Lýðræði og tækni_ pólska

Kapphlaupið um Afríku /Wyścig o Afrykę
ORÐ OG HUGTÖK

PÓLSKA

ÚTSKÍRINGAR
-łamanie prawa-

afbrot
konsekwencje

-następstwo, rezultat czegoś-

andstæðingar

przeciwnicy

-

Arabar

Arabowie

-ludność początkowo zamieszkująca
Półwysep Arabski a obecnie mieszkańcy
Północnej Afryki oraz Azji Południowo
-Zachodniej, najczęściej wyznania
muzułmańskiego-

auðæfi

dobra

- coś wartościowego, bogactwa-

álfa

kontynent

-wielki ląd otoczony ze wszystkich stron
wodami mórz i oceanów-

bardagar

-

-konflikty zbrojne, wojny-

borgarastríð

wojna domowa

-konflikt zbrojny, w którym stronami są
obywatele jednego państwa-

Bretar

Brytyjczycy

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii

bældi niður

stłumił (powstanie)

-

dreifðari

-

-bardziej rozproszone-

ein af orsökum

-

-jedna z przyczyn-

Evrópumenn

Europejczycy

mieszkańcy Europy

Frakkar

Francuzi

-Mieszkańcy Francji-

Fyrri heimsstyrjöld

Pierwsza wojna
światowa

-wojna trwająca od 1914 do 1918 roku-

gula

żółta febra

-jest chorobą wirusową, występującą w
tropikalnych i subtropikalnych regionach
Afryki i Ameryki Południowej-

hernám

okupacja

-zajecie terenu jakiegoś kraju przez obce
wojsko-

hertnaður

-

-działania wojskowe-

héraðshöfðingi

-

-lokalny władca-

hindra

przeszkadzać

-

hindra styrjöld

-

-zapobiegać wojnie-

Indland

Indie

-państwo w Azji Południowej, nad
Morzem Arabskim i Zatoką Bengalską-

afleiðingar
afskiptur
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kapphlaup

wyścig

-

kristni

chrześcijaństwo

-

landamæri

granica

-granica państwa-

lög og reglur

-

-prawo i porządek-

mannvirki

budowla, konstrukcja

-dzieło rąk ludzkich, wytwór człowieka-

Miðjarðahafið

Morze Śródziemne

-międzykontynentalne, półzamknięte
morze między Europą, Afryką i Azją-

ofbeldisfullur

-

-pełen przemocy-

orrusta

bitwa

Rauðahafið

Morze Czerwone

-międzykontynentalne morze leżące
między Afryką a Półwyspem Arabskim-

ríkisvald

-

władza państwowa

ríktu

panowali, rządzili

-

ræningjaflokkur

-

-grupa piratów, rabusiów-

samvinnuverkefni

wspólne
przedsięwzięcie

- zrobić coś razem-

síðir

zwyczaje

-

síðmennta

ucywilizować

-szerzyć, wprowadzać cywilizację-

sjálfstæð ríki

-

-niepodległe, niezależne państwo-

Súesskurðinn

Kanał Sueski

Znajduje się Egipcie, łączący Morze
Śródziemne z Morzem Czerwonym,
wykopany w latach 1859-1869. Jedna z
najważniejszych dróg wodnych świata.

svefnsýki

letarg

-stan pozornej śmierci, polegający na
głębokim śnie, w którym zanikają reakcje
na bodźce-

trúarbrögð

religie

-

tækni

urządzenia

-

uppreisn

powstanie

-akcja zbrojna przeciwko obcemu
panowaniu-

varanlegur

trwały

-istniejący przez dłuższy czas lub
nieulegający szybkim zmianom-

vera þvingaður

-

-być zmuszonym do czegoś-

verksmiðjur

fabryki

-

vernd

ochrona

-

verslunarbæir

-

-osady handlowe-
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yfirráð

władza, kontrola,
panowanie

-

þjóðernishyggja

nacjonalizm

-postawa i ideologia uznająca interes
własnego narodu za wartość najwyższą-

þjóðernissinni

nacjonalista

-zwolennik nacjonalizmu, narodowiec-

þjóðþingið

parlament narodowy

-Parlament Republiki Francuskiej-

þrælahald

niewolnictwo

-

þrælaverslun

-

handel niewolnikami

ættarsamfélag

społeczeństwo
plemienne (rody)

-ród posiadał ziemię, na której
zamieszkiwali jego członkowie; każdy
członek rodu posiadał w ramach danej
społeczności określoną pozycję
społeczna; członkowie rodu byli
zobowiązani do wzajemnej pomocy w
trudnych sytuacjach-

Heimildir:
http://sjp.pwn.pl/
https://snara.is/
https://www.wikipedia.org
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