни́ ця ж. — вл. róčnica; чес.
ročnice
рі́шення с. — чес. řešení; слн.
razrešitev; серб. решење
ріши́ ти док. — чес. řešiti; слн.
razrešiti; серб. решити
рі́ще (діал.) с. — чес. roští; слн.
rašča; серб. рашћа
роби́ ти недок. — вл. roboćić
(відбувати панщину); чес. robiti;
слн. rabotati (відбувати панщину); серб. работати
робі́тний (заст.) — чес. robotný; слн. raboten; серб. работан
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робітни́ к ч. — вл. robotnik
(кріпак); чес. robotník; слн. rabotnik; серб. работник
робітни́ ця ж. — чес. robotnice; серб. работница
робо́ та ж. — вл. robota (панщина); чес. robota; слн. rabota
(паншина); серб. работа (важка
праця)
рове́ сник ч. — вл. rowjeńk;
чес. rovesník
рове́ сниця ж. — чес. rovesnice
рога́ лик ч. — чес. rohlík; слн.
rogljič
рога́ тий — вл. rohaty; чес.
rohatý; слн. rogat; серб. рогат
рога́ тина ж. — чес. rohátina
рога́ ч ч. — вл. rohač; чес. roháč;
слн. rogač
рога́ чка ж. — чес. rohačka
рогі́вка ж. — вл. rohowka;
чес. rohovka; серб. рожњача
рогі́з ч. — вл. rohodź; чес. rohož; слн. rogoz; серб. рогоз
рогови́ й — чес. rohový; слн.
rožen
рогови́ на ж. — чес. rohovina;
слн. rogovina; серб. роговина
рого́ жа ж. — вл. rohodźina;
чес. rohožka; слн. rogoža; серб.
рогожа
рогоно́ сець ч. — слн. rogonosec; серб. рогоносац
родзи́ нка ж. — вл. rózynka;
чес. hrozinka; слн. rozine; серб.
розине
роди́ на ж. — вл. rodźina; чес.
rodina; слн. rodbina; серб. родбина
роди́ нний — чес. rodinný;
слн. rodbinski; серб. родбински
роди́ ти недок. — вл. rodźić;
чес. roditi; слн. roditi; серб. рађати
ро́ дич ч. — чес. rodič; серб.
рођак

родови́ й — вл. rodowy; чес. rodový; слн. rodbinski; серб. родовски
ро́ дом присл. — чес. rodem;
слн. po rodu; серб. родом
ро́ жа ж. — вл. róža; чес. růže;
слн. roža; серб. ружа
роже́ вий — вл. róžowy; чес. růžový; слн. rožen; серб. ружичаст
роже́ н ч. — вл. róžeń; чес.
rožno; слн. raženj; серб. ражањ
розбагаті́ти док. — чес. rozbohatěti
розбива́ ти недок. — вл. rozbiwać; чес. rozbíjeti; слн. razbijati;
серб. разбиjати
розбира́ ти недок. — вл. rozběrać; чес. rozbírati; слн. razbirati; серб. разбирати
розби́ ти док. — вл. rozbić; чес.
rozbíti; слн. razbiti; серб. разбити
розбиття́ с. — вл. rozbiće; чес.
rozbití; слн. razbitje; серб. разбиће
розбі́г ч. — вл. rozběh; чес.
rozběh; слн. razbeg; серб. разбег
розбі́гатися док. — вл. rozběhać so; чес. rozbíhati se; слн.
bežati; серб. разбегавати се
розбі́гтися док. — вл. rozběhnyć so; чес. rozběhnouti se;
слн. razbežati se; серб. разбећи се
розбі́й ч. — слн. razboj; серб.
разбоj
розбі́йник ч. — чес. rozbojník;
слн. razbojnik; серб. разбоjник
ро́ збір ч. — чес. rozbor; слн.
razbor; серб. разбор
розбірни́ й — чес. rozborný;
серб. разборан
розболі́тися док. — чес. rozboleti se; слн. razboleti se; серб.
разболети се
розболо́ чений — вл. błóćany;
чес. rozblacený; серб. разблаћен
розборони́ ти док. — чес. rozbraniti

ро́ збрат ч. — чес. rozbrat; серб.
разбрат
розбри́ зканий — вл. rozpryskany; чес. rozprýskaný; слн. razbrizgan
розбри́ зкати док. — вл. rozprysknyć; чес. rozprýskati; слн.
razbrizgati
розбри́ зкувати недок. — вл.
rozpryskać; чес. rozpryskovati;
слн. razbrizgavati
розбу́ джувати недок. — вл.
rozbudźować; чес. rozbouzeti;
слн. buditi; серб. разбуђивати
розбуди́ ти док. — вл. rozbudźić (збудити); чес. rozbuditi; слн. razbuditi; серб. разбудити
розбу́ рканий — слн. razburkan
розбу́ ркати док. — слн. razburkati
розбуха́ ти недок. — чес. rozbuchati; слн. rozbuhati se
розбу́ хнути док. — вл. rozbuchnyć (вибухнути); чес. rozbouchnouti se; слн. razbuhniti
розбуя́ лий — чес. rozbujnělý;
серб. разбуjао
розбуя́ тися док. — чес. rozbujeti; серб. разбуjати се
розва́ га ж. — вл. rozwaha (розсудливість); чес. rozvaha (тс.)
розва́ жити док. — вл. rozwažić; чес. rozvážiti
розва́ жливий — вл. rozwažliwy; чес. rozvážlivý
розва́ жний — чес. rozvážný
розва́ жувати недок. — вл.
rozwažeć; чес. rozvážovati; серб.
развагати
розва́ л ч. — вл. rozwal; чес.
rozval; слн. razval; серб. развал
розва́ лина ж. — вл. rozwalina; чес. rozvalina; слн. razvalina; серб. развалина
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розвали́ ти док. — вл. rozwalić;
чес. rozvaliti; слн. razvaliti; серб.
развалити
розва́ лище с. — чес. rozvalište; серб. развалиште
розва́ лювати недок. — вл. rozwaleć; чес. rozvalovati; серб. разваљивати
розвари́ ти док. — вл. rozwarić; чес. rozvařiti; слн. razvariti;
серб. разварити
розваля́ ти (діал.) док. — вл.
rozwaleć; чес. rozváleti; слн. razvaljati; серб. разваљати
розва́ рювати недок. — вл.
rozwarjować; чес. rozvařovati;
серб. разваривати
розве́ дений — вл. rozwjedeny;
чес. rozvedený; серб. разведен
розвезти́ док. — вл. rozwjezć;
чес. rozvézti; слн. razvoziti; серб.
развести
розверга́ ти док. — вл. rozwjerhać; чес. vrhati; слн. razvreči;
серб. развргнути
розвереди́ ти док. — чес. rozvříti; слн. razvrediti; серб. развредити
розверзти́ док. — серб. разврсти
розверну́ ти док. — чес. rozvrtnouti; слн. rozvrniti; серб. разврнути
розверта́ ти недок. — чес. rozvrtati; слн. razvrtati; серб. развртати
розверті́ти док. — вл. rozwjerćeć; чес. rozvrtěti; слн. razvrteti;
серб. развртети
розвесели́ ти док. — вл. rozwjeselić; чес. rozveseliti; слн.
razveseliti; серб. развеселити
розвеселя́ ти недок. — вл. rozwjeselować; чес. rozveselovati;
слн. razveseljevati; серб. развесељавати
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розвести́ док. — вл. rozwjesć;
чес. rozvésti; слн. razvesti; серб.
развести
розвива́ тися недок. — вл. rozwiwać so; чес. rozvíjeti se; слн.
razvijati se; серб. развиjати се
розви́ днитися док. — серб.
развиднити се
розви́ нути док. — вл. rozwinyć;
чес. rozvinouti; слн. razviniti; серб.
развинути
ро́ звиток ч. — вл. rozwiće;
чес. rozvitek; серб. развитак
розви́ хрити док. — чес. rozvichřiti
розви́ хрювати недок. — чес.
rozvichřovati
розвіва́ ти недок. — вл. rozwěwać; чес. rozvívati; серб. развеjавати
розві́дати док. — слн. razvedati
ро́ звідка ж. — чес. rozvídka
розві́з ч. — слн. razvoz; серб.
развоз
ро́ звій ч. — чес. rozvoj; слн.
razvoj; серб. развоj
розвінчати док. — серб. развенчати
розві́сити док. — вл. rozwěsyć;
чес. rozvěsiti; слн. razvesiti; серб.
обесити
розві́шати док. — вл. rozwěšeć;
чес. rozvěšeti; слн. razvešati; серб.
развешати
розвішувати недок. — вл. rozwěšować; чес. rozvěšovati
розві́яти док. — вл. rozwěć; чес.
rozváti; слн. razvejati; серб. развеjати
розво́ дити недок. — вл. rozwodźić; серб. разводити
розво́ зити недок. — вл. rozwozyć; чес. rozvoziti; слн. razvoziti; серб. развозити
розволо́ жити док. — серб. развлажити

розволока́ ти недок. — чес.
rozvlekati
розволокти́ док. — вл. rozwlec;
чес. rozvléci; слн. razvleči; серб.
развући
розволочи́ ти док. — вл. rozwłočić; чес. rozvláčeti; слн. razvlačiti; серб. развлачити
розволо́ чувати недок. — вл.
rozwłóčować; чес. rozvlékávati; слн.
razvlačevati; серб. развлачити
розво́ ра ж. — чес. rozvora; слн.
razvora
розворо́ т ч. — чес. rozvrát; слн.
razvrat; серб. разврат
розв’язаний — чес. rozvázaný;
слн. razvezan; серб. развезан
розв’яза́ ти док. — вл. rozwjazać; чес. rozvázati; слн. razvezati;
серб. розвезати
розв’я́ зувати недок. — вл. rozwjazować; чес. rozvazovati; слн.
razvezovati; серб. развезивати
розгада́ ти док. — чес. rozhádati
розгалу́ жений — вл. rozhałuzować so (розгалужуватися);
чес. rozhaluzený
розганя́ ти недок. — вл. rozehnawać; чес. rozháněti; слн.
razganjati; серб. разгањати
розгі́н ч. — слн. razgon; серб.
разгон
розгла́ джувати недок. — вл.
rozhładźować; чес. rozhladívati;
слн. gladiti; серб. разглађивати
розгла́ дити док. — вл. rozhładźić; чес. rozhladiti; слн. razgladiti;
серб. разгладити
розглода́ ти док. — чес. rozhlodati; слн. razglodati; серб. разглодати
ро́ згляд ч. — вл. rozhlad; чес.
rozhled; слн. razgled (краєвид);
серб. разглед

розгляда́ ння с. — чес. rozhlédání; слн. razgledanje; серб. разгледање
розгляда́ ти недок. — вл. rozhladać; чес. rozhlédati; слн. razgledati; серб. разгледати
розгля́ дітися док. — чес. rozhleděti se
розгля́ нути док. — вл. rozhladnyć; чес. rozhlédnouti; слн.
razgledati; серб. разгледати
розгні́ватися док. — вл. rozhněwać so; чес. rozhněvati se; слн.
razgnevati se; серб. разгневати се
розгніви́ ти док. — вл. rozhněwać; чес. rozhněvati; слн. razgneviti; серб. разгневити
розгнізди́ тися док. — чес.
rozhnizditi se; серб. разгњездити
розгної́ти док. — чес. rozhnojiti; слн. razgnojiti
розгнузда́ ти док. — чес. rozuzditi; слн. razuzdati; серб. разуздати
розговори́ тися док. — чес.
rozhovořiti se; слн. razgovoriti se;
серб. разговорити се
ро́ зголос ч. — вл. rozhłos (радіо); чес. rozhlas; слн. razglas;
серб. разглас
розголоси́ ти док. — чес. rozhlásati; слн. razglasiti; серб. разгласити
розголо́ шувати недок. — чес.
rozhlašovati; слн. razglaševati;
серб. разглашавати
розго́ нити недок. — вл. rozhonić; чес. rozhoniti; слн. razgoniti; серб. разгонити
розгорілий — вл. rozhorjeny;
чес. rozhořelý; слн. razgorel; серб.
разгорео
розгорі́тися док. — вл. rozhorjeć so; чес. rozhořeti se; слн.
razgoreti se; серб. разгорети се
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розгорну́ ти док. — чес. rozhrnouti; слн. razgrniti; серб. разгрнути
розгороди́ ти док. — чес. rozhraditi; слн. razgraditi; серб. розградити
розгорта́ ння с. — серб. разгртање
розгорта́ ти недок. — серб. разгртати
розгоря́ тися недок. — серб.
разгарати се
розграбува́ ти док. — слн. razgrabiti; серб. разграбити
розгребти́ док. — вл. rozhrjebać; слн. razgrebsti; серб. разгрепсти
розгримі́тися док. — чес.
hřměti; слн. razgrmeti se; серб.
разгрмети се
розгриза́ ти недок. — вл. hrymzać; чес. rozhryzati; слн. gristi;
серб. разгризати
розгри́ зти док. — вл. rozhrymzać; чес. rozhrýzti; слн. razgristi; серб. разгристи
розгріба́ ти недок. — вл. rozhrjebować; слн. razgrebati; серб.
разгребати
розгро́ м ч. — серб. разгром
розгроми́ ти док. — серб. разгромити
розгуби́ ти док. — вл. hubić
(нищити); чес. hubiti (тс.); слн.
razgubiti; серб. разгубити
роздава́ ти недок. — вл. rozdawać; чес. rozdávati; слн. razdajati; серб. раздавати
роздави́ ти док. — чес. rozdáviti
роздарува́ ти док. — чес. rozdarovati; серб. раздаровати
розда́ ти док. — вл. rozdać;
чес. rozdáti; слн. razdati; серб.
раздати
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роздво́ єний — вл. rozdwojeny;
чес. rozdvojený; слн. razdvojen;
серб. раздвоjен
роздво́ єність ж. — вл. rozdwojenost; чес. rozdvojenost; слн.
razdvojenost; серб. раздвоjеност
роздво́ єння с. — вл. rozdwojenje; чес. rozdvojení; слн. razdvojenje; серб. раздвоjење
роздво́ їти док. — вл. rozdwojić; чес. rozdvojiti; слн. razdvojiti;
серб. раздвоjити
роздво́ ювати недок. — вл. rozdwojować; чес. rozdvojovati;
серб. раздваjати
розде́ рти док. — вл. rózdrěć; чес.
rozedříti; слн. razdreti; серб. раздрти
роздзьо́ бати док. — чес. rozzobati
роздима́ ти недок. — чес. rozdýmati; серб. раздимати
роздира́ ти недок. — вл. rózdźěrać; чес. rozdírati; слн. razdirati; серб. раздирати
ро́ зділ ч. — вл. rozdźěl; чес.
rozdíl; слн. del; серб. раздео
розділи́ ти док. — вл. rozdźělić;
чес. rozděliti; слн. razdeliti; серб.
разделити
розді́льний — вл. rozdźelny;
чес. rozdílný; слн. razdeljen; серб.
раздељен
розді́льно присл. — вл. rozdźelnje; чес. rozdílně; слн. razdeljeno; серб. раздељено
розді́лювати недок. — вл. rozdźelować; чес. rozdělovati; слн.
razdeljevati; серб. раздељивати
розділя́ ти недок. — вл. rozdzěleć; чес. rozdíleti; слн. deliti; серб.
раздељати
роздму́ хати док. — чес. rozdmuchati
роздму́ хувати недок. — чес.
rozdmychovati

роздні́тися док. — вл. rozednić
so; чес. rozedníti se; слн. zdaniti
se; серб. разданити се
роздовба́ ти док. — чес. rozdloubati
роздо́ лля с. — слн. razdolje;
серб. раздоље
роздорі́жжя с. — чес. razdraží
роздощи́ тися док. — чес. rozdeštiti se
роздра́ жнювати недок. — чес.
rozdražďovati; слн. razdraževati;
серб. дражити
роздразни́ ти док. — чес. rozdrážditi; слн. razdražiti; серб.
раздражити
роздрі́бненість ж. — чес. rozdrobenost; слн. razdrobljenost;
серб. раздробљеност
роздрібни́ ти док. — вл. rozdrobnić; чес. rozdrobniti; слн.
razdrobiti; серб. раздробити
роздрі́бнювати недок. — вл.
rozdrobnjować; чес. rozdrobovati;
слн. drobiti; серб. дробити
роздріма́ тися док. — чес. rozdřímati se; серб. раздремати се
роздроби́ ти док. — вл. rozdrobnić; чес. rozdrobiti; слн. razdrobiti; серб. раздробити
роздро́ блений — вл. rozdrobnjeny; чес. rozdrobený; слн. razdrobljen; серб. раздробљен
роздроблювати недок. — вл.
rozdrobnjować; чес. rozdrobovati
слн. razdrobljati; серб. раздробљивати
роздря́ пати док. — вл. rozdrapać; чес. rozdrápati; слн. razdrapati;
серб. раздрапати
роздря́ пувати недок. — вл. rozdrapować
роздува́ ти недок. — вл. rozduwać; чес. rozdouvati; серб. раздувавати

розду́ ти док. — вл. rozduć;
чес. rozdouti; серб. раздувати
роз’єдна́ ти док. — чес. rozjednati
роз’є́мний — чес. rozjímavý
розжа́ рити док. — чес. rozžářiti; слн. razžariti; серб. ражарити
розжа́ ти док. — серб. ражети
розжима́ ти недок. — серб. ражимати
розжи́ тися док. — чес. rozžiti se
розжо́ вувати недок. — вл. rozžuwać; слн. prežvekovati; серб.
ражвакивати
розжува́ ти док. — вл. rozžwać; чес. rozžuvati; слн. prežvečiti; серб. разажвати
роззува́ тися недок. — вл. zuwać so; чес. zouvati se; слн. sezuvati se; серб. разувати се
роззу́ тися док. — вл. zuć so;
чес. zouti se; слн. sezuti se; серб.
разути се
роззя́ ва ч. — чес. rozzeva
роззя́ вити док. — чес. rozzeviti
розі́браний — вл. rozebrany;
чес. rozebráný; слн. razbran; серб.
разабран
розібра́ ти док. — вл. rozebrać; чес. rozebráti; слн. razbrati;
серб. разабрати
розігна́ ти док. — вл. rozehnać; чес. rozehnáti; слн. razgnati; серб. разагнати
розігратися док. — чес. rozehráti se; слн. razigrati se; серб.
разиграти се
розігріва́ ти недок. — вл. rozhrěwać; чес. rozehřívati; слн.
razgrevati; серб. разгревати
розігрі́ти док. — вл. rozhrěć;
чес. rozehřáti; слн. razgreti; серб.
разгреjати
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розізли́ ти док. — чес. rozezlíti
розізнава́ ти недок. — вл. rozeznawać; чес. rozeznávati; серб.
разазнавати
розізна́ ти док. — вл. rozeznać;
чес. rozeznáti; слн. razznati; серб.
разазнати
розійти́ ся док. — вл. rozeńć;
чес. rozejíti se; слн. raziti se; серб.
разићи се
розілля́ ти док. — вл. rozleć;
слн. razlijati; серб. разлеjати
розімкну́ ти док. — чес. rozemknouti; слн. razmakniti; серб.
размакнути
розім’я́ ти док. — вл. rozmjasć;
чес. rozemnouti; слн. razmeti
розіпну́ ти, розіп’яти док. —
вл. rozpjeć, rozepnu; чес. rozepnouti; слн. razpeti; серб. распети,
разапети
розіпну́ тися док. — слн. razpnoti se
розіпха́ ти док. — чес. rozpchati; слн. razpehati
розіпхну́ ти док. — чес. rozpíchnouti; слн. razpihniti
розірва́ ти док. — чес. rozerváti;
слн.razrvati; серб. разрвати
розі́скрений — чес. rozjiskřený; серб. разискрен
розі́скритися док. — чес. rozjiskřiti se; слн. iskriti se; серб.
разискрити се
розісла́ ти1 (надіслати) док. —
вл. rozesłać; чес. rozesláti; слн.
razposlati; серб. разаслати
розісла́ ти2 (розстелити) док. —
вл. rozesłać; чес. rozestlati; слн.
rozstlati
розіспа́ тися док. — чес. rozespati se; слн. razspati se; серб.
распати се
розітну́ ти док. — чес. rozetnouti
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роз’їда́ ти недок. — вл. jěsć;
чес. rozjídati; слн. razjedati; серб.
разjедати
роз’їжджа́ ти недок. — вл. rozjězdźować; чес. rozjížděti
роз’ї́зд ч. — вл. rozjězd; чес.
rozjezd
роз’ї́сти док. — вл. rozjěsć;
чес. rozjísti; слн. rozjesti; серб.
разjести
розказа́ ти док. — чес. rozkázati; слн. razkazati
розкаря́ читися док. — вл.
rozkročić; чес. rozkročiti se; слн.
razkrečiti se; серб. раскречити се
розкаря́ чено присл. — вл.
rozkročeno; чес. rozkročmo; слн.
razkoračeno; серб. раскорачено
розка́ шлятися док. — чес.
rozkašláti se; серб. раскашљати се
розка́ яння с. — серб. раскаjање
розка́ ятися док. — вл. rozkać
so; чес. pokáti se; раскаjати се
розква́ сити док. — чес. rozkvasiti; слн. razkvasiti; серб. расквасити
розква́ шений — чес. rozkvašený; серб. расквашен
розквили́ тися док. — чес. rozkvíliti se
ро́ зквіт ч. — чес. rozkvit; слн.
razcvet
розквіта́ ти недок. — чес. rozkvětati, rozkvítati; слн. razcvetati
розкві́тнути док. — чес. rozkvetnouti
розки́ дати док. — чес. rozkydati; слн. razkidati; серб. раскидати
розкида́ ти недок. — чес. rozkydávati; серб. раскидати
розки́ нути док. — чес. kydnouti; серб. раскинути
розкипі́тися док. — чес. rozkypěti; слн. razkipeti; серб. раскипети се

розкиса́ ти недок. — чес. rozkysati; серб. раскисати
розки́ снути док. — вл. kisnyć;
чес. rozkysnouti; слн. skisati se;
серб. раскиснути
ро́ зкіш ж. — чес. rozkoš; слн.
rozkošje; серб. раскош
розкі́шний — чес. rozkošný;
слн. razkošen; серб. раскошан
розкі́шник ч. — чес. rozkošník
ро́ зклад ч. — вл. rozkład; чес.
rozklad; серб. расклад (розпад)
розклада́ ти недок. — вл. rozkładować; чес. rozkládati; слн.
razkladati; серб. раскладати
розкладни́ й — вл. rozkładny;
чес. rozkladný; серб. раскладан
розкла́ нятися док. — слн. razklanjati se
розкла́ сти док. — вл. rozkłasć;
чес. rozklásti; слн. razklasti; серб.
раскласти
розкле́ їти док. — слн. razklejiti
розклепа́ ти док. — вл. rozklepać; чес. rozklepati; слн. razklepati;
серб. расклепати
розкле́ пувати недок. — вл. rozklepować; чес. rozklepávati
розклини́ ти док. — серб. расклинити
розкльовувати недок. — слн.
kljuvati; серб. разкљувовати
розклюва́ ти док. — вл. rozkluwać; чес. rozklovati; слн.
razkljuvati; серб. раскљувати
розко́ л ч. — вл. rozkoł; чес.
rozkol; слн. razkol; серб. раскол
розко́ лина ж. — вл. rozkolina;
чес. rozkolina; серб. расколина
розколо́ ти док. — вл. rozkłóć;
чес. rozekláti; слн. razklati; серб.
расклати
розко́ льник ч. — вл. rozkólnik;
чес. rozkolník; слн. razkolnik; серб.
расколник

розко́ лювати недок. — вл. rozkałować; чес. rozklávati
розко́ п ч. — слн. razkop; серб.
раскоп
розкопа́ ти док. — вл. rozkopać;
чес. rozkopati; слн. razkopati; серб.
раскопати
розко́ пувати недок. — вл. rozkopować; чес. rozkopávati; слн.
razkopavati; серб. раскопавати
розкорени́ тися док. — вл. rozkorjenić so; чес. rozkořeniti se;
слн. razkoreniti se
розкорі́нюватися недок. — вл.
rozkorjenjować so; чес. rozkořeňovati se
розкорчо́ вувати недок. — слн.
krčiti; серб. раскрчивати
розкорчува́ ти док. — слн. izkrčiti; серб. раскрчити
розко́ т ч. — чес. rozkot
розко́ шлати док. — серб. раскошљати
розкошува́ ти недок. — серб.
розкошити
розкрада́ ти недок. — чес. rozkrádati
розкра́ сти док. — чес. rozkrasti
розкра́ яти док. — вл. rozkrawać;
чес. rozkrájeti; слн. razkrajati; серб.
раскраjати
розкрива́ вити док. — чес. rozkrvaviti; слн. razkrvaviti; серб. раскрвавити
розкривати недок. — чес. odkrývati; слн. razkrivati; серб. раскривати
розкри́ лений — чес. rozkřídlený; слн. razkrilen; серб. раскрилен
розкри́ литися док. — вл. rozkřidlić so; чес. rozkřidliti se; слн.
razkriliti se; серб. раскрилити се
розкри́ лля с. — серб. раскриље
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розкри́ люватися недок. — слн.
razkriljovati se; серб. раскриљивати се
розкри́ ти док. — вл. wotkryć;
чес. odkrýti; слн. razkriti; серб.
раскрити
розкрича́ тися док. — чес. rozkřičeti se; слн. razkričati se
розкриши́ ти док. — вл. rozkrušić; чес. rozkrušiti; слн. kršiti;
серб. раскршити
розкрі́й ч. — слн. razkroj
розкро́ їти док. — чес. rozkrojiti; слн. razkrojiti; серб. раскроjити
розкро́ ювати недок. — чес.
rozkrojovati; слн. krojiti; серб.
раскроjавати
розкрути́ ти док. — чес. rozkroutiti; серб. раскрутити
розкува́ ти док. — вл. rozkować; чес. rozkovati; слн. razkovati;
серб. расковати
розкудкуда́ катися док. — чес.
kdákávati; слн. razkokodakati se;
серб. разкокодакати се
розкукурі́катися док. — слн.
kukurikati; серб. раскукурикати се
розкупи́ ти док. — чес. rozkoupiti; серб. раскупити
розкуси́ ти док. — вл. rozkusać;
чес. rozkusiti; слн. rozkosati (подрібнити); серб. раскусати (тс.)
розку́ страний — слн. razkuštran; серб. раскустран
розку́ страти док. — слн. razkustrati; серб. раскустрати
ро́ злад ч. — чес. rozlad
розла́ дити док. — чес. rozladiti
розла́ зитись недок. — вл. rozłazyć; серб. разлазити се
розла́ м ч. — вл. rozłam; чес.
rozlam; слн. razlom
розлама́ ти док. — вл. rozłamać;
чес. rozlámati; слн. razlamati; серб.
разламати
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розла́ мувати недок. — вл. rozłamować; чес. rozlamovati; слн.
rozlamljati
розлеті́тися док. — вл. rozlećeć; чес. rozlěteti se; слн.
razleteti se; серб. разлетети се
розли́ в ч. — чес. rozliv; слн.
razliv; серб. разлив
розлива́ ння с. — слн. razlivanje
розлива́ ти недок. — вл. rozliwać; чес. rozlívati; слн. razlivati;
серб. разлевати
розлиза́ ти док. — чес. rozlízati; слн. razlizati; серб. разлизати
розли́ ти док. — вл. rozleć; чес.
rozlíti; слн. razliti; серб. разлити
розліза́ тися недок. — чес. rozlézati se; слн. razlezati se
розлі́зтися док. — вл. rozlězć
so; чес. rozlezti se; слн. razlesti se
розліни́ тися док. — вл. lěnjeć,
lenošić; чес. rozleniti, lenošiti; слн.
poleniti se; серб. разленити се
розліпи́ ти док. — чес. rozlepiti; серб. разлепити
розлі́плювати недок. — чес.
rozlepovati; серб. разлепљивати
розлі́т ч. — вл. rozlět; чес. rozlet
розлітатися недок. — вл. rozlětać so; чес. rozlétati se; слн.
razletati se; серб. разлетати се
розло́ ги мн. — чес. rozloha
розло́ гий — чес. rozlehlý
розло́ жистий — чес. rozložitý
розло́ м ч. — чес. rozlom; слн.
razlom; серб. разлом
розломи́ ти док. — вл. rozłamać; чес. rozlomiti; слн. razlomiti;
серб. разломити
розлу́ ка ж. — чес. rozluka; слн.
razloka; серб. разлука
розлупа́ ти док. — вл. rozłupać;
чес. rozloupati; слн. razlupati; серб.
разлупати

розлупи́ ти док. — чес. rozloupiti; серб. разлупити
розлу́ пувати недок. — вл. rozłupować; чес. rozlupovati; серб.
разлупивати
розлу́ скати док. — чес. rozluskati; серб. разлускати
розлу́ скувати недок. — чес. rozluskovati;
розлуча́ тися недок. — чес.
rozloučeti se; слн. razločati se;
серб. разлучати се
розлу́ чення с. — чес. rozloučení; слн. razločenje; серб. разлучење
розлучи́ ти док. — чес. rozloučiti; слн. razločiti; серб. разлучити
розлучи́ тися док. — чес. rozloučiti se; слн. razločiti se; серб.
разлучити се
розлу́ чник ч. — слн. razločnik;
серб. разлучник
розлу́ чувати недок. — чес.
rozloučovati; слн. ločiti; серб. разлучивати
розлу́ щити док. — вл. rozłušćić; чес. rozluštiti; слн. razluščiti
розлу́ щувати недок. — вл. rozłušćować; чес. rozlušťovati; слн.
luščiti
розлюби́ ти док. — вл. rozlubować so (закохатися); слн. nehati
ljubiti; серб. разљубити се
розлю́ ляти (дит.) док. — серб.
разљуљати
розлюти́ ти док. — слн. razljutiti; серб. разљутити
розляга́ тися недок. — вл. rozlěhać so; чес. rozléhati se; слн.
razlegati se; серб. разлегати се
розлягти́ ся док. — вл. rozležeć so; чес. rozleci se; слн. razleči
se; серб. разлећи се
розма́ заний — вл. rozmazany;

