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W s t ę pWstęp

Japoński.	 Słownik	 tematyczny to książka przeznaczona dla 
wszystkich osób, które chciałyby uporządkować swoją znajomość leksyki japoń-
skiej obejmującej najważniejsze dziedziny życia. To świetna pomoc dla wyjeżdża-
jących za granicę, którym starannie wybrane i ułożone tematycznie słownictwo 
z pewnością ułatwi komunikację z obcokrajowcami. To również okazja do wzboga-
cenia językowej wiedzy przez wszystkich miłośników Japonii. 

Dużą zaletą słownika jest podejście praktyczne i nastawienie na walor użyt-
kowy: składa się on z 15 rozdziałów zawierających słowa i zwroty z różnych sfer 
życia usystematyzowanych tak, aby pomóc w opanowaniu fundamentalnego zaso-
bu japońskiego słownictwa.  Słówka opatrzone są także wygodnym dla użytkownika 
uproszczonym zapisem wymowy, dzięki któremu porozumiesz się szybko i łatwo.

Zależało nam na tym, aby korzystanie z naszej publikacji było nie tylko poży-
teczne, ale i przyjemne – na końcu każdego rozdziału umieściliśmy specjalne strony 
dla wzrokowców z wyborem słówek z danego bloku tematycznego przedstawionym 
na graficznych planszach. 

Jeśli interesujesz się Krajem Kwitnącej Wiśni albo wybierasz się w podróż 
i chcesz poćwiczyć japońskie słówka – sięgnij po Japoński. Słownik tematyczny. 
Wierzymy, że dzięki niemu szybko utrwalisz japońską leksykę.

Autorzy i redaktorzy Lingo



8

R e l a c j e  m i ę d z y l u d z k i e1.	 	Relacje	międzyludzkie 
śiakaj kankej 社会関係

Rodzina	i	znajomi kadzoku to tomodaći 家族と友達

babcia sobo そぼ
babcia (czyjaś) obaasan おばあさん
bierzmowanie kenśin 堅信
bliźnięta futago 双子
brat młodszy otooto 弟
brat młodszy (czyjś) otooto san 弟さん
brat przyrodni tane gałari 種変わり
brat przyrodni  
(starszy)

gikjoodai 義兄弟

brat przyrodni  
(młodszy)

gitej 義弟

brat starszy ani 兄
brat starszy (czyjś) oniisan お兄さん
być czarną owcą jakkai mono de aru 厄介者である
być w ciąży ninsin śite iru 妊娠している
była żona dzensaj 前妻
były mąż moto otto 元夫
chrzest senrej 洗礼
ciotka oba おば
ciotka (czyjaś) obasan おばさん
córka musume 娘
córka (czyjaś) musume san/odźioosan 娘さん・お嬢さん
członek rodziny śinseki 親戚
dostać rozwód rikon suru 離婚する
druhna hanajome kajdzoenin 花嫁介添え人
dziadek sofu そふ
dziadek (czyjś) odźiisan おじいさん
dzieci kodomo taći 子供たち
dziecko kodomo 子供
Dzień Dziecka kodomo no hi 子供の日
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Dzień Matki haha no hi 母の日
Dzień Zakochanych 
(Walentynki)

barentajn dee バレンタインデー

gratulacje oiłaj お祝い
imieniny neemu dee ネームデー
jubileusz dźiubirii ジュビリー
kłócić się kenka suru 喧嘩する
kochanek ajdźin 愛人
kolega/uczeń (młodszy) koohaj 後輩
kolega/uczeń (starszy) sempaj 先輩
krewny śinseki 親戚
kumpel, kolega badi バディ
kuzyn, kuzynka itoko いとこ
kuzyn, kuzynka  
(czyjś/czyjaś)

itoko san いとこさん

macocha mama haha 継母
małżeństwo fuufu 夫婦
mama haha 母
matka (czyjaś) okaasan お母さん
matka chrzestna nadzuke hahaoja 名付け母親
mąż otto/śiudzin 夫・主人
mąż (czyjś) gośiuudźin ご主人
miesiąc miodowy śinkon rjokoo 新婚旅行
narzeczona, narzeczony  konjakuśia 婚約者
nieślubne dziecko śisejdźi 私生児
obchodzić, świętować iłau 祝う
oczekiwać dziecka ninśhin ćiuu 妊娠中
odziedziczyć soodzoku suru/ukecugu 相続する・受け継ぐ
ojciec ćići 父
ojciec (czyjś) otoosan お父さん
ojciec chrzestny nadzuke ćićioja 名付け父親
ojczym mama ćići 継父
opiekować się miru 看る
opuścić gniazdo sudacu 巣立つ
oświadczyny kjuukon/endan 求婚・縁談
pan młody hanamuko 花婿
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panna młoda ojomesan お嫁さん
para kappuru/fuufu カップル・夫婦
pierwsza komunia św. sejsan 聖餐
pogodzić się z kimś naka naori o suru 仲直りをする
pogrzeb soośiki 葬式
porzucić suteru 捨てる
poślubić kekkon suru 結婚する
potomek kooin 後いん
powinowaci konka 婚家
prababka soosobo 曽祖母
pradziadek soosofu 曽祖父
przodkowie sosen 祖先
przybrane dziecko joośi 養子
przybrani rodzice sato oja/oja gałari 里親・親代わり
przyjaciel, przyjaciółka tomodaći 友達
przyjaźń juudźioo 友情
przysposobić/adop-
tować

joośi ni suru 養子にする

psuć dziecko amajakasu 甘やかす
randka deeto デート
rocznica ślubu kekkon kinembi 結婚記念日
rodzeństwo kjoodai 兄弟
rodzic oja 親
rodzina kadzoku 家族
rodzina cesarska, dom 
cesarski