чес. rozmazaný; слн. razmazan;
серб. размазан
розма́ зати док. — вл. rozmazać; чес. rozmazati; слн. razmazati; серб. размазати
розмазня́ ч. — вл. rozmazk; слн.
razmaz
розма́ зувати недок. — вл. rozmazować; чес. rozmazovati; слн.
razmazovati; серб. размазивати
розма́ рений — чес. rozmařilý
розмаритися док. — чес. rozmařiti se; серб. размарити се
розмасти́ ти док. — слн. rozmastiti
ро́ змах ч. — вл. rozmach; чес.
rozmach; слн. razmach; серб. размах
розмаха́ ти док. — вл. rozmachać; чес. rozmáchati; слн. razmahati; серб. размахати
розмахну́ ти док. — вл. rozmachnyć; чес. rozmáchnouti se;
слн. razmahniti; серб. размахнути
розма́ хувати недок. — чес.
rozmáchávati; слн. razmahovati;
серб. размахивати
розмежо́ вувати недок.— вл.
rozmjezować; чес. vymezovati; слн.
razmejevati; серб. размеђавати
розмежува́ ти док. — вл. rozmjezyć; чес. vymeziti; слн. razmejiti; серб. размеђити
розме́ лювати недок. — вл. rozmlěwać; чес. rozmlívati; слн. mleti;
серб. млети
розме́ рвити (діал.) док. — чес.
zmrviti; слн. razmrviti; серб. размрвити
розмере́ жати док. — слн. rozmrežiti
розмерза́ тися недок. — чес.
rozmrzati se; слн. razmrzovati se;
серб. размрзавати се
розме́ рзлий — чес. rozmrzlý;
серб. размрзнут
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розме́ рзнути док. — вл. rozmjerznyć (розморозити); чес.
rozmrznouti; слн. razmrzniti; серб.
размрзнути
розмести́ док. — вл. rozmjesć;
чес. rozmésti; слн. razmetati; серб.
размести
розмета́ ти док. — вл. rozmjetać; чес. rozmetati; слн. razmetati;
серб. разметати
розметну́ тися док. — серб. разметнути се
розмива́ ти недок. — чес. rozmývati
розми́ кати док. — чес. rozmykati; слн. razmikati
розмилува́ тися док. — серб.
размиловати се
розмина́ ти недок. — чес. rozminati
розмину́ тися док. — вл. minyć so; чес. minouti se; серб. разминути се
ро́ змир ч. — серб. размир
ро́ змисел ч. — чес. rozmysl;
серб. размисао
розми́ слити док. — вл. rozmyslić; чес. rozmysliti; слн. rozmisliti; серб. размислити
розми́ слювати недок. — вл.
rozmysłować sej
розми́ ти док. — чес. rozmyti;
слн. razmiti
розмишляти недок. — вл. rosmysleć; чес. rozmyšlovati; слн.
razmišljati; серб. размишљати
розмі́жчити док. — чес. pomožditi; слн. rozmoždžiti; серб.
размождити
ро́ змін ч. — вл. měna; чес.
měna; слн. menjava; серб. размен
розміня́ ти док. — чес. rozměniti; слн. razmenjati; серб. размењати
ро́ змір ч. — вл. rozměr; чес.
rozměr; слн. razmer; серб. размер
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розмі́рний — чес. rozměrný;
слн. rozmeren; серб. размеран
розмі́рювати недок. — вл. rozměrjować; чес. rozměřovati; слн.
izmerjati; серб. размеравати
розмі́ряти док. — вл. rozměrić;
чес. rozměřiti; слн. izmeriti; серб.
размерити
розміря́ ти недок. — вл. rozměrjeć; чес. rozměřívati; слн. izmerjati; серб. размерати
розміси́ ти док. — вл. rozměsyć; чес. rozmísiti; слн. razmesiti;
серб. размесити
розмісти́ ти док. — вл. rozměstnić; чес. rozmístiti; слн. razmestiti; серб. разместити
розмі́тка ж. — вл. rozmjetk;
серб. разметка
розміша́ ти док. — вл. rozměšeć;
чес. rozmíšati; слн. razmešati; серб.
размешати
розмі́шувати недок. — вл. rozměšować; чес. rozměšovati; слн.
mešati; серб. размешивати
розміща́ ти недок. — вл. rozměsćeć; чес. umisťovati; слн. razmeščati; серб. размештати
розмі́щення с. — серб. размештење
розмі́щувати недок. — вл.
rozměsćować; чес. umisťovati;
серб. размештавати
розмно́ ження с. — вл. rozmnoženje; чес. rozmnožení; слн.
rozmnoženje; серб. размножење
розмно́ жити док. — вл. rozmnožić; чес. rozmnožiti; слн.
razmnožiti; серб. размножити
розмно́ жувати недок. — вл.
rozmnožować; чес. rozmnožovati;
слн. razmnoževati; серб. размножавати
розмо́ ва ж. — вл. rozmołwa;
чес. rozmluva

розмо́ витися док. — вл. rozmołwjeć so; чес. rozmluviti se
розмовля́ ти недок. — вл. rozmołwjeć; чес. rozmlouvati
розмовний — вл. rozmołwnik; чес. rozmluvný
розмока́ ти недок. — вл. rozmokać; чес. rozmokati; слн. razmakati se; серб. размакати
розмо́ клий — вл. rozmokły;
чес. rozmoklý; слн. razmokel; серб.
размакао
розмо́ кнути док. — вл. rozmoknyć; чес. rozmoknouti; слн.
razmokniti; серб. размочити се
розмоло́ ти док. — вл. rozmlěć;
чес. rozemlíti; слн. razmleti; серб.
размлети
розмолоти́ ти док. — чес.
rozmlátiti; слн. razmlatiti; серб.
размлатити
розморо́ жувати недок. — чес.
rozmrazovati; серб. размрзавати
розморо́ зити док. — чес. rozmraziti; слн. razmraziti; серб. размразити
розмота́ ти док. — вл. motać;
чес. rozmotati; слн. razmotati; серб.
размотати
розмо́ тувати недок. — вл. motać; чес. rozmotávati; слн. razmotavati; серб. размотавати
розмочи́ ти док. — вл. rozmočić; чес. rozmočiti; слн. razmočiti;
серб. размочити
розмо́ чувати недок. — вл. rozmačeć; чес. rozmočovati; слн.
razmakati
розм’яка́ ти недок. — вл.
mjechknyć; чес. rozměkati; слн.
mehčati se; серб. мекшати
розм’я́ кнути док. — вл.
zmjaknyć; чес. rozměknouti; слн.
omehčati se; серб. омекшати
розм’якши́ ти док. — вл.

zmjechčić; чес. rozměkčiti; слн.
razmehčati; серб. размекшити
розм’я́ кшувати недок. — вл.
zmjechčować; чес. rozměkčovati;
слн. mehčati; серб. размекшавати
рознести́ док. — вл. roznjesć;
чес. roznésti; слн. raznesti; серб.
разнести
розниза́ ти док. — слн. raznizati;
серб. разнизати
розні́жений — чес. rozněžnělý;
слн. raznežen; серб. разнежен
розні́женість ж. — чес. rozněžnění; слн. razneženost; серб. разнеженост
розні́житися док. — чес. rozněžněti; слн. raznežiti se; серб.
разнежити се
розніма́ ти недок. — вл. rozjimać; чес. rozjímati; слн. razimati;
серб. разимати
розно́ с ч. — чес. roznos; слн.
raznos; серб. разнос
розно́ сити недок. — вл. roznosyć; чес. roznositi; слн. raznositi;
серб. разносити
розня́ ти док. — вл. rozjeć; чес.
rozjati; слн. rozjeti; серб. разjети
розо́ ра ж. — чес. rozhor; слн.
razor; серб. разор
розора́ ти док. — вл. rozworać;
чес. rozorati; слн. razorati; серб.
разорати
розори́ ти док. — серб. разорити
розо́ рювати недок. — вл. rozworować; чес. rozorávati; слн.
razoravati; серб. разоравати
розоря́ ти недок. — серб. разоравати
ро́ зпад ч. — вл. rozpad; чес.
rozpad; слн. razpad; серб. распад
розпада́ тися недок. — вл. rozpadać; чес. rozpadati se; слн.
razpadati; серб. распадати се
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розпа́ дина, розпа́ лина (діал.)
ж. — вл. rozpadlina; слн. razpadina;
серб. распалина
ро́ зпал ч. — вл. rozpal; чес. rozpal; слн. razpal
розпала́ тися док. — чес. rozeplati se
розпали́ ти док. — вл. rozpalić;
чес. rozpáliti; слн. razpaliti; серб.
распалити
розпа́ лювати недок. — вл. rozpalować; чес. rozpalovati; слн.
razpaljevati; серб. распаљивати
розпа́ рити док. — вл. rozparić;
чес. rozpařiti; слн. razpariti; серб.
распарити
розпарува́ ти док. — серб. распарити
розпа́ рювати недок. — вл. parić; чес. rozpařovati; слн. pariti;
серб. распаривати
розпа́ стися док. — вл. rozpadnyć; чес. rozpadnouti se; слн.
razpasti; серб. распасти се
ро́ зпач ч. — чес. rozpak, rozpáč
розпа́ чливий — вл. rozpačity
(роз’єднувальний); чес. rozpačlivý
розпекти́ док. — чес. rozpéci
розпе́ рти док. — вл. rozeprěć;
чес. rozepříti; слн. razpreti; серб.
разапрети
розпетльо́ вувати недок. — серб.
распетљавати
розпетля́ ти док. — серб. распетљати
розпеча́ тати док. — чес. rozpečetiti; слн. odpečatiti; серб. распечатити
розпина́ ти недок. — вл. rozpinać; чес. rozpínati; слн. razpenjati; серб. распињати
розпи́ нка ж. — чес. rozpínka;
серб. распињача
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розпира́ ти недок. — вл. rozepěrać; чес. rozpírati; слн. razpirati; серб. распирати
розпи́ рскатися док. — чес.
rozprskati se; серб. распрскати
ро́ зпис ч. — вл. rozpis; чес.
rozpis; слн. razpis; серб. распис
розписа́ ти док. — вл. rozpisać;
чес. rozepsati; слн. raspisati; серб.
расписати
розпи́ сувати недок. — вл.
rozpisować; чес. rozpisovati; слн.
razpisovati; серб. расписовати
розпита́ ти док. — чес. poptati
se; серб. распитати
розпи́ тувати недок. — чес. poptávati se; серб. распитивати
розпиха́ ти недок. — чес. rozpíchati; слн. razpihati
розспіва́ тися док. — вл. rozespěwać so; чес. rozezpívati se; слн.
prepevati; серб. распевати се
розпізнава́ ти недок. — вл. rozpóznawać; чес. rozpoznávati; слн.
razpoznavati; серб. распознавати
розпізна́ ння с. — вл. rozpóznanjo; чес. rozpoznání; слн. spoznavanje; серб. распознање
розпізна́ ти док. — вл. rozpóznać; чес. rozpoznáti; слн. razpoznati; серб. распознати
розпіка́ ти недок. — чес. rozpíkati
розпі́нитися док. — вл. zapěnić so; чес. zapěniti se; слн. peniti
se; серб. распенити се
ро́ зпір ч. — вл. rozpor; чес. rozpor; слн. razpor; серб. распор
ро́ зпірка ж. — чес. rozporka;
слн. razporek; слн. razpora; серб.
распорак
розпла́ каний — вл. rozpłakany;
чес. rozplakaný; серб. распакан
розпла́ катися док. — вл. rozpłakać so; чес. rozplakati se; серб.
расплакати се

розплата́ ти док. — слн. razplatiti; серб. расплатити
розпле́ сканий — чес. rozplesklý; слн. napleskaný; серб. распљескан
розплеска́ ти док. — чес. rozpleskati; серб. распљескати
розпле́ скувати недок. — чес.
rozpleskávati; серб. распљесковати
розплести́ док. — вл. rozplesć; чес. rozplésti; слн. razplesti; серб. расплести
розплива́ тися недок. — вл.
płuwać; чес. rozplývati se; серб.
распливати се
ро́ зплід ч. — вл. rozpłodźowanje; слн. razplod; серб. расплод
розплі́дник ч. — вл. rozpłodźowarnja; серб. расплодник
розпліта́ ти недок. — вл. rozpletować; чес. rozplétati; слн.
razpletati; серб. расплитати
розплоди́ тися — вл. płodźić
so; чес. rozploditi se; слн. razploditi se; серб. расплодити се
розпло́ джуватися недок. —
вл. rozpłodźować so; чес. rozplozovati se; слн. razplojevati se;
серб. расплођавати се
розпломені́тися док. — вл.
rozpłomjenjeć; чес. rozplameniti
se; слн. razplameneti se; серб.
распламенити се
розплюва́ ти док. — чес. poplívati; слн. pljuvati; серб. распљувати
розплю́ скати док. — вл. rozpluskać; слн. razpljuskati; серб.
распљускати
розплю́ скувати недок. — вл.
rozpluskować; слн. razpljuskavati; серб. распљусковати
розплю́ снути док. — вл. rozplusnyć; слн. razpljuskniti

розповзти́ ся док. — чес. rozplaziti se; слн. razplaziti se; серб.
распузити се
розповива́ ти недок. — вл. rozpowiwać; чес. rozpovívati; слн.
razpovivati; серб. расповиjати
розпови́ ти док. — вл. rozpowić;
чес. rozpovíti; слн. razpoviti; серб.
расповити
розповіда́ ти недок. — вл. rozpowědać; чес. rozpovídati; слн.
razpovedati; серб. приповедати
розпо́ діл ч. — вл. podźěl; чес.
podíl; слн. porazdelitev; серб. расподела
розподіли́ ти док. — вл. podźělić; чес. rozděliti; слн. razpodeliti;
серб. расподелити
розподіля́ ти недок. — вл. podźěleć; чес. rozdělívati; слн. porazdeljivati; серб. расподељивати
розполови́ нити док. — чес.
rozpoltiti; слн. razpoloviti; серб.
располовити
розполоши́ ти док. — вл. rozpłóšić; чес. rozplašiti; слн. preplašiti; серб. расплашити
розпоро́ ти док. — вл. rozpróć;
чес. rozpárati; слн. razparati; серб.
распарати
розпороши́ ти док. — вл. rozpróšić; чес. rozprašiti; слн. razprášiti; серб. распрашити
розпоро́ шувати недок. — вл.
rozpróšeć; чес. rozprašovati; слн.
razpraševati; серб. распрашивати
розпо́ рпати док. — серб. распрпати
розпо́ рскати док. — вл. rozpryskać; чес. rozprskati; слн.
razpršiti; серб. распрскати
розпо́ рскувати недок. — вл.
rozpryskać; чес. rozprskávati; слн.
razprševati; серб. распрскавати
285

розпо́ рскувач ч. — слн. razprševalec; серб. роспрскивач
розпо́ рювати недок. — чес.
rozparovati; слн. parati; серб. распаравати
розпоряди́ тися док. — чес.
rozpořiditi; слн. razporediti; серб.
распоредити се
розпра́ ва ж. — вл. rozprava
(розгляд); чес. rozprava (тс.);
слн. razprava (тс.); серб. расправа (тс.)
розпра́ вити док. — вл. rozprawić; чес. rozpraviti; слн. razpraviti;
серб. расправити
розправля́ ти недок. — вл. rozprawjeć; чес. rozpravěti; слн. razpravljati; серб. расправљати
розпри́ скати док. — чес. rozprýskati
розпри́ снути док. — чес. rozprysknouti
розпро́ даж ж. — слн. razprodaja; серб. распродаjа
розпродава́ ти недок. — вл.
rozpředawać; чес. rozprodávati; слн.
razprodajati; серб. распродавати
розпро́ дати док. — вл. rozpředać; чес. rozprodáti; слн. razprodati; серб. распродати
розпросте́ рти док. — вл. rozpřestrěć; чес. rozprostříti; слн.
razprostreti; серб. распрострети
розпростира́ ти недок. — вл.
rozpřesćěrać; чес. rozprostírati;
слн. razprostirati; серб. распростирати
розпросто́ рити док. — слн.
razprostoriti
розпру́ жити док. — чес. rozpružiti; слн. razprožiti; серб. распружити
розпряга́ ти недок. — вл. rozpřahować; чес. rozpřáhati; слн.
razpregati; серб. распрезати
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розпрягти́ док. — вл. rozpřahnyć; чес. rozpříci; слн. razpreči;
серб. распрећи
розпря́ сти док. — вл. rozprasć; чес. rozpřísti; слн. razpresti;
серб. распрести
розпу́ джувати (діал.) недок. —
чес. rozpuzovati; слн. razpoditi;
серб. распуђавати
розпу́ дити (діал.) док. — чес.
rozpuditi; слн. razpoditi; серб. распудити
розпу́ ка ж. — вл. rozpuk (тріщина); чес. rozpuka (тс.); слн.
razpoka (тс.); серб. распук (тс.)
розпука́ тися недок. — вл. rozpukać so; чес. rozpukati se; слн.
razpokati se; серб. распукати се
розпу́ клий — вл. rozpukły;
чес. rozpuklý; слн. razpokel; серб.
распукао
розпу́ кнути док. — вл. rozpuknyć; чес. rozpuknouti se; слн.
razpokniti; серб. распукнути
розпу́ куватися недок. — вл.
rozpukować so; чес. rozpukávati
se; серб. распукавати се
розпу́ рхатися док. — серб.
распрхати се
розпу́ сний — вл. rozpušćeny;
чес. rozpustný; серб. распустан
розпу́ сник ч. — вл. rozpušćenc;
чес. rozpustnik; серб. распусник
розпу́ сниця ж. — чес. rozpustnice; серб. распусница
розпу́ ста ж. — чес. rozpusta;
серб. распуста
розпусти́ ти док. — вл. rozpušćić; чес. rozpustiti; слн. razpustiti;
серб. распустити
розпу́ таний — вл. rozputany;
чес. rozpoutaný; серб. распутан
розпу́ тати док. — вл. rozputać; чес. rozpoutati; серб. распутати

розпу́ тний — слн. razpoten;
серб. распутан
розпу́ ття с. — вл. rozpuć; чес.
rozpoutí; слн. razpotje; серб. распуће
розпу́ тувати недок. — вл. rozputować; чес. rozpoutavati; серб.
распутовати
розпуха́ ти недок. — чес. opuchati; слн. razpuhati; серб. распухати
розпу́ хлий — чес. opuchlý;
слн. rozpuhel; серб. распухао
розпу́ хнути док. — чес. rozpuchnouti; слн. razpuhniti; серб.
распухнути
розпу́ щений — серб. распуштен
розпущеність ж. — серб. распуштеност
розп’я́ ти док. — вл. rozpjeć;
чес. rozepnouti; слн. razpeti; серб.
распети
розп’я́ тий — вл. rozpjety; чес.
rozepnoutý; слн. razpet; серб. распет
розп’я́ ття с. — вл. rozpjeće
(розмах крил); чес. rozpětí; слн.
razpetje; серб. разпеће
розрадуватися док. — вл. rozradować so; чес. rozradovati se;
слн. razradovati se; серб. разрадовати се
розража́ ти недок. — вл. rozražeć; чес. rozrážeti
розрази́ ти док. — вл. rozrazyć;
чес. roraziti; слн. rozraziti
розрива́ ти (рити) недок. — вл.
rozrywać; чес. rozrývati; слн.
razrivati; серб. разривати
розрида́ тися док. — серб.
разридати се
розри́ ти док. — вл. rozryć; чес.
rozrýti; слн. razriti; серб. разрити
розрівня́ ти док. — серб. разравнати

розрі́дження с. — чес. rozřeďovaní; слн. razredčenje; серб.
разређење
розрі́джувати недок. — чес.
rozřeďovati; слн. razredčivati; серб.
разређивати
розріди́ ти док. — чес. rozřediti;
слн. rozredčiti; серб. разредити
розрі́длий — чес. rozřidlý;
слн. razredčen; серб. разређен
розрі́днути док. — чес. rozřidnouti; серб. разредити се
ро́ зріз ч. — вл. rozrěz; чес. rozřez; слн. razrez; серб. разрез
розрі́зати док. — вл. rozrězać;
чес. rozřezati; слн. razrezati; серб.
разрезати
розрізни́ ти док. — чес. rozrůzniti
розрі́зувати недок. — вл. rozrězować; чес. rozřezovati; слн.
razrezovati; серб. разрезивати
розроби́ ти док. — чес. rozrobiti
розроди́ тися док. — чес. rozroditi se; серб. разродити се
розрої́тися док. — чес. rozrojiti se; слн. razrojiti se; серб. разроjити се
розроста́ тися недок. — чес. rozrostati se; слн. razrastati se; серб.
разрастати се
розрости́ ся док. — вл. rozrosć
so; чес. rozrůsti se; слн. razrasti se;
серб. разрасти се
розруба́ ти док. — вл. rozrubać;
чес. rozrubati
розру́ бувати недок. — вл. rozrubować; чес. rozrubávati
розру́ шити (діал.) док. — вл.
rozrušić; чес. rozrušiti; слн. razrušiti; серб. разрушити
розря́ д ч. — вл. rozrjad (розпорядок); слн. razred; серб. разред
розряди́ тися док. — чес. rozřáditi se; слн. razrediti se; серб.
разредити се
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розса́ да ж. — вл. přesada;
серб. расада
розсаджа́ ти недок. — вл. rozsadźeć; чес. rozsázeti; слн. saditi;
серб. расађивати
розса́ джувати недок. — вл.
rozsadźować; чес. rozsazovati; слн.
saditi; серб. расађивати
розсади́ ти док. — вл. rozsadźić; чес. rozsaditi; слн. razsaditi;
серб. расадити
розса́ дник ч. — слн. razsadnik;
серб. расадник
розсвари́ тися док. — чес. rozsvářiti se
розсві́нути док. — чес. rozsvitnouti; серб. расванути
ро́ зсвіт ч. — чес. rozsvit; слн.
razsvit; серб. расвит
розсвіта́ ння с. — слн. svitanje;
серб. расвитање
розсвіта́ ти недок. — чес. rozsvitati; слн. svitati; серб. расвитати се
розсвіти́ ти док. — вл. rozswěćić; чес. rozsvítiti; слн. razsvetiti;
серб. расветити
розсві́тлювати недок. — вл.
rozswětlować; чес. rozsvětlovati;
слн. razsvetljevati; серб. расветљаати
розсели́ тися док. — вл. rozsydlić so; чес. rozsídliti se; слн.
razseliti se; серб. раселити се
розселя́ тися недок. — слн. razseljevati se; серб. расељавати се
розсе́ рдитися док. — чес. rozsrditi se; слн. razsrditi; серб. расрдити се
розси́ дітися док. — вл. rozsedźeć; чес. rozseděit se
розсила́ ти недок. — вл. rozesyłać; чес. rozesýlati; слн. razpošiljati; серб. разашиљати
ро́ зсип ч. — чес. rozsyp; слн.
razsip; серб. расип
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розси́ паний — вл. rozsypany;
чес. rozsypaný; слн. razsipan; серб.
расипан
розси́ пати док. — вл. rozsypać;
чес. rozsypati; слн. razsipati; серб.
расипати
розсипа́ ти недок. — вл. rozsypować; чес. rozsýpati; слн.
razsipavati; серб. расипати
розсиха́ тися недок. — чес.
rozsychati se
розсі́в ч. — вл. rozsyw; чес.
rozsev; слн. razsev; серб. расев
розсіва́ ти недок. — вл. rozsywac; чес. rozsívati; слн. razsevati;
серб. расевати
розсідатися недок. — вл. rozsydać so; чес. rozsedati se; слн.
razsedati se; серб. раседати се
розсідла́ ти док. — вл. rozsedłać;
чес. rozsědlati; слн. razsedlati; серб.
раседлати
розсі́длувати недок. — вл. rozsedłować; чес. odsedlávati; слн.
razsedlavati; серб. раседлавати
розсіка́ ти недок. — вл. rozsykać; чес. rozsekati; слн. razsekati;
серб. расецати
розсікти́ док. — вл. rozsyć; чес.
rozséci; слн. razseči; серб. расећи
розсі́л ч. — вл. rozsoł; чес. rosol; слн. razsol; серб. расол
розсі́стися док. — чес. rozsésti se; слн. razsesti se; серб. расести се
розсі́яно присл. — серб. расеjано
розсі́яти док. — вл. rozsyć; чес.
rozsíti; слн. razsejati; серб. расеjати
розскака́ тися док. — вл. rozskakać; чес. rozskakati se; серб.
раскакати се
розско́ читися док. — вл. rozskočić; чес. rozskočiti se; слн.
razskočiti se

розску́ бати док. — вл. rozskubać; чес. rozškubati; серб. раскубати
розскубти́ док. — слн. razskubsti; серб. раскупсти
розску́ бувати недок. — вл.
rozskubować; серб. раскубовати
розсла́ битися док. — слн. razslabiti; серб. раслабити се
розсла́ блення с. — серб. раслабљење
розсла́ блюватися недок. —
серб. раслабљивати се
розсла́ бнути док. — чес. rozslabnouti
розсла́ вити док. — чес. rozslaviti; слн. razslaviti
розславляти недок. — слн. razslavljati
розсли́ нитися док. — вл. slinyć so; чес. zasliniti se; слн. sliniti
se; серб. раслинити се
розсміши́ ти док. — вл. rozesměšić; чес. rozsmíšiti; серб. расмешити
розcмія́ тися док. — вл. rozesměwać so; чес. rozesmáti se; слн.
razsmejati se; серб. расмеjати се
розснува́ ти док. — чес. rozsnovati; слн. razsnovati; серб. расновати
розсоли́ ти док. — чес. rozsoliti; слн. razsoliti; серб. расолити
розсо́ ха ж. — вл. rozsoch; чес.
rozsocha; слн. razsoha; серб. расоха
розсоха́ тий — вл. rozsochaty;
чес. rozsohatý; серб. расохат
розсо́ хлий — чес. rozeschlý;
серб. расахао
розсо́ хнутися док. — чес. rozeschnouti se; слн. rozsehniti se;
серб. расахнути се
розспіва́ тися док. — чес. rozezpívati se; слн. razpevati se; серб.
распевати се

розставання с. — серб. растаjање
розстава́ тися недок. — серб.
растаjати се
розста́ вити док. — вл. rozestajić; чес. rozstaviti; слн. razstaviti;
серб. раставити
розставля́ ти недок. — вл. rozestajeć; чес. rozstavěti; слн.
razstavljati; серб. растављати
розста́ ння с. — чес. rozstání;
серб. растање
розста́ нок ч. — слн. razstanek;
серб. растанак
розста́ тися док. — вл. rozstać
so; чес. rozstati se; слн. razstati
se; серб. растати се
розстеляти, розстилати недок. — вл. rozesćělać; чес. rozestýlati, rozestelati; слн. razstiljati
розстро́ їти док. — чес. rozestrojiti; слн. razstrojiti; серб. растроjити
розступа́ тися недок. — вл. rozstupać so; чес. rozstoupati se; слн.
razstopati se; серб. раступати се
розступи́ тися док. — вл. rozstupić so; чес. rozstoupiti se; слн.
razstopiti se; серб. раступити се
розсува́ ти недок. — вл. rozsuwać
ро́ зсуд ч. — вл. rozsud; чес. rozsud; слн. razsod; серб. расуд
розсу́ джувати недок. — вл. rozsudźować; чес. rozsuzovati; слн.
razsojati; серб. расуђивати
розсуди́ ти док. — вл. rozsudźić; чес. rozsouditi; слн. razsoditi;
серб. расудити
розсу́ дливий — вл. rozsudliwy;
чес. rozsoudný; слн. razsoden; серб.
расудљив
розсу́ дливість ж. — вл. rozsudliwost; чес. rozsoudnost; слн.
razsodnost; серб. расудивост
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розсу́ док ч. — чес. rozsudek;
слн. razsodek; серб. расудак
розсука́ ти док. — вл. rozsukać;
чес. rozsoukati; слн. rozsukati; серб.
расукати
розсу́ кувати недок. — вл. rozsukować; чес. rozsoukávati; слн.
rozsukati; серб. расуковати
розсу́ нути док. — чес. rozsunouti
розтава́ ти недок. — вл. roztawać; чес. roztávati; слн. tajati
розта́ лий — чес. roztálý
розта́ лина (діал.) ж. — чес.
roztálina; слн. raztalina
розта́ нути, розта́ ти док. — вл.
roztać; чес. roztáti; слн. roztajati;
серб. растати се
розтекти́ ся док. — вл. rozćec;
чес. roztéci se; слн. razteči se; серб.
растећи се
розтерза́ ти док. — серб. растрзати
розте́ рти док. — чес. rozetříti;
слн. raztreti; серб. растрети
розтеса́ ти док. — чес. roztesati; серб. растесати
розти́ кати недок. — вл. roztykać; чес. týkati; слн. potakniti; серб.
растакнути
розти́ кувати недок. — вл. roztykować; слн. vtikati; серб. растакати
розтина́ ти недок. — чес. roztínati
розтира́ ння с. — чес. roztírání;
серб. растирање
розтира́ ти недок. — чес. roztírati; слн. raztirati; серб. растирати
розти́ снути док. — вл. rozćisnyć; чес. roztisknouti; слн. raztisniti; серб. растиснути
ро́ зтік ч. — вл. rostok; чес.
roztok; слн. raztok; серб. расток
290

розтіка́ тися недок. — вл. rozćěkać; чес. roztékati se; слн. raztekati se; серб. растецати се
ро́ зтіч ч. — чес. roztoč; серб.
расточ
розтлума́ чити док. — вл. tołmačić (перекладати); чес. tlumočiti (тс.); слн. raztolmačiti; серб.
растумачити
розтовкти́ док. — вл. roztołc;
чес. roztlouci; слн. raztolči; серб.
растући
розто́ вкувати недок. — вл.
roztołkować; чес. roztloukávati
розтовсті́ти док. — чес. roztlustěti
розтолочи́ ти док. — вл. roztłóčić; чес. potláčiti серб. растуцати
розтоло́ чувати недок. — вл.
roztłóčować; чес. potlačovati
розтопи́ ти док. — вл. roztepić;
чес. roztopiti; слн. raztopiti; серб.
растопити
розтопля́ ти недок. — слн. raztaplati
розтопта́ ти док. — вл. rozteptać; чес. rozdeptati; слн. razteptati
розто́ птувати недок. — вл. rozteptować; чес. rozdeptávati; слн.
teptati
розточи́ ти док. — вл. roztočić;
чес. roztočiti; слн. raztočiti; серб.
расточити
розто́ чувати недок. — вл.
roztočować; чес. roztočivati; слн.
točiti; серб. расточавати
розтра́ та ж. — слн. raztrata
розтра́ тити док. — чес. roztratiti; слн. potratiti; серб. растратити
розтра́ чувати недок. — чес.
roztracovati; слн. tratiti; серб. тратити
розтрі́пати док. — чес. raztřepati; слн. raztrepati; серб. растрепати

розтрі́скатися док. — чес.
roztřískati se; слн. raztreskati
ротрі́снутися док. — вл. roztřěskać; чес. roztřísknouti se; слн.
raztresniti se; серб. растреснути се
розтрощи́ ти док. — чес. roztroskotati; слн. raztreščiti; серб.
растрештити
розтруби́ ти док. — вл. roztrubić; чес. roztroubiti; слн. raztrobiti;
серб. раструбити
розтруси́ ти док. — вл. roztrusyć; чес. roztrousiti; слн. raztrositi;
серб. раструсити
розтру́ шувати недок. — вл.
roztrušować; чес. roztrušovati
розтряса́ ти недок. — вл. roztřasować; чес. roztřásati; слн. raztresati; серб. растресати
розтрясти́ док. — вл. roztřasć;
чес. roztřásti; слн. raztresti; серб.
растрести
розтужи́ тися док. — чес. roztoužiti se; слн. raztožiti se; серб.
растужити се
розтули́ ти док. — чес. roztuliti; слн. raztuliti
ро́ зтяг ч. — чес. roztah; слн.
razteg; серб. растег
розтяга́ ти недок. — вл. rozćahać; чес. roztahati; слн. raztegati;
серб. растезати
розтягну́ ти док. — вл. rozćahnyć; чес. roztáhnouti; слн. raztegniti; серб. разтегнути
розтя́ гнутий — чес. roztáhlý;
слн. raztegnjen; серб. растегнут
розтягувати недок. — вл. rozćahować; чес. roztahovati; слн.
raztegovati; серб. растезати
розтя́ ти док. — вл. rozćeć;
чес. roztíti
ро́ зум ч. — вл. rozum; чес.
rozum; слн. razum; серб. разум

розума́ ка ч. — чес. rozumář;
серб. разумак
розумі́ння с. — вл. rozumjenje;
чес. rozumění; слн. razumevanje;
серб. разумљење
розуміт́ и недок. — вл. rozumjeć;
чес. rozuměti; слн. razumeti; серб.
разумети
розу́ мний — вл. rozumny;
чес. rozumný; слн. razumen; серб.
разуман
розу́ мник ч. — вл. rozumnik;
слн. razumnik; серб. разумник
розу́ мниця ж. — вл. rozumnica; слн. razumnica; серб. разумница
розу́ мність ж. — вл. rozumnosć; чес. rozumost; слн. razumnost; серб. разумност
розумо́ вий — вл. rozumowy;
чес. rozumový; серб. разумски
розумува́ ти недок. — чес. rozumovati
розучи́ ти док. — вл. rozwučić;
чес. vyučiti; слн. naučiti; серб.
научити
розу́ чувати недок. — вл. rozwučować; чес. vyučovati; слн.
učiti se; серб. учити
розхапа́ ти док. — чес. rozchapati
розхвали́ ти док. — чес. rozchváliti
ро́ зхват ч. — чес. rozchvat
розхита́ ти док. — чес. rozchytati; слн. razhitati; серб. расхитати
розхихота́ тися док. — чес.
rozchichotati se; слн. razhihitati
se; серб. расхихотати се
розхі́д ч. — вл. rozchód; чес.
rozchod; слн. razhod; серб. расход
(витрати)
розхідни́ й — вл. rozchodny;
чес. rozchodný; слн. razhoden; серб.
расходан
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розхі́дник ч. — вл. rozchodnik;
чес. rozchodník; слн. razhodnik;
серб. расходник
розхли́ патися док. — чес. rozchlipati se
розхльо́ стати док. — чес. rozchlostati
розхму́ ритися док. — чес. rozchmořiti se
розхо́ джувати недок. — вл. rozchodźować; чес. rozcházeti
розхо́ дитися недок. — вл. rozchadźeć so; чес. rozcházeti se; слн.
rozhoditi se; серб. расходити се
розходи́ тися док. — чес. rozchoditi se; слн. rozhoditi se
розхоло́ джувати недок. — вл.
chłódźić; чес. rozchlazovani; слн.
razhlajevati; серб. расхлађовати
розхолоди́ ти док. — вл. chłódźić; чес. rozchladiti; слн. razhladiti;
серб. расхладити
розхре́ стя с. — серб. раскршће
розцвісти́ док. — чес. rozkvésti;
слн. razcvesti se; серб. расцвасти
ро́ зцвіт ч. — чес. rozkvět; слн.
razcvet; серб. расцвет
розцвіта́ ти недок. — чес. rozkvétati; слн. razcvetati se; серб.
расцветати се
розчаро́ ваний — чес. rozčarováný; слн. razočaran; серб.
разочаран
розчаро́ вувати недок. — чес.
rozčarovávati; слн. razočarovati;
серб. разочаравати
розчарува́ ння с. — чес. rozčarování; слн. razočaranje; серб.
разочарање
розчарува́ ти док. — чес. rozčarovati; слн. razočarati; серб. разочарати
розчепи́ ти док. — слн. razcepiti; серб. расцепити
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розчепірити док. — чес. rozčepýřiti; слн. razčeperiti; серб.
рашчепрљати
розче́ плювати недок. — слн.
razcepljati; серб. расцепљивати
розчервоні́тися док. — серб.
расцрвенети се
розчеса́ ти док. — вл. rozčesać;
чес. rozčesati; слн. razčesati; серб.
рашчесати
розчетвертува́ ти док. — чес.
rozčtvrtiti; слн. razčetveriti; серб.
рашчетворити
розче́ сувати недок. — вл. rozčesować; чес. rozčesávati; слн.
rozčesavati; серб. рашчешљавати
розчини́ ти док. — вл. rozčinić;
чес. rozčiniti; слн. razčiniti; серб.
рашчинити
розчиня́ ти недок. — вл. rozčinjeć; серб. рашчињати
розчи́ стити док. — вл. wočisćić; чес. očistiti; слн. razčistiti;
серб. рашчистити
розчища́ ти недок. — вл. wočisćeć; чес. očišťovati; слн. razčiščati; серб. рашсчишћати
розчи́ щувати недок. — вл.
wočisćować; чес. očišťovati; слн.
razčiščevati; серб. рашчишћавати
розчлено́ вувати недок. — чес.
razčleňovati; слн. razčlenjevati;
серб. рашчлањавати
розчленува́ ти док. — чес. rozčleniti; слн. razčleniti; серб. рашчланити
розчу́ лений — чес. rozčilený
розчу́ лити док. — чес. rozčiliti
розчу́ ти док. — чес. rozčuti;
слн. razčuti se; серб. рашчути се
розша́ рпати док. — чес. rozšarpati
розши́ рення с. — вл. rozširjenje; чес. rozšiření; слн. razširjenje; серб. раширење

розши́ рити док. — вл. rozšěrić;
чес. rozšířiti; слн. razširiti; серб.
раширити
розши́ рювати недок. — вл.
rozšěrjować; чес. rozšiřovati; слн.
razširjevati; серб. раширивати
розширя́ ти недок. — вл. rozšěrjeс́; чес. rozšiřívati; слн. razširjevati; серб. раширивати
розшива́ ти недок. — чес. rozšívati; серб. рашивати
розши́ ти док. — чес. rozšiti;
серб. рашити
розшкря́ бати док. — вл. rozškrabać; чес. rozškrábati
розшкря́ бувати недок. — вл.
rozškrabować; чес. rozškrabovati
розшумі́тися док. — чес. rozšuměti se
розще́ дритися док. — вл. rozšćedrić; чес. rozštědřiti se
розщепи́ ти док. — вл. rozšćěpić; чес. rozštěpiti; слн. razcepiti;
серб. рашчепити
розщеплювати недок. — вл.
rozšćěpjeć; чес. rozštěpovati; слн.
cepiti; серб. рашчепљивати
розщипа́ ти док. — вл. rozšćipać; чес. rozštípati; серб. штипати
розщи́ пувати недок. — вл. rozšćipować; чес. rozštipovati; серб.
штипати
ро́ зщіп ч. — вл. rozšćěp; чес.
rozštěp; слн. razcep; серб. расцеп
роз’я́ рений — чес. rozjařený;
слн. rozjaren; серб. разjарен
роз’яри́ тися док. — чес. rozjařiti se; слн. razjariti se; серб.
разjарити се
роз’я́ снення с. — слн. razjasnjeje; серб. разjашњење
роз’ясни́ ти док. — вл. rozjasnić; чес. rozjasniti; слн. razjasniti;
серб. разjаснити

роз’яснювати недок. — вл.
rozjasnjować; чес. rozjasnívati; слн.
razjasnjevati; серб. разjашњавати
роз’ясня́ ти недок. — вл. rozjasnjeć
роз’ятри́ ти док. — чес. rozjítřiti
рої́ння с. — вл. rojenje; чес. rojení; слн. rojitev; серб. роjење
рої́тися недок. — вл. rojić se;
чес. rojiti se; слн. rojiti; серб.
рojити се
роки́ та ж. — вл. rokot; чес.
rokyta; слн. rakita; серб. ракита
роки́ тник ч. — чес. rokytník;
слн. rakitnik
ро́ кіт ч. — вл. rokot; чес. rokot;
серб. рокот
рокотати недок. — вл. rokotać; чес. rokotati; серб. роктати
рони́ ти недок. — вл. ronić; чес.
roniti серб. ронити
ропу́ ха ж. — чес. ropucha
роса́ ж. — вл. rosa; чес. rosa;
слн. rosa; серб. роса
роси́ ти недок. — вл. rosyć;
чес. rositi; слн. rositi; серб. росити
роси́ чка1 (роса) ж. — чес. rosička; слн. rosica; серб. росица
роси́ чка2 (рослина) ж. — чес.
rosnička; слн. rosika; серб. росичина
ро́ слий — вл. rostły; чес. rostlý
росли́ на ж. — вл. rostlina; чес.
rostlina; слн. rastlina; серб. раслина
росли́ нний — вл. rostlinowy;
чес. rostlinný; слн. rastlinski
рости́ недок. — вл. rosć; чес.
růsti; слн. rasti; серб. расти
рости́ ти недок. — чес. rostiti;
серб. растити
ро́ сяний — вл. rosaty; чес.
rosný; слн. rosen; серб. росан
рот ч. — вл. rót; чес. ret; слн.
rt (дзьоб); серб. рт (тс.)
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ро́ хкати недок. — чес. chrochtati; слн. rohneti; серб. гроктати
руб ч. — вл. rub (хустка); чес.
rub (виворіт); слн. rob (край);
серб. руб (тс.)
руба́ ти недок. — вл. rubać; чес.
rubati, roubati
рубе́ ль ч. — чес. roubel
рубе́ ць ч. — слн. rob; серб.
рубац (хустина)
рубі́ж ч. — серб. рубеж
рубну́ ти док. — вл. rubnyć
руда́ ж. — вл. ruda; чес. ruda;
слн. ruda; серб. руда
руди́ й — чес. rudý; слн. rud;
серб. руд
ру́ дка ж. — вл. rudka (охра);
чес. rudka (тс.)
ру́ дний — вл. rudny; чес.
rudní; слн. ruden; серб. рудни
ру́ дник ч. — вл. rudnik
рудни́ к ч. — вл. rudnica; слн.
rudnik; серб. рудник
рудоко́ п ч. — чес. rudokop;
слн. rudokop; серб. рудокоп
ру́ жа ж. — чес. růže; серб.
ружа
руї́на ж. — вл. ruina; чес. ruina;
слн. ruina; серб. руина
руйнува́ ти недок. — вл. ruinować; чес. ruinovati; слн. ruinirati;
серб. руинирати
рука́ ж. — вл. ruka; чес. ruka;
слн. roka; серб. рука
рука́ в ч. — вл. rukaw; чес.
rukáv; слн. rokav; серб. рукав
рукави́ ця ж. — вл. rukajca,
rukawc; чес. rukavice; слн. rokavica; серб. рукавица
рукави́ чка ж. — чес. rukavička; слн. rukavička; серб. рукавичица
рука́ вчик ч. — вл. rukawčk;
чес. rukávek; слн. rokavček; серб.
рукавчић
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рукоді́лля с. — чес. rukodílna;
слн. rokodelstvo; серб. рукодело
рукоми́ йник ч. — серб. рукомиjа
руко́ пис ч. — вл. rukopis; чес.
rukopis; слн. rokopis; серб. рукопис
рукопи́ сний — вл. rukopisny;
чес. rukopisový; слн. rokopisen;
серб. рукописни
рукотво́ рний — серб. рукотворан
рукоя́ тка ж. — чес. rukojeť;
слн. rokovat; серб. руковет
рум’я́ нець ч. — чес. ruměnec;
серб. руменац
рум’я́ ний — чес. ruměný; слн.
rumen (жовтий); серб. румен
рум’я́ нити недок. — чес. ruměniti; слн. rumeniti; серб. руменити
рум’яні́ти недок. — чес. ruměniti se; слн. rumeneti (жовтіти);
серб. руменети
рум’я́ нка ж. — чес. ruměnice;
серб. руменка
ру́ но с. — вл. runo; чес. rouno;
слн. runo; серб. руно
руса́ лка ж. — чес. rusálka;
слн. rusalka; серб. русалка
ру́ сий — чес. rusý; слн. rus;
серб. рус
ру́ та ж. — вл. ruta; слн. rutica;
чес. routa; серб. рута
рух ч. — вл. ruch; чес. ruch
руча́ ння с. — вл. ručenje; чес.
ručení
ру́ ченька ж. — чес. ručenka;
слн. ročica; серб. ручица
руча́ тися недок. — вл. ručić;
чес. ručiti
ручи́ ця (у возі) ж. — вл. ručica; слн. ročica
ру́ чка ж. — вл. ručka; чес.
roučka; слн. ročka; серб. ручка
ручни́ й — чес. ruční; слн. ročen; серб. ручни

ру́ шити док. — чес. rušiti; слн.
rušiti: серб. рушити
рушни́ к ч. — чес. ručník; серб.
ручник
рушничо́ к ч. — чес. ručníček
ряд ч. — вл. rjad; чес. řád; слн.
red; серб. ред
ряди́ ти недок. — чес. řaditi;
слн. rediti; серб. редити
ря́ дом присл. — серб. редом
ря́ ска ж. — вл. rjasa; чес. řasa;
слн. resa
Сс
сад ч. — вл. sad; чес. sad; слн.
sad (садовина); серб. сад
са́ джанець ч. — вл. sadźenka;
чес. sazenice; серб. садница
саджа́ ти недок. — вл. sadźeć;
чес. sázeti; слн. sajati
сади́ ти недок. — вл. sadźić;
чес. saditi; слн. saditi; серб. садити
садно́ с. — серб. садно
саді́ння с. — вл. sadźenje; чес.
sazení; слн. saditev; серб. сађење
садо́ вий — вл. sadowy; чес.
sadový; слн. sadov; серб. садни
садо́ к ч. — чес. sádek
са́ жа ж. — вл. sazy; чес. saza;
слн. saje
са́ жень ч. — вл. sažeň; слн.
seženj; серб. сежањ
сак ч. — вл. sak; чес. sak; слн.
sak
са́ ло с. — вл. sadło; чес. sadlo;
слн. salo; серб. сало
са́ льний — слн. salen; серб.
саловит
сальце́ с. — вл. sadlešćo; серб.
салце
сам займ. — вл. sam; чес. sám;
слн. sam; серб. сам

саме́ ць ч. — вл. samc; чес.
samec; слн. samec (неодружений); серб. самац
са́ мий займ. — вл. samy; чес.
samý; слн. sam; серб. сам
самі́тний — вл. samotny; чес.
samotný; слн. samoten; серб.
самотан
самі́тник ч. — вл. samotnik;
чес. samotář; слн. samotar; серб.
самотник
са́ мка ж. — вл. samčka; чес.
samice; слн. samica (неодружена); серб. самица
самобу́ тній — чес. samobytný;
слн. samobitan; серб. самобитан
самовіл
́ ьний — вл. samowólny;
чес. samovolný; слн. samovoljen;
серб. самовољан
самовла́ ддя с. — чес. samovláda; слн. samovlada; серб. самовлађе
самообма́ н ч. — серб. самообмана
самооборо́ на ж. — слн. samoobramba; серб. самообрана
самопо́ міч ж. — вл. samopomoc; слн. samopomoc; серб. самопомоћ
самосу́ д ч. — серб. самосуд
самота́ ж. — вл. samota; чес.
samota; слн. samota; серб. самота
самоти́ на ж. — вл. samosć;
слн. samota; серб. самотиња
самоті́ти недок. — вл. samować; слн. samovati; серб. самовати
само́ тність ж. — вл. samotnosć;
слн. samotnost; серб. самотност
самоу́ к ч. — вл. samowuk; чес.
samouk; слн. samouk; серб. самоук
самоупра́ ва ж. — слн. samouprava; серб. самоуправа
самочи́ нний — вл. samočinity; чес. samočinný
са́ ни мн. — вл. sanje; чес. sáně;
слн. sani; серб. саони, саонице
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са́ нки́ мн. — вл. sanki; чес.
saňky; слн. sanke; серб. сањке
сап ч. — вл. sapać; слн. sapa;
серб. сапа
са́ рна ж. — вл. sorna; чес.
srna; слн. srna; серб. срна
сваві́льний — вл. swojowolny;
чес. svévolný; слн. samovoljen;
серб. своjевољан
свавіл
́ ьник ч. — чес. svévolník;
серб. своjевољник
сваво́ ля ж. — вл. swojowola;
чес. svévole; слн. samovolja; серб.
своjевоља
сва́ йба (діал.) ж. — чес. svatba;
слн. svatba; серб. свадба
свари́ тися недок. — вл. swarjeć so; чес. svařiti se; слн. svariti
(застерігати)
сва́ рка ж. — вл. swar; чес. svár
сварли́ вий — вл. swarjaty; чес.
svárlivý
сват ч. — вл. swat; чес. svat;
слн. svat; серб. сват
сва́ татися недок. — слн. svatovati; серб. сватовати (гуляти
на весіллі)
сва́ тання с. — слн. svatovanje;
серб. сватовање (гуляння на
весіллі)
све́ кор ч. — чес. svekr; слн.
sveker; серб. свекар
свекру́ ха ж. — чес. svekruše;
серб. свекрва
свербе́ ць ч. — чес. svrab; слн.
srbec; серб. сврбац
свербигу́ з ч. — серб. сврбигуз
свербі́ж ч. — вл. swjerbjawa; чес.
svrbot; слн. srbež; серб. сврбеж
свербі́ти недок. — вл. swjerbjeć; чес. svrběti; слн. srbeti; серб.
сврбети
свербля́ чий — вл. swjerbjaty;
чес. svrbivý; слн. srbeč; серб.
сврбљив
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свербля́ чка ж. — вл. swjerbjenje; чес. svrbění; слн. srbenje;
серб. свраб
све́ рдел, сві́дер (діал.) ч. — слн.
sveder; слн. sveder; серб. сврдао,
сврдло
све́ рдлик, свіде́ рок (діал.) ч. —
чес. svidřík; слн. svedrc; серб.
сврдалце
свердли́ ти недок. — слн. svedrati; серб. сврдлити
свиди́ на ж. — вл. swid; чес.
svída
свина́ р ч. — вл. swinjer; чес.
sviňák; слн. svinjar; серб. свињар
свини́ на ж. — чес. svinina; слн.
svinina; серб. свињетина
сви́ нка (гра) ж. — слн. svinjka
сви́ нство с. — вл. swinstwo;
чес. svinstvo; слн. svinjstvo
сви́ нський — вл. swinski;
чес. sviňský; слн. svinjski; серб.
свињски
свиню́ ка ч., ж. — чес. svinčík;
слн. svinja; серб. свиња
свиня́ ж. — вл. swinja; чес.
svině; слн. svinja; серб. свиња
свиня́ чий — вл. swinjacy; чес.
sviňácký; слн. svinjski; серб.
свињећи
свиня́ чити недок. — вл. swinić;
чес. sviniti; слн. svinjariti; серб.
свињити
свирі́ль ж. — чес. svirka; слн.
svirel; серб. свирала
свирі́па ж. — чес. sveřep
свист ч. — чес. svist; слн. svist
свиста́ ти, свисті́ти недок. —
чес. svištěti; слн. svisteti
сви́ та1 (одяг) ж. — слн. svita;
серб. свита
сви́ та2 (супровід) ж. — серб.
свита
сві́док ч. — вл. swědk; чес.
svědek; слн. svedok; серб. сведок

свідо́ мий — вл. swědomity; чес.
svědomitý
сві́дчення с. — вл. swědčenje;
чес. svědčení; серб. сведочење
сві́дчити недок. — вл. swědčić;
чес. svědčiti; слн. svedočiti; серб.
сведочити
сві́жий — чес. svěží; слн. svež;
серб. свеж
свіжина ж. — слн. svežina;
серб. свежина
свіжити недок. — чес. svěžiti;
слн. svežiti; серб. свежити
сві́жість ж. — чес. svěžost;
слн. svežost; серб. свежост
свій займ. — вл. swój; чес.
svůj; слн. svoj; серб. своj
сві́йський — вл. swojski; чес.
svojský; слн. svojski; серб. своjски
свіну́ ти док. — серб. сванути,
свитнути
світ ч. — вл. swět; чес. svět;
слн. svet; серб. свет
світа́ ння с. — вл. switanje; чес.
svítání; слн. svitanje; серб. свитање
світа́ ти недок. — вл. switać; чес.
svítati; слн. svitati se; серб. свитати
світи́ ло с. — слн. svetilo; серб.
светило
світильник ч. — слн. svetilka;
серб. светилник
світи́ ти недок. — вл. swěćić;
чес. svítiti; слн. svetiti; серб. светлети
світі́ння с. — вл. swěćenje;
чес. svícení; слн. svetljenje; серб.
свећење
сві́тлий — вл. swětły; чес.
světlý; слн. svetel; серб. светао
сві́тло с. — вл. swětło; чес.
světlo; слн. svetloba; серб. светло
світлови́ й — вл. swětłowy; слн.
svetloben; серб. светлосни
світля́ к ч. — чес. světluška;
серб. свитлац

світови́ й — вл. swětowy; чес.
světový; слн. svetoven; серб.
светски
свіча́ ж. — вл. swěca; чес.
svíce; слн. sveča; серб. свећа
сві́чка ж. — вл. swěčka; чес.
svíčka; слн. svečka; серб. свећица
свобо́ да ж. — вл. swoboda;
чес. svoboda; слн. svoboda; серб.
свобода
свобі́дний — вл. swobodny;
чес. svobodný; слн. svoboden; серб.
свободан
сво́ їти (діал.) недок. — вл.
swojić; чес. svojiti si; слн. svojiti
si; серб. своjити
сво́ лок ч. — чес. svlak
своя́ к ч — вл. swak; чес. svak;
слн. svak; серб. своjак
своя́ читися недок. — серб. своjачити се
своя́ чка ж. — вл. swakowa;
слн. svakinja; серб. своjачница
святи́ й — вл. swjaty; чес. svatý;
слн. svet; серб. свет
святи́ лище с. — слн. svetišče;
серб. светилиште
святи́ ня — чес. svatyně; слн.
svetinja; серб. светиња
святи́ ти недок. — вл. swjećić;
чес. světiti; слн. posvečevati; серб.
светити
святість ж. — вл. swjatost; чес.
svátost; слн. svetost; серб. светост
святки́ мн. — вл. swjatki; чес.
světice
святко́ вий, свято́ чний — вл.
swjatočny; чес. sváteční; серб.
светочни
святкува́ ння с. — чес. svátkovaní; серб. светковање
святкува́ ти недок. — чес. svátkovati; серб. светковати
свя́ то с. — вл. swjatk; чес.
svátek; слн. svetek; серб. светак
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свяче́ ний — вл. swjaćeny; чес.
svecený; слн. posvečen; серб.
свећени
свяще́ ник ч. — чес. svěčenec;
слн. svečenik (жрець); свећеник
себе́ , ся займ. — вл. sebje, so;
чес. sebe, se; слн. sebe, se; серб.
себе, се
сей займ. — чес. sen; слн. sej;
серб. саj
сойм ч. — вл. sejm; чес. sněm;
слн. sejem; серб. саjам
селезін
́ ка ж. — вл. słozyna; чес.
slezina; слн. slezena; серб. слезина
сели́ тися недок. — слн. seliti se;
серб. селити се
се́ лище с. — слн. selišče; серб.
селиште
село́ с. — слн. selo; серб. село
селяни́ н ч. — слн. seljan; серб.
сељанин
селя́ нка ж. — слн. seljanka;
серб. сељанка
серб ч. — вл. Serb; чес. Srb;
слн. Srb; серб. Срб
се́ рбка ж. — вл. Serbowka;
чес. Srbka; слн. Srbkinja; серб.
Српкиња
се́ рденько с. — чес. srdenko;
слн. srčece; серб. срдакце
серде́ чний — чес. srdečný;
слн. srčen; серб. срдачан
серде́ чність ж. — чес. srdečnost;
слн. prisrčnost; серб. срдачност
серди́ тий — слн. srdit; серб.
срдит
се́ рдитися недок. — слн. srditi
se; серб. срдити се
се́ ред прийм. — вл. srjed; слн.
sred; серб. сред
середа́ ж. — вл. srjeda; чес.
středa; слн. sreda; серб. среда
сере́ дина ж. — вл. srjedźizna;
чес. střed; слн. sredina; серб. средина
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сере́ дній — вл. sredźny, srěni;
чес. střední; слн. sreden, srednji;
серб. средњи
середо́ вище с. — вл. srjedźišćo; чес. střediště; серб. средиште
се́ рна ж. — вл. sorna; чес. srna;
слн. srna; серб. срна
серп ч. — вл. serp; чес. srp;
слн. srp; серб. срп
серпа́ стий — вл. serpaty; чес.
srpovitý; слн. srpast; серб. српаст
се́ рпень ч. — чес. srpen; слн.
srpan; серб. српањ (липень)
се́ рпій ч. — чес. srpice; слн.
srpek; серб. српац
серпне́ вий — чес. srpnový;
серб. српањски
се́ рце с. — чес. srdce; слн. srce;
серб. срце
серцеви́ на ж. — слн. srcevina
сестра́ ж. — вл. sotra; чес.
sestra; слн. sestra; серб. сестра
сестри́ н — вл. sotřiny; чес.
sestřin; слн. sestrin; серб. сестрин
сестри́ нець, сестрич (діал.)
ч. — вл. sotřenc; чес. sestřenec;
слн. sestrič; серб. сестрић
сестри́ ниця (діал.) ж. — вл.
sotrjenca; чес. sestřenice; слн.
sestrična; серб. сестрична
сестричка ж. — вл. sotřička;
чес. sestřička; слн. sestrica; серб.
сестрица
се́ ча ж. — слн. seč; серб. сач
сиве́ ць ч. — чес. sivák; слн.
sivec; серб. сивац
си́ вий — вл. sywy; чес. sivý;
слн. siv; серб. сив
сивина́ ж. — слн. sivina; серб.
сивина
си́ віти недок. — слн. siveti;
серб. сивети
сивко́ ч. — слн. sivko; серб.
сивко

сивоголо́ вий — чес. sivohlavý; слн. sivoglav; серб. сивоглав
сивоборо́ дий — чес. sivobradý; слн. sivobrad; серб. сивобрад
сиді́ння с. — вл. sedźenje; чес.
sedění; слн. sedenje; серб. седење
сиді́ти недок. — вл. sedźeć; чес.
seděti; слн. sedeti; серб. седети
си́ дячки присл. — серб. седећки
си́ кати недок. — вл. sykotać;
чес. sykati; слн. sikati; серб. сикати
си́ ква ж. — чес. sekavec
си́ кнути док. — чес. syknouti;
серб. сикнути
си́ ла ж. — вл. syła; чес. síla;
слн. sila; серб. сила
сила́ ч ч. — вл. sylnik; чес.
silák; слн. silak
силови́ й — чес. silový; слн.
silovit; серб. силовит
си́ лування с. — чес. silovaní;
слн. siljenje; серб. силовање
си́ лувати недок. — чес. silovati; слн. siliti; серб. силовати
си́ льний — вл. sylny; чес.
silný; слн. silen; серб. силан
син ч. — вл. syn; чес. syn;
слн. sin; серб. син
сини́ ця ж. — слн. sinica; серб.
сеница
си́ нів — вл. synowy; чес.
synův; слн. sinov; серб. синов
сині́вство с. — вл. synowstwo;
чес. synovství; слн. sinovstvo; серб.
синовство
сині́вський — вл. synowski;
чес. synovský; слн. sinovski; серб.
синовски
си́ ній — чес. siný; слн. sinji;
серб. сињи (сивий)
сині́ти недок. — чес. sinavěti;
слн. sinjiti
синове́ ць (діал.) ч. — вл.
synowc; чес. synovec; слн. sinovec; серб. синовац

сино́ чок ч. — вл. synk; чес.
syneček; слн. sinček; серб. синак
синь ж. — слн. sinj
си́ пати недок. — вл. sypać; чес.
sypati; слн. sipati; серб. сипати
сипки́ й — вл. sypki; чес.
sypký; слн. sipek; серб. сипак
си́ плий — вл. sypotaty; чес.
sipavý; серб. сипљив
сипну́ ти док. — вл. sypnyć;
слн. sipniti; серб. сипнути
сир ч. — чес. sýr; слн. sir;
серб. сир
сири́ й — вл. syry; чес. syrý,
syrový; слн. surov; серб. сиров
си́ рість ж. — вл. syrost; чес.
syrost
сирі́ти недок. — вл. syrić
сирі́тка (росл.) ж. — вл. syrotka
сирі́тство с. — вл. syrotstwo;
слн. sirotinstvo; серб. сиротињство
сирі́тський — вл. syroćinski;
чес. sirotčí; слн. sirotinski; серб.
сиротињски
си́ рний — чес. sýrný; слн. sirov;
серб. сирни
сиро́ ватка ж. — вл. syrowatka;
чес. syrovátka; слн. sirotka; серб.
сурутка
сировина́ ж. — вл. surowizna;
чес. surovina; слн. surovina; серб.
сировина
сиро́ к ч. — чес. sýrec; серб.
сирак
сирота́ ч., ж. — вл. syrota; чес.
sirota; слн. sirota; серб. сирота
сироти́ ти недок. — слн. sirotiti;
серб. сиротити
сироті́ти недок. — слн. siroteti
си́ течко с. — чес. sítečko; слн.
sitce; серб. ситка
си́ тий — вл. syty; чес. sytý; слн.
sit; серб. сит
си́ тити недок. — вл. syćić; чес.
sytiti; серб. ситити
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си́ тість ж. — вл. sytost; чес.
sytost; слн. sitost; серб. ситост
ситни́ к ч. — вл. syćizna (очерет); чес. sítí; слн. sitovje; серб. сита
си́ то с. — вл. syto; чес. síto; слн.
sito; серб. сито
сич ч. — чес. sýček
сича́ ння с. — вл. syčenje; чес.
syčení; слн. sikanje; серб. сикање
сича́ ти недок. — вл. syčeć; чес.
syčeti; слн. sičati; серб. сичати
сіва́ , сіва́ нька (діал.) ж. — вл.
sywka
сіва́ ч, сія́ ч ч. — вл. syjer, sywnik; чес. rozsévač; слн. sejalec;
серб. сеjач
сівба́ ж. — чес. setba; слн.
setev; серб. сеjидба, сетва
сі́верко (діал.) ч. — вл. sewjerina (північне сяйво); чес.
severka (полярна зірка); слн.
severnica (тс.); серб. северац
сід
́ ало с. — вл. sydadło; чес.
sedadlo; слн. sedalo; серб. седало
сіда́ ти недок. — вл. sydać; чес.
sedati; слн. sedati; серб. седати
сіде́ льце с. — слн. sedelce; серб.
седлашце
сідла́ ти недок. — вл. sedłać; чес.
sedlati; слн. sedlati; серб. седлати
сідло́ недок. — вл. sedło; чес.
sedlo; слн. sedlo; серб. седло
сідля́ р ч. — вл. sedłar; чес. sedlář; слн. sedlar; серб. седлар
сік ч. — слн. sok; серб. сок
сі́катися недок. — чес. sekati
se; серб. сикати
сіка́ ч ч. — вл. sykač; чес. sekač
(косар); слн. sekač; серб. секач
сікти́ недок. — вл. sykać; чес.
sekati; слн. seči; серб. сећи
сіль ж. — вл. sel, sól; чес. sůl;
слн. sol; серб. со, соли
сільськи́ й — чес. selský; слн.
selski; серб. сеоски
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сім числ. — вл. sydom; чес.
sedm; слн. sedem; серб. седам
сімдеся́ т числ. — вл. sydomdźesat; чес. sedmdesát; слн. sedemdeset; серб. седамдесет
сімдеся́ тий числ. — вл. sydomdźesaty; чес. sedmdesatý; слн.
sedemdeseti; серб. седамдесети
сімна́ дцятий числ. — вл. sydomnaty; чес. sedmnáctý; слн.
sedemnajsti; серб. седамнаести
сімна́ дцять числ. — вл. sydomnaće; чес. sedmnáct; слн. sedemnajst; серб. седамнаест
сімсо́ т числ. — вл. sydom stow;
чес. sedm set; слн. sedemsto; серб.
седам стотина
сім
́ ’я с. — вл. symjo; чес. símě;
слн. seme; серб. семе
сін
́ и мн. — чес. síň (зала); слн.
senca (затінок); серб. сеница (тс.)
сінни́ й — вл. synowy; чес. senný; слн. senen; серб. сенски
сінни́ к ч. — чес. seník; слн.
senik; серб. сеник
сі́но c. — вл. syno; чес. seno;
слн. seno; серб. сено
сіножать ж., сінокіс́ ч. — чес.
senoseč; слн. senožet; серб. сенокос
сір
́ ий — вл. šěry; чес. šerý, sirý
(самітний); слн. ser; хорв. sijer
сір
́ ість ж. — вл. šěrost; чес. šerost; слн. serost
сірі́ти недок. — чес. šeřiti se
сі́рка ж. — вл. syrik; чес. síra
сіро́ ма ч. — серб. сирома
сірома́ ха ч. — слн. siromak;
серб. сиромах
сірома́ шний — слн. siromašen;
серб. сиромашан
сі́сти док. — чес. sednouti;
слн. sesti; серб. сести
́сіт́ ка ж. — вл. sytka; чес. síťka
сіткі́вка ж. — вл. sytkowka;
чес. sitnice