oośicu 皇室

rodzina niepełna kataoja dake no kadzoku 片親だけの家族
rodzina wielopokole-
niowa

kodomo to setaj to koorej-
śia no kadzoku

子供と世帯と高齢者の
家族

rodzina zastępcza sato kadzoku 里家族
rodzina ze strony matki hahagata no kadzoku 母方の家族
rodzina ze strony ojca ćićigata no kadzoku 父方の家族
romans ułaki 浮気
rozbity dom rjoośin bekkjo no katej 両親別居の家庭
rozstawać się łakareru 別れる
rozwieść się rikon suru 離婚する
różnica pokoleń sedaj no dandzecu 世代の断絶
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sąsiad tonari no hito 隣の人
separacja bekkjo 別居
sierota kodźi 孤児
siostra młodsza imooto 妹
siostra młodsza  
(czyjaś)

imooto san 妹さん

siostra przyrodnia tane gałari 種変わり
siostra przyrodnia 
(młodsza)

gimaj 義妹

siostra przyrodnia 
(starsza)

giśi 義妹

siostra starsza ane 姉
siostra starsza (czyjaś) oneesan お姉さん
siostrzenica, bratanica mei 姪
siostrzeniec, bratanek oi 甥
spodziewać się dziecka ninśin śite iru 妊娠している
sprzeczać się z kimś kenka/kooron o suru けんか・口論をする
sympatia (chłopak) kare/kareśi 彼・彼氏
sympatia (dziewczyna) kanodźio 彼女
syn musuko 息子
syn (czyjś) musuko san 息子さん
synowa jome 嫁
szwagier (młodszy) gitej 義弟
szwagier (starszy) gikei 義兄
szwagierka, bratowa 
(młodsza)

gimaj 義妹

szwagierka, bratowa 
(starsza)

giśi 義姉

świadek kajdzoenin 介添え人
święto saidźicu 祭日
tata ćići 父
teściowa śiutome 姑
teść śiuuto 姑
towarzysz życia,  
partner

ajte 相手

uroczystość iłai 祝い
urodzić dziecko śiussan suru 出産する
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urodziny tandźioobi 誕生日
ustatkować się oćicukeru 落ち着ける
utrzymywać kogoś jaśinau 養う
wdowa jamome やもめ
wdowiec jamome やもめ
wieczna miłość ej en no koi 永遠の恋
wnuczka mago musume 孫娘
wnuczka (czyjaś) mago san 孫さん
wnuk mago musuko 孫息子
wnuk (czyjś) mago san 孫さん
wujek odźi おじ
wujek (czyjś) odźisan おじさん
wychowywać sodateru, ikudźi o suru 育てる、育児をする
wychowywać dzieci kodomo o sodateru, ikudźi 

o suru
子供を育てる、育児を
する

wycofanie społeczne, 
spędzanie większości 
czasu w domu

hikikomori 引き篭もり

zachowywać się furumau 振る舞う
zakładać rodzinę katej o mocu 家庭を持つ
zaprosić kogoś na 
randkę

deeto ni sasou デートに誘う

zaręczać się konjaku suru 婚約する
zaręczyny konjaku 婚約
zawrzeć małżeństwo kekkon suru 結婚する
zdradzić uragiru 裏切る
zerwać z kimś łakareru 別れる
zięć muko 婿
zjazd rodzinny kadzoku no cudoi 家族の集い
znajomy śiri ai 知り合い
znajomy z pracy, 
współpracownik

doorjoo 同僚

żona cuma 妻
żona (czyjaś) okusama 奥様
żyć długo i szczęśliwie icu made mo nakajoku 

kurasu
いつまでも仲良く暮らす

żyć na kocią łapę doosej suru 同棲する



Uczucia kandźioo 感情

antypatia kirai 嫌い
depresja ki ucu śioo 気鬱症
entuzjazm necu 熱
humor juumoa ユーモア
irytacja haradaći 腹立ち
miłość aj 愛
nadzieja kitaj/nodzomi/hoopu 期待・望み・ホープ
nienawiść nikuśimi 憎しみ
niezadowolenie fuman 不満
obojętność funeśśin 不熱心
podniecenie koofun 興奮
podziw kandoo 感動
pogarda budźioku 侮辱
rozbawienie tanośimi 楽しみ
rozczarowanie śicuboo 失望
rozpacz dzecuboo 絶望
samotność samiśisa 寂しさ
smutek kanaśisa 悲しさ
sympatia konomi 好み
szacunek sonkej 尊敬
szczęście ureśisa 嬉しさ
ulga ando/anśin 安堵・安心
wdzięczność kanśia no kimoći 感謝の気持ち
wiara śinraj 信頼
wrogość teki i 敵意
współczucie doodźioo 同情
wstyd hadźi 恥
wściekłość hageśii okori/fungeki 激しい怒り・憤激
zadowolenie mandzoku 満足
zakłopotanie hadźi 恥
zazdrość śittoo 嫉妬
zażenowanie torikomi 取り込み
złość okori 怒り
zmartwienie śinpaj 心配
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R e l a c j e  m i ę d z y l u d z k i e

sofu そふ
odźiisan おじいさん*

sobo そぼ
obaasan おばあさん*

mago musuko 孫息子
mago san 孫さん*

haha 母
okaasan お母さん*

ćići 父
otoosan お父さん*

cuma 妻
okusama 奥様*

otto 夫
gośiuudźin ご主人*

fuufu 夫婦

musuko 息子
musuko san 息子さん*

musume 娘
musume san 娘さん*

kodomo taći 子供たち

futago 双子
kadzoku 家族

gokadzoku ご家族*

* czyjś/czyjaś
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