сіть ж. — вл. syć; чес. síť
сі́ча ж. — вл. syčenje (косовиця); чес. seč; слн. seč (рубання); серб. сеча
січ
́ ень ч. — чес. sečen; слн. sečen (лютий); серб. сечањ; хорв.
siječanj
сі́чка ж. — вл. sykanje; чес.
sečka; слн. sečka; серб. сечка
сія
́ нець ч. — слн. sejanec; серб.
сеjанац
сі́янка ж. — слн. sejanka
сія
́ ти недок. — вл. sać, syć; чес.
síti; слн. sejati; серб. сеjати
сія́ ч ч. — слн. sejač; серб. сеjач
скаже́ ний — вл. skaženy
сказ ч. — слн. kaz; серб. каз
скази́ тися док. — вл. skazyć so;
слн. skaziti (зіпсувати)
скака́ ння с. — вл. skakanje;
чес. skákaní; слн. skakanje; серб.
скакање
скака́ ти недок. — вл. skakać;
чес. skákati; слн. skakati; серб.
скакати
скаку́ н ч. — вл. skakar; слн.
skakun; серб. скакач
ска́ лка ж. — серб. скаљ
скам’яні́ти док. — вл. skamjenić; чес. zkameněti; слн. okamneti;
серб. скаменити
скап ч. — вл. skap; слн. kap
ска́ пати док. — вл. kapać; чес.
skapati; слн. skapati; серб. скапити
сква́ сити док. — чес. zkvasiti;
слн. skvasiti; серб. сквасити
ске́ льний — вл. skałowy; чес.
skalný; слн. skalen
ске́ льце с. — слн. stekelce;
серб. стакленце
ске́ ля, скала́ ж. — вл. skała;
чес. skála; слн. skala; серб. скала
скеля́ стий — вл. skałaty; чес.
skalistý; слн. skalast
ски́ ба ж. — вл. skiba; чес. skýva

скида́ ти недок. — вл. kidać (сипати); чес. zkydati; слн. skidati;
серб. скидати
ски́ нути док. — вл. skinyć (зсипати); чес. zkynouti; слн. skiniti;
серб. скинути
скипі́ти док. — чес. vzkypěti;
слн. skipeti
ски́ рта ж. — серб. крдо
скиртува́ ти недок. — серб.
скрдити
скиса́ ти недок. — вл. kisać;
чес. zkysati; слн. skisati; серб. киселити се
ски́ снути док. — чес. zkysnouti; слн. skisniti; серб. скиселити се
скита́ тися недок. — слн. skitati
se; серб. скитати се
скік ч. — вл. skok; чес. skok;
слн. skok; серб. скок
скікну́ ти док. — вл. skočić; чес.
skočiti; слн. skočiti; серб. скокнути
скі́льки займ. — вл. kelko; чес.
kolik; слн. koliko; серб. колико
скі́млити недок. — вл. skomlić;
слн. skomljati
скін ч. — чес. skon
скінчи́ ти док. — вл. skončić;
чес. skončiti; слн. skončati; серб.
скончати
скі́рня (діал.) ж. — вл. škórnja;
чес. škorně; слн. škornja; серб.
шкорња
склад ч. — вл. skład; чес. sklad;
слн. sklad; серб. склад
склада́ ти недок. — вл. składać; чес. skládati; слн. skladati;
серб. складати
склада́ ч ч. — чес. skladač; слн.
skladalec
складни́ й — вл. składny; чес.
skladný; слн. skladen; серб.
складан
скла́ сти док. — вл. skłasć; чес.
sklásti; слн. sklasti
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скле́ їти док. — вл. sklijić; слн.
sklejiti
склепа́ ти док. — вл. sklepać;
чес. sklepati; слн. sklepati; серб.
склепати
скле́ ювати недок. — вл. klijić;
слн. klejiti
скли́ кати док. — слн. sklicati
скли́ ти недок. — серб. стаклити
скло с. — вл. škleńca; чес. sklo;
слн. steklo; серб. скло, стакло
скляни́ й — вл. škleńčany;
чес. sklený; слн. steklen; серб.
стаклен
скля́ нка ж. — вл. skleńčka;
чес. sklenice; слн. sklenica
скляр ч. — вл. škleńčer; чес.
sklář; слн. steklar; серб. стаклар
скоба́ ж. — вл. skobla; чес.
skoba; слн. skoba; серб. скоба
ско́ бель ч. — чес. skoble; слн.
skobelj
скобли́ ти недок. — слн. skobljati
сковорода́ ж. — вл. škorodej;
чес. skravada (заст.)
ско́ йка ж. — слн. školjka; серб.
шкољка
ско́ ком присл. — вл. skoku;
чес. skokem; слн. skokoma; серб.
скоком
сколоти́ ти док. — вл. kłóćić;
чес. sklátiti; слн. sklatiti
скона́ ти док. — вл. skonać;
чес. skonati
скопа́ ж. — слн. skopec
ско́ пати док. — чес. skopati;
серб. скопати
скопа́ ти док. — вл. skopać;
чес. skopati; слн. skopati; серб.
ускопати
скопе́ ць1 (кастрат) ч. — вл. skop
(баран); чес. skopec (тс.); слн. skopec; серб. ушкопљеник, шкопац
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скопе́ ць2 (дійниця) ч. — чес.
škopek
скопи́ ти недок. — слн. skopiti
ско́ пувати (ногами) недок. —
чес. skopávati
ско́ рий — чес. skorý; серб.
скори
скорі́ше присл. — вл. skerje
(раніше); чес. skorem
скорми́ ти док. — вл. skormić;
чес. skrmiti; слн. skrmiti
скоро присл. — вл. skoro (майже); чес. skoro (тс.); слн. skoro;
серб. скоро
скоро́ мина ж. — серб. скрама
скороти́ ти док. — вл. skrótšić;
чес. zkrátiti; слн. skratiti; серб.
скратити
скоро́ чення с. — чес. skrácenina; слн. skrajšanje; серб. скраћење
скоро́ чувати недок. — вл.
skrótšować; чес. zkracovati; слн.
krajšati; серб. скраћивати
ско́ рчити док. — чес. skrčiti;
слн. skrčiti
ско́ рчувати недок. — чес.
skrčovati; слн. krčiti
скоси́ ти док. — чес. skositi;
слн. skositi; серб. скосити
скостеніти док. — вл. skosćeć;
чес. zkostnatěti; слн. skosteneti
скот ч. — вл. skot; чес. skot;
слн. skot; серб. скот
скотурля́ тися (діал.) док. —
серб. скотрљати се
ско́ чити док. — вл. skočić; чес.
skočiti; слн. skočiti; серб. скочити
скра́ ю присл. — слн. skraja;
серб. скраjа
скра́ яти док. — чес. ukrájeti;
серб. скраjати
скребло́ с. — вл. škrabadło
скре́ гіт ч. — чес. skřehot; слн.
škrtanje

скрегота́ ти недок. — чес. skřehotati; слн. škrtati; серб. шкргутати
скре́ кіт ч. — вл. škrěkot; чес.
skřek
скрекота́ ти недок. — вл. škrěkotać; чес. skřekati
скри́ ва присл. — вл. skřiwa
скрива́ вити док. — вл. wukrawić; чес. zkrvaviti; слн. okrvaviti;
серб. скрвавити
скрива́ ти недок. — вл. skrywać;
чес. skrývati; слн. skrivati; серб.
скривати
скриви́ ти док. — вл. skřiwić;
чес. zkřiviti; слн. skriviti; серб.
скривити
скри́ ня ж. — вл. křinja; чес.
skříně (шафа); слн. skrinja; серб.
скриња
скрип ч. — чес. skřip; слн. škrip;
серб. шкрип
скрипи́ ця ж. — вл. skřipk;
чес. skřipec; слн. škripec; серб.
шкрипка
скрипі́ти недок. — вл. křipić;
чес. skřipěti; слн. škripeti; серб.
шкрипети
скрипли́ вий — вл. křipjaty;
чес. skřípavý; слн. škripajoč; серб.
шкрипљив
скри́ пнути док. — вл. křipnyć;
чес. skřipnouti; слн. škripniti; серб.
шкрипнути
скри́ ти док. — вл. skryć; чес.
skrýti; слн. skriti; серб. скрити
скри́ тий — вл. skryty; чес.
skrytý; слн. skrit; серб. скрит
скрізь (діал.) прийм. — чес.
skrz; слн. skroz; серб. скроз
скро́ єний — чес. skrojený;
слн. ukrojen; серб. скроjен
скро́ їти док. — чес. skrojiti;
слн. skrojiti; серб. скроjити
скро́ мний — вл. skromny;

чес. skromný; слн. skromen; серб.
скроман
скро́ мність ж. — вл. skromnosć; чес. skromnost; слн. skromnost; серб. скромност
скро́ ня ж. — вл. skróń; чес.
skráň
скропи́ ти док. — чес. skropiti;
слн. skropiti; серб. шкропити
скрути́ ти док. — вл. skrućić
(зміцнити); чес. skroutiti
скрутни́ й — вл. skrutny
скру́ шний — вл. skrušeny; чес.
krušný; слн. skrušen; серб. скрушен
ску́ банка ж. — вл. skobanki
ску́ бати недок. — вл. skobać,
skubać; чес. škubati; слн. skubsti;
серб. скупсти
скубну́ ти док. — вл. skobnyć,
skubnyć; чес. škubnouti; серб.
скубнути
скубти́ недок. — слн. skubsti;
серб. скупсти
скува́ ти док. — вл. skować; чес.
skovati; слн. skovati; серб. сковати
ску́ литися док. — чес. skuliti se
скупа́ р ч. — вл. skupc; чес. skupec; слн. skopec; серб. скупац
скупа́ ти док. — вл. skupać;
чес. zkoupati; слн. skopati
скупи́ й — вл. skupy; чес. skoupý; слн. skop; серб. скуп (дорогий)
скупи́ ти док. — вл. skupić;
чес. skoupiti; слн. pokupiti; серб.
покуповати
ску́ пість ж. — вл. skuposć;
чес. skoupost; слн. skopost; серб.
скупост
скуса́ ти док. — вл. skusać;
чес. skousati
ску́ ти, скувати док. — вл.
skować; чес. skouti; слн. skovati;
серб. сковати
ску́ ток ч. — вл. skutk; чес.
skutek
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слаба́ к ч. — вл. słabušk; чес.
slaboch; слн. slabič; серб. слабак
слабина́ ж. — вл. słabina;
чес. slabina; серб. слабина
слабки́ й — вл. słaby; чес.
slabý; слн. slab; серб. слаб
сла́ бкість ж. — вл. słabosć;
чес. slabost; слн. slabost; серб.
слабост
слабкоду́ хий — чес. slabodušný; серб. слабодух
сла́ бнути недок. — вл. słabnyć; чес. slábnouti; слн. slabeti;
серб. слабети
сла́ бший — вл. słabši; чес.
slabší; слн. slabši
сла́ ва ж. — вл. sława; чес.
slava; слн. slava; серб. слава
сла́ вити недок. — вл. sławić;
чес. slaviti; слн. slaviti; серб.
славити
сла́ вний — вл. sławny; чес.
slavný; слн. slaven; серб. славан
славосло́ вити недок. — серб.
славословити
сла́ ти1 (посилати) недок. — вл.
słać; чес. sláti; слн. slati; серб.
слати
сла́ ти2 (стелити) недок. — вл.
słać; чес. stláti; слн. stlati
сли́ ва ж. — вл. slowka; чес.
sliva; слн. sliva; серб. слива,
шљива
сливни́ к ч. — слн. slivnik;
серб. шљивик
сливня́ к ч. — слн. slivnjak;
серб. шљивак
сливо́ вий — вл. slowkowy;
чес. slivový; слн. slivov; серб.
шљивов
сливо́ виця ж. — вл. slowkojca; чес. slivovice; слн. slivovica;
серб. сливовица
слиз ч. — чес. sliz; слн. sluz;
серб. слуз
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сли́ зистий — слн. sluzast;
серб. слузаст
слизи́ тися недок. — слн. sluziti se; серб. слузити се
слизькави́ ця (діал.) ж. — слн.
sklizkost; серб. склизавица
слизьки́ й — чес. slizký; слн.
slizek; серб. склизак, слизак
слима́ к ч. — вл. šlink; чес.
slimák; слн. slinar
сли́ на ж. — вл. sliny; чес.
slina; слн. slina; серб. слина
сли́ нити недок. — вл. slinić;
чес. sliniti; слн. sliniti; серб.
слинити
сли́ нявий — вл. slinojty; слн.
slinav; серб. слинав
слих ч. — чес. slech; серб.
слух
слівце́ с. — вл. słowčko; чес.
slůvko; серб. словце
слід ч. — вл. slěd; чес. sled;
слн. sled; серб. след
сліди́ ти недок. — вл. slědźić; чес.
slíditi; слн. slediti; серб. следити
слі́дувати недок. — вл. slědować; чес. sledovati; слн. slediti;
серб. следовати
слі́зний — вл. sylzowy; чес.
slzní; слн. solzen; серб. сузан
сліпе́ ць ч. — вл. slěpc; чес.
slepec; слн. slepec; серб. слепац
сліпи́ й — вл. slepy; чес. slepý;
слн. slep; серб. слеп
сліпи́ ти недок. — вл. slepić;
чес. slepiti; слн. slepiti; серб. слепити
сліпнути недок. — чес. slepnouti; слн. slepeti; серб. слепети
сліпота́ ж. — вл. sleposć; чес.
slepota; слн. slepota; серб. слепота, слепило
сліпота́ ку́ ряча ж. — слн.
slepota kurja; серб. слепило кокошjе

слове́ чко с. — вл. słowčko; чес.
slovce
словни́ к ч. — вл. słownik; чес.
slovník; серб. словник
сло́ во с. — вл. słowo; чес. slovo;
слн. slovo (прощання); серб. слово (буква)
слов’яни́ н ч. — вл. Słowjan;
чес. Slovan; слн. Slovan; серб.
Славенин
слов’я́ нка ж. — вл. Słowjanka; чес. Slovanka; слн. Slovanka;
серб. Славенка
слов’я́ нський — вл. słowjanski; чес. slovanský; слн. slovanski;
серб. славенски
слон ч. — вл. słón; чес. slon;
слн. slon; серб. слон
слуга́ ч. — чес. sluha; слн. sluga;
серб. слуга
слу́ жба ж. — вл. słužba; чес.
služba; слн. služba; серб. служба
служи́ ти недок. — вл. słužić;
чес. sloužiti; слн. služiti; серб.
слуговати
служі́ння с. — вл. słuženje;
чес. sloužení; слн. služenje; серб.
служење
слу́ ква ж. — чес. sluka; слн.
sloka; серб. шљука
слуп ч. — чес. sloup; слн. slop
слух ч. — вл. słuch; чес. sluch;
слн. sluh; серб. слух
слу́ хати недок. — вл. słuchać;
чес. slouchati; серб. слухати
слухови́ й — чес. sluchový;
серб. слушни
слу́ шний — вл. słušny; чес.
slušný; слн. slušen
сльоза́ ж. — вл. sylza; чес.
slza; слн. solza; серб. суза
сльози́ тися недок. — вл.
sylzować; чес. slzeti; слн. solziti
se; серб. сузити

сльозливий — вл. sylzaty; чес.
slzivý; слн. solziv; серб. сузав
сльота ж. — чес. slota; слн.
slota; серб. слота
слюда́ ж. — чес. slída; слн.
sljuda
сма́ га ж. — вл. smaha
сма́ гнути недок. — вл. smahnyć;
чес. smahnouti; серб. смагнути
сма́ жений — вл. smaženy; чес.
smažený
сма́ жити недок. — вл. smažić;
чес. smažiti
смак ч. — чес. šmak
смали́ ти недок. — вл. smalić
сма́ ркати недок. — вл. smorkać;
чес. smrkati; слн. smrkati; серб.
шмркати
смерді́ти недок. — вл. smjerdźeć; чес. smrděti; слн. smrdeti;
серб. смрдети
смердя́ чий — вл. smjerdźacy;
чес. smrdutý; слн. smrdeč; серб.
смрдљив
смере́ ка ж. — вл. šmrěk (ялина); чес. smrk; слн. smreka (сосна); серб. смрека
смері́чка ж. — вл. šmrěčk;
чес. smrček; слн. smrečka
смерка́ ння с. — вл. směrkanje;
чес. smrknutí; серб. смркнуће
смерка́ ти недок. — вл. směrkać; чес. smrkati se; слн. mrkniti;
серб. смркавати се
сме́ ркнути док. — вл. směrknyć; чес. smrknouti se; слн. smrkniti; серб. смркнути се, смрћи се
сме́ ртний — вл. smjertny; чес.
smrtný; слн. smrten; серб. смртан
смерть ж. — вл. smjerć; чес.
smrt; слн. smrt; серб. смрт
смета́ на ж. — вл. smjetana;
чес. smetana; слн. smetana
смета́ нка ж. — вл. smjetanka;
чес. smetánka
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смик ч. — вл. smyk; чес. smyk;
слн. smuk; серб. смик (кидок)
сми́ рний — серб. смеран
смисл ч. — вл. zmysł (чуття);
чес. smysl; слн. smisel; серб.
смисао
сми́ слити недок. — вл. zmysleć; чес. smýšleti; серб. смислити
смичо́ к ч. — вл. smyčk; чес.
smyček
смі́лий — чес. smělý; слн. smel;
серб. смео
смі́лість ж. — чес. smělost;
слн. smelost; серб. смелост
смі́ти недок. — вл. směć; чес.
směti; слн. smeti; серб. смети
сміти́ ти недок. — слн. smetiti
смітни́ к ч. — вл. smjećnik;
чес. smetiště; слн. smetišče; серб.
сметиште
сміття́ с. — вл. smjeće; чес.
smetí; слн. smetje; серб. смеће
сміх ч. — вл. směch; чес. smích;
слн. smeh; серб. смех
смішити недок. — вл. směšić;
чес. směšiti; слн. smešiti
смішни́ й — вл. směšny; чес.
směšný; слн. smešen; серб. смешан
смішо́ к ч. — вл. směšk (жарт);
чес. smíšek; слн. smešek; серб.
смешак
смія́ тися недок. — вл. směwać so, smjeć so; чес. smát se;
слн. smejati se; серб. смеjати се
смовдь ж. — чес. smldník
смо́ ква ж. — вл. smokwa; чес.
smokva; слн. smokva; серб. смоква
смола́ ж. — вл. smoła; чес.
smola; слн. smola; серб. смола
смоли́ ти недок. — вл. smolić;
чес. smoliti; слн. smoliti; серб. смолити
смолі́ння с. — вл. smolenje;
чес. smolení; слн. smoljenje; серб.
смољење
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смоля́ р ч. — вл. smołar; чес.
smolař; слн. smolar; серб. смолар
смоля́ рня ж. — вл. smolernja;
слн. smolarna
сморж ч. — вл. smorž; чес.
smrž; слн. smrček; серб. смрчак
смо́ рід ч. — вл. smjerd; чес.
smrad; слн. smrad; серб. смрад
сморо́ дити недок. — чес. smraditi; слн. smraditi; серб. смрадити
сму́ га ж. — вл. smuha; чес.
šmouha
смуга́ стий — вл. smuhaty
сму́ жка ж. — вл. smužka
сму́ та ж. — серб. смута (заметіль)
смутни́ й — чес. smutný; серб.
смутан (збентежений)
сму́ ток ч. — чес. smutek
снага́ ж. — чес. snaha (зусилля);
слн. snaga (чистота); серб. снага
снасть ж. — слн. snast; серб.
снаст
сни́ ти недок. — вл. sonić; чес.
sniti; слн. sanjati; серб. снити
сни́ ця ж. — вл. snica
сні́вниця ж. — серб. сноваљка, сновачица
сніг ч. — вл. sněh; чес. sníh;
слн. sneg; серб. снег
снігови́ й — вл. sněhowy; чес.
sněhový
снігу́ р ч. — вл. sněhula; чес.
sněhule
Снігу́ рка ж. — вл. Sněžka;
чес. Sněhurka; слн. Sneguljčica
сніда́ ння с. — вл. snědanje;
чес. snídaně
сні́дати недок. — вл. snědać;
чес. snídati; слн. snedati (поїдати)
сніжи́ нка ж. — вл. sněžinka;
слн. snežinka
сніжи́ ти недок. — вл. sněžić
so; чес. sněžiti; слн. snežiti; серб.
снежити

сні́жний — вл. sněžny; чес.
sněžný; слн. snežen; серб. снежан
сні́жно-бі́лий — вл. sněhběły;
чес. sněhobílý; слн. snežnobel
сніжо́ к ч. — вл. sněžk; чес.
snížek; слн. snežek; серб. снежак
сніп ч. — вл. snop; чес. snop;
слн. snop; серб. сноп
сніпо́ к ч. — вл. snopik; чес.
snůpek; слн. snopek; серб. снопак
сніт ч. — вл. snjeć; чес. sněť;
слн. snet; серб. снет
снува́ ння с. — вл. snowanje;
чес. snovaní; слн. snovanje; серб.
сновање
снува́ ти недок. — вл. snovać;
чес. snovati; слн. snovati; серб.
сновати
соб присл. — вл. ksebny; слн.
kseben
собі́ займ. — вл. sebi; чес. sobě;
слн. sebi; серб. себи
со́ боль ч. — вл. soboł; чес.
sobol; слн. sobolj; серб. собол
сова́ ж. — вл. sowa; чес. sova;
слн. sova; серб. сова
со́ вати недок. — вл. suwać;
чес. souti; слн. suvati
со́ вка ж. — вл. sowka; слн.
sovka
сов’я́ чий — вл. sowjacy; чес.
soví; слн. sovji; серб. совин
со́ да ж. — вл. soda; чес. soda;
слн. soda; серб. сода
со́ довий — вл. sodowy; чес.
sodový; серб. содни
со́ йка ж. — вл. soja; чес.
sojka; слн. šoja; серб. соjка
сойм ч. — вл. sejm; чес. sněm;
слн. sejem (ярмарок); серб. саjам (тс.)
соки́ ра ж. — вл. sekera; чес.
sekyra; слн. sekira; серб. секира
со́ кіл ч. — вл. sokoł; чес. sokol;
слн. sokol; серб. соко

сокови́ тий — слн. sočen; серб.
соковит
соли́ ти недок. — вл. selić; чес.
soliti; слн. soliti; серб. солити
солі́ння с. — чес. solení; слн.
soljenje; серб. сољење
солове́ й ч. — вл. sołobik; чес.
slavík; слн. slavec; серб. славуj
солове́ йко ч. — чес. slavíček;
слн. slavček; серб. славуjче
со́ лод ч. — вл. słód; чес. slad;
слн. slad; серб. слад
солоди́ ти недок. — вл. słódnić;
чес. sladiti; слн. sladiti; серб. сладити
соло́ дка ж. — чес. osladič; слн.
sladič; серб. сладић
солодка́ вий — вл. słódkawy;
чес. sladkavý; слн. sladkav; серб.
слаткаст
соло́ дкий — вл. słódki; чес.
sladký; слн. sladek; серб. сладак
соло́ ма ж. — вл. słoma; чес.
sláma; слн. slama; серб. слама
соло́ мка ж. — вл. słomka; чес.
slamka; слн. slamica; серб. сламка
соло́ м’яний — вл. słomjany; чес.
slaměný; слн. slamnat; серб. сламен
соло́ м’яник ч. — вл. słomjanka; чес. slamník; слн. slamnjača
соло́ ний — вл. seleny, słony;
чес. slaný; слн. slan; серб. слан
солони́ на ж. — чес. slanina;
слн. slanina; серб. сланина
соляни́ й — вл. selny, sólny;
слн. solen; серб. солни
соля́ рня ж. — вл. selnica; чес.
solivarna; слн. solarna; серб. солана
сом ч. — вл. sum; чес. sumec;
слн. som; серб. сом
соми́ на ж. — серб. сомина
сон ч. — вл. són; чес. sen; слн.
sen; серб. сан
со́ нечко с. — вл. słónčko; чес.
slunečko; слн. sončece; серб. сунашце
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сонли́ вий — серб. санљив
сонли́ вість ж. — серб. санљивост
со́ нний — серб. санан
со́ нце с. — вл. słónco; чес.
slunce; слн. sonce; серб. сунце
со́ нячний — вл. słónčný; чес.
sluneční; слн. sončen; серб. суначни, сунчани
сопі́лка ж. — серб. сопилка,
сопиле
сопі́ння с. — чес. supot, supaní; слн. sopenje; серб. сопљење
сопі́ти недок. — чес. supěti;
слн. sopiti; серб. сопити
со́ пля ж. — серб. сопољ
соро́ ка ж. — вл. sroka; чес.
straka; слн. sraka; серб. сврака
сорокопу́ д ч. — вл. srokopjel;
чес. strakapoud; слн. srakoper;
серб. свракопер
со́ ром ч. — слн. sram; серб. срам
соро́ митися недок. — слн. sramovati se; серб. срамити се
соромі́тник ч. — слн. sramotnik; серб. срамотник
сороміт́ ниця ж. — слн. sramotnica; серб. срамотница
соромо́ та ж. — слн. sramota;
серб. срамота
сором’язли́ вий — слн. sramežljiv; серб. срамежљив
соромний — слн. sramen; серб.
сраман
соро́ чачий — вл. sróči; чес.
stračí; слн. sračji; серб. сврачjи
соро́ чка ж. — слн. srajčka
сосна́ ж. — вл. sosna; чес. sosna
сосно́ вий — чес. sosnový
сосо́ к ч. — слн. sesek; серб.
сисало, сиса
со́ ти мн. — слн. satovje; серб.
саће
со́ тий числ. — вл. stoty; чес.
stý; слн. stoti; серб. стоти
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со́ тник ч. — вл. stotnik; чес.
setník; слн. stotnik; серб. сатник
со́ тня ж. — вл. stotnja; чес. setnina; слн. stotnija; серб. сатниjа
соха́ ж. — вл. socha (статуя); чес.
socha (тс.); слн. soha; серб. соха
со́ хнути недок. — вл. suchnyć;
чес. schnouti; слн. sahniti; серб.
сахнути
сочеви́ ця ж. — вл. sok; чес.
čočovice; серб. сочиво
сочи́ ти недок. — слн. sočiti;
серб. сочити (стежити)
спад ч. — вл. spad; чес. spád;
серб. спад
спада́ ти недок. — вл. spadać;
чес. spadati; серб. спадати
спа́ йка ж. — вл. spójka; чес.
spojka; слн. spójka (скоба); серб.
споjка
спалени́ ще (діал.) с. — вл.
spalenišćo; чес. spaleniště; серб.
спалиште (місце для спалювання)
спали́ ти док. — вл. spalić;
слн. spaliti; серб. спалити
спа́ льний — вл. spanski; чес.
spánkový; слн. spalen
спа́ льня ж. — слн. spalna;
серб. спаваоница
спа́ лювання с. — вл. spalowanje; чес. spalování; серб. спаљивање
спа́ лювати недок. — вл. spalować; чес. spalovati; слн. paliti; серб.
спаљивати
спання́ с. — вл. spanje; чес.
spaní; слн. spanje; серб. спање
спа́ рити (пропарити) док. — вл.
sparić; чес. spařiti; слн. opariti; серб.
спарити
спа́ руватися (поєднуватися)
недок. — чес. párovati se; слн.
pariti se; серб. спаривати се
спарува́ тися (поєднатися)
док. — чес. spárovati se; слн.
spariti se; серб. спарити се

спа́ сти док. — вл. spadnyć; чес.
spadnouti; слн. pasti; серб. спасти
спа́ ти недок. — вл. spać; чес.
spati; слн. spati; серб. спати
спачи́ тися (діал.) док. — вл.
spačić so; чес. zpáčiti se; слн.
spačiti se
спе́ ка ж. — слн. pripeka; серб.
пека
спекти док. — вл. spjec; чес.
spéci; слн. speči; серб. спећи
спе́ ршу присл. — чес. zprvu;
слн. izprva; серб. испрва
спе́ чений — вл. pječeny; чес.
pečený; слн. pečen; серб. спечен
списа́ ти док. — вл. spisać; чес.
sepsati; слн. spisati; серб. списати
спи́ сок ч. — вл. spis; чес. spisek; слн. spisek; серб. списак
спи́ сувати недок. — вл. spisować; чес. spisovati; слн. spisovati;
серб. списивати
спита́ ти док. — вл. spitać; чес.
zeptati se; серб. запитати
спиха́ ти недок. — чес. spíchati;
слн. spihati
спихну́ ти док. — чес. spíchnouti; слн. spihniti
спи́ ця ж. — вл. stpica; чес.
špice; слн. špica; серб. спица
спів ч. — вл. spěw; чес. zpěv;
слн. spev; серб. спев
співа́ к, співе́ ць ч. — вл. spěwak; чес. pěvec; слн. pevec; серб.
певац
співа́ ти недок. — вл. spěwać;
чес. zpívati; слн. spevati; серб. спевати
спід ч. — вл. spód; чес. spodek;
слн. spod
спідни́ ця ж. — вл. spódnica;
чес. spodnica; слн. spodnjica
спі́дній — вл. spódni; чес. spodní; слн. spodnji

спізнава́ ти недок. — вл. spóznawać; чес. poznávati; слн. spoznavati; серб. спознавати
спізна́ ти док. — вл. spóznać;
чес. poznáti; слн. spoznati; серб.
спознати
спізна́ ння с. — вл. spóznaće;
чес. poznání; слн. spoznanje; серб.
спознање
спізни́ тися док. — чес. zpozditi se; слн. spozniti se
спі́лка ж. — вл. społk; чес.
spolek
спі́нити док. — вл. pěnić; чес.
zpěniti; слн. speniti; серб. спенити
спір ч. — чес. spor; слн. spor;
серб. спор
спі́рний — чес. sporný; слн.
sporen; серб. споран
спітка́ ти док. — чес. potkati
спіткну́́ тися док. — вл. pótknyć
so; слн. spotakniti se; серб. спотакнути се
спіх ч. — вл. spěch; чес. spěch;
слн. speh
спіши́ ти недок. — вл. spěchać;
чес. spěchati; серб. спешити
спі́шний — вл. spěšny; чес.
spěšný; слн. spešen; серб. спешан
спі́шність ж. — вл. spěšnosć;
чес. spěšnost; слн. spešnoct; серб.
спешност
сплав ч. — вл. spław; чес. splav
(гребля); слн. splav; серб. сплав
спла́ вити док. — вл. spławić;
чес. odplaviti; слн. splaviti; серб.
сплавити
сплавля́ ти недок. — вл. spławjować; чес. odplavovati; слн.
splavljati; серб. сплављати
сплакну́ ти док. — вл. spłaknyć
сплеска́ ти док. — чес. pleskati;
серб. спљескати
сплести́ док. — вл. splesć; чес.
splésti; слн. splesti; серб. сплести
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спле́ тений — вл. splećeny; чес.
splétený; слн. spleten; серб. сплетен
спли́ нути док. — чес. splynouti; серб. сплинути
сплісня́ віти док. — вл. splěsniwić; чес. zplísniti; слн. splesnjaveti; серб. сплеснивити
спліта́ ти недок. — вл. spletować; чес. splétati; слн. spletati; серб.
сплетати
сплоди́ ти док. — вл. spłodźić;
чес. zploditi; слн. naploditi; серб.
наплодити
спло́ щений — чес. sploštěný;
слн. sploščen; серб. спљоштен
сплощи́ ти док. — чес. zploštiti;
слн. sploščiti; серб. спљоштити
спобо́ рник ч. — серб. споборник
сповза́ ти недок. — чес. plaziti;
слн. splezati; серб. спузати
сповзти́ док. — чес. splaziti;
слн. spolzeti; серб. спузити
сповіда́ тися недок. — вл. spowědować so; чес. zpovídati se;
слн. spowedati se; серб. приповедати
спо́ відь ж. — вл. spowědź;
чес. zpověď; слн. spoved; серб.
приповест
сповна́ присл. — вл. społna
спо́ внити док. — вл. spjelnić
(виконати); чес. splniti (тс.); слн.
spolniti; серб. испунити
сповня́ ти недок. — вл. spjelnjeć
(виконувати); чес. splňovati (тс.);
слн. spolnjevati; серб. испуњавати
спогляда́ ти недок. — вл. spohladować; слн. spogledovati se (перезиратися)
сподо́ батися док. — вл. spodobać so
сподоби́ тися док. — слн. spodobiti se
спо́ кій — вл. spokoj; чес.
pokoj; слн. spokoj; серб. спокоj
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спокі́йний — вл. spokojny;
чес. pokojný; слн. spokojen; серб.
спокоjан
сполокну́ ти (діал.) док. — вл.
płokać; слн. splakniti; серб. сплакнути
споло́ кування (діал.) с. — слн.
splakovanje; серб. сплакивање
споло́ ханий — вл. spłošeny; чес.
splašený; слн. splašen; серб. сплашен
сполоши́ ти док. — вл. spłošić;
чес. splašiti; слн. splašiti; серб. сплашити
спомага́ ти недок. — вл. pomahać; чес. spomáhati; слн. pomagati;
серб. спомагати
спо́ мин ч. — вл. spominanje;
слн. spomin; серб. спомен
спомина́ ти недок. — вл. spominać; слн. spominjati; серб. спомињати
спомогти́ док. — серб. спомоћи
спом’яну́ ти док. — вл. spomnić; чес. zpomníti; слн. spomniti;
серб. споменути
спо́ на ж. — вл. spona; чес.
spona; слн. spona; серб. спона
спопели́ ти док. — вл. spopjelić;
чес. zpopeliti; слн. spepeliti; серб.
спепелити
спо́ рий — вл. spory; чес. sporý;
серб. спор (повільний)
спори́ ш ч. — слн. sporiš (вербена); серб. спориш (тс.)
спорожни́ ти док. — вл. wuprózdnić; чес. zprázdniti; слн. sprazniti; серб. испразнити
спо́ сіб ч. — чес. způsob
спотво́ рити док. — чес. potvořiti; слн. potvoriti
спотика́ ння с. — вл. pótknjenje;
слн. spotikanje; серб. спотицање
спотика́ тися недок. — вл. pótknyć so; слн. spotikati se; серб.
спотицати се

споті́ти док. — вл. spoćić so;
чес. zpotiti se; слн. spotiti se; серб.
спотити се
споча́ тку присл. — чес. s počátku; слн. spočetka; серб. испочетка
спочи́ ти док. — чес. spočinouti;
слн. spočiti se
спочива́ ти недок. — чес. spočívati; слн. počivati
справедли́ вий — чес. spravedlivý; слн. pravičen; серб. правичан
справедли́ вість ж. — чес. spravedlnost; слн. pravičnost; серб.
правичност
спра́ вити док. — вл. sprawić;
чес. spraviti; слн. spraviti; серб.
исправити
спра́ вний — вл. sprawny; чес.
spravný; слн. pravilen; серб. исправан
спра́ га ж. — чес. sprahati
(всихати)
спра́ жити док. — вл. pražić;
чес. zpražiti; слн. spražiti; серб.
спржити
спри́ тний — слн. spreten; серб.
спретан
спри́ тник ч. — серб. спретник
спри́ тність ж. — слн. spretnost; серб. спретност
спрости́ ти док. — серб. упростити
спро́ тив ч. — вл. přećiwljenje;
серб. супротивљење
спрягати недок. — чес. spřahovati; слн. spregati; серб. спрезати
спрягти́ док. — чес. spřáhnouti;
слн. spreči; серб. спрећи
спря́ сти док. — чес. spřísti; слн.
spresti; серб. спрести
спу́ дити (діал.) док. — чес. zpuditi; слн. spoditi
спурхнути док. — вл. spjerchnyć; слн. sprhniti; серб. прхнути

спуск ч. — вл. spušć; слн. spust;
серб. спуст
спуска́ ти недок. — вл. spušćeć;
чес. spouštěti; слн. spuščati; серб.
спуштати
спусти́ ти док. — вл. spušćić;
чес. spustiti; слн. spustiti; серб.
спустити
спусто́ шити док. — чес. zpustošiti; слн. opustošiti; серб. опустошити
спу́ таний — вл. sputany; чес.
spoutaný; серб. спутан
спу́ тати док. — вл. sputać; чес.
spoutati; серб. спутати
спу́ тувати недок. — вл. sputować; чес. spoutávati; серб. спутавати
спу́ щений — вл. spušćeny; чес.
spouštěný; слн. spuščen; серб. спуштен
срання́ с. — вл. sranje; чес.
srání; слн. sranje; серб. срање
сра́ ти недок. — вл. srać; чес.
sráti; слн. srati; серб. срати
сра́ чка ж. — вл. srawa; чес.
sračka; слн. sračka; серб. сраћка
срібли́ ти недок. — вл. slěbrić;
чес. stříbřiti; слн. srebriti; серб.
сребрити
срі́бло с. — вл. slěbro; чес.
stříbro; слн. srebro; серб. сребро
срі́бний — вл. slěborny; чес.
stříbrný; слн. srebrn; серб. сребрен
срі́бно-бі́лий — вл. slěbroběły;
чес. stříbrobílý
ссаве́ ць ч. — чес. ssavec; слн.
sesalec; серб. сисар
сса́ ти недок. — чес. ssáti; слн.
sesati; серб. сисати
става́ ти недок. — вл. stawać;
чес. stávati; слн. postajati; серб.
стаjати
ста́ вити недок. — вл. stajeć; чес.
staviti; слн. staviti; серб. ставити
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ста́ йня ж. — чес. stáje; слн.
staja; серб. стаjа
ста́ до с. — вл. stadło; чес. stado;
серб. стадо
ста́ лий — вл. stajny; чес.
stálý; слн. stalen; серб. сталан
ста́ ло присл. — вл. stajnje;
чес. stále; слн. stalno; серб. стално
стан ч. — вл. stan; чес. stan; слн.
stan
стано́ вище с. — чес. stanoviště;
слн. stanje; серб. стање
стано́ к ч. — серб. стан
стара́ ння с. — серб. старање
стара́ тися недок. — вл. starać
so; чес. starati se; слн. starati se;
серб. старати се
ста́ рець ч. — вл. starc; чес.
stařec; слн. starec; серб. старац
стари́ й — вл. stary; чес. starý;
слн. star; серб. стар
старина́ ж. — вл. starina; чес.
stařina; слн. starina; серб. старина
ста́ рити недок. — вл. starić;
слн. stariti; серб. старити
старі́йшина ч. — вл. staršej
(батьки); чес. stařešina; слн. starešina; серб. старешина
ста́ рість ж. — чес. starost;
слн. starost; серб. старост
старі́ти недок. — чес. starnouti; слн. stareti; серб. старети
старода́ вній — вл. starodawny;
чес. starodavný; слн. starodaven;
серб. стародаван
старожи́ тний — вл. starožitny;
чес. starožitný; слн. starožiten
старожитність, старовина́
ж. — вл. starožitnost; чес. starožitnost; слн. starožitnost; серб. старевина
старосві́тський, старосві́тній — чес. starosvětský; слн.
starosveten
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ста́ роста ч. — вл. starosta; чес.
starosta; слн. starosta; серб. староста
ста́ рший — вл. starši; чес. starší; слн. starejši; серб. стариjи
старшинство́ с. — вл. staršistwo;
чес. staršovstvo; серб. старешинство
ста́ ти док. — вл. stać; чес. státi,
stanouti; слн. postati; серб. стати
ста́ тися док. — вл. stać so; чес.
státi se; серб. стати се
ста́ ток ч. — вл. statok; чес. statek
стве́ рджувати недок. — вл.
stwjerdźeć; чес. stvrzovati; слн.
trditi; серб. тврдити
стве́ рдити док. — вл. stwjerdźić; чес. stvrditi; слн. utrditi; серб.
потврдити
стверді́лий — вл. stwjerdły;
чес. stvrdlý; слн. strdel; серб.
стврднуо
стве́ рднути док. — вл. stwjerdnyć; чес. ztvrdnouti; слн. strditi se;
серб. стврднути се
створи́ ти док. — вл. stworić;
чес. stvořiti; слн. storiti, stvariti;
серб. створити
створі́ння с. — вл. stworjenje;
чес. stvoření; слн. storenje; серб.
створење
створі́ннячко с. — вл. stworjenčko; чес. stvořeňatko; серб. створењце
стебли́ на ж. — чес. stebelnina;
слн. stebelce; серб. стаблина
стебло́ с. — чес. stéblo; слн.
steblo; серб. стабло
стегно́ с. — вл. sćehno; чес.
stehno; слн. stegno; серб. стегно
сте́ жка ж. — вл. šćežka; чес.
stezka; слн. stezica; серб. стаза
стекти́ док. — чес. stéci; слн.
steči; серб. стећи
стемні́ти док. — вл. ćěmnić so;
чес. ztemněti; слн. stemneti; серб.
стамнети се

степ ч. — вл. step; чес. step;
слн. stepa; серб. степа
степови́ й — вл. stepowy; чес.
stepní; слн. stepen; серб. степски,
степни
сте́ рво с. — вл. sćerb; серб. стрв
стерв’я́ тник ч. — серб. стрвинар
стерегти́ — вл. stražować;
чес. střežiti, stříci; серб. стрезати
стерни́ ще с. — чес. strniště;
слн. strnišče; серб. стрниште
стерня́ ж. — вл. šćerń; чес.
strnisko; слн. strn; серб. стрњак
стерпі́ти док. — вл. ćerpjeć; чес.
strpěti; слн. strpeti; серб. стрпети
сте́ рпнути док. — вл. sćerpnyć; чес. ztrnouti; слн. otrpniti;
серб. стрнути
сте́ рти док. — вл. strěć; чес.
setříti; слн. streti; серб. сатрти
стеса́ ти док. — вл. sćesać; чес.
stesati; слн. stesati; серб. стесати
сти́ гнути недок. — чес. stihnouti; серб. стигнути
стид ч. — чес. stydký; серб. стид
стида́ тися недок. — чес. styděti
se; слн. stiditi se; серб. стидети се
стидливий — чес. stydlivý;
серб. стидљив
сти́ дно присл. — чес. stydno;
серб. стидно
cти́ гнути (холонути) недок. —
вл. studnyć; чес. stydnouti; серб.
стинути
стик ч. — вл. styk; чес. styk;
слн. stik
стика́ тися недок. — вл. stykać
so; чес. stýkati se; слн. stikati se
стикува́ ти недок. — вл. stykować; чес. stýkávati; слн. stikovati
стина́ ти недок. — вл. sćinać;
чес. stínati
стира́ ти недок. — чес. stírati;
слн. otirati

стирча́ ти недок. — вл. storćić;
чес. trčeti; слн. štrčati; серб. стрчати
стиск ч. — чес. stisk; слн. stisk;
серб. стисак
стиска́ ти недок. — вл. sćišćować; чес. stiskati; слн. stiskati; серб.
стискати
сти́ снути док. — вл. sćišćeć; чес.
stísniti; слн. stisniti; серб. стиснути
сти́ ха присл. — вл. sćicha; слн.
stiha
сти́ шити док. — чес. ztišiti;
слн. stišati; серб. стишати
сти́ шувати недок. — чес. ztišovati; слн. stišavati; серб. стишавати
стіг ч. — вл. stoh; чес. stoh; слн.
stog; серб. стог
стік ч. — вл. stok; чес. stoka;
слн. stok
стіл ч. — вл. stoł (стілець); чес.
stůl; слн. stol (стілець); серб. сто,
стола
стілець ч. — вл. stólc; чес.
stolice; слн. stolec; серб. столчић
сті́льки займ. — вл. telko; чес.
tolik; слн. toliko; серб. толико
стіна́ ж. — вл. sćěna; чес. stěna; слн. stena; серб. стена
стісни́ ти док. — вл. ćěsnić; чес.
utěsniti; слн. stesniti; серб. стеснити
стлі́ти док. — вл. stłać; чес.
zetleti; слн. stleti
стлума́ чити док. — вл. stołmačić; чес. přetlumačiti; слн. tolmačiti; серб. тумачити
сто числ. — вл. sto; чес. sto;
слн. sto; серб. сто
стовкти́ док. — вл. stołc; чес.
stlouci; слн. stolči; серб. стући
стовп ч. — вл. stołp; слн. stolp
(вежа); серб. ступ
стовпе́ ць ч. — вл. stołpik; слн.
stolpec; серб. ступац
стогна́ ти недок. — вл. stonać;
чес. stonati
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стоголо́ вий — чес. stohlavý;
слн. stoglav; серб. стоглав
стоголо́ сий — вл. stohłósny;
чес. stohlasý; серб. стогласан
стодо́ ла ж. — чес. stodola
стожа́ р ч. — вл. sćežor (щогла); чес. stožar (тс.); слн. stožer
(штир); серб. стожер (стовбур)
сто́ їще с. — слн. stojišče; серб.
стоjиште
стокра́ т присл. — вл. stokróć;
чес. stokrát; слн. stokrat; серб. стократ
сто́ лик ч. — вл. stólc; чес. stolek; слн. stolček (стільчик); серб.
столић
столи́ ця ж. — вл. stolica;
чес. stolice (лавка, престол); слн.
stolica; серб. столица
столі́тній — вл. stalětny; чес. stoletý; слн. stoleten; серб. столетан
столі́ття с. — чес. století; слн.
stoletje; серб. столеће
столочи́ ти док. — вл. stłóčić;
чес. stlačiti; слн. stlačiti; серб. стлачити (стиснути)
сто́ ляр ч. — чес. stolař; слн.
stolar; серб. столар
столя́ рня ж. — слн. stolarna;
серб. столарница
стоні́жка ж. — вл. stonožka;
чес. stonožka; слн. stonoga; серб.
стонога
стонши́ ти док. — вл. sćenšić;
чес. ztenčiti; слн. stanjšati; серб.
станчати
сто́ ншувати недок. — вл. ćenšeć; чес. ztenčovati; слн. tanjšati;
серб. станчовати
стопа́ ж. — вл. stopa; чес.
stopa; слн. stopa; серб. стопа
стопи́ ти док. — чес. roztopiti;
слн. stopiti; серб. стопити
стопта́ ти док. — вл. steptać;
чес. zdeptati; слн. steptati
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сто́ рож ч. — вл. stražnik; чес.
stražce; слн. stražar; серб. стражар
сторо́ жа ж. — вл. straža; чес.
straž; слн. straža; серб. стража
сторожи́ ти недок. — вл. stražować; чес. strážiti; слн. stražiti; серб.
стражити
сторона́ ж. — вл. strona; чес.
strana; слн. stran; серб. страна
сторо́ нній — слн. stranski;
серб. стран
стору́ кий — слн. storok; серб.
сторук
стоя́ ти недок. — вл. stati; чес.
státi; слн. stati; серб. стаjати
стра́ ва ж. — чес. strava; слн.
strava
стражда́ ння с. — вл. stradanje;
чес. strádání; серб. страдању
стражда́ ти недок. — вл. stradać; чес. strádati; серб. страдати
страсть ж. — чес. strast; слн.
strast; серб. страст
стра́ та ж. — серб. стратиште
(місце страти)
стра́ тити док. — вл. straćić; чес.
ztratiti; слн. stratiti; серб. стратити
страх ч. — вл. strach; чес. strach;
слн. strah; серб. страх
страха́ ти недок. — вл. strašeć;
чес. strašiti; слн. strašiti; серб.
страшити
страхі́тний — вл. strachotny;
чес. strachlivý; слн. strahoten; серб.
страхотан
страхота́ ж. — вл. strachota;
слн. strahota; серб. страхота
страши́ ло с. — вл. strašidło;
чес. strašidlo; слн. strašilo; серб.
страшило
страши́ ти недок. — вл. strašić;
чес. strašiti; слн. strašiti; серб.
страшити
страшни́ й — вл. strašny; чес.
strašný; слн. strašen; серб. страшан

стремено́ с. — вл. třemjeń; чес.
střemen; слн. streme; серб. стремен
стремі́нце с. — слн. stremence
стремлі́ння с. — слн. stremljenje; серб. стрмљење
стри́ гти недок. — вл. třihać;
чес. stříhati; слн. striči; серб. стрићи
стриж ч. — чес. střízlík; слн.
stržek
стри́ жень ч. — чес. stržeň; слн.
stržen; серб. стрж
стри́ жка ж. — вл. třihanje;
чес. stříže; слн. striža; серб. стрижа
стрий, стрик (діал.) ч. — вл.
tryk; чес. strýc; слн. stric; серб.
стрико, стриц
стри́ йна (діал.) ж. — вл. trykowa; чес. strýně; слн. strina; серб.
стрина
стримі́ти недок. — чес. strměti;
слн. strmeti; серб. стрмити
стріла́ ж. — вл. třěła; чес.
střela; слн. strelica; серб. стрела
стріле́ ць ч. — вл. třělc; чес. střelec; слн. strelec; серб. стрелац
стрі́лити док. — вл. třeliti; чес.
střeliti; слн. ustreliti; серб. стрелити
стрільба́ ж. — вл. třělba; чес.
střelba; слн. strelba; серб. стрељање
стріля́ ти недок. — вл. třeleti;
чес. stříleti; слн. streljati; серб.
стрељати
стрімголо́ в присл. — чес.
střemhlav; слн. strmoglav; серб.
стрмоглавице
стрімки́ й — чес. strmý; слн.
strm; серб. стрм
стріп ч. — чес. strop; слн.
strop; серб. строп
стрі́пати док. — чес. střepati;
слн. strepati
стрі́пнути док. — слн. strepniti
стрі́ха ж. — вл. třěcha; чес.
střecha; слн. streha; серб. стреха

стрі́ти док. — чес. střetnouti;
слн. srečati; серб. срести
стріча́ ти недок. — чес. střetati;
слн. srečati; серб. сретати
стро́ гий — чес. strohý; слн.
strog; серб. строг
стро́ гість ж. — чес. strohost;
слн. strogost; серб. строгост
строк ч. — серб. срок
строка́ тий — вл. srokaty; чес.
strakatý
строми́ на ж. — чес. strmina;
слн. strmina
струг ч. — вл. truhadło; слн.
strug; серб. струг
струга́ (діал.) ж. — слн.
struga; серб. струга
струга́ ти недок. — вл. truhać;
чес. strouhati; слн. strugati (точити); серб. стругати
струга́ чка ж. — вл. truhač; чес.
strouhač; слн. strgača; серб. стругач
стругну́ ти док. — вл. truhnyć;
чес. strouhnuti; серб. стругнути
стру́ жки мн. — вл. tružki;
чес. stroužek (зубець часнику);
слн. ostružki; серб. струготина
струк ч. — вл. truk; чес. struk;
слн. strok; серб. струк (стебло)
стру́ ма ж. — вл. struma; чес.
struma; слн. struma; серб. струма
стру́ мінь ч. — чес. strumen
струна́ ж. — вл. truna; чес.
struna; слн. struna; серб. струна
стру́ нний — вл. trunowy; чес.
strunový
струп ч. — вл. trup; чес. strup;
слн. strup (отрута); серб. струп
струс ч. — вл. střasenje; чес.
třas; слн. stres; серб. стрес
струси́ ти док. — вл. střasć, trusyć; чес. trousiti; слн. stresti; серб.
струсити
струсну́ ти док. — слн. stresniti; серб. стреснути
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струхля́ віти док. — вл. truchać (терти); чес. ztrouchněti; слн.
strohneti; серб. струхнути
стручо́ к ч. — вл. tručki; чес.
strouček; слн. stroček; серб. стручак (стебельце)
стряса́ ти, стру́ шувати недок. — вл. střasować; чес. střásati;
слн. stresati; серб. стресати
стрясти́ док. — вл. střasć; чес.
střásti; слн. stresti; серб. стрести
студе́ ний — вл. studły; чес. studený; слн. studen; серб. студен
студи́ ти недок. — вл. studźić;
чес. studiti; серб. студети
сту́ дня (діал.) ж. — вл. studnja;
чес. studně; слн. studenec; серб.
студенац (джерело)
сту́ кати недок. — серб. стукати
сту́ кіт ч. — серб. стука
сту́ кнути док. — серб. стукнути
сту́ па ж. — вл. stupa; чес. stoupa; слн. stopa; серб. ступа
ступа́ ти недок. — вл. stupać;
чес. stoupati; слн. stopati; серб.
ступати
ступи́ ти док. — вл. stupić; чес.
stoupiti; слн. stopiti; серб. ступити
сту́ пінь ч. — вл. stopjeń; чес. stupeň; слн. stopnja; серб. ступањ
ступну́ ти док. — вл. stupnyć;
чес. stoupnouti; слн. stopniti
сту́ хлий — вл. stuchły; чес.
stuchlý
стяг ч. — серб. стег
стяга́ ти недок. — вл. sćahować;
чес. stahovati; слн. stegovati; серб.
стезати
стягну́ ти док. — вл. sćahnyć;
чес. stahnouti; слн. stegniti; серб.
стегнути
стя́ жка ж. — серб. стега
стя́ ти док. — вл. sćeć; чес. stíti
субо́ та ж. — вл. sobota; чес.
sobota; слн. sobota; серб. субота
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субо́ тній — вл. sobotny; чес. sobotní; слн. soboten; серб. суботни
суво́ рий — вл. surowy; чес. surový; слн. surov; серб. суров
суво́ рість ж. — вл. surowost;
чес. surovost; слн. surovost; серб.
суровост
суво́ ро присл. — вл. surowje;
чес. surovo; слн. surovo; серб. сурово
сугло́ б ч. — слн. zglob; серб.
зглоб
суд ч. — вл. sud; чес. soud; слн.
sod; серб. суд
суддя́ ч. — вл. sudnik; чес. soudce; слн. sodnik; серб. суђа, судац
су́ джена ж. — серб. суђеница
су́ джений ч. — серб. суђеник
суди́ ти недок. — вл. sudźić; чес.
souditi; слн. soditi; серб. судити
судови́ й — вл. sudowy; чес.
soudní; слн. sodni; серб. судни,
судски
сук ч. — вл. suk; чес. suk;
серб. сук
су́ ка ж. — чес. suka
су́ каний — вл. sukany; чес.
soukáný; слн. sukan; серб. сукан
сука́ ти недок. — вл. sukać;
чес. soukati (мотати); слн. sukati;
серб. сукати
сукна́ р ч. — слн. suknar; серб.
сукнар
сукно́ с. — вл. sukno; чес.
sukno; слн. sukno; серб. сукно
су́ кня ж. — вл. suknja; чес.
sukně; слн. suknja (пальто); серб.
сукња
суко́ нний, сукня́ ний — вл.
suknjany; чес. soukenný; слн. suknen; серб. сукњен,
су́ кровиця ж. — слн. sokrvica;
серб. сукрвица
сукува́ тий — вл. sukaty; чес.
sukovatý

сули́ ця ж. — чес. sudlice; слн.
sulica; серб. сулица
су́ міш ж. — вл. změšk; чес.
směs; слн. zmes; серб. смес, смеша
су́ мнів ч. — слн. sumnja; серб.
сумња
сумніва́ тися недок. — слн.
sumničiti; серб. сумњати се
сумні́вний — слн. sumljiv;
серб. сумњив
су́ морок (діал.) ч. — чес. soumrak; слн. somrak; серб. сумрак
суни́ ця ж. — серб. суница
(малина)
су́ нути недок. — вл. sunuć;
чес. sunouti; слн. suniti (штовхнути); серб. сунути
супе́ рник ч. — чес. soupeř;
серб. супарник
супе́ рниця ж. — чес. soupeřka;
серб. супарница
су́ провід ч. — слн. sprovod;
серб. спровод
супрово́ дити недок. — чес.
sprovazeti; слн. sprovajati; серб.
спроводити
супро́ ти прийм. — вл. přećiwo;
чес. proti; слн. sproti; серб. супрот
супроти́ витися недок. — вл.
přećiwić so; чес. protiviti se; слн.
nasprotovati; серб. супротивити се
супроти́ вний — чес. protivný; серб. супротиван
супря́ га ж. — вл. spřah; серб.
супрега
супу́ тник ч. — чес. souputník;
слн. sopotnik; серб. супутник
супу́ тниця ж. — чес. souputnice; слн. sopotnica; серб. супутница
су́ ржик (суміш) ч. — чес. souržice; слн. soržica; серб. суржица
су́ сел, су́ слик (діал.) ч. — вл.
suslik; чес. sysel; слн. suslik
сусі́д ч. — вл. susod; чес. soused; слн. sosed; серб. сусед

сусі́дити недок. — вл. susodować; чес. sousediti; серб. суседовати
сусі́дів — вл. susodow; чес. sousedův; слн. sosedov; серб. соседов
сусі́дка ж. — вл. susodka;
чес. sousedka; слн. soseda; серб. сусетка
сусі́дній — вл. susodny; чес. sousední; слн. sosednji; серб. суседан
сусі́дство с. — вл. susodstwo;
чес. sousedství; слн. sosedstvo;
серб. суседство
сусі́дський — чес. sousedský;
слн. sosedski; серб. суседски
су́ тки (діал.) мн. — чес. soutka
суха́ р ч. — чес. suchar; серб.
сухар
сухи́ й — вл. suchi; чес. suchý;
слн. suh; серб. сух
су́ хість ж. — вл. suchosć; чес.
suchost; слн. suhost; серб. сухост
сухо́ ти мн. — вл. suchoćina;
чес. souchotny; слн. sušica; серб.
сушица
суцві́ття с. — слн. socvetje
суча́ сний — чес. současný;
слн. sočasen
суча́ сність ж. — чес. současnost; слн. sočasnost
су́ ша ж. — чес. souš; слн. suša;
серб. суша
суша́ рня, суши́ льня ж. — вл.
sušernja; чес. sušárna; серб. сушара, сушиона
суше́ ний — вл. sušeny; чес.
sušený; слн. sušen; серб. сушен
суши́ ти недок. — вл. sušić;
чес. sušiti; слн. sušiti; серб. сушити
суші́ння с. — вл. sušenje; чес.
sušení; слн. sušenje; серб. сушење
су́ шка ж. — вл. sušenka; чес.
sušenka; слн. sušenje; серб. сушка
схва́ лення с. — вл. schwalenje; чес. schválení
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схвали́ ти док. — вл. schwalić;
чес. schváliti; слн. pohvaliti; серб.
похвалити
схва́ льний — чес. schválný;
слн. pohvalen; серб. похвалан
схва́ лювати недок. — вл.
schwalować; чес. schvalovati; серб.
похваљивати
схил ч. — чес. schylek
схили́ тися док. — вл. schilić so;
чес. schýliti se
схиля́ тися недок. — вл. schileć so; чес. schylovati se
схід ч. — вл. schad; чес. východ;
слн. vshod
схов ч. — вл. schow
схо́ ванка ж. — вл. schowanka;
чес. chov
схова́ ти док. — вл. schować;
чес. schovati
схо́ ди мн. — вл. schoda; чес.
schody
схо́ динка ж. — вл. schodźenk;
чес. schůdek
схо́ дити недок. — вл. schadźeć;
чес. schoditi; серб. сходити
схоронити док. — чес. schrániti;
слн. shraniti; серб. сохранити
схрести́ ти док. — серб. скрстити
схру́ пати док. — чес. schroupati; слн. hrustati
сця́ ти недок. — вл. ščeć; чес.
scáti; слн. scati
ська́ ти недок. — чес. vískati;
слн. iskati; серб. искати
сьо́ мий числ. — вл. sydmy; чес.
sedmý; слн. sedmi; серб. седми
сьо́ рбати недок. — вл. srěbać;
чес. srkati; слн. srebati; серб. сркати
сьо́ рбнути док. — вл. srěbnyć;
чес. srknouti; слн. srbniti; серб.
сркнути
сяга́ ти недок. — вл. sahać;
чес. sahati; слн. segati; серб. сезати
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сягну́ ти док. — вл. sahnyć; чес.
sahnouti; слн. segniti; серб. сегнути
ся́ йво с. — слн. sij; серб. сjaj
сяйну́ ти док. — слн. zasijati;
серб. сjанути
ся́ яти недок. — слн. sijati; серб.
сиjати
Тт
тає́мний — вл. tajny; чес.
tajemný; слн. tajnosten, tajen;
серб. таjан
таємни́ ця ж. — вл. tajnosć; чес.
tajemnice; слн. tajna; серб. таjна
таї́ти недок. — вл. tajić; чес.
tajiti; слн. tajiti; серб. таjити
тайкома́ присл. — чес. tajmo;
слн. tajno; серб. таjом
так присл. — вл. tak; чес. tak;
слн. tako; серб. тако
таки́ й займ. — вл. tajki; чес.
taký; слн. tak; серб. таки
та́ лий — чес. tálý; слн. tal
там присл. — вл. tam; чес. tam;
слн. tam; серб. тамо
тамте́ шній — вл. tamny; чес.
tamětší; слн. tamkajšnji; серб. тамошни
та́ нення с. — вл. taće; чес.
tání; слн. tajanje; серб. таjање
та́ нець ч. — чес. tanec; серб.
танац
танцюва́ ти недок. — чес. tancovati; серб. танцовати
та́ нути недок. — вл. tać; чес.
táti; слн. tajati se; серб. таjати
та́ то ч. — чес. táta; слн. tata;
серб. тато
та́ тко ч. — чес. tatík; слн. tatek;
серб. татко
твар (обличчя) ж. — чес. tvář
тве́ рджа ж. — чес. tvrz; серб.
тврђа

тверди́ й — вл. twjerdy; чес.
tvrdý; слн. trd; серб. тврд
тве́ рдити недок. — вл. twjerdźić; чес. tvrditi; слн. trditi; серб.
тврдити
тверди́ ня ж. — вл. twjerdźizna;
слн. trdnjava; серб. тврдиње
тве́ рдження с. — вл. twjerdźenje; чес. tvrzení; слн. trditev; серб.
тврђење
тве́ рдість ж. — вл. twjerdosć;
чес. tvrdost; слн. trdost; серб.
тврдост
тве́ рднути недок. — вл. twjerdnyć; чес. tvrdnouti; слн. trdeti; серб.
тврднути
твердоголо́ вий — вл. twjerdohłowny; чес. tvrdohlavý; слн. trdoglav; серб. тврдоглав
твердь ж. — вл. twjerdź
твере́ зий — вл. strózby; чес.
střízlivý; слн. trezen; серб. трезан
твере́ зість ж. — вл. strózbost;
чес. střízlivost; слн. treznost; серб.
трезност
твій займ. — вл. twój; чес. tvůj;
слн. tvoj; серб. твоj
твір ч. — чес. tvor; слн. tvor;
серб. твор
творе́ ць ч. — вл. twórc; чес.
tvůrce; слн. tvorec; серб. створац
твори́ ти недок. — вл. tworić;
чес. tvořiti; слн. tvoriti; серб. творити
творі́ння с. — вл. tworjenje;
чес. tvoření; слн. tvor; серб. створење
текти́ недок. — вл. ćec; чес. téci;
слн. teči; серб. тећи
тели́ тися недок. — вл. ćelić
so; чес. teliti se; слн. teliti se; серб.
телити се
тели́ ця ж. — слн. telica; серб.
телица

тели́ чка ж. — вл. ćelčka;
слн. telička; серб. теличица
теля́ с. — вл. ćelo; чес. tele;
слн. tele; серб. теле
теля́ тина ж. — вл. ćelećina;
чес. teletina; слн. teletina; серб. телетина
теля́ тко с. — вл. ćelatko; чес.
telátko; слн. teliček; серб. теличица
теля́ тник (хлів) ч. — вл. ćelernja; чес. teletník
теля́ чий — вл. ćelacy; чес.
telecí; слн. telečji; серб. телећи
те́ мний — вл. ćěmny; чес.
temný; слн. temen; серб. таман
темни́ ти недок. — вл. ćěmnić;
чес. temniti; слн. temniti; серб.
тамнити
темни́ ця ж. — вл. ćěmnica;
чес. temnice; слн. temnica; серб.
тамница
темні́ти недок. — вл. ćěmnić
so; чес. temněti; слн. temneti; серб.
тамнети
те́ мно присл. — вл. ćěmnje;
чес. temno; слн. temno; серб. тамно
темнуватий — вл. ćěmnity;
чес. temnotný; слн. temačen; серб.
тамноват
тене́ та мн. — чес. tenata
те́ пло присл. — вл. ćopło; чес.
teplo; слн. toplo; серб. топло
тепло́ с. — вл. ćopłosć; чес.
teplo; слн. toplo; серб. топлина
те́ плий — вл. ćopły; чес.
teplý; слн. topel; серб. топао
тепли́ ти недок. — вл. ćoplić;
чес. teplati; серб. топлити
тепли́ ця ж. — вл. ćoplica (тепле джерело); чес. teplice (тс.); слн.
toplica (тс.); серб. топлица (тс.)
теплота́ ж. — вл. ćopłota; чес.
teplota; слн. toplota; серб. топлота
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тереби́ ти недок. — вл. trjebić;
чес. tříbit; слн. trebiti; серб. требити
те́ рем ч. — серб. трем
те́ рен ч. — вл. ćerń; чес. trn
(колючка); слн. trn (тс.); серб. трн
те́ рлиця ж. — вл. ćerlica; чес.
trlice; слн. trlica; серб. трлица
терли́ ч ч. — чес. trlič
терни́ на ж. — вл. ćernina; чес.
trnina; слн. trnje; серб. трнина
терни́ стий — вл. ćernity; чес.
trnitý; слн. trnast; серб. трњав
терни́ ще с. — вл. ćernišćo;
серб. трниште
терно́ вий — вл. ćernowy; чес.
trnkový; слн. trnov; серб. трнов
те́ рня с. — вл. ćernina; чес.
trní; слн. trnje; серб. трње
терня́ к ч. — серб. трњак
терпели́ вий — вл. ćerplivy;
чес. trpělivý; слн. potrpežljiv; серб.
трпељив
терпі́ння с. — вл. ćerpjenje;
чес. strpění; слн. potrpljenje; серб.
трпљење
терпі́ти недок. — вл. ćerpjeć;
чес. trpěti; слн. trpeti; серб. трпети
терпки́ й — чес. trpký; слн.
trpek; серб. трпак
те́ рпкість ж. — чес. trpkost;
слн. trpkost; серб. трпкост
те́ рпнути недок. — вл. sćerpnyć; чес. trnouti; слн. otrpniti; серб.
трнути
те́ рти недок. — вл. trěć; чес.
tříti; слн. treti; серб. трти
тертя́ с. — чес. tření; слн. trenje;
серб. трење
теса́ к ч. — вл. ćesak; чес.
tesák; слн. tesača; серб. тесак
теса́ ння с. — вл. ćesanje; чес.
tesaní; слн. tesanje; серб. тесање
теса́ ти недок. — вл. ćesać; чес.
tesati; слн. tesati; серб. тесати
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тесло́ с. — чес. teslo; слн. teslo;
серб. тесло
те́ сля ч. — вл. ćěsla; чес. tesař;
слн. tesar; серб. тесар
тесля́ рство с. — вл. ćěslistwo;
чес. tesařství; слн. tesarstvo; серб.
тесарство
тесть ч. — чес. tesť; слн. tast;
серб. таст
те́ ща ж. — слн. tašča; серб.
ташта
те́ щин — слн. taščin; серб. таштин
тетеру́ к ч. — вл. ćećor; чес. tetřev; серб. тетреб
тете́ рка ж. — вл. ćećorka;
чес. tetřevčice; серб. тетребица
ти займ. — вл. ty, tebje, tebi,
tobu; чес. ty, tebe, tobě, tebou;
слн. ti, tebe, tebi, teboj; серб. ти,
тебе, теби, тобом
ти́ ждень ч. — вл. tydźeń; чес.
týden; слн. teden; серб. тjедан
ти́ кати недок. — вл. tykać; чес.
týkati; слн. tikati se; серб. тикати
ти́ ква ж. — чес. tykev; слн.
tikva; серб. тиква
ти́ кнути док. — вл. tyknyć;
чес. týknouti; слн. vtakniti; серб.
тикнути
тил ч. — вл. tył; чес. týl; слн.
tilnik
тин ч. — чес. týn; слн. tin;
серб. тин
ти́ рлище с. — чес. trdliště
ти́ рло с. — чес. trdlo; серб. трло
тис ч. — вл. ćis; чес. tis; слн. tisa;
серб. тис
тиск ч. — вл. ćišć; чес. tisk;
слн. tisk; серб. тисак
ти́ снути недок. — вл. ćisnyć;
чес. tisknouti; слн. stisniti; серб.
тиснути
ти́ сяча числ. — вл. tysac; чес.
tisíc; слн. tisoč; серб. тисућа

ти́ сячний числ. — вл. tysacty;
чес. tisící; слн. tisoči; серб. тисући
ти́ хий — вл. ćichi; чес. tichý;
слн. tih; серб. тих
ти́ хнути недок. — чес. tichnouti; слн. tihniti; серб. тихнути
ти́ хо присл. — вл. ćicho; чес.
ticho; слн. tiho; серб. тихо
тихце́ м присл. — слн. tihoma;
серб. тихомце
ти́ цяти недок. — серб. тицати
ти́ чка ж. — вл. tyčka; чес. tyčka
ти́ ша ж. — вл. ćišina; чес. tiš;
слн. tišina; серб. тишина
тіка́ ти недок. — вл. ćěkać; чес.
těkati; слн. tekati
тіле́ сний — вл. ćělesny; чес.
tělesný; слн. telesen; серб. телесни
ті́ло с. — вл. ćěło; чес. tělo; слн.
telo; серб. тело
ті́льки присл. — чес. toliko;
слн. toliko; серб. толико
ті́льна — вл. sutelna; чес. telná;
серб. стелна
ті́м’я с. — вл. tymjo; чес. témě,
temeno; слн. teme; серб. теме
тінь ж. — вл. scin; чес. stín;
слн. tenja; серб. тења
тіня́ стий — слн. tenjast
ті́пання с. — вл. ćepanje; чес.
tepaní; серб. тепање
ті́пати недок. — вл. ćepać; чес.
tepati; серб. тепати
тіпсти́ (діал.) недок. — слн. tepsti; серб. тепсти
тісни́ й — вл. ćěsny; чес. těsný;
слн. tesen; серб. тесан
тісни́ на ж. — вл. ćěsnina; чес.
těsnina; слн. tesnina
тісни́ ти недок. — вл. ćěsnić; чес.
těsniti; слн. tesniti; серб. теснити
тіснота́ ж. — вл. ćěsnota; чес.
těsnota; слн. tesnota; серб. теснота
ті́сто с. — вл. ćěsto; чес. těsto;
слн. testo; серб. тесто

ті́тка, те́ та (діал.) ж. — вл. ćeta;
чес. teta, tetka; слн. teta, tetka; серб.
тета, тетка
ті́шити недок. — вл. ćěšić; чес.
těšiti; слн. tešiti; серб. тешити
тка́ ля ж. — вл. tkalča; чес. tkadlena; слн. tkalka; серб. ткаља
ткани́ на ж. — вл. tkanina; чес.
tkanina; слн. tkanina; серб. тканина
ткання́ с. — вл. tkanje; чес.
tkaní; слн. tkanje; серб. ткање
тка́ ти недок. — вл. tkać; чес.
tkati; слн. tkati; серб. ткати
тка́ цтво с. — вл. tkalstwo; чес.
tkadlectví; слн. tkalstvo; серб. ткиво
тка́ цький — вл. tkalsky; чес.
tkalcovský; слн. tkalski; серб. ткачки
ткач ч. — вл. tkalc; чес. tkadlec; слн. tkalec; серб. ткач
ткну́ ти док. — вл. tyknyc; чес.
tknouti; слн. vtakniti; серб. такнути
тлін
́ ня с. — вл. tlanje; чес. tlení;
слн. tlenje
тліт́ и недок. — вл. tłać; чес. tlíti;
слн. tleti
тло с. — вл. tło; чес. tlo; слн. tlo;
серб. тло
тлум ч. — чес. tlum
тлума́ к ч. — чес. tlumok
тлума́ ч, товма́ ч ч. — вл. tołmač; чес. tlumač; слн. tolmač; серб.
тумач
тлума́ чити, товма́ чити недок —
вл. tołmačić; чес. tlumočiti; слн.
tolmačiti; серб. тумачити
тлуми́ ти недок. — чес. tlumiti
то част. — вл. to; чес. to; слн.
to; серб. то
това́ р ч. — чес. tovar; слн.
tovor (вантаж); серб. товар
товари́ ство с. — вл. towarstwo;
чес. tovaryšstvo; слн. tovarištvo
товари́ ський — вл. towaršliwy; чес. tovaryšský; слн. tovariški
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това́ риш ч. — вл. towarš; чес.
tovaryš; слн. tovariš; серб. товаруш
това́ ришка ж. — вл. towarška; чес. tovaryška; слн. tovarišica;
серб. товарушица
товаришува́ ти недок. — вл. towaršić; чес. tovaryšiti; слн. tovariševati
товка́ ч ч. — вл. tołkawa; чес.
tlačidlo; слн. tolkač; серб. тукач
товкти́ недок. — вл. tołc; чес.
tlouci; слн. tolči; серб. тући
то́ впище с. — слн. tolpa
товсти́ й — вл. tołsty; чес. tlustý;
слн. tolst; серб. туст, тлуст
товсті́ти недок. — вл. tołstnyć;
слн. tolsteti; серб. тустити се
то́ вща ж. — слн. tolšča
то́ вщий — вл. tołši; чес. tlustší;
слн. tolstši; серб. тустиjи
тоді́ присл. — вл. tehdy; чес.
tehdy; слн. tedaj; серб. тади
тоді́шній — вл. tehdomniši;
чес. tehdejší; слн. tedanji; серб. тадашњи
той займ. — вл. tón; чес. ten;
слн. ta; серб. таj
то́ кар ч. — вл. točer; чес. točič;
серб. токар
токува́ ти недок. — вл. tokać;
чес. tokovati
толока́ ж. — слн. tlaka (панщина); серб. тлака (тс.)
толочи́ ти недок. — вл. tłóčić;
чес. tlačiti (тиснути); слн. tlačiti
(тс.); серб. тлачити
тонки́ й — вл. ćeńki; чес. tenký;
слн. tanek; серб. танак
тону́ ти недок. — чес. tonouti;
слн. toniti; серб. тонути
то́ ншати недок. — вл. ćeńčeć;
слн. tanjšati; серб. танчати
то́ нший — вл. ćeńši; чес.
tenší; слн. tanši; серб. тањи
то́ ня ж. — чес. tůně
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то́ пати недок. — вл. topotać;
чес. ťopati; слн. topotati; серб.
топотати
то́ панки (діал.) мн. — серб.
топанке
топи́ ти недок. — чес. topiti;
слн. topiti (плавити); серб. топити (тс.)
топи́ тися недок. — чес. topiti
se; слн. topiti se; серб. топити се
топі́р ч. — вл. toporo; чес. topor; слн. topor; серб. топор
топо́ ля ж. — вл. topoł; чес.
topole; слн. topola; серб. топола
топори́ ще с. — вл. toporišćo;
чес. topořiště; слн. toporišče; серб.
топорица
топта́ ння с. — вл. teptanje; чес.
deptaní; слн. teptanje; серб. топтање
топта́ ти недок. — вл. teptać; чес.
deptati; слн. teptati; серб. топтати
то́ рба ж. — чес. torba; слн.
torba; серб. торба
торба́ р ч. — слн. torbar; серб.
торбар
торг ч. — вл. torhošćo; чес. trh;
слн. trg; серб. трг
то́ ргати недок. — вл. torhać;
чес. trhati; слн. trgati; серб. тргати
то́ ргнути док. — вл. torhnyć;
чес. trhnouti; слн. trgniti; серб.
тргнути
торго́ вець ч. — чес. trhovec;
слн. trgovec; серб. трговац
торго́ вий — чес. trhový; слн.
trgovski; серб. тргован
торго́ вка ж. — чес. trhovkyně; слн. trgovka; серб. трговка
торгува́ ти недок. — слн. trgovati; серб. трговати
то́ ржище с. — чес. tržiště; слн.
tržišče; серб. тржиште
торка́ ти недок. — вл. storkać;
чес. trkati; слн. trkati

торкну́ ти док. — чес. trknouti;
слн. trkniti; серб. тркнути
то́ рок ч. — вл. trok; слн. trak;
серб. трак, трака
торо́ чка ж. — вл. tročka; слн.
trakec; серб. трачица
торо́ чити недок. — серб. торокати
точи́ ло с. — вл. tóčnik; чес. točidlo; серб. тоцило
точи́ ти1 (виточувати) недок. —
вл. točić; чес. točiti; серб. точиљити
точи́ ти2 (наливати) недок. — вл.
točić; чес. točiti; слн. točiti; серб.
точити
то́ чка ж. — чес. tečka; слн.
točka; серб. тачка
то́ чний — слн. točen; серб.
тачан
то́ чність ж. — слн. točnost;
серб. тачност
трава́ ж. — вл. trawa; чес.
tráva; слн. trava; серб. трава
тра́ вень ч. — слн. traven; серб.
травањ (квітень)
трави́ ти недок. — чес. tráviti
(перетравлювати); серб. травињати (жувати)
трави́ ця ж. — вл. trawička; чес.
travička; слн. travica; серб. травица
тра́ вка ж. — вл. trawka; чес.
travka; серб. травка
травни́ к ч. — вл. travnik; чес.
trávník; слн. travnik; серб. травник
трав’яни́ й — вл. trawny; чес.
trávní; слн. traven; серб. траван
тра́ тити недок. — чес. tratiti;
слн. tratiti; серб. тратити
тре́ ба присл. — вл. trjeba; чес.
třeba; слн. treba; серб. треба
трепе́ та (діал.) ж. — слн. trepetlika; серб. трепетљика
трепета́ ти недок. — вл. třepotać; чес. třepotati; слн. trepetati;
серб. трепетати

трепетли́ вий — вл. třepotaty;
чес. třepetavý; слн. trepetljiv; серб.
трепетљив
тре́ піт ч. — вл. třepot; чес.
třepot; слн. trepet; серб. трепет
трети́ на ж. — вл. třećina; чес.
třetina; слн. tretjina; серб. трећина
тре́ тій числ. — вл. třeći; чес.
třetí; слн. tretji; серб. трећи
третя́ к ч. — серб. трећак
три числ. — вл. tři; чес. tři; слн.
tri; серб. три
триба́ рвний — вл. třibarbny;
чес. třibarevný; слн. tribarven
трива́ лий — вл. trajny; чес.
trvalý; слн. trajen; серб. траjан
трива́ ти недок. — вл. trać; чес.
trvati; слн. trajati; серб. траjати
триденний — вл. třidnjowski;
чес. třídenný; слн. tridneven; серб.
тродневни
тридця́ тий числ. — вл. třicety;
чес. třicátý; слн. trideseti; серб.
тридесети
три́ дцять числ. — вл. třiceć;
чес. třicet; слн. trideset; серб. тридесет
три́ зна ж. — чес. tryzna; слн.
trizna
тризу́ б ч. — чес. třízub; слн.
trizob; серб. трозуб
трима́ ти недок. — чес. třímati
триміс́ ячний — вл. třiměsačny;
чес. tříměsíční; слн. trimesečen;
серб. тромесечан
три́ на (діал.) ж. — серб. трина
трина́ дцятий числ. — вл. třinaty; чес. třináctý; слн. trinajsti;
серб. тринаести
трина́ дцять числ. — вл. třinaće; чес. třináct; слн. trinajst; серб.
тринаест
трині́жок ч. — вл. třinohak;
чес. třínožka; слн. trinožnik; серб.
троножак
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три́ ння с. — серб. триње
трипі́льний — серб. трипољни
три́ ста числ. — вл. tři sta; чес.
tři sta; слн. tristo; серб. триста
трі́йка ж. — вл. trojka; чес.
trojka; слн. trojka; серб. троjка
трійни́ й — вл. trójny; чес.
trojitý; слн. trojen; серб. троjан
трі́пати недок. — вл. třepać;
чес. třepati; слн. trepati; серб. трепати
трі́пнути док. — вл. třepnić;
чес. třepnouti; слн. trepniti; серб.
трепнути (кліпнути)
тріпотіт́ и недок. — вл. třepotać;
чес. třepotati; слн. trepetati; серб.
трепетати
тріск ч. — чес. třesk; слн. tresk
трі́ска ж. — вл. třěska; чес.
tříska; слн. treska; серб. треска
трі́скати недок. — вл. třěskać;
чес. třeskati; слн. treskati; серб.
трескати
трі́снути док. — чес. třesknouti; слн. tresniti; серб. треснути
трішки присл. — вл. trošku;
чес. trošku; слн. trohica; серб. трошице
тріща́ ти недок. — вл. třěskać;
чес. třeštěti; слн. hreščati; серб.
трештати
трі́щина ж. — слн. treščina
(тріска); серб. трештина
трости́ на ж. — чес. třtina; слн.
trst; серб. трстина
тро́ хи присл. — вл. trochu; чес.
trochu; слн. troha; серб. троха
трощи́ ти недок. — чес. tříštiti
труба́ ж. — вл. truba; чес.
trouba; слн. troba; серб. труба
труба́ ч ч. — вл. trubjak; чес.
trubač; слн. trobač; серб. трубач
труби́ ти недок. — вл. trubić; чес.
troubiti; слн. trobiti; серб. трубити
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труд ч. — чес. trud; слн. trud;
серб. труд
труди́ тися недок. — чес. truditi se; слн. truditi se; серб. трудити се
трудни́ й — чес. trudný; слн. truden (натруджений); серб. трудан
труї́ти недок. — слн. trovati;
серб. тровати
труп ч. — чес. trup (тулуб);
слн. truplo; серб. труп
труси́ ти недок. — вл. trusyć;
чес. trousiti; слн. trositi; серб.
трусити
трусну́ ти док. — серб. труснути
трут ч. — чес. troud; слн. trot;
серб. труд
тру́ тень ч. — вл. trut; слн.
trot; серб. трут
тру́ хлий — чес. trouchnivý;
слн. trohel; серб. трухао
трухлі́ти недок. — слн.
trhleti; серб. трухлети
тру́ хнути недок. — чес. trouchněti; слн. trohneti; серб. трухнути
труча́ ти (діал.) недок. — серб.
трућати
тря́ скати недок. — чес. třaskati; слн. treskati; серб. трескати
тря́ снути док. — чес. třasknouti; слн. tresniti; серб. треснути
трясовина́ ж. — чес. třasovisko; слн. tresavica (тремтіння);
серб. тресетиште
трясогу́ зка ж. — чес. třasořitka; слн. tresorepka
трясти́ недок. — вл. třasć; чес.
třásti; слн. tresti; серб. трести
ту́ га ж. — вл. tuha (спека);
чес. touha; слн. tuga; серб. туга
туги́ й — вл. tuhi; чес. tuhý;
слн. tog
ту́ гість ж. — вл. tuhost; чес.
tuhost; слн. togost

туди́ присл. — вл. tudy (тут);
чес. tudy (сюди); слн. tod (сюдою); серб. туди
тужба́ ж. — вл. tužba; чес.
tužba; слн. tužba; серб. тужба
тужи́ ти недок. — вл. tužić; чес.
toužiti (прагнути); слн. tožiti; серб.
тужити
тужли́ вий — чес. touživý; слн.
tužljiv; серб. тужљив
ту́ жний — вл. tužny; чес. toužný; слн. tožen; серб. тужан
тузе́ мець ч. — чес. tuzemec;
слн. tuzemec; серб. туземац
тук ч. — вл. tuk; чес. tuk
тули́ тися недок. — вл. tulić so;
чес. tuliti se; слн. tuliti se
ту́ луб ч. — вл. tyłow
тупа́ к ч. — чес. tupec; серб.
тупавац
ту́ пати недок.— вл. tupać; чес.
dupati
тупи́ й — вл. tupy; чес. tupý;
слн. top; серб. туп
тупи́ ти недок. — вл. tupić;
чес. tupiti; серб. тупити
ту́ пість ж. — вл. tuposć; чес.
tupost; слн. topost; серб. тупост
ту́ піт ч. — вл. tupot; чес. dupot;
слн. topot; серб. тупкање, топот
тупіти недок. — чес. tupěti;
слн. topeti; серб. тупети
тупоголо́ вий — вл. tupohłowny; чес. tupohlavý; слн. topoglav;
серб. тупоглав
тупоті́ти недок. — вл. tupotać;
чес. dupotati; слн. topotati; серб.
топотати
ту́ пнути док. — чес. dupnouti;
слн. topniti; серб. тупнути
тур ч. — вл. tur; чес. tur; слн.
tur; серб. тур
турбува́ ти недок. — чес. turbovati
тури́ ця ж. — вл. turica

ту́ рити недок. — серб. турити
турну́ ти док. — серб. турнути
ту́ рячий — вл. turjacy; чес. tuří
ту́ хлий — вл. tuchły; чес. tuchlý; слн. tohel; серб. тухао
ту́ хнути недок. — вл. tuchnyć;
чес. tuchnouti; серб. тухнути
ту́ ча ж. — вл. tučel (райдуга);
слн. toča (град); серб. туча (тс.)
ту́ чити недок. — вл. tučnić
тучні́ти недок. — вл. tučnjeć;
чес. tučněti
ту́ чний — вл. tučny; чес. tučný;
серб. тучан
ту́ я ж. — чес. túje; слн. tuja;
серб. туjа
тхір ч. — вл. tchór; чес. tchoř;
слн. dihor
тхну́ ти недок. — слн. tohneti
тьма ж. — вл. ćma; чес. tma;
слн. tma; серб. тама, тма
тьма́ вий — вл. ćmowy; чес.
tmavý; слн. temoten; серб. тмаст
тьху! виг. — серб. тфу!
тю́ кати (стукати) недок. — чес.
ťukati; серб. туцати
тяг, тя́ га ч. — вл. ćah; чес. tah;
слн. teg; серб. тег
тягани́ на ж. — вл. ćahańca;
чес. tahanice
тяга́ ти недок. — вл. ćahać; чес.
tahati
тяга́ ч ч — вл. ćahač (посторонок); чес. tahák
тя́ глий — вл. ćahły; чес. táhlý
тягло́ с. — вл. ćahło; чес. tahlo;
серб. тегло
тягну́ ти недок. — вл. ćahnyć; чес.
táhnouti; слн. tegniti se; серб. тегнути
тя́ жа ж., тяга́ р ч. — вл. ćeža;
слн. teža; серб. тежа
тяжі́ти недок. — слн. težiti;
серб. тежити (прагнути)
тяжки́ й — вл. ćežki; чес. těžký; слн. težek; серб. тежак
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тя́ жко присл. — вл. ćežko; чес.
těžko; слн. težko; серб. тешко
тя́ жчати недок.— вл. ćeši (тяжчий); чес. těžkati; серб. тешчати
тя́ ти недок. — вл. ćeć; чес. těti,
títi
тя́ тий — вл. ćaty; чес. tětý
тятива́ ж. — чес. tětiva; слн.
tetiva; серб. тетива
Уу
(Слова, у яких початковий
звук у чергується з в, уміщено
під буквою В в)
убі́й ч. — слн. uboj; серб. убоj
убру́ с (діал.) ч. — чес. ubrus;
слн. ubrus; серб. убрус
ува́ га ж. — чес. úvaha
увінча́ ти док. — вл. wěncować; чес. ověnčiti; слн. ovenčati;
серб. увенчати
уда́ в ч. — слн. udav; серб. удав
уда́ р ч. — вл. wudyr; чес. úder;
слн. udar; серб. удар
ударний — вл. wudyrny; чес.
úderný; слн. udaren; серб. ударан
ужва́ (діал.) ж. — серб. уже
узбіччя с. — чес. ubočí
узва́ р ч. — вл. wuwar; серб. увар
узголі́в’я с. — слн. vzglavlje;
серб. узглавље
у́ зи мн. — слн. vezi; серб. узе
узо́ р ч. — вл. wzor; чес. vzor;
слн. vzorec; серб. узор
ука́ з ч. — вл. wukaz; чес. úkaz;
слн. ukaz; серб. указ
укріпи́ ти док. — чес. křepiti;
слн. okrepiti; серб. укрепити
укрі́плювати недок. — чес.
křepiti; слн. krepiti; серб. укрепљавати
ула́ мок ч. — вл. wulemk; чес.
úlomek; слн. ulomek; серб. уломак
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уло́ в ч. — чес. úlovek; слн. ulov;
серб. улов
ум ч. — чес. um; слн. um; серб.
ум
упра́ ва ж. — чес. úprava (упорядкування); слн. uprava; серб.
управа
управля́ ти недок. — чес. uprávěti (упорядковувати); слн. upravljati; серб. управљати
ура́ ! виг. — чес. hurá!; серб.
хура!
у́ рвище с. — чес. urvisko; серб.
урвина
ури́ вок — чес. úryvek
уро́ чище с. — серб. урочиште
у́ ряд ч. — чес. uřad; слн. urad;
серб. уред
урядува́ ти недок. — вл. wuradźować; чес. úřadovati; слн.
uradovati; серб. уредовати
усво́ їти док. — вл. wuswojić;
чес. osvojiti; слн. usvojiti; серб.
усвоjити
усіка́ ти недок. — вл. wusykać;
чес. usekati; слн. usekati; серб. усецати
усікти́ док. — вл. wusyc; чес.
useknouti; слн. useči; серб. усећи
у́ сміх ч. — вл. wusměw; чес.
úsměch; слн. usmev; серб. осмех
у́ смішка ж. — вл. wusměšak;
чес. úsměšek; слн. smehljaj
у́ сний — чес. ustní; слн. usten;
серб. усни, усмен
у́ спіх ч. — вл. wuspěch; чес.
úspěch; слн. uspeh; серб. успех
успі́шний — вл. wuspěšny;
чес. úspěšný; слн. uspešen; серб.
успешан
уста́ мн. — вл. wustaty; чес. ústa;
слн. usta; серб. уста
уста́ лити док. — чес. ustáliti;
слн. ustaliti; серб. усталити

уста́ лювати недок. — чес.
ustalovati; слн. ustaljevati; серб.
устаљивати
устано́ ва ж. — слн. ustanova;
серб. установа
у́ стриця ж. — вл. wustrica чес.
ústřice; слн. ostriga; серб. острига
у́ стрій ч. — вл. wustroj; чес.
ústroj; слн. ustroj; серб. устроj
у́ стя с. — чес. ú ́ stı;́ слн. ustje;
серб. ушће
утверди́ ти док. — вл. stwjerdźić; чес. utvrditi; слн. utrditi; серб.
утврдити
у́ тиск ч. — вл. wućisk; чес.
útisk; серб. утисак (враження)
ути́ скувати недок. — вл. wućiskać; чес. utiskati; серб. утискивати
уто́ ри мн. — вл. wutora; чес.
útor; слн. utor; серб. утор
утро́ ба ж. — вл. wutroba; чес.
útroba; слн. votroba; серб. утроба
ух! виг. — слн. uh!; серб. ух!
ухва́ ла ж. — чес. úchvala
уча́ сник ч. — чес. účastnik;
серб. учесник
уча́ сниця ж. — чес. účastnice;
серб. учесница
у́ часть ж. — чес. účast; серб.
учест
учени́ ця ж. — чес. učnice; слн.
učenka; серб. ученица
у́ чень ч. — чес. učeň; слн. učenec; серб. ученик
у́ чта ж. — чес. úcta (пошана)
уярми́ ти док. — чес. ujařmiti;
серб. уjармити
Хх
халу́ па ж. — вл. chałupa; чес.
chalupa; слн. halupa
халя́ ва ж. — вл. cholowa (хо-

лоша); чес. cholevy; серб. хољева
(панчоха)
хапа́ ти недок — чес. chápati;
серб. хапити
хапну́ ти док. — чес. chapnouti; серб. хапнути
ха́ ркати недок. — вл. krkać;
чес. chrkati; слн. hrkati; серб. хркати, кркати
ха́ ркіт ч. — вл. korkot; чес.
krkot; серб. кркот
ха́ ркнути док. — чес. chrknouti; слн. hrkniti; серб. хркнути
харча́ ти недок. — чес. chrčeti;
слн. hrčati
ха́ та ж. — вл. chata
ха-ха! виг. — чес. chacha!; слн.
ha-ha!; серб. ха!ха!
хап! виг. — слн. hap!; серб. хап!
хапа́ ти недок. — чес. chápati;
слн. hapati; серб. хапити
хапну́ ти док. — чес. chapnouti; слн. hapniti; серб. хапнути
хвала́ ж. — вл. chwała; чес.
chvála; слн. hvala; серб. хвала
хва́ лений — вл. chwaleny; чес.
chvalený; слн. hvalen; серб. хвалан
хвали́ ти недок. — вл. chwalić;
чес. chváliti; слн. hvaliti; серб. хвалити
хвальба́ ж. — вл. chwalba;
чес. chvalba; серб. хвалба
хва́ льний — вл. chvalny; чес.
chvalný; слн. hvalen; серб. хвалан
хва́ стати недок. — чес. chvastati se; слн. hvastati; серб. хвастати се
хвасту́ н ч. — чес. chvastoun;
серб. хвастовац
хват ч. — чес. chvat; серб. хват
хвата́ ти недок. — вл. chwatać;
чес. chvátati; слн. hvatati; серб. хватати
хви́ ля ж. — вл. chwila (хвилина); чес. chvíle (тс.)
хвіст ч. — чес. chvost; слн. hvost
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хво́ йний — вл. chójnowy (сосновий); чес. chvojný; серб. хвоjан
хво́ рий — вл. chory; чес. chorý
хво́ рість ж. — вл. chorosć; чес.
chorost
хворі́ти недок. — вл. chorjeć;
чес. chořiti
хворо́ ба ж. — вл. choroba; чес.
choroba
хворобли́ вий — вл. chorobliwy;
чес. choroblivý
хво́ рост ч. — вл. chróst; чес.
chrastí; слн. hrast (дуб); серб.
храст (тс.)
хвоста́ тий — чес. chvostatý
хвощ ч. — вл. chóšć; чес. chvoští; слн. hvošč; серб. хвошће
хво́ я ж. — вл. chójna (сосна);
чес. chvoj; слн. hoja; серб. хвоjа
(гілка)
хи́ ба ж. — вл. chiba; чес. chyba;
слн. hiba; серб. хиба
хиба́ ти недок. — чес. chybati;
слн. hibati
хи́ бити недок. — вл. chibić;
чес. chybiti
хи́ бний — чес. chybný; слн.
hiben
хибува́ ти недок. — чес. chybovati
хи́ жа ж. — вл. chěža; чес. chyže; слн. hiša
хили́ тися недок. — вл. chilić
so; чес. chýliti se; слн. hiliti se
хиля́ тися недок. — вл. chileć
so; серб. хиљати се
хирі́ти недок. — чес. chýřiti;
слн. hireti; серб. хирети
хи́ рявий — слн. hirav; серб.
хировит
хи́ трий — вл. chětry (бистрий); чес. chytrý (тс.); слн. hiter
(тс.); серб. хитар (тс.)
хитри́ ти недок. — чес. chytřiti;
серб. хитрити (спішити)
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хи́ трість ж. — вл. chětrosć;
чес. chytrost; слн. hitrost (швидкість); серб. хитрост (тс.)
хихи́ кати недок. — чес. chichi!; слн. hihikati; серб. хихиштати
хихота́ ти недок. — вл. chichotać; чес. chychotati; слн. hihitati
se; серб. хихотати
хіба́ част. — вл. chiba
хіба́ що част. — вл. chibazo
хід ч. — вл. chód; чес. chod; слн.
hod; серб. ход
хідни́ к ч. — вл. chódnik; чес.
chodník; слн. hodnik; серб. ходник
хлепта́ ти недок. — вл. leptać;
чес. chleptati; серб. лаптати
хли́ пання с. — слн. hlipanje
хли́ пати недок. — вл. slipać;
чес. chlipati; слн. hlipati; серб.
хлипати
хли́ пнути док. — вл. slipnyć;
слн. hlipniti
хлиста́ ти недок. — вл. chłostać; чес. chlastati; слн. hlistati
хліб ч. — вл. chlěb; чес. chléb;
слн. hleb; серб. хлеб
хлібе́ ць ч. — вл. chlěbičk; чес.
chlebík; слн. hlebec; серб. хлебац
хлі́бний — вл. chlěbny; чес.
chlebný; слн. hleben; серб. хлебни
хлі́бниця ж. — вл. chlěbnica;
чес. chlebnice; слн. hlebnica; серб.
хлебница
хлібчик ч. — вл. chlěbičk; чес.
chlebíček; слн. hlebček; серб.
хлепчић
хлів ч. — вл. chlěw; чес. chlív;
слн. hlev; хорв. chlijev
хліве́ ць ч. — чес. chlévec; слн.
hlevec; хорв. hlijevac
хлі́вчик ч. — вл. chlěwčk; слн.
hlevček
хло́ пець ч. — вл. chłopc; чес.
chlapec; слн. hlapec (наймит);
серб. клапац

хлуди́ на ж. — чес. chloud;
серб. хлуд
хльоста́ ти недок. — вл. chłostać; чес. chlostati
хлю́ пати недок. — чес. chlípěti
хлющ ч. — вл. kluskot; чес.
chlíst; слн. hlišč
хляпави́ ця ж. — серб. лапавица
хля́ пати недок. — чес. chlápati; слн. hlepati; серб. хлапити
хма́ ра ж. — вл. chmura; чес.
chmura, chmár
хмеля́ р ч. — вл. chmjeler; чес.
chmelař; слн. hmeljar; серб. хмељар
хмеля́ рство с. — вл. chmjelerstwo; чес. chmelařství; слн. hmeljarstvo; серб. хмељарство
хміль ч. — вл. chmjel; чес.
chmel; слн. hmelj; серб. хмељ
хмільни́ й — чес. chmelný;
слн. hmeljen; серб. хмељни
хму́ ритися недок. — вл. chmurić so; чес. chmuřiti se
хму́ рний — вл. chmury; чес.
chmurný
хни́ кати недок. — чес. kníkati;
серб. кењати
хо́ бот ч. — чес. chobot; слн.
hobot; серб. хобот
хова́ ти недок. — вл. chować;
чес. chovati
хода́ ж. — вл. choda; слн. hoja
ходи́ ти недок. — вл. chodźić;
чес. choditi; слн. hoditi; серб. ходити
ході́ння с. — вл. chodźenje;
чес. chození; серб. хођење
ходу́ лі мн. — вл. chodźidło;
слн. hodulje; серб. ходуље
ходьба́ ж. — чес. chodba; слн.
hodba
холм (заст.) ч. — вл. chołm;
чес. chlum; слн. holm; серб. хум

хо́ лод ч. — вл. chłód; чес.
chlad; слн. hlad; серб. хлад
холоде́ ць ч. — слн. hladetina;
серб. хладетина
холоди́ ти недок. — вл. chłódźić; чес. chladiti; слн. hladiti; серб.
хладити
холоді́ти недок. — чес. chladěti
холодне́ ча ж. — слн. hladnoča; серб. хладноћа
холо́ дний — вл. chłódny; чес.
chladný; слн. hladen; серб. хладан
холодо́ к ч. — вл. chłódk; чес.
chládek; серб. хладак
холо́ нути недок. — вл. chłódnyć; чес. chladnouti; серб. хладнети
холо́ ша ж. — слн. hlače; серб.
хлаче
хому́ т ч. — вл. chomot; чес. chomout; слн. komat; серб. хомут
хом’я́ к ч. — чес. chomík
хопи́ ти док. — вл. chopić; чес.
chopiti
хо́ пта (діал.) ж. — чес. chebd;
слн. habat; серб. хабат, хапта
хорва́ т ч. — вл. Chorvat; чес.
Charvat; слн. hrvat; серб. Хрват
хоро́ брий — вл. chrobły; чес.
chrabrý; слн. hraber; серб. храбар
хоро́ бритися недок. — вл. chrobolić so
хоро́ брість ж. — вл. chrobłost;
чес. chrabrost; слн. hrabrost; серб.
храброст
хоро́ ми мн. — чес. chram; слн.
hram; серб. храм
хорони́ ти недок. — чес. chráн
хранити (тс.)
хорт ч. — вл. chort; чес. chrt;
слн. hrt; серб. хрт
хорти́ ця ж. — чес. chrtice;
слн. hrtica; серб. хртица
хоруго́ в ч., хору́ гва ж. — вл.
chorhoj; чес. korouhev; слн. karogla; серб. хоругва
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хосе́ н ч. — слн. hasen
хоті́ння с. — вл. chcyće; чес.
chtění; слн. hotenje; серб. хотење,
хтење
хоті́ти, хтіти (діал.) недок. —
вл. chcyć; чес. chtíti; слн. hoteti,
hteti; серб. хотети, хтети
хоху́ ля ж. — вл. chochulja
храп ч. — вл. chrjapa (ніздря);
чес. chřípí (тс.); серб. храпа (заглиблення)
хребет ч. — вл. chribjet (спина);
чес. hřbet (тс.); слн. hrbet (тс.);
серб. хрбат
хребе́ тний — вл. chribjetny;
чес. chřbetní; слн. hrbeten; серб.
хрбатан
хрест ч. — вл. křest; чес. křest;
слн. krst; серб. крст
хрип ч. — вл. chripa (кашель);
слн. hropenje; серб. хрип
хрипі́ти недок. — вл. chripać
(кашляти); чес. hřipěti; слн. hripeti; серб. хрипети
хрипли́ вий — слн. hripav;
серб. хрипљив
хрипі́ння с. — вл. chripa (кашель); слн. hripenje; серб. хрипење
хрипота́ ж. — слн. hripot
хрін ч. — вл. chrěn; чес. křín;
слн. hren; серб. хрен
хроба́ к ч. — чес. chrobák
хропі́ння с. — чес. chraptění;
слн. hropenje; серб. хропљење
хропі́ти недок. — чес. chropěti; слн. hropeti; серб. хропити
хру́ мати недок. — чес. chroumati; серб. хрумати
хру́ павка (діал.) ж. — вл.
chrymst (хрящ); чес. chrupavka
(тс.)
хру́ пати недок. — чес. chroupati; сл. hrupati; серб. хрупати
хру́ пнути док. — чес. chroupnouti; серб. хрупнути
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хру́ скіт ч. — вл. chróskot (шелест); чес. chroust; слн. hrušč
(шум), hrest; серб. хрускање
хрускота́ ти недок. — вл. chróskotać (шелестіти); чес. chroustati;
слн. hruščati (шуміти); серб. хрускати
хру́ снути док. — чес. chrustnouti; сл. hrustniti
хрустіти недок. — вл. chrósćić;
чес. chrustěti; слн. hresteti; серб.
хрустати
хрущ ч. — чес. chroust; слн.
hrošč; серб. хрушт
хруща́ ти недок. — чес. chrustati; слн. hruščati; серб. хруштати
хрю́ кати недок. — чес. chrouchtati; серб. хроктати
хрю́ кнути док. — чес. chrouchtnouti; серб. хрокнути
хрящ ч. — слн. hrešč
хтивий — чес. chtivý
хто займ. — вл. štó; чес. kdo;
слн. kdo, ko; серб. ко
худи́ й — вл. chudy; чес. chudý
(бідний); слн. hud (злий); серб.
худ (тс.)
худі́ти недок. — вл. chudźeć;
слн. hudeti; серб. худети
ху́ днути недок. — вл. chudnyć; чес. chudnouti (бідніти)
ху́ кати недок. — слн. hukati;
серб. хукати
хула́ ж. — серб. хула
хули́ ти недок. — серб. хулити
Цц
цап ч. — чес. cap
цапо́ к ч. — чес. capek
цар ч. — вл. car; чес. car; слн.
car; серб. цар
царе́ вич ч. — вл. carjowc; чес.
carevič; слн. carevič; серб. царевић

цари́ ця ж. — вл. carina; чес.
carová; слн. carica; серб. царица
царі́вна ж. — вл. carowna; чес.
carevna; слн. carična; серб. царевна
ца́ рство с. — вл. carstwo; чес.
carstvo; слн. carstvo; серб. царство
ца́ рський — вл. carski; чес.
carský; слн. carski; серб. царски
царюва́ ти недок. — вл. carowati; чес. carovati; слн. carovati;
серб. царевати
цві́ркати недок. — вл. cyrkać;
чес. cvrkati; слн. cvrkati; серб.
цвркати
цві́ркнути док. — вл. cyrknyć;
чес. cvrknouti; серб. цвркнути
цвірку́ н ч. — вл. cyrčak; чес.
cvrček; слн. cvrček; серб. цврчак
цвірча́ ти недок. — вл. cyrčeti;
чес. cvrčeti; слн. cvrčati; серб.
цврчати
цвіт ч. — слн. cvet; серб. цват
цвісти́ недок. — слн. cveteti,
cvesti; серб. цвести
цвіті́ння с. — слн. cvetenje;
серб. цватење
цвях ч. — вл. cwok; чес. cvek;
серб. цвек
це́ бер ч. — чес. čber; слн. čeber; серб. чабар
це́ брик ч. — чес. čberek; слн.
čebrič; серб. чабрић
цеге́ льня ж. — вл. cyhelnja;
чес. cihelna; серб. циглана
цегла ж. — вл. cyhel; чес. cihla;
серб. цигла
цегляни́ й, цегло́ вий — вл. cyhelowy; чес. cihlový; серб. циглан
це́ рква ж. — вл. cyrkew; чес.
církev; слн. cerkev; серб. црква
церко́ вний — вл. cyrkwiny;
чес. církevní; слн. cerkven; серб.
црквен
циба́ тий — чес. čapatý

цибу́ ля ж. — вл. cybla; чес.
cibule; слн. čebula
ци́ кати недок. — чес. cikati;
серб. цикати
ци́ кнути док. — чес. ciknouti;
серб. цикнути
ці́вка ж. — вл. cywka; чес.
cévka; слн. cevka; серб. цевка
ців
́ кати недок. — слн. čivkati;
серб. чивкати
ціди́ лок ч. — вл. cydźidło; чес.
cedidlo; слн. cedilo; серб. цедило
ціди́ ти недок. — вл. cydźić; чес.
cediti; слн. cediti; серб. цедити
ціле́ ць (діал.) ч. — чес. celec;
слн. celec; серб. целац
ці́лий — вл. cyły; чес. celý;
слн. cel; серб. цео; хорв. cio
цілина́ ж. — вл. cylina; чес.
celina; слн. celina; серб. целина
ціли́ тель ч. — чес. celitel
ці́лити, ціляти недок. — вл.
cylić; чес. cíliti; слн. ciljati; серб.
целити, циљати
ціли́ ти недок. — чес. celiti;
слн. celiti; серб. целити
ці́лість ж. — вл. cyłost; чес.
celost; слн. celost; серб. целост
цілко́ м присл. — чес. celkem;
серб. целовито
цілува́ ти недок. — чес. celovati; слн. celovati; серб. целовати
ціль ж. — вл. cyl; чес. cíl; слн.
cilj; серб. циљ
ціна́ ж. — чес. cena; слн. cena;
серб. цена
ціни́ ти недок. — чес. ceniti;
слн. ceniti; серб. ценити
ці́нний — чес. cenný; слн. cenen; серб. цен
цінькати недок. — вл. cynkać; чес. cinkati; серб. цинкати
ці́нькнути док. — чес. cinknouti
ціп ч. — вл. cypy; чес. cep; слн.
cep; серб. цеп
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ціпені́ти недок. — чес. cepeněti; слн. cepeneti
ціпи́ лно с. — вл. cypišćo; чес.
cepovka
цмок! виг. — слн. cmok!; серб.
цмок!
цмо́ кати недок. — слн. cmokati; серб. цмокати
цмо́ кнути док. — слн. cmokniti; серб. цмокнути
цно́ та ж. — чес. ctnota
цнотли́ вий — чес. ctnostný
цо́ кіт ч. — серб. цокот
цокота́ ти недок. — серб. цокотати
цу́ цик ч. — чес. cucek (сосунець); слн. cucek; серб. цуцак
цюня (дит.) ж. — чес. čuňa;
слн. čunja
ця́ тка ж. — чес. cetka
ця́ ця ж. — чес. čačka; слн.
čača
Чч
чабе́ р ч. — чес. čabr; серб. чубар
чад ч. — чес. čad; слн. čad;
серб. чад (сажа)
чади́ ти недок. — чес. čaditi;
слн. čaditi; серб. чадити (вкриватися сажею)
ча́ діти недок. — слн. čadeti;
серб. чађати
ча́ до с. — серб. чедо
чадни́ й — чес. čadný; серб.
чађан (закопчений)
ча́ йка ж. — чес. čejka; слн.
čajca
ча́ пати недок. — чес. čapati;
слн. čapljati; серб. чепати
чапі́ти недок. — вл. čapać so;
чес. čapěti; слн. čepeti; серб. чепити
332

ча́ пля ж. — вл. čapla; чес. čap
(лелека); слн. čaplja; серб. чапља
ча́ ри мп. — чес. čáry; слн. čar;
серб. чар
чарівни́ й — чес. čarovný; слн.
čaroven; серб. чарован
чарівни́ к ч. — чес. čarovník;
слн. čarovnik; серб. чаровник
чарівни́ ця ж. — чес. čarovnice; слн. čarovnica; серб. чаровница
чарі́вність ж. — чес. čarovnost; слн. čarovnost; серб. чаровност
чарува́ ти недок. — чес. čarovati; слн. čarovati; серб. чарати
час ч. — вл. čas; чес. čas; слн.
čas; серб. час
часни́ к ч. — вл. česnak; чес.
česnek; слн. česnik; серб. чесанак
часови́ й — вл. časowy; чес. časový
часом присл. — чес. časem;
серб. часом
ча́ стий — вл. časty; чес. častý;
слн. čest; серб. чест
части́ на, часть (заст.) ж. —
вл. časć; чес. část, častina; слн.
čast; серб. чест, честина
ча́ стка ж. — вл. častka; чес.
částka
ча́ сто присл. — вл. často; чес.
často; серб. често
частота́ ж. — чес. častota;
серб. честоћа
частува́ ти недок. — чес. častovati; серб. частити
ча́ ша ж. — чес. číše; слн. čaša;
серб. чаша
ча́ шка ж. — чес. číška; слн.
čaška; серб. чашка
чвал ч. — чес. cval
чве́ ртка ж. — чес. čtvrtka;
серб. четвртка
чверть ж. — вл. štwórć; чес.
čtvrt; слн. četrt; серб. четврт

чеберя́ ти недок. — чес. čabrati se; слн. čabrati
чебре́ ць ч. — чес. čabr; слн.
čobr; серб. чубар
че́ знути недок. — серб. чезнути (жадати)
чека́ н ч. — чес. čekan; слн.
čekan (ікло); серб. чаканац
чека́ ння с. — вл. čakańca; чес.
čekání; слн. čakanje; серб. чекање
чека́ ти недок. — вл. čakać; чес.
čekati; слн. čakati; серб. чекати
че́ люсть ж. — вл. čelesno; чес.
čelíst; слн. čeljust; серб. чељуст
челяди́ н (заст.) ч. — вл. čeledźin; чес. čeledín
челя́ дник ч. — вл. čelednik; чес.
čeledník; серб. чељаде
че́ лядь ж. — вл. čeledź; чес.
čeleď; серб. чељад
чемери́ ця ж. — вл. čemjerica;
чес. čemeřice; слн. čemeren (понурий); серб. чемерика
чепе́ ць ч. — вл. čepc; чес. čepec; слн. čepec; серб. чепац
чепурни́ й — вл. čaporny; чес.
čiperný
черв ч. — вл. čerw; чес. červ;
слн. črv; серб. црв
че́ рвень ч. — чес. červen
черве́ ць ч. — чес. červec; серб.
црвац
черви́ вий — вл. čerwiwy; чес.
červivý; слн. črviv; серб. црвљив
черви́ віти недок.— чес. červivěti; серб. црвивети
че́ рвити недок. — вл. čerwić;
чес. črviti; серб. црвити
че́ рвінь ж. — вл. čerwjeń;
чес. červeň; серб. црвен
червне́ вий — чес. červnový
черво́ ний — вл. čerwjeny; чес.
červený; серб. црвен
червони́ ти недок. — вл. čerwjenić; чес. červeniti; серб. црвенити

червоні́ти недок. — вл. čerwjenjeć; чес. červeněti; серб. црвенети
червонопе́ рка ж. — чес. červonopeřice; серб. црвеноперка
червото́ чина ж. — чес. červotočina; серб. црвоточина
черв’я́ к ч. — вл. čerwik; чес.
červík; слн. črv; серб. црвак
черевни́ й — вл. črjewny; чес.
střevní; слн. čreven; серб. цреван
череви́ к ч. — вл. črij; чес. střevíc; слн. čevelj; серб. цревица
че́ рево с. — вл. črjewo (кишка);
чес. střevo (тс.); слн. črevo (тс.);
серб. црево (тс.)
череда́ ж. — вл. črjóda (натовп); чес. třída; слн. čreda; серб.
крдо, чреда
чередни́ к ч. — слн. črednik;
серб. чредник
че́ рез прийм. — слн. črez; серб.
чрез
чере́ муха ж. — чес. střemcha;
слн. čremsa
черепи́ ця ж. — слн. črepica;
серб. цреп
че́ реп ч. — вл. crjop; чес. čeřep;
слн. črep; серб. цреп
черепо́ к ч. — вл. črjop; чес.
střep; слн. črepinja; серб. црепић
чересло́ с. — вл. črjósło; чес.
tříslo; слн. čreslo; серб. чресла
черешне́ вий — вл. třěšnjowy;
чес. třešňový; слн. češnjev; серб.
црешњев
чере́ шня ж. — вл. třěšnja; чес.
třešně; слн. češnja; серб. црешња
чері́нь ж. — чес. čeřen; слн.
čeren; серб. черен
чернь ж. — вл. čorń; чес. čerň;
слн. črnina; серб. црњ
черпа́ к ч. — вл. čerpak; чес.
čerpák; слн. črpalka; серб. црпац,
црпаљка
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черпати недок. — вл. čerpać; чес.
čerpati; слн. črpati; серб. црпати
черпну́ ти док. — вл. čerpnyć
черстви́ й — вл. čerstwy (свіжий); чес. čerstvý (тс.); слн. čvrst
(міцний); серб. чврст (тс.)
че́ рствіти недок. — вл. čerstwjeć; чес. čerstvěti; слн. čvrsteti;
серб. чврснути
чеса́ ння с. — вл. česanje; чес.
česaní; слн. česanje; серб. чесање
чеса́ ти недок. — вл. česati; чес.
česati; слн. česati; серб. чесати
че́ сний — вл. čestny; чес. čestný; слн. časten; серб. частан, часни
че́ сно присл. — вл. čestnje;
чес. čestně; серб. часно
честолю́ бний — вл. česćełakomy; слн. častihlepen; серб. частољубав
честь ж. — вл. česć; чес. čest;
слн. čast; серб. част
четве́ р ч. — вл. štwórtk; чес.
čtvrtek; слн. četver; серб. четвртак
че́ тверо числ. — вл. štwore;
чес. čtvero; слн. četvero; серб. четворо
четве́ ртий числ. — вл. štwórty; чес. čtvrtý; слн. četrti; серб.
четврти
четверти́ на ж. — вл. štwórcina; чес. čtvrtina; слн. četrtina;
серб. четвртина
чечі́тка ж. — чес. čečetka
чи част. — чес. či; слн. či
чига́ ти недок. — чес. číhati
чиж, чи́ жик ч. — вл. čižik;
чес. čiž, čižek; слн. čižek; серб.
чиж, чижак
чий займ. — вл. čeji; чес. čí;
серб. чиj
чимда́ лі присл. — чес. čím
dál; слн. čimdalje
чин ч. — вл. čin; чес. čin; слн.
čin; серб. чин́
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чини́ ти недок. — вл. činić; чес.
činiti; слн. ciniti; серб. чинити
чи́ нний — чес. činný
чирги́ кати недок. — чес. čiřikati; слн. čirikati; серб. цирикати
чи́ рка ж. — чес. čírka
чиря́ к ч. — слн. čir, čirjak; серб.
чир, чирjак
число́ с. — вл. čisło; чес. číslo;
слн. čislo; серб. число
чи́ сниця ж. — серб. чисаоница
чисте́ ць ч. — чес. čistec; слн.
čistec; серб. чистац
чи́ стий — вл. čisty; чес. čistý;
слн. čist; серб. чист
чи́ стик ч. — чес. čistík; серб.
чистац
чисти́ ло (заст.) с. — чес. čistidlo; слн. čistilo; серб. чистило
чи́ стити недок. — вл. čisćić; чес.
čistiti; слн. čistiti; серб. чистити
чи́ сто присл. — вл. čisto; чес.
čisto; слн. čisto; серб. чисто
чистокро́ вний — вл. čistokrejny; чес. čistokrevný; слн. čistokrven; серб. чистокрван
чистота́ ж. — вл. čistota; чес.
čistota; слн. čistota; серб. чистота
чита́ ння с. — вл. čitanje; чес.
čtení; слн. čitanje; серб. читање
чита́ ти недок. — вл. čitać; чес.
čítati; слн. čitati; серб. читати
чи́ щення с. — вл. čisćenje; чес.
čištění; слн. čiščenje; серб. чишћење
чільний — вл. čólny; чес. čelný;
слн. čelen (лобовий); серб. чеони
чіп ч. — вл. čop; чес. čep; слн.
čep; серб. чеп
чіпа́ ти недок. — чес. čapiti;
серб. чапати
член ч. — вл. čłon; чес. člen;
слн. član; серб. члан
члени́ ти недок. — чес. členiti; слн. členiti

чле́ нство с. — вл. čłónstwo;
чес. členstvo; слн. članstvo; серб.
чланство
чма́ кати недок. — вл. čmačkać
чмуд (діал.) ч. — вл. smud; чес.
čmoud; слн. smod; серб. смуд
чму́ дити (діал.) недок. — вл.
smudźić; чес. smouditi; слн. smoditi; серб. смудити
чо́ вен ч. — вл. čołm; чес. člun;
слн. čoln; серб. чун
чо́ вник (ткацький) ч. — вл.
čołmik; чес. člunek; слн. čolnič;
серб. чунак
човничок ч. — чес. čluneček;
слн. čolniček; серб. чунић
човня́ р ч. — вл. čołmar; чес.
člunař; слн. čolnar
чоло́ с. — вл. čoło; чес. čelo;
слн. čelo; серб. чело
чолові́к ч. — вл. čłowjek; чес.
člověk; слн. človek; серб. човек
чолові́чий — вл. čłowječi; чес.
člověčí; слн. človečji; серб. човечиjи
чолові́чок ч. — вл. člowječk;
чес. človiček; слн. človeček; серб.
човечац
чому́ присл. — чес. čemu; слн.
čemu; серб. чему
чо́ пик ч. — вл. čopik; чес. čípek;
слн. čepek; серб. чепац
чо́ рний — вл. čorny; чес. černý;
слн. črn; серб. црн
чорни́ ло с. — вл. čornidło; чес.
černidlo; слн. črnilo; серб. црнило
чорни́ ти недок. — вл. čornić;
чес. černiti; слн. črniti; серб. црнити
чорни́ ця ж. — вл. čornica; чес.
černice; слн. črnica; серб. црница
чорні́ти недок. — вл. čornjeć;
чес. černati; слн. črneti; серб.
црнети
чорно́ биль ч. — чес. černobýl; слн. črnobil; серб. црнобил

чорно-бі́лий — вл. čornoběły;
чес. černobilý; серб. црно-бео
чорноголо́ вий — слн. črnoglav;
серб. црноглав
чорногу́ з ч. — серб. црногуз
(вид риби)
чорнозе́ м ч. — вл. čornozem;
чес. černozem
чорноо́ кий — вл. čornowočkaty; чес. černooký; слн. črnook;
серб. црноок
чорнота́ ж. — вл. čornota; чес.
černota; слн. črnota; серб. црноћа
чо́ рнява (діал.) ж. — вл. čornjawa; чес. černava; слн. črnjava
чорня́ вий — чес. černavý; слн.
črnjav
чорт ч. — вл. čert; чес. čert;
слн. črt
чорти́ сько ч. — чес. čertisko
чорти́ ця ж. — вл. čerćica; чес.
čertice
чортови́ ння с. — вл. čerćina;
чес. čertovina
чортополо́ х ч. — чес. čertoplach
чота́ ж. — чес. četa; слн. četa;
серб. чета
чота́ р ч. — чес. četař; серб. четар
чоти́ ри числ. — вл. štyri; чес.
čtyři; слн. štiri; серб. четири
чоти́ риста числ. — вл. štyri sta;
чес. čtyři sta; слн. štiristo; серб.
четиристо
чотирна́ дцятий числ. — вл.
štyrnaty; чес. čtrnácterý; слн. štirinajsti; серб. четирнаести
чотирна́ дцять числ. — вл. štyrnaće; чес. čtrnáct; слн. štirinajst;
серб. четирнаест
чотирьохсо́ тий числ. — вл.
štyristoty; слн. štiristoti; серб. четиристоти
чохо́ л ч. — чес. čechel
чуб ч. — чес. čub; слн. čup; серб.
чуп
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чува́ ти недок. — серб. чуjати
чуда́ к ч. — слн. čudak; серб.
чудак
чудни́ й — вл. čwódny; слн.
čuden; серб. чудан
чу́ до с. — вл. čwódo; слн. čudo;
серб. чудо
чудо́ висько, чудо́ вище с. —
слн. čudovišče; серб. чудовиште
чужа́ к ч. — вл. cuzbnik; чес.
cizák; слн. tujec; серб. туђар
чужи́ й — вл. cuzy; чес. cizí;
слн. tuj; ерб. туђ
чужина́ ж. — вл. cuzba; чес.
cizina; слн. tujina; серб. туђина
чужи́ нець ч. — чес. cizinec;
слн. tujec; серб. туђинац
чужи́ нка ж. — чес. cizinka;
слн. tujka; серб. туђинка
чужи́ нський — чес. cizinský;
слн. tujski; серб. туђински
чужозе́ мець ч. — чес. cizozemec; серб. туђоземац
чужозе́ мка ж. — чес. cizozemka; серб. туђоземка
чу́ йний — вл. čujny; чес. čujný; слн. čujen; серб. чуjан (чутний)
чума́ ж. — серб. чума
чупри́ на ж. — чес. čupřina;
серб. чупер
чу́ ти недок. — вл. čuć (відчувати); чес. číti; čouti (тс.); слн.
čuti; серб. чути
чутли́ вий — вл. čućiwy; чес.
citlivý; слн. čustven; серб. чулан
чутни́ й — чес. čitný; слн. čuten
чуття́ с. — вл. čuće; чес. čití;
слн. čutje; серб. ћуће
чу́ хати недок. — слн. čohati
чу́ чело с. — серб. чучело
чха́ ти недок. — вл. čichać;
чес. čichati (нюхати); слн. kihati
чхну́ ти док. — вл. čichnyć; чес.
čichnouti (нюхнути); слн. kihniti
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Шш
ша́ бля ж. — чес. šavle; слн.
sablja; серб. сабља
ша́ рий (діал.) — вл. šěry; серб.
шар
ша́ рити недок. — слн. šariti
ша́ ти мн. — вл. šaty (білизна);
чес. šaty
шва́ ля ж. — вл. šwalča; серб.
шваља
швець ч. — вл. šewc; чес. švec;
серб. шавац
ше́ вський — вл. šewski; чес.
ševecký
шевцюва́ ти недок. — вл. šewcować; чес. ševcovati
ше́ вчик ч. — вл. šewčik; чес.
ševčík
шеле́ снути док. — чес. šelestnouti; слн. šelestniti
ше́ лест ч. — чес. šelest; слн. šelest
шелесті́ння с. — чес. šelestění;
слн. šelestenje
шелесті́ти недок. — чес. šelestiti; слн. šelesteti
шепеля́ вити недок. — чес. šeplati
ше́ піт ч. — вл. šepot; чес. šepot;
слн. šepot; серб. шапат
шепну́ ти док. — вл. šeptnyć;
чес. šeptnouti; слн. šepniti; серб.
шапнути
шепоті́ння с. — чес. šeptání;
слн. šepetanje; серб. шапутање
шепоті́ти недок. — вл. šepotać;
чес. šepotati; слн. šepetati; серб.
шапутати
шепта́ ти недок. — вл. šeptać;
чес. šeptati; слн. šepetati; серб.
шаптати
шерсть ж. — вл. seršć; чес. srst
ше́ ршень ч. — вл. šeršeń; чес.
sršeň; слн. sršen; серб. стршљен

ше́ стеро числ. — вл. šěsćory; чес.
šestero; слн. šestero; серб. шестеро
шестисо́ тий числ. — вл. šěsćstoty; чес. šestistý; слн. šeststoti;
серб. шестстоти
шиба́ ти недок. — чес. šibati;
слн. šibati; серб. шибати
ши́ бениця ж. — вл. šibjenca;
чес. šibenice
шибну́ ти док. — чес. šibnouti;
серб. шибнути
ши́ йний — вл. šijny; чес. šíjový; серб. шиjни
ши́ ло с. — вл. šidło; чес. šidlo;
слн. šilo; серб. шило
шип ч. — вл. šip (стріла); чес.
šíp; серб. шип
шипши́ на ж. — вл. šipkowc;
чес. šípek; слн. šipek; серб. шипак
шир ж. — вл. šěr; чес. šíř; слн.
šir; серб. шир
ширина́ ж. — вл. šěrina; чес.
šírka; слн. širina; серб. ширина
ши́ рити недок. — вл. šěrić;
чес. šířiti; слн. širiti; серб. ширити
широ́ кий — вл. šěroki; чес.
široký; слн. širok; серб. широк
ши́ роко присл. — вл. šěroko;
чес. široko; слн. široko; серб. широко
широкопле́ чий — чес. širokoplecý; слн. širokopleč; серб.
широкоплећ
ши́ рший — вл. šěrši; чес. širší;
слн. širši; серб. шири
ши́ ти недок. — вл. šić; чес. šíti;
слн. šiti; серб. шити
ши́ тий — вл. šity; чес. šitý; слн.
šit; серб. шит
шиття́ с. — вл. šiće; чес. šití;
слн. šivanje; серб. шиће
шиша́ к ч. — чес. šišák; серб.
шишак
ши́ шка ж. — вл. šiška; чес.
šiška; слн. šiška; серб. шишка

шишка́ р ч. — серб. шишкар
ши́ я ж. — вл. šija; чес. šíje; слн.
šija; серб. шиjа
шістдеся́ т числ. — вл. šěsćdźesat; чес. šedesát; слн. šestdeset;
серб. шездесет
шістдеся́ тий числ. — вл. šěsćdźesaty; чес. šedesátý; слн. šestdeseti; серб. шездесети
шістна́ дцятий числ. — вл.
šěsnaty; чес. šestnáctý; слн. šestnajsti; серб. шеснаести
шістна́ дцять числ. — вл. šěsnaće; чес. šestnáct; слн. šestnajst;
серб. шеснаест
шістсо́ т числ. — вл. šěsć stow;
чес. šest set; слн. šeststo; серб.
шестсто
шість числ. — вл. šěsć; чес.
šest; слн. šest; серб. шест
шкаралу́ па ж. — вл. skorpawa; чес. škraloup, škořápka; серб.
скорлупа
шква́ рити недок. — чес. škvařiti
шква́ рка ж. — чес. škvarek
шкі́ра ж. — вл. skóra (кора);
чес. skůra; слн. skorja; серб. скорина
шкідли́ вий — вл. škódliwy;
чес. škodlivý; слн. škodljiv; серб.
шкодљив
шкідни́ к ч. — вл. škódnik; чес.
škůdník; слн. škodljivec
шко́ да ж. — вл. škoda; чес.
škoda; слн. škoda; серб. шкода
шко́ дити недок. — вл. škodźeć;
чес. škoditi; слн. škoditi; серб. шкодити
шкря́ бати недок. — вл. škrabać; чес. škrábati; слн. škrabati;
серб. шкрабати
шкряба́ чка ж. — вл. škrabak;
чес. škrabačka
шкрябну́ ти док. — вл. škrabnyć; чес. škrábnouti; слн. škrabati
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шлея́ ж. — вл. sla; чес. šle
шли́ хта ж. — чес. šlichta
шлюб ч. — вл. slub; чес. slib
шмигнути док. — чес. šmiknouti (різнути); серб. шмигнути
шов ч. — вл. šow; чес. šev; слн.
šiv; серб. шав
шоло́ м ч. — слн. šlem; серб.
шлем
шо́ стий числ. — вл. šěsty; чес.
šestý; слн. šesti; серб. шести
шпак ч. — чес. špaček
шпари́ на ж. — чес. spára; слн.
špranja; серб. шпрања
шпи́ лька ж. — слн. špila
шпича́ стий — чес. špičatý;
серб. шпицаст
шпича́ к ч. — чес. špičák; слн.
špičak
шпи́ чка ж. — чес. špíčka; слн.
špička
шти́ ри (діал.) числ. — вл. štyri;
слн. štiri
штовха́ ти недок. — чес. šťouchati
штовхну́ ти док. — чес. šťouchnouti
штрика́ ти недок. — чес. strkati, stříkati; серб. штрицати
шу́ ба ж. — вл. šuba; серб.
шуба
шува́ р, ша́ вар (діал.) ч. — серб.
шевар
шука́ ти недок. — чес. šukati
(метушитися)
шум ч. — вл. šum; чес. šum; слн.
šum; серб. шум
шумі́ти недок. — вл. šumić;
чес. šuměti; слн. šumeti; серб. шумити
шумни́ й — вл. šumliwy; чес.
šumný; слн. šumen; серб. шуман
шу́ рин ч. — серб. шура, шурак
шурува́ ти недок. — вл. šurać;
чес. šourati
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шу́ снути док. — вл. šuskać;
чес. šoustnouti
шу́ тий — серб. шут
Щщ
щаве́ ль ч. — вл. šćehel; чес.
šťavel; слн. ščavelj; серб. штаваљ
щади́ ти недок. — вл. šćedźić;
слн. štedeti; серб. штедити
щасливий — чес. šťastný
ща́ стя с. — чес. štěstí
ще, іще част. — вл. hišće, šće;
чес. ještě; слн. šče, ješče; серб.
jош, jеште
ще́ бет ч.— вл. šćebot; чес. štěbet; слн. ščebet
щебетати недок. — вл. šćebotać; чес. štěbetati; слн. ščebetati
ще́ дрий — вл. šćedry; чес. štědrý; серб. штедар
щедрі́вка ж. — чес. štědrovka
ще́ дрість ж. — вл. šćedrost;
чес. štědrost; серб. штедрост
щеза́ ти недок. — серб. ишчезавати, чезати
ще́ знути док. — серб. ишчезнути
щемі́ти недок. — слн. ščemeti
щени́ тися недок. — вл. šćenić
so; серб. штенити се
щеня́ с. — вл. šćenjo; чес. štěně;
слн. ščene; серб. штене
ще́ па ж. — вл. šćěpk; чес. štěp;
слн. cepič
щепи́ ти док. — вл. šćěpić; чес.
štěpovati; слн. cepiti; серб. цепити
ще́ плення с. — вл. ščepjenje;
чес. štěpovaní; слн. cepljenje
щерба́ (заст.) ж. — слн. čorba;
серб. чорба
щерба́ тий — вл. šćěrbawy;
чес. štěrbavý; слн. škrbast; серб.
шкрбав

щерби́ на ж. — вл. šćerbina;
чес. štěrbina; слн. škrbina; серб.
шкрбина
щетинитися недок. — чес.
štětiti se; слн. ščetiniti se
щети́ на ж. — вл. šćěćina; чес.
štětina; слн. ščetina; серб. штетиња
щи́ голь, щи́ глик ч. — вл.
šćihlica; чес. stehlík; серб. штиглиц
щи́ павка ж. — серб. штипавица
щипа́ ння с. — вл. šćipanje;
чес. štípaní; слн. ščipanje; серб.
штипање
щипа́ ти недок. — вл. šćipać;
чес. štípati; слн. ščipati; серб. штипати
щипну́ ти док. — вл. šćipnyć;
чес. štípnouti; слн. ščipniti; серб.
штипнути
щирий — чес. čirý
щи́ рити недок. — вл. šćěrić;
чес. štířiti; серб. церити
щири́ ця ж. — вл. šćěrjenc;
слн. ščir; серб. штирица
щит ч. — вл. škit; чес. štít; слн.
ščit; серб. штит
щиток ч. — вл. škićik; чес.
štítek; слн. ščitek; серб. штитак
щіпка ж. — вл. šćěpka (поліно); чес. štípa; слн. ščep; серб.
штипак
щі́тка ж. — вл. šćětka; чес.
štětka; слн. ščetka; серб. четка
що займ. — вл. čo; чес. co;
серб. што
щовб (діал.) ч. — чес. člup
щодалі присл. — слн. čedalje
щодо прийм. — чес. co do
щу́ ка ж. — вл. šćuka; чес.
štika; слн. ščuka; серб. штука
щур ч. — вл. šćura
щу́ чий — вл. šćuči; чес. štičí;
слн. ščukin; серб. штучjи

Юю
юна́ к ч. — вл. junak; чес. junák;
слн. junak; серб. jунак (герой)
юна́ цький — чес. junácký;
слн. junaški; серб. jуначки
ю́ ний — чес. juný; серб. jун
ю́ ність ж. — чес. junost; серб.
jуност
ю́ пка ж. — вл. jupka; чес. jupka; слн. jopa, jopica
юрба́ ж. — серб. jурба
ю́ рик ч. — чес. jiřice; слн. juričica; серб. jуричица
ю́ шка ж. — вл. juška; чес. jíška; слн. juha; серб. jуха
Яя
я займ. — вл. ja, mnje, mni,
mnu; чес. já, mne, mně, mnou;
слн. jaz, mene, meni, menoj; серб.
ja, мене, мени, мном
я́ блуко с. — вл. jabłuko; чес.
jablko; слн. jabolko; серб. jабука
яблуне́ вий — чес. jabloňový;
слн. jabolen
я́ блунька ж. — чес. jablůňka;
серб. jабланић
я́ блуня ж. — вл. jabłoń; чес.
jabloň; слн. jablana; серб. jаблан
я́ блучко с. — вл. jabłučko; чес.
jablíčko; слн. jabolčko; серб. jабучица
я́ блучний — вл. jabłučny; чес.
jablečný; слн. jabolčen; серб.
jабучни
я́ ва ж. — чес. jev; серб. jава
яви́ ти док. — вл. jewić; чес.
jeviti; слн. javiti; серб. jавити
я́ вір ч. — вл. jawor (клен); чес.
javor (тс.); слн. javor; серб. jавор
я́ вний — чес. jevný; слн.
javen; серб. jаван
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я́ вно присл. — чес. jevově; слн.
javno; серб. jавно
явори́ на ж. — чес. javořina;
слн. javorina; серб. jаворина
яворо́ вий — вл. jaworowy; чес.
javorový; слн. javorov; серб. jаворов
яга́ ж. — чес. ježibaba, jaza;
слн. jeza; серб. jеза (жах)
я́ гідка ж. — вл. jahodka; чес.
jahůdka; слн. jagodka; серб. jагодица
я́ гідник ч. — чес. jahodník; слн.
jagodnjak; серб. jагодник
я́ гідний — вл. jahodowy; чес.
jahodový; слн. jagoden; серб. jагодњи
я́ гідниця ж. — вл. jahodnica;
чес. jahodnice
ягли́ ця ж. — вл. jahła; чес.
jáhla; слн. jaglič; серб. jаглица
ягни́ тися недок. — чес. jehniti
se; слн. jagniti se; серб. jагњити се
ягни́ ця ж. — чес. jehnice; слн.
jagnjica; серб. jагњица
ягня́ с. — вл. jehnjo; чес. jehně;
слн. jagnje; серб. jагње
ягня́ тина ж. — чес. jehněčina;
слн. jagnjetina; серб. jагњетина
ягня́ тко с. — вл. jehnjatko;
чес. jehňátko; слн. jagnjič; серб.
jагњенце
ягня́ чий — вл. jehnjacy; чес.
jehněčí; слн. jagnječji; серб. jагњећи
я́ года ж. — вл. jahoda; чес.
jahoda; слн. jagoda; серб. jагода
я́ дерний — вл. jadrowy; чес.
jadrný; слн. jedrski; серб. jедар
ядро́ с. — вл. jadro; чес. jádro;
слн. jedro; серб. jедро
яз ч. — вл. jaz; чес. jez; слн.
jez; серб. jаз
язи́ к ч. — вл. jazyk; чес. jazyk;
слн. jezik; серб. jезик
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язико́ вий — вл. jazykowy; чес.
jazykový; слн. jezičen; серб. jезичан
язичо́ к ч. — вл. jazyčk; чес.
jazýček; слн. jeziček; серб. jезичак
язь ч. — вл. jaz; слн. jez; серб. jаз
яє́чний — вл. jejowy; чес. vaječný; слн. jajčen; серб. jаjчан
яйце́ с. — вл. jejko; чес. vejce;
слн. jajce; серб. jаjце
як спол. — вл. jako; чес. jak; слн.
ako; серб. ако
якби́ спол. — чес. jakby
яки́ й займ. — чес. jaký
яки́ йсь займ. — чес. jakýsi
я́ кість ж. — чес. jakost
як ся ма́ єте? — слн. kako se
imate?
яле́ ць ч. — вл. jelica; чес. jelec
яли́ на ж. — вл. jědla; чес. jedle;
слн. jela; серб. jела
яли́ ця ж. — вл. jědła; чес. jedlice; слн. jelka; серб. jелица
яліве́ ць ч. — вл. jałorc; чес. jalovec
я́ лівка ж. — вл. jalojca; чес. jalůvka; слн. jalovka; серб. jаловка
я́ ловий — вл. jałowy; чес. jalový; слн. jalov; серб. jалов
ялові́ти недок. — вл. jałowjeć;
чес. jalověti; серб. jаловити
я́ ма ж. — вл. jama; чес. jáma;
слн. jama; серб. jама
я́ мка ж. — вл. jamka; чес.
jamka; слн. jamica; серб. jамица
янта́ р ч. — вл. jantar; чес.
jantar; слн. jantar; серб. jантар
яр ч. — чес. jar
я́ рий — вл. jěry; чес. jarý;
слн. jar; серб. jари
Яри́ ло ч. — серб. Jарило
ярина́ ж. — чес. jařina; слн.
jarina; серб. jар
яри́ тися недок. — вл. jěrić so;
чес. jeřiti se; слн. jariti se; серб.
jарити се

яри́ ця ж. — вл. jerica; чес.
jařice; слн. jarica; серб. jарица
я́ рість ж. — вл. jěrosć; чес.
jarost; слн. jarost; серб. jарост
ярі́ти недок. — чес. jařiti; серб.
jарити се
я́ рка ж. — чес. jarka; слн. jarka; серб. jарка
ярки́ й — чес. jarký; слн. jarek;
серб. jарак
ярмо́ с. — чес. jařmo; слн. jarem; серб. jарам
яро́ к ч. — чес. jarek; слн. jarek;
серб. jарак
яру́ га ж. — слн. jaruga; серб.
jаруга
я́ сен, я́ сень ч. — вл. jaseń; чес.
jasen; слн. jesen; серб. jасен
ясене́ ць ч. — чес. jesenec; слн.
jesenec; серб. jасенац
ясено́ вий — вл. jasenjowy; чес.
jasenový; слн. jesenov; серб. jасенов
яски́ ня (діал.) ж. — чес. jeskině
яскра́ вий — вл. jaskrawy
я́ сла мн. — вл. jasła; чес. jesle;
слн. jasli; серб. jасла
я́ сна мн. — вл. dźasna; чес. dasně; слн. desne; серб. десна
ясни́ й — вл. jasny; чес. jasný;
слн. jasen; серб. jасан
я́ сність ж. — вл. jasnosć; чес.
jasnost; слн. jasnost; серб. jасност

ясні́ти недок. — вл. jasnić so;
чес. jasněti; слн. jasniti se; серб.
jаснити
я́ сно присл. — вл. jasnje; чес.
jasně; слн. jasno; серб. jасно
яснови́ дець ч. — вл. jasnowidźak; чес. jasnovidec; слн. jasnovidec; серб. jасновидац
яснота́ ж. — вл. jasnina; чес.
jasnota; слн. jasnota; серб. jаснота
я́ струб ч. — вл. jatřob; чес. jestřáb; слн. jastreb; серб. jастреб
я́ тка ж. — вл. jětka; чес. jatka;
слн. jata; серб. jата
ятри́ тися недок. — вл. jětřić so;
чес. jítřiti se; серб. jетрити
ятрі́вка ж. — чес. jatrev; слн.
jetrva; серб. jетрва
яча́ ти недок. — чес. ječeti; слн.
ječati; серб. jечати
ячмі́нний — вл. ječmjenjowy;
чес. ječmenný; слн. ječmenov; серб.
jечмен
ячмі́нь ч. — вл. ječmjeń; чес.
ječmen; слн. ječmen; серб. jечам,
jечмен
я́ чний — вл. ječny; чес. ječný;
серб. jечан
я́ чнище с. — вл. ječnišćo; чес.
ječniště; слн. ječmenišče; серб.
jечмениште, jечмиште
я́ щір ч. — вл. ješćer; чес. ještěr
я́ щірка ж. — вл. ješćelca; чес.
ještěrka; слн. gaščerica
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Додаток
Іван Ющук

КОРЕНІ НАШОЇ МОВИ
Висловлювання, з яких почну розмову, заяложені й тупоумні. Автор їх, як написано у Вікіпедії, — політтехнолог, письменник, публіцист, блогер, закінчив уже в незалежній Україні Київський національний університет імені Тараса Шевченка, працював аналітиком в
центральних структурах виконавчої влади України (!), після Революції
гідності втік у Пітер. Свою маячню він підписує як Андрєй Ваджра,
визнає себе малоросом.
Ось кілька шматків з його писань в Інтернеті (цитую в оригіналі,
щоб не бруднити української мови): “Что такое малорусское наречие?
Это — древнерусский язык средневековой Руси, обильно разбавленный в последствие польскими заимствованиями. Это наречие села,
бытового общения русских холопов Речи Посполитой, естественным
образом перенявших в течение нескольких столетий слова и обороты
из языка своих господ”. І ще: “На самом деле тот язык, который мы
теперь называем литературным “украинским”, начал создаваться гдето в середине ХІХ века польско-малоросскими украинофилами… Полякам и малорусским сепаратистам для “разбудовы” отдельной украинской нации и государства был необходим отдельный язык, максимально не похожий на русский… Нет никаких следов и даже намеков
на существование украинского языка глубже второй половины ХІХ
века ”. І вже зовсім ні в тин ні в ворота: “Ни Котляревский, ни Шевченко и слухом не слыхивали про “украйинську мову”. А если бы узнали о ней, то, скорее всего, перевернулись бы от досады в гробах, так
как они писали не на украинском языке, а на малорусском наречии”.
Діагноз: великоросійська імперська манія — хвороба, на жаль,
досить поширена і в Україні.
Добрі люди можуть запитати, а чи треба популяризувати таке
безглуздя, досить того, що воно Інтернет запаскуджує (“Правда о происхождении украинского языка”, “Ukraine: миф “украинского языка”
тощо). Справді, що так. Але не кожен, прочитавши в Інтернеті цю
бредню, покрутить пальцем біля скроні. Он обізвешся до
суржикомовної дами біля ятки з хлібом, що наш хліб не “укра́ інский”,
а украї́нський, і ми не “укра́ інци”, а україн́ ці, то вона й насиплеться:
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“Що ви з тою своєю мовою? Какая разніца?” Дама, мабуть, теж якийсь
український університет чи інститут кінчала.
Щодо мови, якою писав Тарас Шевченко (до речі, він майже все
своє доросле життя був відірваний від України), то він чітко про це
сам висловився ще 1847 року: “А на москалів не вважайте, нехай вони
собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У них народ і слово, і в нас
народ і слово”. На пораду москалів, що було б краще йому перейти на
їхній язик, Тарас Григорович відповів 1841 року: “Спасибі за раду.
Теплий кожух, тілько шкода — Не на мене шитий, А розумне ваше
слово Брехнею підбите”.
Наша мова не вчорашня, і ніким вона нам не дана, і ні в кого не
позичена. Її тисячоліттями творили й боронили наші предки.
Ще за 224 роки до “Енеїди” Івана Котляревського, 1574 року,
безіменний кобзар склав думу про трагічну загибель гетьмана Івана
Свіржевського чистою українською мовою (її в незміненому вигляді
подав відомий історик М.І. Костомаров):
Як того пана Івана,
Що Свірговського гетьмана
Та як бусурмани піймали,
То голову йому рубали,
Ой, голову йому рубали
Та у сурми вигравали,
З його глумовали.
А з низу хмара стягала,
Що воронів ключа́ набігала,
По Україні тумани слала,
А Україна сумовала,
Свого гетьмана оплакала.
В інтермедії Якова Гаватовича 1619 року “Кіт у мішку” (за 179 років
до “Енеїди” Івана Котляревського) Климко звертається до Стецька не
якою мовою, а українською: “Що ти тут, побратиме, собі поробляєш?
Кажи мені, як живеш та як ся маєш?”
А ось записана майже дослівно емоційна промова козака на
січовій Раді 1658 року (за 140 років до “Енеїди” Івана Котляревського): “А бодай ніхто не діждав, щоб Виговського з булави запорозької
зкинули: ані цареві, ані тобі, воєводо, козаки нічого ні зділали, щоб ви
право наше козацьке — обирати гетьмана — у нас видерли; Виговський головою важив, нас з тяжкої неволі лядської визволяючи; всі при
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нім умирати, із ним жити готовисьмо; то вся Україна: полковники,
осаули, отамани, сотники і чернь — поприсягаємо!” Це що, польська
чи російська мова (“русский язык”)? Звернімо увагу й на те, що в обох
давніх козацьких текстах наша земля Україною йменується, отже, й
мова українська.
Тож відколи, з якого часу існує наша українська мова? Її елементи бачимо і в санскриті, і в спорідненій до нашої мови латині, що бере
початок десь із VІІ ст. до н.е. Отже, елементи української мови формувалися тисячоліттями, як і все у світі. Але те саме можна сказати не тільки
про нашу, а й про будь-яку іншу слов’янську чи неслов’янську мову.
Справжнім початком нашої мови був час, коли певна група
слов’янських племен виділилася із загальнослов’янського масиву й
почала формуватися як окремий етнос — українці, історично — русичі.
Це сталося в VІ столітті, коли під тиском завойовників — тюркомовних аварів — з території, що між Карпатами і Дніпром, частина
слов’янських племен подалася на південь (південні слов’яни), частина — на захід (західні слов’яни). Наші предки залишилися на своїй
землі, перетривали аварів і невдовзі сформували свою державу з центром у Києві.
Коли слов’янські племена сусідили на спільній території, вони
спілкувалися між собою, отже, при всіх племінних діалектних
відмінностях вони повинні були мати й багато спільного в мові. І те
спільне кожне з племен забрало з собою, потім щось збереглося до наших
днів, щось втратилося. Отже, якщо слово вода, в одних мовах з наголосом на другому складі, в інших — на першому, є тепер в українській,
польській, сербській, чеській, болгарській мовах, то його наші предки
вживали й у VІ та раніших століттях, до розселення слов’ян.
Щоб виявити таку лексику, треба зіставити словниковий склад
різних слов’янських мов. Проте не варто зіставляти український словник з російським: російська літературна мова формувалася на основі
церковнослов’янської (давньоболгарської) переважно вихідцями з
Київської землі. Для зіставлення не підходить і польська мова:
українці й поляки довгий час жили в одній державі, і в їхніх мовах є
чимало взаємних запозичень. Українці сусідять зі словаками, теж можуть бути запозичення. Сучасні болгарська й македонська мови зазнали сильного впливу мов тюркомовних народів: поволзьких булгар і
турків. У такому разі найкоректніше українську мову порівнювати з
мовами тих слов’янських народів, які не межують з Україною: з верхньолужицькою (ще в Х ст. лужичани підпали під владу німців), чесь346

кою, словенською, сербською та хорватською (лексика в останніх
двох мовах майже однакова).
Таке зіставлення показало, що з верхньолужицькою мовою в
українській є 7,5 тис. спільних незапозичених слів, з чеською — 10,8 тис.,
зі словенською — 9,3 тис., з сербською (хорватською) — 10,2 тис.
спільних незапозичених слів. Понад 13 тис. слів зберегли наші предки
від спільнослов’янської доби — це частина словника української мови
VІ століття, донесеного до нашого часу на півторатисячолітньому
шляху.
У словнику української мови VІ століття відображено побут наших далеких предків — їхні почування, стосунки між собою і з природою, їхні заняття хліборобством, ткацтвом, тваринництвом, риболовлею, будівництвом, впорядкуванням життя. З наявної лексики
напрошується висновок, що в наших далеких предків уже тоді було
своє письмо: адже не випадково в них були слова писати, письмо,
письмовий, писар, напис, підпис, підписати, лист, читати, читач,
читальня, прочитати, книга, книгарня. Не було тільки слова буква.
Отже, це могло бути не буквене, а якесь інше письмо. Можливо. Але
пізніше зразки його або загинули, або були знищені як язичницькі.
Вчені люди заперечать, що, мовляв, той словник не можна назвати українським, бо в VІ столітті казали не корова, а корва; не теля, а
телен. Може, й так. Але якщо моя мама казала курова, тилє, гукно
(вікно) чи на півночі Чернігівщини кажуть куінь, піеч — то це хіба не
українська мова? Українська, тільки в діалектному озвученні. Тож
ніяк інакше не можна назвати й ту мову, якою розмовляли наші предки
півтори тисячі років тому, — тільки українською, яка постійно вдосконалювалася й збагачувалась і яку наші діди й прадіди передали нам.
Що ж до місця української мови серед інших слов’янських мов,
то вона і за своєю фонетикою, і за граматичним ладом, і ще більше за
словниковим складом ближча до південно- і західнослов’янських мов,
ніж до східнослов’янської російської. Тут доречно навести спостереження видатного мовознавця Івана Огієнка: “Російські вчені тільки з
політичних міркувань натягують українську мову до мови російської.
А тим часом глибше вивчення нашої мови показує, що вона багатьма
своїми ознаками наближується скоріш до мови сербської, а не
російської. І це відомий факт, що українець, який не знає російської
мови, легше порозуміється з сербом, аніж з росіянином”. Цей висновок підтверджують і такі мовні факти, як чітка вимова голосних (без
акання і редукції), тверді приголосні перед е та и, четверта відміна
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іменників (теля), кличний відмінок (мамо), перша особа множини в
наказовому способі (будьмо) тощо, чого нема в російській мові.
І в лексиці українська мова тяжіє до південно- і західнослов’янських мов. Візьмемо кілька сторінок зі словника української мови
VІ століття. Сторінка зі словами від ваба до ввігнути містить 43 слова,
з них 18 слов’янських слів (ваба, вабити, вабливий, вабний, вагани,
вагатися, вада, вадити, важити, важни́ ця, вапно, вапнувати, вареха,
варувати, ватра, вварити, ввечері, ввись) нема в російській мові. На
сторінці зі словами від гад до гецати 44 прадавніх слова, з них 23 слова (гадка, гай, гайворон, гайда!, галамагати, галас, галуззя, галузка,
гам!, гамати, на гамуз, гана, ганебний, ганити, ганьба, ганьбити, гарний, гарувати, гарчати, гасати, гасло, гаяти, гецати) є тільки в
українській — в російській нема. Для більшої об’єктивності розглянемо ще сторінку зі словами від чекан до черствий: 42 слова, з них таких, що не вживаються в російській мові, 13 (чекання, чекати, чепурний, червень, червінь, червневий, червоний, червонити, червоніти, червоноперка, черевик, черевний, черінь).
Виходить, ніби в творенні української мови, щоб нашкодити
російським інтересам, брали участь не тільки поляки та австрійці, а й
серби, хорвати, словенці, чехи, лужичани. Звичайно, це нісенітниця.
Ніхто нікому не творив і не творить його мови, можуть тільки
силоміць нав’язувати свою. І це, як правило, роблять окупанти, щоб
підпорядкувати своїм інтересам чужий народ, нерідко і з допомогою
перевертнів.
Корені нашої мови заглиблені в тисячоліття. Тепер вона одна з
найбагатших і найрозвиненіших мов світу, хоч і була зневажена та
переслідувана.
Доскіпливі знавці інформаційних технологій дослідили, що синонімічний ряд української мови у п’ять разів довший від російської. І
справді, у російській понял та понял, в українській зрозумів, утямив,
збагнув, зметикував, допетрав, уторопав, розшолопав, утнув, змикитив, докумекав. Отож маємо зрозуміти й розшолопати, що той, хто
нехтує рідною мовою, зневажає її, збіднює насамперед сам себе.
Літературна Україна,
6 жовтня 2016.
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Дмитро Павличко
“СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ VІ СТОЛІТТЯ”
ІВАНА ЮЩУКА
Найбільшою загрозою існування української нації була організована й століттями зміцнювана царською та комуністичною Росією мовна москалізація України. Її не вдалося зупинити владним структурам
незалежної української держави.
Так звана українська православна церква Московського патріархату
виконує в самостійній Україні ролю радянського КГБ. Почаївська та
Київська лаври — це російська армія в рясах, яка зовсім недавно організувала хресний хід змосковщених церковних клікуш дорогами України,
хід ворогів української культури, церкви і насамперед мови. Закон Ківалова і Колесніченка діє! В самому парламенті України деякі депутати
демонстративно зневажають українську мову, конституцію, намагаючись
зберегти домінування російської мови в Україні. А в засобах масової інформації домінування російської мови підсилює Шустер і Ганапольський, а також чисто російськомовні телеканали, радіоканали, газети.
У такій загрозливій для української мови ситуації з’являється
“Словник української мови VІ століття” Івана Ющука, професора, відомого автора численних шкільних та університетських підручників з
української мови, видатного шевченкознавця, політичного та громадського діяча. Його лексикон української мови увійде до найгрунтовніших наукових, філологічних доказів того, що наша мова формувалась у перших століттях нової ери, а в VІ столітті вже була присутня в
процесі створювання слов’янських народів.
У передмові до свого словника Іван Ющук цитує багатьох авторитетних філологів, які теоретично доходили до факту існування спільної з українською лексики в мовах західних і південних слов’ян, але
ніхто з них не підтвердив своїх припущень живим словесним матеріалом. Це зробив Іван Ющук! Своїм словником він показав, що жива
українська мова, як про це писав Юрій Шевельов, “ніколи не була
“давньоруською”, ніколи не була “спільноруською”, ніколи не була
тотожна з російською, не була предком, або нащадком, або відгалуженням російської мови. Вона поставала і повстала з праслов’янської,
формуючись від VІ до ХVІ ст.”
Нарешті, завдяки титанічній пошуковій праці Івана Ющука маємо словник тої водночас праслов’янської та української мови. Іван
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Ющук доказав на прикладах свого лексикону, що російська мова сформувалася набагато пізніше від української. В часи постання московського князівства та імперії Петра І та мова стала жити в Росії як інструмент гноблення й ненависті до української мови. Російські шовіністи вихваляють її як мову світового значення нарівні з англійською,
арабською, іспанською та китайською. Російська мова за часів Петровської та Сталінської імперії була поширеною в світі насамперед способом насильницької русифікації підкорених Москвою народів. Розвал комуністичної імперії призвів до звуження сфери вживання російської мови в Європі. Путінська агресія проти України націлена на відновлення “русскаго міра”, побудованого на примусовій русифікації
радянських республік та держав так званого соціалістичного світу.
Здається, сучасна Росія могла б викликати в народів Європи уважне
та приязне ставлення до себе, але задля цього треба росіянам позбутися своєї імперської чванливості та надій на військову, ядерну перевагу
в світі. Війна на знищення української державності, яку веде Росія, це
війна не на захист російської, а на зруйнування української мови.
Поява словника української мови VI століття — це явина не рядової
філологічної книжки, а могутнє доповнення до нашої духовної та збройної боротьби проти путінського фашизму за невмирущість України.
17.Х.2016
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